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، دختر جوان مهسا  وی حقانی 1401شهریور  22شنبه ساله اهل سقز که به تهران سفر کرده بود روز سه 22)ژینا( امینی ، در ایستگاه متر
 بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به « بدحجان  »تهران، به بهانه 

ر
منتقل شد. کوتاه « وزرا»توسط ماموران پلیس امنیت اخالق

بیمارستان های ویژه به کما رفته بود به بخش مراقبت 3جان وی در حایل که با سطح هوشیاری درجه مدنر پس از بازداشت، پیکر نیمه
ب و شتم قرار  کرسی منتقل شد. اما متاسفانه مهسا جان خود را از دست داد و گفته شد ماموران گشت ارشاد، او را شدیدا مورد ضی

 داده بودند. 
ی تهران آغاز شد و ب ، مقابل بیمارستان کرسی در خیابان آرژانتی  اضات شهروندان به این جنایت حکومت از زمان فوت مهسا امینی ا اعتر

اضی به خود گرفت تا جانی که نهایتا، به گفته هرانا، وجود فشار نهادهای امنینر پس از خاک سپاری او در گورستان آیچی سقز، شکل اعتر
اضات رسارسی در »  26مرتبه را در حدفاصل  1059دانشگاه بزرگ کشور برای  142شهر و  155استان،  31شصت و چهار روز اول اعتر

 رقم زد.  1401آبان  29تا  1401شهریور 
 

 
 

بود. یونیسف بعد از دو ماه سکوت درباره کشتار مردم به ویژه کودکان در ایران، اکنون به روز جهانی کودک آبان(،  29)نوامت   20روز 
ی مناسبت اطالعیه اسالیم ای منترسر کرده است. سئوال این است که چرا یونیسف در این بیش دو ماه، در برابر کشتارهای حکومت همی 

ی در این باره منترسر نکرده است؟   سکوت کرده و تاکنون هیچ اطالعیه مشخص و مستقیل نت 
سال تنها  1۸کودک زیر   ۵0کم اساس برآوردها دستشود، اما بر اعالم نیمحکومت اسالیم  و نهادهای هر چند آماری از سوی مقامات

اضات از دست دادر دو ماه اخت  جان  باختگان است. جاناند. آماری که حنر کودک سه ساله هم در میان دهشان را در جریان اعتر
ی یک کودک اندازی ماموران حکومنر جان باختدر روزهای اخت  ایذه که با  سالهسه  کشیر ی و نه آخرین، تت  لیست بلند باالی  نه اولی 

فلک». نیستمرگ کودکان  ، پدرش بود  ای که سوار بر خودرو ساله 9هاست. پرس بچه ییک از آن« کیان پت   با گلوله رسکوبگران حکومنر
های زمان دل، خشم مردم را دوچنان کرد و همگان برادر سه ساله و والدینش جان باخت. مرگ او و در مقابل دید  شکافته شد اش سینه

  زیادی را سوزاند. 
ی »آن کالمش را با نام  او شد و  دست به دستهای اجتمایع ویدئونی از کیان که به رسعت در شبکه کرد، آغاز یم« کمانخدای رنگی 

 نچشیدهکران داشت و هنوز آروزهای ن   که  کودیک
ی

ی گناه ناکرده جان بود  از طعم زندیک شان را والدینداد؟! مرگز او، کمر ، به کدامی 
 ! چرا؟رفت هم زدن بر باد شان با یک چشم بههای آینده درباره بچهشکست و آرزوها و برنامه

ی منظور نوشته و مورد پذیرش مجمع عمویم سازمان ملل متحد قرار گرفت و از  19۸9نوامت   20کنوانسیون حقوق کودک در  به همی 
 .اندکشور این سند را امضا کرده  193االجرا شد. تاکنون الزم 1990سپتامت   2

ی جلسه مجمع عمکودکان سازمان ملل متحد  صندوق برای کمک به  1325آذر  20ویم سازمان ملل متحد در تاری    خ )یونیسف( در اولی 
ی غذا، دارو  دوم و تامی 

ی ها تاسیس شد. امروزه یونیسف بزرگو لباس آن کودکان آسیب دیده از جنگ جهانی الملیل در حوزه ترین نهاد بی 
یس به فرصتکشور جهان در زمینه بهداشت و تغذیه، آموزش، مراقبت از ک  190کودکان است و در بیش از  های برابر ودکان و دستر

، سازمانبرای کودکان فعالیت یم ، دانشگاهکند. یونیسف با طیف وسییع از مقامات دولنر ان مذهن  ، رهت 
ها و بخش های جامعه مدنی
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بخش خصوض  ها،های مایل داوطلبانه دولتهای یونیسف با کمککه، اقدامات و فعالیتتر از همه اینکند. مهمخصوض همکاری یم
 .شوندو افراد و نهادهای نیکوکار در هر گوشه از جهان اجرا یم

کودکان حق حیات داشته و باید رشد »شود، آمده است: سال، کودک تلقر یم 1۸تر از نامه که براساس آن هر انسان کمدر این پیمان
شود، باید مورد ها مربوط یمکنند، کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و این نظرات در تمایم اموری که به آن

د   «. توجه قرار گت 
 کشورهانی که به این کنوانسیون پی

خننی و در اجرای آن  دهند و یا اهمینر به اجرای جدی آن نیم اند چندانوستهبا این حال برخی
 . تفاوت هستند ن  

ی کودکان در مدارس و خیابان ها، به اما عدم توجه یونیسف به مورد کودک آزادی سیستماتیک در حکومت اسالیم ایران و اکنون کشیر
 کند.  که به عهده اش گذشته شده، حرکت نیمدهد که این سازمان هرگز در راستانی وظایقی روشنی نشان یم

ی در سال  حکومت ط که هرگاه مفاد پیمانبه این پیمان 1372اسالیم ایران نت  نامه در هر مورد و در هر زمان نامه پیوست، البته با این رسر
ع تعارض پیدا کند، دولت ایران ملزم به رعایت آن نباشد. با  ی داخیل ایران و موازین رسر این حال به اعتقاد فعاالن مدنی حوزه با قوانی 

