
  
  کودک:  یدر روز جهان

  یکودکان زندان یتوقف کشتار کودکان و آزاد یاروپا برا ه يو اتحاد تيامن یشورا یفراخوان به اقدام فور
  

  رکل، يدب  ت،يامن  یاز شورا  ران،يمقاومت ا  یمل  یزنان شورا  ونيسينوامبر) کم  ۲۰کودک سازمان ملل (  یهمزمان با روز جهان
مدافع حقوق بشر و حقوق کودکان، از جمله   یحقوق بشر ملل متحد و همه ارگانها  یحقوق بشر و شورا  یعال  سريکم
آخوندها را به خاطر سرکوب و کشتار گسترده و   ميخواهد که رژي عضو م  یاروپا وکشورها  هياز اتحاد   نيو همچن  سفيوني
  ران يمردم ا  یسراسر  اميق  انيو در جر  ريماه اخسال در دو    ۱۸  ريگسترده نوجوانان ز  یهايريکودکان و دستگ   کيستماتيس

 یآزاد  واست    تيبشر  هيعل  تيتوقف کشتار کودکان که مصداق بارز جنا  یبرا  یمحکوم کرده و به اقدامات موثر و عمل 
  . خوانديفرا م یکودکان زندان 

کردن کودکان و   ري و شکنجه و حلق آو  یخود در چهاردهه گذشته در زندان  یتهايجنا  رانيحاکم بر ا  ی نيد  سميفاش  - ۱
روز   ۶۵در    اميق  ینفر شهدا  ۶۰۰از    شيب  انيو مدارس گسترش داده است. در م  ابانهايسال را، امروز به خ  ۱۸  رينوجوانان ز

  ست. آمده ا رينفر آنها در ز ۵۸  ستيکه ل خورديساله به چشم م  ۱۷تا  ۲کودک  ۶۰گذشته دست کم 
ضرب و جرح و ضربه به    ايو    یگلوله ساچمه ا  کيسر، شل  ايبه قلب    یگلوله جنگ  ميمستق  کيکودکان در اثر شل  نيا  - ۲

  ۸دختر    ۲ساله اهل بوکان،    ۷دختر    کي ساله اهل زاهدان،    ۲کودک    ک ياز جمله شامل    دانيشه  ن يسر کشته شده اند. ا
آبان    ۲۵باشد. روز    یساله م  ۱۴پسر    ۵ساله،    ۱۳پسر    ۲  له،سا  ۱۲پسر    ۵ساله،    ۱۱پسر    کيساله ،    ۱۰پسر    کيساله،  

 نيساله به نام آرت  ۱۴کودک    کيساله و    ۱۰کودک    کيفلک    ر يپ  اني) کراني (جنوب غرب ا  ذهينوامبر) در شهر ا  ۱۶(
  . دند ي پاسداران به شهادت رس کيبا شل یرحمان

دختر دانش آموز   پناهی. اسرا  کنند يو قتل دانش آموزان مبادرت م  یريبه دستگ  سرکوبگر با حمله به مدارس  یروهاين  - ۳
مهر    ۲۲قرار گرفت و روز    د ي به مدرسه شاهد مورد ضرب و شتم شد   ميسرکوبگر رژ  یروهايپس از حمله ن  یل يساله اردب  ۱۵
  یشرکت نکرده و شعارها  یحکومت  یمدرسه در مراسم اجبار  نيکه در ا  یجان باخت. دانش آموزان  ل يدر اردب  ی مارستانيدر ب

  ده يکش  مارستانيتن از دانش آموزان از جمله اسرا به ب  ۷سر داده بودند مورد ضرب و جرح قرار گرفتند، کار   یضد حکومت 
  شد. 
نموده و   بيتکذ دهد تا کشته شدن فرزند خود را    یرا به اشکال مختلف تحت فشار قرار م  انيقربان  یخانواده ها  ميرژ  - ۴

  دي اعالم کنند. خانواده ها را تهد   یسقوط از بلند   ايو    یمانند خودکش   یدروغ حکومت   یوهايعلت مرگ فرزندشان را سنار
  ی دفن م   انهيدهند و مخف  ینم   ليفرزندانشان را تحو  کرينباشند پ  لمجعو  یوهايسنار  نيا  رشياگر حاضر به پذ   کنند يم

