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  بھرام رحمانی

  ٢٠٢٢ نومبر ٢٥
  

 !يمھخوا يم نمیھخوا کش نمی حکومت بچه
، در ١۴٠١ شھريور ٢٢شنبه   ساله اھل سقز که به تھران سفر کرده بود روز سه٢٢ر جوان امينی، دخت) ژينا( مھسا

توسط ماموران پليس امنيت اخالقی بازداشت و به بازداشتگاه اين » بدحجابی«ايستگاه متروی حقانی تھران، به بھانه 

ی در حالی که با سطح ھوشياری درجه جان و کوتاه مدتی پس از بازداشت، پيکر نيمه. منتقل شد» وزرا«نھاد موسوم به 

اما متاسفانه مھسا جان خود را از دست داد و . ھای ويژه بيمارستان کسری منتقل شد  به کما رفته بود به بخش مراقبت٣

  .گفته شد ماموران گشت ارشاد، او را شديدا مورد ضرب و شتم قرار داده بودند

 فوت مھسا امينی، مقابل بيمارستان کسری در خيابان آرژانتين اعتراضات شھروندان به اين جنايت حکومت از زمان

سپاری او در گورستان آيچی سقز، شکل اعتراضی به خود  تھران آغاز شد و با وجود فشار نھادھای امنيتی پس از خاک

و شھر  ١٥٥استان،  ٣١شصت و چھار روز اول اعتراضات سراسری در «گرفت تا جايی که نھايتا، به گفته ھرانا، 

  .رقم زد ١٤٠١آبان  ٢٩تا  ١٤٠١شھريور  ٢٦مرتبه را در حدفاصل  ١٠٥٩دانشگاه بزرگ کشور برای  ١٤٢

  
يونيسف بعد از دو ماه سکوت درباره کشتار مردم به ويژه کودکان . ، روز جھانی کودک بود) آبان٢٩(  نوامبر٢٠روز 

سئوال اين است که چرا يونيسف در اين بيش دو ماه، . تای منتشر کرده اس در ايران، اکنون به ھمين مناسبت اطالعيه

در برابر کشتارھای حکومت اسالمی سکوت کرده و تاکنون ھيچ اطالعيه مشخص و مستقلی نيز در اين باره منتشر 

   نکرده است؟
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کودک  ۵٠کم  اساس برآوردھا دست شود، اما بر حکومت اسالمی اعالم نمی ھر چند آماری از سوی مقامات و نھادھای

آماری که حتی کودک سه ساله ھم . اند شان را در جريان اعتراضات از دست داده  سال تنھا در دو ماه اخير جان١٨زير 

  .باختگان است در ميان جان

کشتن يک کودک سه ساله در روزھای اخير ايذه که با تيراندازی ماموران حکومتی جان باخت، نه اولين و نه آخرين 

ای که سوار بر خودرو پدرش   ساله٩پسر بچه . ھاست يکی از آن» کيان پيرفلک«. گ کودکان نيستليست بلند باالی مر

مرگ . گان برادر سه ساله و والدينش جان باخت اش شکافته شد و در مقابل ديد با گلوله سرکوبگران حکومتی، سينه بود

 . ھای زيادی را سوزاند زمان دل او، خشم مردم را دوچنان کرد و ھم

» کمان خدای رنگين «ھای اجتماعی دست به دست شد و او آن کالمش را با نام  ئويی از کيان که به سرعت در شبکهويد

!  بود، به کدامين گناه ناکرده جان داد؟ کران داشت و ھنوز از طعم زندگی نچشيده کرد، کودکی که آروزھای بی آغاز می

! ھم زدن بر باد رفت شان با يک چشم به ھای آينده درباره بچه مهشان را شکست و آرزوھا و برنا مرگز او، کمر والدين

  چرا؟

 به ھمين منظور نوشته و مورد پذيرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد ١٩٨٩ نوامبر ٢٠کنوانسيون حقوق کودک در 

  .اند  کشور اين سند را امضا کرده١٩٣تاکنون . االجرا شد  الزم١٩٩٠ سپتامبر ٢قرار گرفت و از 

 ١٣٢٥آذر  ٢٠در اولين جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاريخ ) يونيسف( کودکان سازمان ملل متحد صندوق

امروزه يونيسف . ھا تاسيس شد و لباس آن برای کمک به کودکان آسيب ديده از جنگ جھانی دوم و تامين غذا، دارو

کشور جھان در زمينه بھداشت و تغذيه، آموزش،  ١٩٠المللی در حوزه کودکان است و در بيش از  ترين نھاد بين بزرگ

يونيسف با طيف وسيعی از مقامات . کند ھای برابر برای کودکان فعاليت می مراقبت از کودکان و دسترسی به فرصت

که،  تر از ھمه اين مھم. کند ھا و بخش خصوصی ھمکاری می ھای جامعه مدنی، رھبران مذھبی، دانشگاه دولتی، سازمان

ھا، بخش خصوصی و افراد و نھادھای نيکوکار در ھر  ھای مالی داوطلبانه دولت ھای يونيسف با کمک و فعاليتاقدامات 

  .شوند گوشه از جھان اجرا می

کودکان حق حيات داشته «: شود، آمده است  سال، کودک تلقی می١٨تر از  نامه که براساس آن ھر انسان کم در اين پيمان

ق دارند آزادانه عقايد و نظرات خود را ابراز کنند و اين نظرات در تمامی اموری که به و بايد رشد کنند، کودکان ح

  ».شود، بايد مورد توجه قرار گيرد ھا مربوط می آن

دھند و يا در اجرای  اند چندان اھميتی به اجرای جدی آن نمی با اين حال برخی کشورھايی که به اين کنوانسيون پيوسته

 .ستندتفاوت ھ آن خنثی و بی

اما عدم توجه يونيسف به مورد کودک آزادی سيستماتيک در حکومت اسالمی ايران و اکنون کشتن کودکان در مدارس 

دھد که اين سازمان ھرگز در راستايی وظايفی که به عھده اش گذشته شده، حرکت  ھا، به روشنی نشان می و خيابان

  .کند نمی

نامه در ھر  نامه پيوست، البته با اين شرط که ھرگاه مفاد پيمان ن پيمان به اي١٣٧٢حکومت اسالمی ايران نيز در سال 