مستقیم ناقض حقوق های مختلف ایران، نه تنها هرگز اهمینر به رعایت حقوق کودک ندادند، بلکه برعکس، خود عمال و دولت کودک،
 اند. کودک بوده

نامه جانی که ایران پیماناز آن»: استگفته « توسعه ایرانی »در این باره طاهره پژوهش، مدیر عامل انجمن حمایت از حقوق کودکان به 
 برای کودکان را بهرا امضاء  حقوق کودک 

ی
ی حق رسیم آنکرده؛ موظف است تا حق بقا و زندیک ی کند. منع آزار و عنوان اولی  ها تضمی 

ب  نامه است. شتم کودکان از جمله اصول مهم این پیمانهو اذیت روخ و روانی و ضی
اضات بدون اسلحه، تاکید شده، اما متاسفانه در حوادث اخت  شاهد از سوی دیگر در قانون اسایس کشور 

ی بر آزادی تظاهرات و اعتر نت 
ب ی همه این قوانینی هستیم که در کشور به رسمیت شناخته شده است. حنر اگر ضی ی رفیر ی، شتیم هم در کار نباشد، و از بی  همان دستگت 

 عجین  برای کودکان دارد. حال به این ماجرا  ها و روند دادریسداری در بازداشتگاهانتقال و نگه
و زندان آثار مخرب جسیم، روخ و روانی

ی خانوادهن   تشکیل پرونده بدون حضور وکیل و کمبود قاضی ویژه کودکان و نبود پلیس کودکان  داری کودکان و نحوهها از محل نگهخت 
ی  وهای نظو همی  ایم را هم اضافه کنید، تا دلیل نگرانی عمویم جامعه و به خصوص فعاالن طور، دخالت دادن کودکان برای همکاری با نت 

 «. حقوق کودک روشن شود 
،در حایل که در  اضات اخت 

ی  بیش از دو ماه اعتر و حنر  کردهالملیل حمایت از حقوق کودکان یونیسف انتقاد  بسیاری از سکوت سازمان بی 
انتقادهای شدیدی را مطرح کردند، کند عنوان سفت  این سازمان معرقی یمخود را به، بازیگر که چند سایل است «مهتاب کرامنر »برخی به 

شدن های مربوط به کشته و زخیمای منترسر و اعالم کرد که گزارشاین سازمان در آستانه روز جهانی کودک بیانیه گذشته  روز جمعهتنها 
اضات ایران بسیار و هم ی بازداشت کودکان در اعتر  ده است. کنننگرانچنی 

ی های سیایس و اجتمایع های جمیع و ناآرایمهای طوالنی مدت، خشونتدر این بیانیه اشاره شده است که کودکان از تاثت  مخرب درگت 
، سودان، سوریه و یمن رنج یم  .برنددر چندین کشور از جمله ایران، عراق، لین 

اضات اخت  ایران   ۵0ر سپتامت  امسال تاکنون حدود یونیسف با اشاره به فقدان آمار رسیم اعالم کرد که از اواخ
کودک در جریان اعتر

ی کیان جان خود را از دست داده ی اتفاقات وحشتناک، جان باخیر ی به ساله بود که همراه خانواده 9اند. آخرین مورد از چنی  اش در ماشی 
ب گلوله کشته شد  .ضی

ی یونیسف تاکید کرد که کشورهای عضو کنوانسیون هم ی و خشونت حمایت کرده چنی  ایط درگت  حقوق کودک موظفند از کودکان در رسر
 و آزادی بیان آن

ی
ی کنندو حق زندیک  .ها را تضمی 
تر برای مقابله با تعدی به حقوق کودکان از اقدامانر جدی چنان خواهانجامعه و مدافعان حقوق کودک، هم بخش آگاه با این حال،

ی  هستند. اقدایم فراتر از صدور یک بیانیه تا حداقل از جان کودکان دفاع  و عضو سازمان ملل کودکانالملیل مدافع  سوی این سازمان بی 
 .شود

ی موارد مختلقی از پدیده خشونت علیه کودکان وجود گردد و پیشموارد نقض حقوق کودکان در ایران تنها به دو ماهه اخت  باز نیم تر نت 
 داشته و حنر در مواردی رایج است. 

بچهبرای  آموزان در سیستم آموزیسر شوند؛ تنبیه شدید دانشهانی که نه سال یممثال سن ازدواج، جشن تکلیف در مدارس برای دختر
ی زنان توسط پدران و برادران و همرسان، اعزام کودکان به جبهه ی کودکان توسط والدین، کشیر های جنگ کشور، تجاوز به کودکان، کشیر

ی کودکان در این هشت ساله ایران و عراق، آموز  وهای بسیج و ...، و رسانجام حمله به مدارس و کشیر ش نظایم به کودکان در صفوف نت 
وهای آدمهای به ظاهر آموزیسر و خیابانمکان  کش حکومت اسالیم! ها توسط نت 

قض حقوق کودکان در ایران دهنده و فاحشر از نبه این ترتیب، در این بیش از چهار دهه حاکمیت جمهوری اسالیم، موارد بسیار تکان
یت محسوب  ی جنایت علیه برسر  نت 

قابل مشاهده است که هیچ شباهنر به کنوانسیون جهانی حقوق کودکان ندارد و از منظر انسانی
 شود. یم

اضی کودکان مدارس در خیابان ده و اعتر ی حضور گستر  ها و حرکتهمی 
ی

، خود گواه بزریک اضی ت ست که به سابقه سیاه حکومهای اعتر
ب گردد. اسالیم در نگرش به حقوق کودک بریم ، بازداشت و گایه حنر وزان توسط ماموران آدمآمکودکان و دانش  شتمو ضی کش حکومنر



ی آن هایش از سوی مسئوالن تایید شده های فراوان، تنها بخش بازداشنر ها زیر بازجونی و تجاوز جنش؛ مواردی که با وجود گزارشکشیر
 است. 

شدگان 1401مهر 13 ی سنی بسیاری از دستگت  ی فرماندیه کل سپاه پاسداران رسما اعالم کرد که میانگی  ساله است. تصاویری  1۵، جانشی 
ی دانش وهای نظایم به محیط مدرسه این نگرانی از دستگت   تر کرده است. تر و هولناکها را بیشآموزان و ورود نت 

، معاون اقتصادی ابراهیم رئيش یم اندازی ایذه گلولهگمحسن رضانی  با سالحوید در تت 
ی

هانی چون کالشنیکف هانی که استفاده شده، همیک
 بوده است. 