  کرده اند.  ريدستگ یحکومت یوهايسنار نيرا بخاطر تن ندادن به ا داني موارد خانواده شه یکنند. در برخ
از   یبرند. برخ  یفشار و شکنجه بسر م  ريشده اند و ز  ريسال دستگ  ۱۸  رياز نوجوانان ز  یاد ي در دو ماه گذشته شمار ز  - ۵
 ی ستيز  یها  ممين  یخطرناک و فاقد م  یشتگاههاکودکان ( که زندانها و بازدا  تيشدگان به مراکز باصطالح ترب  ريدستگ  نيا

و   اديدر فحشا و اعت   ی که از بچگ  یشده با کودکان   ريدانش آموزان دستگ  راکز،م  نيهستند) منتقل شده اند. در ا  ی و بهداشت
  . شوند يم  یسن و جرم نگهدار  کي فروش مواد مخدر و سرقت بزرگ شده اند بدون تفک



شرق در مورد دانش   یدر مصاحبه با روزنامه حکومت   ۱۴۰۱مهر    ۱۹روز    ميآموزش و پرورش رژ  ريوز  ی نور  وسفي  - ۶
 ی تهايبه شخص  نکهيا  یدانش آموزان برا  نياز ا  یاز تعدادشان بدهم. تعداد  یقيتوانم آمار دق  ینمشده گفت «  ريآموزان دستگ
هستند و دوستان کارشان را انجام    یکز روان شناسدارند و در مر  قرارو اصالح    تينشوند در مرحله ترب  ليتبد   ی ضد اجتماع

  مدرسه برگردند.».    طيدهند تا بعد از اصالح به مح یم
به   یحکومت  راني مد   یسرکوبگرانه و فشارها  یبرخوردها  ها،يسرکوبگر از جمله لباس شخص  یروهايحضور مستمر ن  - ۷

آموزان کالسها  یبخصوص برا  یدانش آموزان باعث مشکالت روان از روانشناسان،   یتر شده است. «جمع  ن ييپا  یدانش 
در باره    یا   هيانيبا صدور ب  کنند يکار م  یحکومت  ساتاز آنها در موس  یاريروانپزشکان و متخصصان سالمت روان» که بس

  ن يشرق). ا یحکومت  تي با دانش آموزان هشدار دادند (سا  یو انتظام  يیسرکوبگرانه دستگاه قضا  یرفتارها  یروان  یامدهايپ
  از تجاوز به حقوق دانش آموزان را ذکر کرده اند از جمله:  یمتخصصان فهرست

وپرورش در نظام آموزش  رمسئوليمهاجمان ناشناس به مدارس، ورود افراد غ  و حمله  یانتظام  یروهاين  یرقانونيورود غ  •
  آموزان از جمله در مدرسه آموزان، کشته شدن دانشوشتم و بازداشت دانشکودکان و نوجوانان در مدرسه، ضرب  ميبه حر

و   یتيامن  ی روهايآموزان به ندانش  یاطالعات و معرف  ارائه   یمدارس برا  ارکنانبه ک  یرقانونيفشار غ   ل،يشاهد در شهر اردب
   یدستور  یفرهنگ یهانامه آموزان به شرکت در بردانش یرقانونياجبار غ

 استفاده  ،یشناسو روان  یپزشکروان  یهاپرونده  ليتشک  ت،يآموزان به کانون اصالح و ترببازداشت، فرستادن دانش  •
    یضداجتماع  تياختالل شخص  صياز تشخ قيردقيو غ یرتخصصيغ
  در مدارس یتيجو امن جاديها در داخل مدرسه و او وارد کردن آن یجيبس یتيامن یروهاياستفاده از ن  •
گشتن   زانيشدت کنترل شود، مآموزان بهدانش  یمدارس ابالغ شده است استفاده از تلفن همراه از سو  رانيبه مد   •
  .  رديمورد توجه قرار گ  ،یبدن یها و بازرسبچه فيک
 جاد ي و ا  یتيامن  ر ياعمال قدرت و به اجرا در آوردن تداب  یباالتر برا  مدرسه از طرف مقامات  رانيفشار وارد کردن به مد   •

  ن يو والد  رانيآموزان، معلمان، مد دانش ی ناامن در مدارس برا یفضا
  . یتيامن یفضا جاديا یمدرسه برا یدر اطراف فضا هایو لباس شخص   یانتظام یروهاياستفاده از ن  •
  