با . مورد و در ھر زمان با قوانين داخلی ايران و موازين شرع تعارض پيدا کند، دولت ايران ملزم به رعايت آن نباشد

ی به رعايت حقوق کودک ھای مختلف ايران، نه تنھا ھرگز اھميت اين حال به اعتقاد فعاالن مدنی حوزه کودک، دولت

  .اند ندادند، بلکه برعکس، خود عمال و مستقيم ناقض حقوق کودک بوده

جايی که  از آن«: گفته است» توسعه ايرانی«در اين باره طاھره پژوھش، مدير عامل انجمن حمايت از حقوق کودکان به 

عنوان اولين حق  ی برای کودکان را بهنامه حقوق کودک را امضاء کرده؛ موظف است تا حق بقا و زندگ ايران پيمان
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نامه  شتم کودکان از جمله اصول مھم اين پيمانه و منع آزار و اذيت روحی و روانی و ضرب. ھا تضمين کند رسمی آن

 .است

از سوی ديگر در قانون اساسی کشور نيز بر آزادی تظاھرات و اعتراضات بدون اسلحه، تاکيد شده، اما متاسفانه در 

حتی اگر .  شاھد از بين رفتن ھمه اين قوانينی ھستيم که در کشور به رسميت شناخته شده استحوادث اخير

ھا و روند دادرسی و زندان آثار  داری در بازداشتگاه ھمان دستگيری، انتقال و نگه شتمی ھم در کار نباشد،  و ضرب

داری  ھا از محل نگه خبری خانواده حال به اين ماجرا بی. مخرب جسمی، روحی و روانی عجيبی برای کودکان دارد

طور،   تشکيل پرونده بدون حضور وکيل و کمبود قاضی ويژه کودکان و نبود پليس کودکان و ھمين کودکان و نحوه

دخالت دادن کودکان برای ھمکاری با نيروھای نظامی را ھم اضافه کنيد، تا دليل نگرانی عمومی جامعه و به خصوص 

  ».شودفعاالن حقوق کودک روشن 

المللی حمايت از حقوق کودکان يونيسف  در حالی که در بيش از دو ماه اعتراضات اخير، بسياری از سکوت سازمان بين

عنوان سفير اين سازمان معرفی  ، بازيگر که چند سالی است خود را به»مھتاب کرامتی«انتقاد کرده و حتی برخی به 

ای  روز جمعه گذشته اين سازمان در آستانه روز جھانی کودک بيانيهکند انتقادھای شديدی را مطرح کردند، تنھا  می

چنين بازداشت کودکان در اعتراضات ايران  شدن و ھم ھای مربوط به کشته و زخمی منتشر و اعالم کرد که گزارش

 .کننده است نگران بسيار

ھای  ھای جمعی و ناآرامی ، خشونتھای طوالنی مدت در اين بيانيه اشاره شده است که کودکان از تاثير مخرب درگيری

  .برند سياسی و اجتماعی در چندين کشور از جمله ايران، عراق، ليبی، سودان، سوريه و يمن رنج می

 کودک در جريان ۵٠يونيسف با اشاره به فقدان آمار رسمی اعالم کرد که از اواخر سپتامبر امسال تاکنون حدود 

 ساله ٩آخرين مورد از چنين اتفاقات وحشتناک، جان باختن کيان . اند ت دادهاعتراضات اخير ايران جان خود را از دس

 .اش در ماشين به ضرب گلوله کشته شد بود که ھمراه خانواده

چنين يونيسف تاکيد کرد که کشورھای عضو کنوانسيون حقوق کودک موظفند از کودکان در شرايط درگيری و  ھم

 .ھا را تضمين کنند بيان آنخشونت حمايت کرده و حق زندگی و آزادی 

تر برای مقابله با تعدی به حقوق  چنان خواھان اقداماتی جدی جامعه و مدافعان حقوق کودک، ھم با اين حال، بخش آگاه

اقدامی فراتر از صدور يک بيانيه تا . المللی مدافع کودکان و عضو سازمان ملل ھستند کودکان از سوی اين سازمان بين

 .کان دفاع شودحداقل از جان کود

تر نيز موارد مختلفی از پديده خشونت  گردد و پيش موارد نقض حقوق کودکان در ايران تنھا به دو ماھه اخير باز نمی

 . عليه کودکان وجود داشته و حتی در مواردی رايج است

آموزان در  د دانششوند؛ تنبيه شدي ھايی که نه سال می برای مثال سن ازدواج، جشن تکليف در مدارس برای دختربچه

سيستم آموزشی کشور، تجاوز به کودکان، کشتن کودکان توسط والدين، کشتن زنان توسط پدران و برادران و ھمسران، 

، ...ھای جنگ ھشت ساله ايران و عراق، آموزش نظامی به کودکان در صفوف نيروھای بسيج و  اعزام کودکان به جبھه

کش  ھا توسط نيروھای آدم ھای به ظاھر آموزشی و خيابان ان در اين مکانو سرانجام حمله به مدارس و کشتن کودک

  ! حکومت اسالمی

دھنده و فاحشی از نقض حقوق  به اين ترتيب، در اين بيش از چھار دھه حاکميت جمھوری اسالمی، موارد بسيار تکان

کان ندارد و از منظر انسانی نيز کودکان در ايران قابل مشاھده است که ھيچ شباھتی به کنوانسيون جھانی حقوق کود

  . شود جنايت عليه بشريت محسوب می
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ست که به  ھای اعتراضی، خود گواه بزرگی ھا و حرکت ھمين حضور گسترده و اعتراضی کودکان مدارس در خيابان

ران آموزان توسط مامو شتم کودکان و دانش و ضرب. گردد سابقه سياه حکومت اسالمی در نگرش به حقوق کودک برمی

ھای  ھا زير بازجويی و تجاوز جنسی؛ مواردی که با وجود گزارش کش حکومتی، بازداشت و گاھی حتی کشتن آن آدم

  . ھايش از سوی مسئوالن تاييد شده است فراوان، تنھا بخش بازداشتی

 ١۵شدگان ، جانشين فرماندھی کل سپاه پاسداران رسما اعالم کرد که ميانگين سنی بسياری از دستگير١٤٠١مھر ١٣