ی
 یا جنیک

ا این فرمانده سابق سپاه پاسداران و رییس مجمع تشخیص محصلحت نظام و هم ی انتخابات ریاست جمهوری، اخت  ی نامزد پیشی  چنی 
وهای امنینر جمهوری اسالیم از سالح  کنند. ای کشنده استفاده نیمهمدیع شد نت 

اندازی ایذه را برنامهاو هم ی در ادامه تت  ی شده خواند و ادعا کرد: چنی  دیه شده یک تیم بیست نفره از قبل سازمان»ریزی از پیش تعیی 
ی  24ریزی کرده بودند و حنر بود و برنامه ی عالمت برنامهها را از کار یمساعت قبل دوربی  ریزی است و بعد در چند اندازند و خود این نت 

اندازی یمیافته آرایش یمطور سازماننقطه به ند و تت   «کنند. گت 
مشابه کشته شدن  های جمهوری اسالیم در یط حدود دو ماه اخت  در اظهارنظرهانی کند که مقامدر حایل این ادعاها را مطرح یم رضانی 

ضان را به عوامیل جز رسکوب دستگاه  اند. های امنینر مرتبط دانستهمعتر
وی زمینی ارتش یم کیومرث حیدری، گوید دشمن تالش دارد در جامعه اعتقادزدانی و باورزدانی کند. این فرمانده ارتش با اشاره فرمانده نت 

، شبکه اضات اخت 
 روی ذهن افراد برای باورزدانی و اعتقاد زدانی »خواند و افزود:  های اجتمایع را ابزار دشمنبه اعتر

امروز جنگ شناخنر
 «شود. ریزی شده و در جامعه ما عمل یمبرنامه

 هایباور  خرمشهرها، از  ییک امروز  »ساله ایران و عراق گفت:  ۸های خود با اشاره به جنگ کیومرث حیدری در بخش دیگری از صحبت
 بیاییم خودمان به و  کنیم  آغاز  خود  خانواده و  خودمان از  اول باید  است، گرفته  قرار  دشمنان هجمه مورد  ناخنر ش جنگ در  که  است ما 
 «. کنیم  فتح دوباره را  رفته دست از  خرمشهر  و 

شان نشان یم یت مردم ایران را دشمن یمدهد که آناین مواضع فرماندهان سپاه و رهت  هستند. پس ها نامند و به فکر نابودی آنها اکتی
ی حکومتیان که مامورانش تا دندان مسلح و آدم ها جز فریاد زدن شعارها کش هستند و مردیم که در خیابانروشن است جنگ نابرابری بی 

ی ندارند در ج ی های پلیس . اما روشن است که این وضعیت به زودی تغیت  خواهد کرد و مردیم که پاسگاهیان استر و سنگ و چوب چت 
 با حکومت خواهند شد که پایان آن رسنگونی و سایر مراک

ی
ز نظایم را تسخت  خواهند کرد مسلح شده و وارد یک جنگ مرگ و زندیک

 حکومت اسالیم است. 
ی حکومت اسالیم ایران، نانوشته و حنر گایه بالفاصله اجرانی است. فرمان ای باالتر از قانون اسایس های خامنهبنابراین، بسیاری از قوانی 

ی و جز تعریف و تمجید  سئوال کند تصمیمات  درباره حنر  مقام و نهادی هم حق ندارد  الیم است و هیچحکومت اس ی نیاورد.  نبه زبا چت 
ی ایران تنبیه بدنی در مدارس را ممنوع کردهبا اینبرای مثال،  های اصیل بروز خشونت علیه کودکان ویل مدارس از کانون اند،که قوانی 

ییک هستند و هم ابعاد روخ و کالیم ها همهستند. این خشونت ی  .دارای ابعاد فت 
ی و حزن خراشدل ییک دیگر از معضالت کودکان در ایران، پدیده ، با توجه   است. به گفته« کودکان خیابانی » انگت  کارشناسان امور آموزیسر

شود بیش از هفت میلیون کودک کار در ایران وجود گفته یم  به آمارهای رسیم حدود چهار میلیون کودک در فضای آموزیسر نیستند. 
 دارد. 

معروف هستند دارد. در ایران کودکان کار وجود « کودکان خیابانی »و « کودکان کار»کار کودکان پیامدهای بدی برای این کودکان که به 
گزاری تسنیم گزارش داد که ناهید  1396ر برابر با مه 2017دارند اما آمار دقیقر از تعداد آنها در دست نیست. در سپتامت   خورشیدی خت 

گزاری خانه ملت، گفته برخی کارشناسان مسائل اقتصاد شهری و الدین نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالیم در گفتتاج گو با خت 
ی  آمار کودکان کار در ایران ی که این رقم برای تهراکنند، ضمن اینعنوان یم میلیون 7تا  3 را بی  ی زده یم هزار 20 ن نت  شود، اما به نفر تخمی 

ی گونه ثبت هوینر ندارند؛ آمار دقیقر در این زمینه نیمکه اغلب کودکان کار هیچدلیل این ها توان ارائه کرد. این کودکان عمدتا در زیرزمی 
ند و حنر برخی از آنکارند، برخی از آنان مورد سوءاستفاده و خشونت قرار یممشغول به آوری ها برای جمعان از شب تا صبح در خیابانگت 

 از توان به ن  کند یمرا تهدید یم« کودکان کار»هانی که مشغول بکارند. از آسیب… ها وضایعات، آهن کهنه، الستیک
ی

سوادی، بازماندیک
، تجاوز جنش و خشونت کنتر آیتغذیه، رخنه اچتحصیل، سوء ، خودکشر ، خودزنی

ی
 نشده اشاره داشت. لوی، اعتیاد، افرسدیک

ی کودکان بسیاری در شهرها به دستهم فرویسر مشغولند. والدین تعداد زیادی از این کودکان معتاد به مواد مخدر هستند. بسیاری چنی 
ند. استفاده جنش قرار یمآزاری و سوءاز این کودکان مورد کودک  گت 

عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به »گوید قانون مدنی ایران یم 1041ماده  ازدواج کودکان هم در سنت و هم در قانون ایران وجود دارد. 
ط مصلحت با تشخیص  1۵سال تمام شمش و پرس قبل از رسیدن به سن  13سن  سال تمام شمش منوط است به اذن ویل به رسر

ی قانون و اغلب به دلیل مشکالت سال با استاد به ه 18دهد ساالنه چند هزار کودک زیر نگایه به آمار نشان یم «. دادگاه صالح می 
 ازدواج یم

ی
 .کننداقتصادی و فرهنیک

سازمان ملل برای کودکان در نظر گرفته شد، حق آموزش است. طبق آمارهای رسیم، ایران در حال  نامهییک دیگر از حقوقر که در پیمان
ش فضاهای آموزیسر میلیون دانش 14حاضی دارای بیش از  ی نیستآموز است. ویل از گستر  .متناسب با این افزایش کیم خت 



ی هم ی مجازات اعدام ییک دیگر از تهدیدات کودکان است. در قوانی  تعریف نشده « سن مسئولیت کیفری»ایران  حکومت اسالیم چنی 
ان باالی  1210است و قاضی با برداشت خود از فقه و ماده  ، دختر ا بالغ دانسته سال قمری ر  1۵سال قمری و پرسان باالی  9قانون مدنی

 .کنندساالن حکم صادر یمو برایشان مانند بزرگ
اضات و ان پس از یک برریس دو ماهه، به تازهانموضع مهم دیگر، آزار جنش زندانیان است. شبکه یس  در گزاریسر تحقیقر به اعتر

ی
یک

ان بازداشت»است  ها در ایران پرداخته و تایید کردهبازداشت ند و در قرار یم« خشونت جنش»ایران، مورد شده در پرسان و دختر گت 
 .شودیم« تجاوز»ها برخی موارد در زندان به آن

آوری کرده، نوشته است: در ییک از این موارد، تجاوزی ها، مستندات و تصاویری که جمعان، با تکیه بر مصاحبه با افراد، گزارشانیس
 .تاسگرفته باعث ایجاد جراحنر شدید شده  که صورت

های امنینر از تجاوز جنش ان، دستگاهانگفته یسبه .است آزمانی شدهدر موردی دیگر، تجاوز به یک پرس خردسال ثبت و راسنر 
 .اندبرداری کردهفیلم
نگاران خارخ  بسته گزارش افزوده که دولت ایران درهای کشور را به  این نت را قطع  است، به روی خت  کرده، صدای طور متوایل اینتر

 .است شدت ترس را در ایران حاکم کردهها، بهجمیع رسکوب و با تشدید رسکوبهای دستهمخالفان را با بازداشت
ی بازداشت هم شاهد خشونت کند، یمدر موردش استفاده یم« هانا»ان برای امنیت او از نام انیک زن کرد ایرانی که یس گوید که در حی 

 .استخشونت جنش شده جنش بوده و هم متحمل 
انی بودند که مورد تجاوز جنش قرار گرفتند و سپس به شهرهای دیگر منتقل شدند. آن»گوید: هانا یم ها از صحبت در مورد این دختر

ها یم ی  «ترسند. چت 
ی به« یس تا چهل زن دیگر»گوید که درحدود هانا که بیست و چهار ساعت را در بازداشتگاه ارومیه بوده، یم جا همراه چند پرس آننت 

 .اندبوده
ی دیده یمساله 13و  14شان گوید این پرسها که میاناو یم اضات بازداشت شدهها نت   در جریان اعتر

ی
گفته هانا، پرسها به .بودند شد، همیک

ان از آن به ب و شتم دختر ب و شتم شدند، اما ضی ی شدیدتر انجام شد و سپس ماموران جمهوری اشدت ضی ها را تحت سالیم آنها نت 
 .آزار جنش قرار دادند

ی  وجود داشته« سالن اصیل و اتاق خصوض بازجونی »او ترصی    ح کرده که در آن بازداشتگاه یک  است. هانا گفته که ییک از افرسان، دختر
 .است تنهانی با خود به آن اتاق برده و به او تعرض جنش کرده زیبا را به

ی به نقان، همانیس های اند، نوشته که ماموران جمهوری اسالیم از برخی صحنهوگو کردهل از منابع مطلع که با قربانیان گفتچنی 
ضان تبدیل کردهخشونت جنش فیلم تهیه کرده و آن را به ابزاری برای باج ی و ساکت کردن معتر  .اندگت 

اضی خود خاطر نوشتهپردازد که بهایس، ساکن کرج، یمای به اسم آرمیتا عبساله 20این گزارش از جمله به پرونده دختر جوان  های اعتر
ان »ای مدیع شده که او ییک از بازداشت شد و دولت ایران در اطالعیه« های اجتمایععلیه جمهوری اسالیم در شبکه» رهت 

اضات( بوده و پلیس )«اغتشاشات  .است را از آپارتمانش کشف کرده« کوکتل مولوتف  10»اعتر
ی بریمن یماانیس ساله در نظر گرفته، اما این  20آید که قوه قضاییه ایران مجازانر سخت را برای این دختر نویسد که از این اطالعیه چنی 

ی حال با هدف تکذیب مدارک افشاشده  .است پا کرده ای در اینستاگرام بوده که رس و صدا بهاطالعیه در عی 
وهای « کالمات میان پزشکان در رسویس پیام خصوض اینستاگرامم»ان، این مدارک شامل انگزارش یسبه بوده و حایک از آن است که نت 

 .اندامنینر ایران خانم عبایس را تحت شکنجه و خشونت جنش قرار داده
مارستان برده همراه افرسان لباس شخیص به این بیمهر به 2۵طبق مداریک که از بیمارستان امام عیل در کرج درز کرده است، او روز 

اند که با از وحشنر حرف زده« شده خودمکالمه افشا »پزشکان در  .لرزیدشدت یمشود در حایل که موهایش تراشیده شده بود و بهیم
 .اندهای تجاوز احساس کردهدیدن نشانه