شناخته شده حقوق   یو استانداردها  یالملل  نيدانش آموزان و کودکان نقض آشکار قانون ب  هيآخوندها عل  مياقدامات رژ  - ۸

  ۲۰حقوق کودک ملل متحد (  وني) ملل متحد و کنوانس ۱۹۵۹نوامبر    ۲۰حقوق کودک ملل متحد (  هياني ب  ژهيبو  یبشر
امضا کننده   یآمده است که کشورها  ونيکنوانس  ن يآنست. در ا  ندگاناز امضا کن  زين  رانيا  مي. که رژ باشد ی) م۱۹۸۹نوامبر  

کنند.    نيکودک تضم  شرفت يبقا و پ  ی شناخته و حداکثر امکانات را برا  تيبه رسم  ی زندگ  یهر کودک را برا  ی حق ذات  د يبا
  ی رقانوني به طور غ  د ينبا  ی کودک  چيه  رد؛يقرار گ  یرانسان يرحمانه و غ  یب  یرفتارها  ريتحت شکنجه و سا  د ينبا  ی کودک  چيه

  سال اعمال کرد. ۱۸ ري توان در مورد کودکان ز یشود. مجازات اعدام را نم  یو خودسرانه زندان
  

  زنان  ونيس يکم-رانيمقاومت ا  یمل یشورا 
  ) ۲۰۲۲نوامبر  ۲۰( ۱۴۰۱آبان  ۲۹

  

 ۱۴۰۱سال قيام ۱۸ليست شهداي زير 

  رديف   نام   فاميل  سن   محل  شهادت  تاريخ شهادت
 زاهدان   ۱۴۰۱مهر  ۸  ميرشکار  ۲    ۱ 