تر و  ھا را بيش آموزان و ورود نيروھای نظامی به محيط مدرسه اين نگرانی تصاويری از دستگيری دانش. ساله است

  .تر کرده است ھولناک

ھايی که استفاده شده، ھمگی با  گويد در تيراندازی ايذه گلوله محسن رضايی، معاون اقتصادی ابراھيم رئيسی می

  .ا جنگی بوده استھايی چون کالشنيکف ي سالح

چنين نامزد پيشين انتخابات رياست  اين فرمانده سابق سپاه پاسداران و رييس مجمع تشخيص محصلحت نظام و ھم

 .کنند ھای کشنده استفاده نمی جمھوری، اخيرا مدعی شد نيروھای امنيتی جمھوری اسالمی از سالح

يک تيم بيست نفره از قبل «: يش تعيين شده خواند و ادعا کردريزی از پ چنين در ادامه تيراندازی ايذه را برنامه او ھم

اندازند و خود اين نيز  ھا را از کار می  ساعت قبل دوربين٢۴ريزی کرده بودند و حتی  دھی شده بود و برنامه سازمان

 ».دکنن گيرند و تيراندازی می يافته آرايش می طور سازمان ريزی است و بعد در چند نقطه به عالمت برنامه

ھای جمھوری اسالمی در طی حدود دو ماه اخير در  کند که مقام در حالی اين ادعاھا را مطرح می رضايی

 .اند ھای امنيتی مرتبط دانسته اظھارنظرھايی مشابه کشته شدن معترضان را به عواملی جز سرکوب دستگاه

اين . امعه اعتقادزدايی و باورزدايی کندگويد دشمن تالش دارد در ج فرمانده نيروی زمينی ارتش می کيومرث حيدری،

امروز جنگ شناختی «: ھای اجتماعی را ابزار دشمن خواند و افزود فرمانده ارتش با اشاره به اعتراضات اخير، شبکه

 ».شود ريزی شده و در جامعه ما عمل می روی ذھن افراد برای باورزدايی و اعتقاد زدايی برنامه

 از يکی امروز «:  ساله ايران و عراق گفت٨ھای خود با اشاره به جنگ  ز صحبتکيومرث حيدری در بخش ديگری ا

 و خودمان از اول بايد است، گرفته قرار دشمنان ھجمه مورد شناختی جنگ در که است ما ھای باور خرمشھرھا،

  ».کنيم فتح دوباره را رفته دست از خرمشھر و بياييم خودمان به و کنيم آغاز خود خانواده

نامند و به فکر نابودی  ھا اکثريت مردم ايران را دشمن می دھد که آن واضع فرماندھان سپاه و رھبرشان نشان میاين م

کش ھستند و مردمی که  پس روشن است جنگ نابرابری بين حکومتيان که مامورانش تا دندان مسلح و آدم. ھا ھستند آن

اما روشن است که اين وضعيت به . دارند در جريان استھا جز فرياد زدن شعارھا و سنگ و چوب چيزی ن در خيابان

ھای پليس و ساير مراکز نظامی را تسخير خواھند کرد مسلح شده و وارد  زودی تغيير خواھد کرد و مردمی که پاسگاه

  .يک جنگ مرگ و زندگی با حکومت خواھند شد که پايان آن سرنگونی حکومت اسالمی است
ای  ھای خامنه فرمان. کومت اسالمی ايران، نانوشته و حتی گاھی بالفاصله اجرايی استبنابراين، بسياری از قوانين ح

درباره تصميمات سئوال کند و جز   مقام و نھادی ھم حق ندارد حتی باالتر از قانون اساسی حکومت اسالمی است و ھيچ

ولی  اند، ه بدنی در مدارس را ممنوع کردهکه قوانين ايران تنبي با اينبرای مثال، . تعريف و تمجيد چيزی به زبان نياورد

ھا ھم دارای ابعاد فيزيکی ھستند و ھم ابعاد  اين خشونت. ھای اصلی بروز خشونت عليه کودکان ھستند مدارس از کانون

  .روحی و کالمی
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شناسان  کار به گفته. است» کودکان خيابانی «انگيز خراش و حزن  دل يکی ديگر از معضالت کودکان در ايران، پديده

شود بيش از   گفته می.امور آموزشی، با توجه به آمارھای رسمی حدود چھار ميليون کودک در فضای آموزشی نيستند

 .ھفت ميليون کودک کار در ايران وجود دارد

در ايران . معروف ھستند دارد» کودکان خيابانی«و » کودکان کار«کار کودکان پيامدھای بدی برای اين کودکان که به 

خورشيدی  ١٣٩۶برابر با مھر  ٢٠١٧در سپتامبر . کان کار وجود دارند اما آمار دقيقی از تعداد آنھا در دست نيستکود

گو با خبرگزاری  و الدين نماينده اصفھان در مجلس شورای اسالمی در گفت خبرگزاری تسنيم گزارش داد که ناھيد تاج

کنند،  عنوان می ميليون ٧تا  ٣ را بين مار کودکان کار در ايرانخانه ملت، گفته برخی کارشناسان مسائل اقتصاد شھری آ

گونه  که اغلب کودکان کار ھيچ شود، اما به دليل اين نفر تخمين زده می ھزار ٢٠ که اين رقم برای تھران نيز ضمن اين

کارند،  ھا مشغول به ناين کودکان عمدتا در زيرزمي. توان ارائه کرد ثبت ھويتی ندارند؛ آمار دقيقی در اين زمينه نمی

ھا برای  گيرند و حتی برخی از آنان از شب تا صبح در خيابان برخی از آنان مورد سوءاستفاده و خشونت قرار می

کند  را تھديد می» کودکان کار«ھايی که  از آسيب. مشغول بکارند… ھا و آوری ضايعات، آھن کھنه، الستيک جمع

وی، اعتياد، افسردگی، خودزنی، خودکشی، تجاوز  آی تغذيه، رخنه اچ حصيل، سوءسوادی، بازماندگی از ت توان به بی می

  .نشده اشاره داشت جنسی و خشونت کنترل

والدين تعداد زيادی از اين کودکان معتاد به مواد مخدر . فروشی مشغولند چنين کودکان بسياری در شھرھا به دست ھم