اکنون در زندان است. آرمیتا عبایس هم ان صحت این مدارک را تایید کردهانوگو با یسدر گفت« بیمارستان امام عیل»یک منبع مطلع در 
 .اش صحبت کندنویسد که نتوانسته با او یا اعضای خانوادهان یمانشود. یسداری یمفردیس نگه

اضات نایسر از مرگ مهسا امینی توسط یستر گزارشبیش وع اعتر شود، از ان برریس یمانهای مربوط به خشونت جنش که از زمان رسر
 .های وسییع از منطقه عمدتا کرد هستندجانی که بخش غرب کشور است،

ضان توسط مقامات، و خامویسر رسانههم ده معتر ی توسط حکومت، افزایش یافته ها،زمان با بازداشت گستر ان خشونت جنش نت  ی  مت 
 .است

 
ض در ایران بازداشت شدند.  174۵1کم ، دست1401آبان  29تا  1401شهریور  26به گفته هرانا، در حدفاصل  تن از شهروندان معتر

ی هم ، شدگان احراز هویت شدهنفر از بازداشت 3024چنی  ض،  419اند. الزم به ذکر است در این مدت زمانی کودک و   60شهروند معتر
وی امنینر جان خود را از دست داده ۵4  .اندنت 

ی شده محکومیت شهروند بازداشت  ۵گرفت که از این تعداد یم توان به محکومیت های متعددی صورت  گفتنی است، در ماه ستی
اضات به مجازات ض به مجموعا به  10تا  ۵های حبس از شده در جریان اعتر  4سال و  3سال، شش شهروند از جمله دو نوجوان معتر



به شالق و جزای نقدی، فائزه براهونی به سه سال و شش ماه حبس تعزیری، مصطقی  14۸ماه حبس، 
 طباطبانی و  ضی

نفر از  7حسینی
 سال حبس اشاره کرد.  10سال حبس و محمد قدیم به  ۵زاده به سال سال حبس، محمد غالم 2۸همراهانش به 

، »های نامبه  آموز نوجوان... از سوی دیگر، چهر دانش ان کرییم،  16ساله، شنو احمدیان  17آیدا لطقی ر )نام ساله و ستایش 17سالە، کت 
 
ی

ه « ساله 17نامشخص ( خانوادیک ه  17در شهرستان دهگالن، محمود جشت  ی  14ساله و رضا جشت  ساله در شهر لیکک، محمدحسی 
ی شهر بازداشت شدند  آموزساله در ابهر و یک دانش17فتچ   .در شاهی 

اضات رسارسی جار  16ساله و پیشوا احمدی  17الزم به ذکر است، سوران سلیمانپور  ی در رسدشت بازداشت ساله که در جریان اعتر
 .میلیون و پانصد هزار تومان جزای نقدی محکوم شدند 2شده بودند، توسط دادگاه کیفری این شهرستان هر کدام به 

 

 
 

کودک جان   ۵۸ اسایمتوان به یم . از جملهاند سال سن داشته 1۸تر از کم  در دو ماه اخت  توسط ماموران حکومت اسالیم، جان باختند 
اضات دو ماه اخت  باخته در 

 : اشاره کرد  اعتر
انشهر،  -1 ، تاری    خ فوت  16زکریا خیال، پت   . 1401شهریور  29ساله، شهادت بر اثر شلیک ماموران امنینر
( ، اشنویه،  -2 ی معرفت )معروقی  . شهریور  30ساله، نام پدر: ابوبکر، بر اثر شلیک ماموران امنینر به ناحیه رس، تاری    خ فوت  16امی 
عیل فوالدی، اسالم -3  . شهریور  30ساله، بر اثر شلیک ماموران امنینر در اسالم آباد غرب، تاری    خ فوت  16آباد غرب، امت 
، تاری    خ فوت  1۵سیدمهدی موسوی، زنجان،  -4  . شهریور  31ساله، بر اثر شلیک ماموران امنینر
، ت 17پارسا رضادوست،  -۵  مهر.  1اری    خ فوت ساله، هشتگرد، بر اثر شلیک ماموران امنینر
، تاری    خ شهادت  16زاده، سارینا اسماعیل -6  . مهر  1ساله فرزند عارف، مهرشهر، بر اثر شلیک ماموران امنینر
، نازی آباد تهران، 16سیاوش محمودی  -7  4بر اثر شلیک ماموران امنینر با گلوله در رس، تاری    خ فوت)احتماال  ساله اهل شهرک بهشنر

 . مهر(
۸- ،  جان باخت. آباد، ساله، تهران، بر اثر شلیک ماموران امنینر در سلطان 16 محمد زمانی
، تاری    خ فوت اول مهرماه  16حسان علیبازی، ا -9 اند. در گلوله کشته  12وی را با  -ساله، شهر قدس، بر اثر شلیک ماموران امنینر

 .آرامستان شهرک ولیعرص در برده استان ایالم دفن شده است
که صورتش متالیسر مهر جسد او در حایل ۸شهریور در تهران بلوار کشاورز مفقود شده و روز  29ساله، تهران، روز  17نیکا شاکریم،  -10

بات باتوم شکسته بود در کهریزک پیدا شداش له شده و جمجملهشده، بینی   .اش براثر ضی
اش گفته به خانواده -مهر 6ن امنینر در پارک الله تهران، تاری    خ فوت ساله، تهران، بر اثر شلیک مامورا 17پور، امت  مهدی فرخی  -11

 !دهیمای کنید جسد فرزند را تحویل نیمشده بود اگر رسانه
ی بسایط،  -12 حسی  ، تاری    خ فوت 1۵امت   مهر، در کرمانشاه جان باخت.  10 ساله، بر اثر شلیک ماموران امنینر
اضا 16نیما شفیق دوست،  -13 ی خانهساله، در اعتر ی شد، وی را بازداشت کردند و ت رسارسی در ارومیه مجروح و در زیرزمی  اش بستر
 .مهر جسدش را تحویل دادند 13روز 
 ای در رس و کمر به قتل رسید. گلوله ساچمه  9۵ساله، ساری، با  16محمدجواد زاهدی،  -14