 ۱۴۰۱مهر  ۲۰  بوكان    احمدي    ۷   ۲  هلن 

 ۱۴۰۱آبان  ۲  سراوان    نقيب   ۸   ۳  مونا  

 پيرانشهر    ۱۴۰۱ آبان ۷  محمودي    ۸   ۴  ديانا  

 ۱۴۰۱آبان  ۲۵  ايذه    پيرفلك    ۱۰   ۵  كيان 

 زاهدان   ۱۴۰۱مهر  ۸  شه بخش   ۱۱   ۶  دانيال 

 زاهدان   ۱۴۰۱مهر  ۸  براهويی   ۱۲   ۷  علی 

 زاهدان   ۱۴۰۱مهر  ۸  پوشه  ۱۲   ۸  جواد 

 زاهدان   ۱۴۰۱مهر  ۸  شيروزهی  ۱۲   ۹  جابر

 زاهدان   ۱۴۰۱مهر  ۸  رخشانی   ۱۲   ۱۰  محمد  

 ۱۴۰۱آبان  ۶  زاهدان     كبداني فرزند    ۱۲
 خدابخش 

   ۱۱ 

 زاهدان   ۱۴۰۱مهر  ۸  سارانی   ۱۳   ۱۲  اميد

 ۱۴۰۱آبان  ۲۵  ايذه    رحماني   ۱۴   ۱۳  ارتين 

 زاهدان   ۱۴۰۱مهر  ۸  کشانی   ۱۴   ۱۴  سديس 

 ۱۴۰۱شهريور  ۳۰  تهران   سروری  ۱۴   ۱۵  محمد رضا 

 ۱۴۰۱ آبان ۶  زاهدان      كوچكزايي (بـريچي)  ۱۴   ۱۶  عادل  

 ۱۴۰۱آبان  ۱۳  خاش   مراد  ميركازهي فرزند   ۱۴   ۱۷  مبين 

 ۱۴۰۱آبان  ۲۵  ايذه    مقصودي    ۱۴   ۱۸  سپهر 

 ۱۴۰۱شهريور  ۳۱  زنجان  موسوی   ۱۵   ۱۹  مهدی  سيد 

 ۱۴۰۱آبان  ۶  زاهدان      نارويي   ۱۵   ۲۰  اميد  

 ۱۴۰۱مهر   ۱۶  شيراز   جعفری  ۱۵   ۲۱  سجاد  

 ۱۴۰۱شهريور  ۲۹  پيرانشهر    خيال  ۱۶   ۲۲  زکريا 

 ۱۴۰۱شهريور  ۳۰  اشنويه   (معرفت) معرفی  ۱۶   ۲۳  امين 

 ۱۴۰۱شهريور  ۳۱  بندرانزلی   نوروزی  ۱۶   ۲۴  امير

 ۱۴۰۱شهريور  ۳۱  دهدشت   آذرنوش  ۱۶   ۲۵  پدرام 

 ۱۴۰۱شهريور  ۳۰  اسالم آبادغرب   فوالدی   ۱۶   ۲۶  اميرعلی 

 ۱۴۰۱مهر/  اسماعيل زاده   ۱۶  کرج   ۲۷  سارينا 



 ۱۴۰۱اول مهر   شهرقدس   عليبازی   ۱۶   ۲۸  احسان 

 ۱۴۰۱مهر  ۵  تهران   محمودی   ۱۶   ۲۹  سياوش

 ۱۴۰۱شهريور  ۳۱     -تهران    زمانی  ۱۶   ۳۰  محمد جواد  

 زاهدان   ۱۴۰۱مهر  ۸  (شهنوازی)نايب زهی   ۱۶   ۳۱  محمداقبال 

 ۱۴۰۱مهر  ۱۳  اروميه    شفيق دوست   ۱۶   ۳۲  نيما

 ۱۴۰۱مهر  ۲۰  مشهد  آدينه زاده    ۱۶   ۳۳  ابوالفضل 

 ۱۴۰۱مهر  ۲۲  اردبيل   پناهي   ۱۶   ۳۴  اسراء 

    -زاهدان    ۱۴۰۱مهر  ۸ هاشمزهي فرزند نبي    ۱۶   ۳۵  سامي  

 ۱۴۰۱مهر  ۲۸  ساری  خشنود هوالری  ۱۶   ۳۶  رضا

 ۱۴۰۱آبان  ۴  سنندج   ساعدي    ۱۶   ۳۷  سارينا  

 ۱۴۰۱شهريور  ۳۰  قائمشهر   باهو  ۱۶   ۳۸  ابوالفضل 

 ۱۴۰۱آبان  ۷  پيرانشهر    درافتاده   ۱۶   ۳۹  كومار 

 ۱۴۰۱آبان  ۱۷  كيش   پاالي    ۱۶   ۴۰  امير مهدي  

 ۱۴۰۱آبان  ۲۴  تنكابن- شهسوار  سعيدي    ۱۶   ۴۱  ميالد  

 ۱۴۰۱شهريور  ۳۱  دهدشت   بهنام اصل   ۱۷   ۴۲  مهرداد 

 ۱۴۰۱اول آبان   هشتگرد  رضادوست   ۱۷   ۴۳  پارسا

 ۱۴۰۱اول مهر   رشت  احمدپور پسيخانی   ۱۷   ۴۴  (علی) پويا

 ۱۴۰۱مهر  ۷  تهران     شاکرمی   ۱۷   ۴۵  نيکا

 زاهدان   ۱۴۰۱مهر  ۸  گمشادزهی   ۱۷   ۴۶  محمدامين 

 ۱۴۰۱اول مهر   تهران    فرخی پور  ۱۷   ۴۷  امير مهدی 

 زاهدان   ۱۴۰۱مهر  ۸  صفرزهی  ۱۷   ۴۸  اميد

 ۱۴۰۱شهريور  ۳۱  تهران    تاجيک   ۱۷   ۴۹  ستاره 

 ۱۴۰۱مهر  ۳۰  تهران    قائم مقامي    ۱۷   ۵۰  آرنيكا  

 ۱۴۰۱مهر  ۳۰  خرمشهر    فرحاني   ۱۷   ۵۱  مهدي  

 ۱۴۰۱مهر   ۲۶  تهران    موحدي    ۱۷   ۵۲  صدف 

 ۱۴۰۱شهريور  ۳۰  تهران   ملک محمدی   ۱۷   ۵۳  اميرمهدی 



 ۱۴۰۱آبان  ۱۲  کرج  نوري   ۱۷   ۵۴  نيما 

 ۱۴۰۱آبان  ۱۵  دزفول    قائمي فر آستركي   ۱۷   ۵۵  محمد  

 ۱۴۰۱آبان  ۱۲  آمل   حسيني    ۱۷   ۵۶  مهديس 

 ۱۴۰۱آبان  ۲۱  تكاب   آبيار    ۱۷   ۵۷  علي  

 ۱۴۰۱ابان  ۲۵  سقز  پابندي   ۱۷   ۵۸  دانيال 
 

  مراجعه کنيد.  لينکبرای مشاهده اين اطالعيه روی سايت به اين 