  .گيرند استفاده جنسی قرار می و سوءآزاری  بسياری از اين کودکان مورد کودک. ھستند

عقد نکاح دختر «گويد   قانون مدنی ايران می١٠۴١ ماده .ازدواج کودکان ھم در سنت و ھم در قانون ايران وجود دارد

 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به ١۵ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسيدن به سن ١٣قبل از رسيدن به سن 

سال با استاد به  ١٨دھد ساالنه چند ھزار کودک زير   نگاھی به آمار نشان می».يص دادگاه صالحشرط مصلحت با تشخ

  .کنند ھمين قانون و اغلب به دليل مشکالت اقتصادی و فرھنگی ازدواج می

طبق آمارھای .  سازمان ملل برای کودکان در نظر گرفته شد، حق آموزش است نامه يکی ديگر از حقوقی که در پيمان

ولی از گسترش فضاھای آموزشی متناسب با . آموز است  ميليون دانش١۴سمی، ايران در حال حاضر دارای بيش از ر

  .اين افزايش کمی خبری نيست

» سن مسئوليت کيفری«در قوانين حکومت اسالمی ايران . چنين مجازات اعدام يکی ديگر از تھديدات کودکان است ھم

 سال قمری و پسران ٩ قانون مدنی، دختران باالی ١٢١٠ت خود از فقه و ماده است و قاضی با برداش تعريف نشده 

 .کنند ساالن حکم صادر می  سال قمری را بالغ دانسته و برايشان مانند بزرگ١۵باالی 

گی در گزارشی  ان پس از يک بررسی دو ماھه، به تازه ان شبکه سی. موضع مھم ديگر، آزار جنسی زندانيان است

شده در ايران،  پسران و دختران بازداشت« است  ھا در ايران پرداخته و تاييد کرده عتراضات و بازداشتتحقيقی به ا

 .شود می» تجاوز«ھا  گيرند و در برخی موارد در زندان به آن قرار می» خشونت جنسی«مورد 

در يکی از : ده، نوشته استآوری کر ھا، مستندات و تصاويری که جمع ان، با تکيه بر مصاحبه با افراد، گزارش ان سی

  .است  گرفته باعث ايجاد جراحتی شديد شده اين موارد، تجاوزی که صورت

ھای امنيتی از  ان، دستگاه ان گفته سی  به. است آزمايی شده در موردی ديگر، تجاوز به يک پسر خردسال ثبت و راستی

  .اند برداری کرده تجاوز جنسی فيلم
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طور متوالی اينترنت را   است، به  روی خبرنگاران خارجی بسته يران درھای کشور را به گزارش افزوده که دولت ا اين

شدت ترس را در ايران  ھا، به جمعی سرکوب و با تشديد سرکوب ھای دسته قطع کرده، صدای مخالفان را با بازداشت

  . است حاکم کرده

گويد که در حين بازداشت  کند، می موردش استفاده میدر » ھانا«ان برای امنيت او از نام  ان يک زن کرد ايرانی که سی

  .است ھم شاھد خشونت جنسی بوده و ھم متحمل خشونت جنسی شده 

ھا از  آن. دخترانی بودند که مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و سپس به شھرھای ديگر منتقل شدند«: گويد ھانا می

  ».ترسند صحبت در مورد اين چيزھا می

ھمراه  نيز به» سی تا چھل زن ديگر«گويد که درحدود  ھار ساعت را در بازداشتگاه اروميه بوده، میھانا که بيست و چ

  .اند جا بوده  چند پسر آن

 . بودند شد، ھمگی در جريان اعتراضات بازداشت شده ھا نيز ديده می ساله ١٣ و ١۴شان  گويد اين پسرھا که ميان او می

ھا نيز شديدتر انجام شد و سپس ماموران   شتم شدند، اما ضرب و شتم دختران از آن شدت ضرب و گفته ھانا، پسرھا به به

  .ھا را تحت آزار جنسی قرار دادند جمھوری اسالمی آن

ھانا گفته که .  است وجود داشته» سالن اصلی و اتاق خصوصی بازجويی«او تصريح کرده که در آن بازداشتگاه يک 

  . است  تنھايی با خود به آن اتاق برده و به او تعرض جنسی کرده يکی از افسران، دختری زيبا را به

اند، نوشته که ماموران جمھوری اسالمی از برخی  وگو کرده چنين به نقل از منابع مطلع که با قربانيان گفت ان، ھم ان سی

  .اند ن تبديل کردهگيری و ساکت کردن معترضا ھای خشونت جنسی فيلم تھيه کرده و آن را به ابزاری برای باج صحنه

خاطر  پردازد که به ای به اسم آرميتا عباسی، ساکن کرج، می  ساله٢٠اين گزارش از جمله به پرونده دختر جوان 

ای  بازداشت شد و دولت ايران در اطالعيه» ھای اجتماعی عليه جمھوری اسالمی در شبکه«ھای اعتراضی خود  نوشته

را از آپارتمانش کشف »  کوکتل مولوتف١٠«بوده و پليس ) اعتراضات( »اترھبران اغتشاش«مدعی شده که او يکی از 

  . است کرده

 ساله در ٢٠آيد که قوه قضاييه ايران مجازاتی سخت را برای اين دختر  نويسد که از اين اطالعيه چنين برمی ان می ان سی

 پا  ای در اينستاگرام بوده که سر و صدا به  تکذيب مدارک افشاشدهنظر گرفته، اما اين اطالعيه در عين حال با ھدف

  . است کرده

بوده و حاکی از » مکالمات ميان پزشکان در سرويس پيام خصوصی اينستاگرام«ان، اين مدارک شامل  ان گزارش سی به

  .اند آن است که نيروھای امنيتی ايران خانم عباسی را تحت شکنجه و خشونت جنسی قرار داده

ھمراه افسران لباس شخصی به    مھر به٢۵طبق مدارکی که از بيمارستان امام علی در کرج درز کرده است، او روز 

شده  مکالمه افشا« پزشکان در .لرزيد شدت می شود در حالی که موھايش تراشيده شده بود و به اين بيمارستان برده می

  .اند تجاوز احساس کردهھای  اند که با ديدن نشانه از وحشتی حرف زده» خود

آرميتا عباسی . است  ان صحت اين مدارک را تاييد کرده ان وگو با سی در گفت» بيمارستان امام علی«يک منبع مطلع در 