 ساله 16سامر هاشمزیه  -1۵
 ساله 14سدیس کشانی  -16
 ساله 11ند احمد جواد پوشه فرز  -17
وزیه فرزند احمد  -1۸  ساله 12جابر شت 
 )اصابت گلوله به ناحیه گردن و رس(ساله 17امید صفرزیه  -19
شکار  -20 ل خود در بلوار جام جم زاهدان  11شنبه ساله(. این کودک شامگاه یک 2کودک -)نام نامشخص مت  ی مهرماه در مقابل متی

 .استهدف شلیک مستقیم گلوله قرار گرفته 
وهای پایگاه بسیج ثارهللا در محله کبدانی از ناحیه رس  12محمد رخشانی  -21 ساله فرزند عبدالقادر اهل منطقه کوثر زاهدان، توسط نت 

 .هدف گلوله قرار گرفت
 مهرماه.  ۸ساله، بر اثر شلیک ماموران امنینر به قلب، تاری    خ فوت: جمعه  16یارس شاهوزیه  -22
، )عیل( احمدپپویا  -23 ، تاری    خ فوت اول مهر  17ور پسیخانی به باتوم ماموران امنینر وی ابتدا به کما رفت و پس  -ساله، رشت، بر اثر ضی

 از چند روز کما جان باخت. 
 مهر.  16تت  ساچمه کشته شد. تاری    خ فوت شنبه  24ساله، مقابل دانشگاه فردویس مشهد با  16ابوالفضل آدینه،  -24
2۵-  ،  .مهر هدف دو گلوله از ناحیه سینه و گردن قرار گرفت ۸ه، فرزند عمر اهل زاهدان که روز جمعه سال 12عیل براهونی
 .ساله، فرزند عبدالحمید که از ناحیه قلب هدف مستقیم گلوله قرار گرفت 11بخش، دانیال شه  -26
 ساله 13امید سارانی  -27
 ناسنامه. فاقد ش -ساله، فرزند نیازمحمد  16محمد اقبال نائب زیه  -2۸
ی گمشادزیه  -29  ساله، فرزند عبدالحمید.  17محمدامی 
ب و شتم شده و سپس در بیمارستان جان باخت، تاری    خ فوت  1۵ارسا پنایه،  -30 ستان شاهد ضی  مهر.  20ساله، اردبیل، در دبت 
د. تاری    خ فوت  17آرنیکا قائم مقایم،  -31 بات باتوم به کما رفت و پس از ده روز جان ستی  مهر.  30ساله در تهران براثر ضی
32-  ، اضات آبادان بازداشت شد و در ادامه اگایه خرمشهر زیر شکنجه کشته شد. تاری    خ  17مهدی فرحانی ساله، اهل خرمشهر، در اعتر

 آبان.  2دفن: 
د، تاری    خ فوت دوشنبه  17صدف موحدی،  -33 به مغزی شده و جان ستی  2ساله، پس از اصابت باتوم به رسش در تهران، دچار ضی

 آبان. 
34-  ،  . ساله، بر اثر شلیک ماموران امنینر در دزفول، تاری    خ فوت اول آبان 1۵احسان خواجوی دره باالنی
د، تاری    خ فوت ساله، اهل سنندج پس از اصابت باتوم به رسس د 16سارینا ساعدی،  -3۵  آبان.  4ر بیمارستان جان ستی
 شهریور 30ساله، در قائم شهر براثر شلیک گلوله به قلبش کشته شد. تاری    خ فوت  16ابوالفضل بائو،  -36
 آبان.  2ساله، بر اثر شلیک ماموران در رساوان، تاری    خ فوت  ۸مونا نقیب،  -37
3۸-  ، آباد زاهدان، 1۵عادل بریچی  آبان.  6براثر شلیک مستقیم ماموران، تاری    خ فوت  ساله، اهل منطقه شت 
39-  ، ، دانشساله، فرزند غالم 16امید نارونی ، تاری    خ فوت نن   آبان.  6آموز پایه نهم اهل زاهدان، بر اثر شلیک مستقیم ماموران امنینر
ب و شتم در مدرسه بدلیل پساله، دانش 14پارمیس همنوا،  -40 ، تاری    خ فوت آموز، اهل ایرانشهر، براثر ضی  3اره کردن عکس خمینی

 آبان. 
، تاری    خ فوت  14محمدرضا رسوری  -41  شهریور.  30ساله، اهل تهران، براثر شلیک ماموران امنینر
انشهر، بر اثر شلیک ماموران امنینر  7دیانا محمودی کودک  -42  آبان.  7ساله اهل پت 
مهدی ملک محمدی،  -43 ، تاری    خ فوت ساله، اهل تهران، براثر شلیک 17امت   شهریور.  30 ماموران امنینر
ی  17یارس بهادرزیه  -44  آبان.  13ساله، نوجوان معلول، بر اثر شلیک ماموران امنینر در خاش، جمعه خونی 
کازیه،  -4۵ ی مت  ی  14مبی   آبان.  13ساله، بر اثر شلیک ماموران امنینر در خاش، جمعه خونی 
46-  ، نر ، تاری    خ فوت ساله، اهل کرج، بر اث 17مهدی حرصی  آبان.  12ر شلیک ماموران امنینر در چهلم حدیث نجقی
 آبان 12ساله، اهل شهر ری، بر اثر شلیک ماموران امنینر در تاری    خ  13محمدرضا رسوی  -47
4۸-  ، ی فرخ  ، تاری    خ فوت  17محمدحسی   آبان.  10ساله، اهل تهران، بر اثر شلیک ماموران امنینر
 باخت. ساله، اهل بندرانزیل، در تاری    خ اول مهر جان 16امت  نوروزی،  -49
 شهریور.  31ساله، اهل دهدشت، تاری    خ فوت  16پدرام آذرنوش،  -۵0
 شهریور در ارومیه.  30ساله، تاری    خ فوت  17عبدهللا محمدپور  -۵1
، تاری    خ فوت 17محمد قائیم فرد ،  -۵2  آبان.  1۵ ساله، اهل دزفول، بر اثر شلیک ماموران امنینر
، تاری    خ فوت  17نیما نوری،  -۵3  آبان.  12ساله، اهل کرج، بر اثر شلیک ماموران امنینر
، تاری    خ فوت یک 16کومار درافتاده،  -۵4 انشهر، براثر شلیک مستقیم ماموران امنینر  آبان.  ۸شنبه ساله، اهل پت 
اندازی چهارشنبه شب  13یک نوجوان  -55  در جریان تت 