  .اش صحبت کند نويسد که نتوانسته با او يا اعضای خانواده ان می ان سی. شود داری می اکنون در زندان فرديس نگه ھم

ان  ان وط به خشونت جنسی که از زمان شروع اعتراضات ناشی از مرگ مھسا امينی توسط سیھای مرب تر گزارش بيش

  .ھای وسيعی از منطقه عمدتا کرد ھستند شود، از غرب کشور است، جايی که بخش بررسی می

،  ميزان خشونت جنسی نيز توسط حکومت ھا، زمان با بازداشت گسترده معترضان توسط مقامات، و خاموشی رسانه ھم

  . است افزايش يافته
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 تن از شھروندان معترض در ١٧۴۵١کم  ، دست١٤٠١آبان  ٢٩تا  ١٤٠١شھريور  ٢٦به گفته ھرانا، در حدفاصل 

الزم به ذکر است در اين مدت . اند شدگان احراز ھويت شده  نفر از بازداشت٣٠٢۴چنين  ھم. ايران بازداشت شدند

  .اند يروی امنيتی جان خود را از دست داده ن۵۴ کودک و ۶٠ شھروند معترض، ۴١٩زمانی، 

شھروند  ۵ھای متعددی صورت گرفت که از اين تعداد می توان به محکوميت  گفتنی است، در ماه سپری شده محکوميت

سال، شش شھروند از جمله دو نوجوان معترض  ١٠تا  ۵ھای حبس از  بازداشت شده در جريان اعتراضات به مجازات

ضربه شالق و جزای نقدی، فائزه براھويی به سه سال و شش ماه حبس  ١۴٨ماه حبس،  ۴ و سال ٣به مجموعا به 

سال حبس و  ۵زاده به  سال سال حبس، محمد غالم ٢٨نفر از ھمراھانش به  ٧تعزيری، مصطفی حسينی طباطبايی و 

 .سال حبس اشاره کرد ١٠محمد قدمی به 

 ١٧ ساله، کيژان کريمی، ١۶ساله، شنو احمديان  ١٧آيدا لطفی، «ھای   نام به  آموز نوجوان از سوی ديگر، چھر دانش... 

 ١٤ساله و رضا جشيره  ١٧در شھرستان دھگالن، محمود جشيره » ساله ١٧) نام خانوادگی نامشخص ( ساله و ستايش

 .در شاھين شھر بازداشت شدند  آموز ساله در ابھر و يک دانش١٧ساله در شھر ليکک، محمدحسين فتحی 

ساله که در جريان اعتراضات سراسری جاری در  ١٦ساله و پيشوا احمدی  ١٧م به ذکر است، سوران سليمانپور الز

 ميليون و پانصد ھزار تومان جزای نقدی ٢سردشت بازداشت شده بودند، توسط دادگاە کيفری اين شھرستان ھر کدام به 

  .محکوم شدند

  
 توان به اسامی از جمله می. اند  سال سن داشته١٨تر از  ی، جان باختند کمدر دو ماه اخير توسط ماموران حکومت اسالم

  : کودک جان باخته در اعتراضات دو ماه اخير اشاره کرد ۵٨

  .١٤٠١ شھريور ٢٩ ساله، شھادت بر اثر شليک ماموران امنيتی، تاريخ فوت ١۶زکريا خيال، پيرانشھر،  -١

ابوبکر، بر اثر شليک ماموران امنيتی به ناحيه سر، تاريخ : ه، نام پدر سال١۶، اشنويه، ) معروفی( امين معرفت -٢

 .شھريور ٣٠فوت 

 ٣٠ ساله، بر اثر شليک ماموران امنيتی در اسالم آباد غرب، تاريخ فوت ١۶آباد غرب،   اميرعلی فوالدی، اسالم-٣

 .شھريور

 .شھريور ٣١ريخ فوت  ساله، بر اثر شليک ماموران امنيتی، تا١۵ سيدمھدی موسوی، زنجان، -۴
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 . مھر١ ساله، ھشتگرد، بر اثر شليک ماموران امنيتی، تاريخ فوت ١٧ پارسا رضادوست، -۵

 . مھر١ ساله فرزند عارف، مھرشھر، بر اثر شليک ماموران امنيتی، تاريخ شھادت ١۶زاده،  سارينا اسماعيل -۶

بر اثر شليک ماموران امنيتی با گلوله در سر،    ساله اھل شھرک بھشتی، نازی آباد تھران،١۶سياوش محمودی  -٧

 ). مھر۴احتماال (تاريخ فوت

 .آباد، جان باخت  ساله، تھران، بر اثر شليک ماموران امنيتی در سلطان١۶ محمد زمانی، -٨

  گلوله١٢وی را با  -  ساله، شھر قدس، بر اثر شليک ماموران امنيتی، تاريخ فوت اول مھرماه ١۶حسان عليبازی، ا -٩

 .در آرامستان شھرک وليعصر در برده استان ايالم دفن شده است. اند کشته

 مھر جسد او در ٨ شھريور در تھران بلوار کشاورز مفقود شده و روز ٢٩ ساله، تھران، روز ١٧ نيکا شاکرمی، -١٠

 .يزک پيدا شداش براثر ضربات باتوم شکسته بود در کھر اش له شده و جمجمله که صورتش متالشی شده، بينی حالی

 - مھر ٦ ساله، تھران، بر اثر شليک ماموران امنيتی در پارک الله تھران، تاريخ فوت ١٧پور،  امير مھدی فرخی -١١

 !دھيم ای کنيد جسد فرزند را تحويل نمی اش گفته شده بود اگر رسانه به خانواده

 . مھر، در کرمانشاه جان باخت١٠ ت ساله، بر اثر شليک ماموران امنيتی، تاريخ فو١۵اميرحسين بساطی،  -١٢

اش بستری شد، وی   ساله، در اعتراضات سراسری در اروميه مجروح و در زيرزمين خانه١۶نيما شفيق دوست،  -١٣

 . مھر جسدش را تحويل دادند١٣را بازداشت کردند و روز 

 .رسيدای در سر و کمر به قتل   گلوله ساچمه٩۵ ساله، ساری، با ١۶محمدجواد زاھدی،  -١۴

  ساله١۶ سامر ھاشمزھی -١۵

  ساله١۴ سديس کشانی -١۶

  ساله١١ جواد پوشه فرزند احمد -١٧

  ساله١٢ جابر شيروزھی فرزند احمد -١٨

 )اصابت گلوله به ناحيه گردن و سر(  ساله١٧ اميد صفرزھی -١٩

مقابل منزل خود در بلوار جام مھرماه در  ١١شنبه  اين کودک شامگاه يک).  ساله٢کودک -نام نامشخص (  ميرشکار-٢٠

 .جم زاھدان ھدف شليک مستقيم گلوله قرار گرفته است

 ساله فرزند عبدالقادر اھل منطقه کوثر زاھدان، توسط نيروھای پايگاه بسيج ثارهللا در محله ١٢محمد رخشانی  -٢١

 .کبدانی از ناحيه سر ھدف گلوله قرار گرفت

 . مھرماه٨جمعه : ک ماموران امنيتی به قلب، تاريخ فوت ساله، بر اثر شلي١۶ياسر شاھوزھی  -٢٢

وی  - ساله، رشت، بر اثر ضربه باتوم ماموران امنيتی، تاريخ فوت اول مھر ١٧احمدپور پسيخانی، ) علی( پويا -٢٣

 .ابتدا به کما رفت و پس از چند روز کما جان باخت

 . مھر١۶تاريخ فوت شنبه .  تير ساچمه کشته شد٢۴با  ساله، مقابل دانشگاه فردوسی مشھد ١۶ابوالفضل آدينه،  -٢۴

 مھر ھدف دو گلوله از ناحيه سينه و گردن قرار ٨ ساله، فرزند عمر اھل زاھدان که روز جمعه ١٢علی براھويی،  -٢۵

 .گرفت

 . ساله، فرزند عبدالحميد که از ناحيه قلب ھدف مستقيم گلوله قرار گرفت١١بخش،  دانيال شه  -٢۶

  ساله١٣سارانی اميد  -٢٧

 .فاقد شناسنامه -  ساله، فرزند نيازمحمد ١۶محمد اقبال نائب زھی  -٢٨

 . ساله، فرزند عبدالحميد١٧محمدامين گمشادزھی  -٢٩
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 ساله، اردبيل، در دبيرستان شاھد ضرب و شتم شده و سپس در بيمارستان جان باخت، تاريخ فوت ١۵ اسرا پناھی، -٣٠

 . مھر٢٠

تاريخ فوت .  ساله در تھران براثر ضربات باتوم به کما رفت و پس از ده روز جان سپرد١٧قامی، آرنيکا قائم م -٣١

 . مھر٣٠

 ساله، اھل خرمشھر، در اعتراضات آبادان بازداشت شد و در ادامه اگاھی خرمشھر زير ١٧مھدی فرحانی،  -٣٢

 . آبان٢: تاريخ دفن. شکنجه کشته شد

صابت باتوم به سرش در تھران، دچار ضربه مغزی شده و جان سپرد، تاريخ  ساله، پس از ا١٧صدف موحدی،  -٣٣

 . آبان٢فوت دوشنبه 

 . ساله، بر اثر شليک ماموران امنيتی در دزفول، تاريخ فوت اول آبان١۵احسان خواجوی دره بااليی،  -٣۴

 . آبان۴ن سپرد، تاريخ فوت  ساله، اھل سنندج پس از اصابت باتوم به سرس در بيمارستان جا١۶ سارينا ساعدی، -٣۵

 شھريور ٣٠تاريخ فوت .  ساله، در قائم شھر براثر شليک گلوله به قلبش کشته شد١۶ابوالفضل بائو،  -٣۶

 . آبان٢ ساله، بر اثر شليک ماموران در سراوان، تاريخ فوت ٨ مونا نقيب، -٣٧

 .آبان ٦تقيم ماموران، تاريخ فوت  ساله، اھل منطقه شيرآباد زاھدان، براثر شليک مس١۵ عادل بريچی، -٣٨

آموز پايه نھم اھل زاھدان، بر اثر شليک مستقيم ماموران امنيتی،  نبی، دانش  ساله، فرزند غالم١۶اميد نارويی،  -٣٩

 .آبان ٦تاريخ فوت 

آموز، اھل ايرانشھر، براثر ضرب و شتم در مدرسه بدليل پاره کردن عکس   ساله، دانش١۴ پارميس ھمنوا، -۴٠

 .آبان ٣مينی، تاريخ فوت خ

 . شھريور٣٠ ساله، اھل تھران، براثر شليک ماموران امنيتی، تاريخ فوت ١۴محمدرضا سروری  -۴١

 . آبان٧ ساله اھل پيرانشھر، بر اثر شليک ماموران امنيتی ٧ديانا محمودی کودک  -۴٢

 . شھريور٣٠ ی، تاريخ فوت ساله، اھل تھران، براثر شليک ماموران امنيت١٧اميرمھدی ملک محمدی،  -۴٣

 . آبان١٣ ساله، نوجوان معلول، بر اثر شليک ماموران امنيتی در خاش، جمعه خونين ١٧ياسر بھادرزھی  -۴۴

 . آبان١٣ ساله، بر اثر شليک ماموران امنيتی در خاش، جمعه خونين ١۴ مبين ميرکازھی، -۴۵

 .آبان ١٢ امنيتی در چھلم حديث نجفی، تاريخ فوت  ساله، اھل کرج، بر اثر شليک ماموران١٧مھدی حضرتی،  -۴۶

  آبان١٢ ساله، اھل شھر ری، بر اثر شليک ماموران امنيتی در تاريخ ١٣محمدرضا سروی  -۴٧

 .آبان ١٠ساله، اھل تھران، بر اثر شليک ماموران امنيتی، تاريخ فوت  ١٧محمدحسين فرجی،  -۴٨

 .باخت ر تاريخ اول مھر جان ساله، اھل بندرانزلی، د١۶امير نوروزی،  -۴٩

 .شھريور ٣١ ساله، اھل دھدشت، تاريخ فوت ١۶پدرام آذرنوش،  -۵٠

 . شھريور در اروميه٣٠ ساله، تاريخ فوت ١٧ عبدهللا محمدپور -۵١

 . آبان١۵  ساله، اھل دزفول، بر اثر شليک ماموران امنيتی، تاريخ فوت١٧محمد قائمی فرد ،  -۵٢