ی رحمانی  در ایذه کشته شد. ساله به نام آرتی 
فلک در حمله 9یک کودک  -56  .اندبود، تایید کرده« تروریسنر »کنند های جمهوری اسالیم ادعا یمای که مقامساله به نام کیان پت 



فلک منترسر شده است که او را در میان قطعات یخ نشان یمتصاویری از پیکر ن   -57 های اجتمایع نوشته دهد. در شبکهجان کیان پت 
، اجازه انتقال جسد کیان به رسدخانه را ندادند  .شده که خانواده او از بیم ربودن پیکرش از سوی ماموران امنینر

فلک، کودک ها حایک از کشتهدر حایل که گزارش اضات شامگاه چهارشنبه ساله 9شدن کیان پت  آبان، در ایذه به دست  2۵، در اعتر
وهای امنینر است، اما حکومتاسالیم  .کند در این زمینه از خود سلب مسئولیت کندتالش یم نت 

 او، ییک از نزدیکان او درباره نحوه کشته شدنش توضیح یم
ی

فلک در محل زندیک ی کیان پت  شده از پیکر خونی   .دهددر ویدئوی منترسر
فلک سوار بر خودروی پدرش در حال عبور از خیابان بو صاحب صدا که یک مرد است یم ده که از چهار طرف مورد گوید که کیان پت 

وهای امنینر جمهوری اسالیم»اصابت  ند و کودک کشته یمقرار یم« گلوله نت   .شودگت 
 نارونی »تصویری از  -58

وهای امنینر به شهروندان در هشتم مهرماه که از آن ، دختر هفت«هسنر اندازی نت  ساله بلوچ که در جریان تت 
ی زاهدان یاد یمبه  .زبان منترسر شده استهای مجازی فاریسود، کشته شد، در شبکهشعنوان جمعه خونی 
 

وهای فاشیسنر حکومت مقاومت یمطلب این دیار، با تمام قدرت در مقابل مردم حق شدت ملتهب است. شهرهای کردستان به کنند نت 
 ها ادامه دارد. جنگ و گریز جوانان کردستان در خیابان و 

وهای مسلح حکومنر به سوی گرویه از دانشگزارش اندازی نت  حداقل »آموزان پرس در شهرک وحدت است که ها از سنندج حایک از تت 
آموزی که جراحات او شدید است به بیمارستان کوثر دانش شده است. ها وخیم گزارش یک از آنکه حال ی  به جا گذاشته« سه زخیم

 سنندج منتقل شده است. 
وهای سپاه پاسداران در موچش از توابع کامیاران یک جوان  را از ناحیه سینه هدف قرار  «رضا کاظیم»نام ساله به 16از طرف دیگر نت 

 برد. در کما به رس یمج اعزام شده و این کودک به بیمارستان کوثر سنند  دادند 
دهد و فضای امنینر بر این آذر را نشان یم 2کوپتر بر فراز شهر سنندج در روز زنی هیلادامه گشت ها منترسر شدهدر رسانهتصاویری که 

 شهر حاکم است. 
 رشنبه دست به تحص و اعتصاب زدند. دانشجویان دانشگاه سنندج روز چها

وهای حکومنر بهو شلیک ماموران به خانه ها حایک از یورشزمان گزارشهم اندازی نت  سوی مردم در بوکان های مردم در مهاباد و تت 
 است. 

ده وع شد و از تر و مرگرسکوب بسیار گستر ی حدود یک هفته پیش از مهاباد رسر ضان در شهرهای کردنشی 
وهای امنینر علیه معتر بارتر نت 

 آن زمان ادامه داشته است. 
ی هه نگاو گزارش یم وهای مسلح وابسته به حکومت ایران در یک هفته گذشته دستسازمان حقوق برسر شهروند را  13کم دهد که نت 

ه است که در برخی محالت در این گزارش آمد ها وخیم است. اند که حال برخی از آننفر را زخیم کرده 300کشته و بیش از در شهر بوکان  
 بوکان مقررات منع تردد شبانه اعالم شده است. 

 
ها خودکشر طور وانمود کند که آنرا مسئول برخی حمالت اعالم کند، یا این که این« داعش»کند گروه جمهوری اسالیم تالش یم

 اند. کرده
وهای امنینر به  اندازی مستقیم نت   موارد، تت 

ضان، عمدتا به رس یا قفسه سینه بوده اندامدر حایل که علت مرگ در اکتی های حیانر معتر
  است. 

ضان شلیک شده است. در مورد زاهدان، گلوله  از هلیکوپتر به سوی معتر
ی

 های جنیک
ضان از پشت رس مورد اصابت گلوله قرار گرفتهتصاویر برخی اجساد نشان یم اندازی به این افراد نه توجیهدهد، معتر  اند. در حقیقت، تت 

ی و آسیبمحافظت از جان ماموران، بلکه تنها به قصد انتقام ی آنگت  ضان یا به قصد کشیر   ها انجام شده است. زدن به معتر
 کودک 

ی
دهد گلوله که در زاهدان به قتل رسید، نشان یم« جواد پوشه»ساله بلوچ،  12ییک از تصاویر تکان دهنده از آخرین لحظات زندیک

رده و از گونه راستش خارج شده است. این امر نشانگر آن است که ضارب از پشت و بدون آن که هیچ از پشت رس به او اصابت ک
  تهدیدی از جانب جواد متوجه ضارب باشد، شیک کرده است. 

اندازی ماموران امنینر در زاهدان از پشت بام ضان گر فاصله ز ها یا از هلیکوپتر نظایم انجام شده که نشانبا توجه به این که تت  یاد با معتر
توان نتیجه گرفت که مرگ او تصادقی نبوده بلکه ضارب است و با توجه به این که جواد پوشه تنها با یک گلوله به رسش کشته شده، یم

 ساله را هدف گرفته و شلیک کرده است.  12ای دقیق )احتماال قناصه(، از فاصله دور رس این کودک با اسلحه
 



 
 

ی یا در برخی موارد تجاوز جنش دایره کودک آزاری، تنها محدود به رفتارهای خشونتتوانیم تاکید کنیم که ان یمدر پایبه این ترتیب،  آمت 
ی یا رعایتها در مورد کودکان نیست. آنبرخی والدین، رسپرست کودکان و معلمان آن ی در چه امروز و در سایه قوانی  نکردن برخی قوانی 

شان از بدو تولد و مذهب والدین ملیتخاطر جنسیت، وان کودک آزاری سیستماتیک نام گذاشت. کودکان بهتافتد را یمایران اتفاق یم
حکومنر قرار یم ند. مورد خشونت حکومنر و غت   گت 

 به او تحمیل یم
ی
ان که گاه پیش از آغاز سن رسیم تکلیف یعنی نه سالگ وسنر های پدلیل احتمال بروز بیماریشود، بهحجاب اجباری دختر

مستقیم ها آسیب یمصورت مستقیم به سالمت جسم و روان آنو کاهش قدرت تحرک کودکان، به رساند. حجاب کودکان به صورت غت 
 ها آسیب برساند. تواند به روان کودکان و از جمله به اعتماد به نفس آنهم یم

ی بودن سن مسئولیت کیفری در زات و اعدام کودکانحقوق کودکان در حکومت اسالیم ایران، با مسائیل مانند کار کودکان، مجا )پایی 
ی ایران(،  گری درگت  است. کودکان در نظایم  ازدواج قانونی کودکان و استفاده از  محرومیت از تحصیل، قوانی 

ان مصلحت، مجاز است؛ در حایل که ماده به تنبیه بدنی کودک بر پایه مقررات اسالیم ایران، ی نامه حقوق پیمان 19دست پدر، به مت 
قانون مجازات  22کند که از کودکان در برابر هر گونه بدرفتاری والدین یا رسپرستان حمایت کند. طبق ماده ها را موظف یمکودک، دولت

ر یل دشود؛ وشود و تنها به پرداخت مقداری از دیه و تعزیر محکوم یماسالیم اگر پدر یا جد پدری، فرزند خود را بکشد قصاص نیم
ایط مشابه، مادر به قصاص  . )اعدام( محکوم خواهد شد رسر
 14، مسئوالن اعدام در فرایند نقض حقوق کودکان، در مقابل کودکان زیر 1367دست آمده، یط کشتار طبق گفته شاهدان و اسناد به

باران و اعدام یمسال، اعضای خانواده های انفرادی حبس ه خود، در سلولکودکان و نوزادان را همراه با خانواد کردند. شان را تت 
ی شواهد و شاهدان نشان یمهم کردند. یم  ها دختر بودند، اعدام شدند. سال که اکتی آن 1۸ها کودک زیر دهند که دهچنی 

یتر آنبیش. است« قتل عمد»جرم قریب به اتفاق کودکان محکوم به اعدام در ایران،   سنهم ریزی نشده، معموال های برنامهها در درگت 
 .اندو ساالن خود را به قتل رسانده

تواند تسکینی بر درد و رنج مادران و پدرانی باشد ای نیمشعار مرگ بر خامنهتنها گو باشند؟ یا چه کسانی باید پاسخ در این میان چه کش
م و قرار نسن  . تنها زمانی این انسان ها آراستهانی از جوانان ایران را تباه کرده اشان را حکومت اسالیم کشته و یا آینده نسلکه عزیان

د که کودکان و آینده آنخواهند گرفت که حکومت اسالیم با قدرت و انقالب مردم رسنگون گردد و دنیانی در مقابل ها را شان قرار گت 
 بیند. مقدم بر هر مسئله و منفعت و مصلت سیایس و اجتمایع یم

ی شعار حکومت   نت 
شان فریاد دهند، وقنر مادران و پدران بر پیکر کودکانخوایم رس یمخواهیم نیمکش نیمبچهوقنر کودکان دبستانی
ان با جسارت فوقروند، وقنر جوانان بهباختگان یمدهند، وقنر هزار هزار به بدرقه جانتداوم مبارزه را رسیم ای در رسارس العادهویژه دختر

ی با دست خایل به جنگ انواع و اق وهای رسکوباین رسزمی  روند، وقنر در رسارس ایران کش تا دندان مسلح حکومنر یمگر و آدمسام نت 
 با شکویه شکل یم

ی
ی جبش و یا انقالن  بهاتحاد و همبستیک د، وقنر رهت  چنی  ان و زنان است، گت  عهده جوانان و در پیشاپیش همه دختر

ی جمیع اتکا  ی فردی، بلکه رهت  ی جنبشر نه به رهت   ،«هر یک نفر کشته شه هزار نفر پشتشه»شه وقنر شعار داده یم  دارد،وقنر چنی 
د، پس حکومت اسالیم ایران، هیچ راه دیگری جز نابودی و رسنگونی دیگر هیچ قدرنر نیم  وی این توفان خروشان را بگت  تواند جلو پیرسر

 ندارد. 
 
 
 
 



 به قول ناظم حکمت شاعر نایم ترکیه: 
 

 بدهیم کودکانبه را  دنیا 
 

 بدهیم، کودکانبه را  دنیا 
 روز یک برای حداقل
 رنگارنگ بالون   مانند  بدهیم
 کنند،  بازی کنند،  بازی
 ستارگان میان در  دهند  س  آواز 
 بدهیم، کودکانبه را  دنیا 

 بزرگ سیب یک مانند  بدهیم
 .گرم  تافتون یک مانند 
ی  روز، یک نیست چی  
 بدهیم کودکانبه را  دنیا 

 روز یک برای حداقل
 .کند  درک را  دوست   دنیا، تا 

 کودکان،
 گرفت  خواهند  ما  دست از  را  دنیا 
 !کاشت  خواهند  ابدی درختان و 

( بهرام فاریس: به تریک از  برگردان مسکو.  ،1962مه یکم و  بیست حکمت، )ناظم  رحمانی
 2022 نوامت   چهارم و  بیست - 1401 آذر  سوم شنبهپنج