 . آبان١٢ اھل کرج، بر اثر شليک ماموران امنيتی، تاريخ فوت  ساله،١٧نيما نوری،  -۵٣

 . آبان٨شنبه   ساله، اھل پيرانشھر، براثر شليک مستقيم ماموران امنيتی، تاريخ فوت يک١۶کومار درافتاده،  -۵۴

  . ساله به نام آرتين رحمانی در جريان تيراندازی چھارشنبه شب در ايذه کشته شد١٣يک نوجوان  -٥٥

بود، » تروريستی«کنند  ھای جمھوری اسالمی ادعا می ای که مقام  ساله به نام کيان پيرفلک در حمله٩ کودک يک -٥٦

 .اند تاييد کرده
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ھای  در شبکه. دھد جان کيان پيرفلک منتشر شده است که او را در ميان قطعات يخ نشان می تصاويری از پيکر بی -٥٧

 ربودن پيکرش از سوی ماموران امنيتی، اجازه انتقال جسد کيان به سردخانه اجتماعی نوشته شده که خانواده او از بيم

 .را ندادند

 آبان، در ٢۵، در اعتراضات شامگاه چھارشنبه   ساله٩شدن کيان پيرفلک، کودک  ھا حاکی از کشته  در حالی که گزارش

 .ه از خود سلب مسئوليت کندکند در اين زمين ايذه به دست نيروھای امنيتی است، اما حکومتاسالمی تالش می

در ويدئوی منتشرشده از پيکر خونين کيان پيرفلک در محل زندگی او، يکی از نزديکان او درباره نحوه کشته شدنش 

 .دھد توضيح می

گويد که کيان پيرفلک سوار بر خودروی پدرش در حال عبور از خيابان بوده که از  صاحب صدا که يک مرد است می

 .شود گيرند و کودک کشته می قرار می» گلوله نيروھای امنيتی جمھوری اسالمی«صابت چھار طرف مورد ا

ساله بلوچ که در جريان تيراندازی نيروھای امنيتی به شھروندان در  ، دختر ھفت»ھستی نارويی«تصويری از  -٥٨

زبان منتشر   مجازی فارسیھای شود، کشته شد، در شبکه عنوان جمعه خونين زاھدان ياد می ھشتم مھرماه که از آن به

  .شده است

طلب اين ديار، با تمام قدرت در مقابل نيروھای فاشيستی حکومت  مردم حق. شدت ملتھب است شھرھای کردستان به

 . ھا ادامه دارد کنند و جنگ و گريز جوانان کردستان در خيابان مقاومت می

آموزان پسر در شھرک  ی به سوی گروھی از دانشھا از سنندج حاکی از تيراندازی نيروھای مسلح حکومت گزارش

آموزی که  دانش. ھا وخيم گزارش شده است به جا گذاشته که حال يکی از آن» حداقل سه زخمی«وحدت است که 

  .جراحات او شديد است به بيمارستان کوثر سنندج منتقل شده است

 را از »رضا کاظمی«نام   ساله به١۶ک جوان از طرف ديگر نيروھای سپاه پاسداران در موچش از توابع کامياران ي

  .برد اين کودک به بيمارستان کوثر سنندج اعزام شده و در کما به سر می ناحيه سينه ھدف قرار دادند

دھد و   آذر را نشان می٢کوپتر بر فراز شھر سنندج در روز  زنی ھلی ھا منتشر شده ادامه گشت تصاويری که در رسانه 

  . شھر حاکم استفضای امنيتی بر اين

  .دانشجويان دانشگاه سنندج روز چھارشنبه دست به تحص و اعتصاب زدند

ھای مردم در مھاباد و تيراندازی نيروھای حکومتی  ھا حاکی از يورش و شليک ماموران به خانه زمان گزارش ھم

  .سوی مردم در بوکان است به

 معترضان در شھرھای کردنشين حدود يک ھفته پيش از بارتر نيروھای امنيتی عليه تر و مرگ سرکوب بسيار گسترده

  .مھاباد شروع شد و از آن زمان ادامه داشته است

کم  دھد که نيروھای مسلح وابسته به حکومت ايران در يک ھفته گذشته دست سازمان حقوق بشری ھه نگاو گزارش می

در اين . ھا وخيم است  که حال برخی از آناند  نفر را زخمی کرده٣٠٠ شھروند را در شھر بوکان کشته و بيش از ١٣

  .گزارش آمده است که در برخی محالت بوکان مقررات منع تردد شبانه اعالم شده است

طور وانمود کند که  را مسئول برخی حمالت اعالم کند، يا اين که اين» داعش«کند گروه  جمھوری اسالمی تالش می

 .اند ھا خودکشی کرده آن

ھای حياتی معترضان، عمدتا به سر يا  گ در اکثر موارد، تيراندازی مستقيم نيروھای امنيتی به اندامدر حالی که علت مر

  .قفسه سينه بوده است

 .ھای جنگی از ھليکوپتر به سوی معترضان شليک شده است در مورد زاھدان، گلوله
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در حقيقت، تيراندازی به . اند گرفتهدھد، معترضان از پشت سر مورد اصابت گلوله قرار  تصاوير برخی اجساد نشان می

زدن به معترضان يا به قصد کشتن  گيری و آسيب اين افراد نه توجيه محافظت از جان ماموران، بلکه تنھا به قصد انتقام

   .ھا انجام شده است آن

 قتل رسيد، که در زاھدان به» جواد پوشه «ساله بلوچ، ١٢يکی از تصاوير تکان دھنده از آخرين لحظات زندگی کودک 

اين امر نشانگر آن است که . دھد گلوله از پشت سر به او اصابت کرده و از گونه راستش خارج شده است نشان می

   .ضارب از پشت و بدون آن که ھيچ تھديدی از جانب جواد متوجه ضارب باشد، شيک کرده است

گر  ھا يا از ھليکوپتر نظامی انجام شده که نشان با توجه به اين که تيراندازی ماموران امنيتی در زاھدان از پشت بام

توان نتيجه  فاصله زياد با معترضان است و با توجه به اين که جواد پوشه تنھا با يک گلوله به سرش کشته شده، می

ساله  ١٢، از فاصله دور سر اين کودک )احتماال قناصه(ای دقيق  گرفت که مرگ او تصادفی نبوده بلکه ضارب با اسلحه

  . ھدف گرفته و شليک کرده استرا

  
آميز يا در برخی  دايره کودک آزاری، تنھا محدود به رفتارھای خشونتتوانيم تاکيد کنيم که  در پايان میبه اين ترتيب، 

چه امروز و در سايه  آن. ھا در مورد کودکان نيست موارد تجاوز جنسی برخی والدين، سرپرست کودکان و معلمان آن

کودکان . توان کودک آزاری سيستماتيک نام گذاشت افتد را می نکردن برخی قوانين در ايران اتفاق می ايتقوانين يا رع

  .گيرند شان از بدو تولد مورد خشونت حکومتی و غيرحکومتی قرار می خاطر جنسيت، مليت و مذھب والدين به

دليل احتمال بروز  شود، به به او تحميل میحجاب اجباری دختران که گاه پيش از آغاز سن رسمی تکليف يعنی نه سالگی 

. رساند ھا آسيب می صورت مستقيم به سالمت جسم و روان آن ھای پوستی و کاھش قدرت تحرک کودکان، به بيماری

  . ھا آسيب برساند تواند به روان کودکان و از جمله به اعتماد به نفس آن حجاب کودکان به صورت غيرمستقيم ھم می

پايين بودن سن (  حکومت اسالمی ايران، با مسائلی مانند کار کودکان، مجازات و اعدام کودکانحقوق کودکان در

گری  ، محروميت از تحصيل، ازدواج قانونی کودکان و استفاده از کودکان در نظامی)مسئوليت کيفری در قوانين ايران

  .درگير است

 ١٩، به ميزان مصلحت، مجاز است؛ در حالی که ماده دست پدر به بر پايه مقررات اسالمی ايران، تنبيه بدنی کودک

کند که از کودکان در برابر ھر گونه بدرفتاری والدين يا سرپرستان  ھا را موظف می نامه حقوق کودک، دولت پيمان

شود و تنھا به   قانون مجازات اسالمی اگر پدر يا جد پدری، فرزند خود را بکشد قصاص نمی٢٢ طبق ماده. حمايت کند

  .محکوم خواھد شد) اعدام( شود؛ ولی در شرايط مشابه، مادر به قصاص داخت مقداری از ديه و تعزير محکوم میپر
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، مسئوالن اعدام در فرايند نقض حقوق کودکان، در مقابل ١٣۶٧دست آمده، طی کشتار  طبق گفته شاھدان و اسناد به

کودکان و نوزادان را ھمراه با خانواده خود،  .کردند  میشان را تيرباران و اعدام سال، اعضای خانواده ١۴کودکان زير 

ھا  سال که اکثر آن ١٨ھا کودک زير  دھند که ده چنين شواھد و شاھدان نشان می ھم .کردند ھای انفرادی حبس می در سلول

  .دختر بودند، اعدام شدند
ريزی  ھای برنامه ھا در درگيری ر آنت بيش. است» قتل عمد«جرم قريب به اتفاق کودکان محکوم به اعدام در ايران، 

  .اند  و ساالن خود را به قتل رسانده سن نشده، معموال ھم

تواند تسکينی بر درد و رنج  ای نمی گو باشند؟ تنھا شعار مرگ بر خامنه در اين ميان چه کسی يا چه کسانی بايد پاسخ

. ھايی از جوانان ايران را تباه کرده است ينده نسلشان را حکومت اسالمی کشته و يا آ مادران و پدرانی باشد که عزيان

تنھا زمانی اين انسان ھا آرام و قرار نسبی خواھند گرفت که حکومت اسالمی با قدرت و انقالب مردم سرنگون گردد و 

ی ھا را مقدم بر ھر مسئله و منفعت و مصلت سياسی و اجتماع شان قرار گيرد که کودکان و آينده آن دنيايی در مقابل

  .بيند می

دھند، وقتی مادران و پدران بر پيکر  خوايم سر می خواھيم نمی کش نمی وقتی کودکان دبستانی نيز شعار حکومت بچه

ويژه  روند، وقتی جوانان به باختگان می دھند، وقتی ھزار ھزار به بدرقه جان شان فرياد تداوم مبارزه را سرمی کودکان

گر و  سراسر اين سرزمين با دست خالی به جنگ انواع و اقسام نيروھای سرکوبای در  العاده دختران با جسارت فوق

گيرد، وقتی  روند، وقتی در سراسر ايران اتحاد و ھمبستگی با شکوھی شکل می کش تا دندان مسلح حکومتی می آدم

 جنبشی نه به رھبری عھده جوانان و در پيشاپيش ھمه دختران و زنان است، وقتی چنين رھبر چنين جبش و يا انقالبی به

  ،»ھر يک نفر کشته شه ھزار نفر پشتشه«شه   وقتی شعار داده می فردی، بلکه رھبری جمعی اتکا دارد،

تواند جلو پيشروی اين توفان خروشان را بگيرد، پس حکومت اسالمی ايران، ھيچ راه ديگری جز   ديگر ھيچ قدرتی نمی

  .نابودی و سرنگونی ندارد

  :مت شاعر نامی ترکيهبه قول ناظم حک

 بدھيم کودکانبه را دنيا

  بدھيم، کودکانبه را دنيا

 روز يک برای حداقل

 رنگارنگ بالونی مانند بدھيم

 کنند، بازی کنند، بازی

 ستارگان ميان در دھند سر آواز

 بدھيم، کودکانبه را دنيا

 بزرگ سيب يک مانند بدھيم

 .گرم تافتون يک مانند

 روز، يک نيست چيزی

 بدھيم کودکانبه را نياد

 روز يک برای حداقل

 .کند درک را دوستی دنيا، تا
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 کودکان،

 گرفت خواھند ما دست از را دنيا

 !کاشت خواھند ابدی درختان و

 )رحمانی بھرام :فارسی به ترکی از برگردان .مسکو ،١٩٦٢مه يکم و بيست حکمت، ناظم(

  ٢٢٢٠ مبرنو چھارم و بيست - ١٤٠١ - قوس- آذر سوم شنبهپنج

 


