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دادگاههاى مذهبى در کانادا 

 ممنوع اعالم شد 
اين شکستى براى جنبش 

اسالمى و يک پيروزى براى 
کل بشريت است و بايد آنرا 

 پاس داشت 
 هما ارجمند

  
 
 

٢ در صحفه دامه ا  

تنها دو روز از تظاه5رات ق5درت5م5ن5د، پ5رش5ک5وه و                 
جهانى عليه دادگاههاى اسالمى گذشت که ن5خ5س5ت          
وزير استان انتاريو در ک5ان5ادا، دال5ت5ون م5گ5ي5ن5ت5ى                   

م5ن  "  سپتامبر اع5الم ک5رد         ١١عصر روز يکشنبه  
به اين نتيجه رسيدم که به اندازه کافى جدل بر س5ر        

در انتاريو قوان5ي5ن     .   اين مسئله صورت گرفته است    
در ان5ت5اري5و داورى م5ذه5ب5ى             .   اسالمى جايى ندارد  

جايى ندارد و تنها ي5ک ق5ان5ون ب5راى ه5م5ه وج5ود                    
و بدين ترتيب کم5ي5ن ب5ي5ن ال5م5ل5ل5ى                . "   خواهد داشت 

 ماه قب5ل ب5ه ه5م5ت         ٢١عليه دادگاههاى اسالمى که  
هما ارجمن5د ب5ن5ي5ان گ5ذاش5ت5ه ش5ده ب5ود، در ط5ول                         
مبارزه اى همه جانبه، فشرده و ه5رروزه، دول5ت             
کانادا را سرانجام به تسليم کش5ان5د و ب5ه پ5ي5روزى                  

از همه ح5ام5ي5ان اي5ن ک5م5پ5ي5ن، ه5م5ه                   .   قطعى رسيد 
کسانى که به انحاى م5خ5ت5ل5ف در ت5ق5وي5ت و ادام5ه                   
کارى آن سهيم بودند و همه زنان و م5ردان تش5ن5ه                
آزادى و ترقى خواهى تبريک م5ي5گ5وئ5ي5م و ت5اک5ي5د                  
ميکنيم که ما نخواهيم گذاشت مذهب ک5وچ5ک5ت5ري5ن              
جائى در دولت و قوانين اين کشور داشته ب5اش5د و              
عاملى براى بيحقوقى هيچ زن5ى، ه5ي5چ ک5ودک5ى و                

ما تضمين خواهي5م ک5رد ک5ه از          .  هيچ انسانى گردد 
دخالت مذهب در دولت، سيستم قضايى و آم5وزش        

پ5ي5روزى   .   و پرورش بطور کامل جلوگي5رى ک5ن5ي5م          
 در نبرد عليه دادگاههاى مذهبى  و شريعه 

 
 

 
بمناسبت روز جهانی آودك 

دست مذهب از زندگی آودآان 
 آوتاه 

 
 جليل جليلی

 
 

اسماعيل مولودی                                  
      

 
 !اعدام کودکان  بايد متوقف شود
 بمناسبت روز جهانی کودک
 
٣ در صحفه دامه ا  ٢ در صحفه دامه ا   

با پوزش از خوانندکان  
 گرامی هفته نامه
  کودکان مقدمند

به علت اشکاالت فنی نشر 
اين هفته نامه به تاخير 
 افتاده بود شماره های 

 را  با هم 41و , 40, 39
 تقديمتان می کنيم 
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دادگاههاى مذهبى در 
 کانادا ممنوع اعالم شد 

 ماه مب5ارزه گس5ت5رده        ٢١
ما جهت آگاه کردن مردم     
از خطرى که دادگاههاى    
مذهبى در امور خ5ان5واده      
براى زنان و ک5ودک5ان و        
ت55رق55ى خ55واه55ى اي55ج55اد           
ميکند و بسيج جامع5ه در       
سطوح مختلف حول اي5ن      
کمپين و اعمال فشار دائم  
ب55ه دول55ت ب55راى ح55ذف           
اليحه مربوط ب5ه داورى       
مذهبى، امروز با تصميم     
دولت مبنى بر اينکه اي5ن       
الي55ح55ه را پ55س خ55واه55د           
گ55رف55ت، ب55ه س55ران55ج55ام           

ک55م55پ55ي55ن ع55ل55ي55ه        .   رس55ي55د 
دادگ55اه55ه55اى ش55ري55ع55ه در      

 م55اه ب55ا       ٢١ط55ول اي55ن       
ب5رگ55زارى ده55ه5ا ج55ل55س55ه       
سخنران5ى و ش5رک5ت در          
ده55ه55ا پ55ان55ل در س55ط55ح            
کانادا، شرک5ت در ده5ه5ا         
ب5555رن5555ام55555ه رادي5555و و              
ت55ل55وي55زي55ون55ى و ص55ده55ا          
مصاحبه با رسانه ه5ا در      
س55ط55ح کش55ورى و ب55ي55ن          
المللى، نشست با مقام5ات     
قض5555اي5555ى، دول5555ت5555ى و          
ن55م555اي555ن55دگ555ان م55ج555ل555س،       
برگزارى دو ت5ظ5اه5رات       
ب55ي55ن ال55م55ل55ل55ى ب55زرگ از        

 ٨ن5555وع ت5555ظ5555اه5555رات           
س55پ55ت55ام55ب55ر و ب55رگ55زارى       
کنفرانس ب5زرگ و م5ه5م         

 اوت، نشست با دهها     ١٢
زن555ى ک555ه از ط555ري555ق             
داورى م55ذه55ب55ى م55ورد          
اج55ح55اف ق55رار گ55رف55ت55ه          
ب55ودن55د و کش55ان55دن اي55ن            
ب55ي55ح55ق55وق55ى ب55ه س55ط55ح             

ج55ام55ع55ه، ت55ه55ي55ه ده55ه55ا             
اطالعيه آگاه5گ5راي5ان5ه و        
افشاگرايانه و توزيع آنه5ا     
در م555ق555ي555اس گس555ت555رده،       
نوشتن چند صد م5ق5ال5ه و         
مطلب در اين زمي5ن5ه در        
رسانه ه5اى م5ت5ع5دد اي5ن            
کش55ور، ش55ک55ل دادن ب55ه         
يک شبکه عظيم انس5ان5ى       
سکوالر و مداف5ع ح5ق5وق        
زن در س55ط55ح ج55ه55ان55ى،        
ت55الش در ش55ک55ل گ55ي55رى        
ي55ک ائ55ت55الف ب55زرگ و         
قدرتمند در سطح انتاري5و   
در م55اه55ه55اى گ55ذش55ت55ه،           
ش55رک55ت در ي55ک ت55الش         
ه55م55ج55ان55ب55ه ج55ه55ت ج55ذب       
ش55خ55ص55ي55ت55ه55اى س55ک55والر    
سياس5ى، ادب5ى و ه5ن5رى           
براى دادن نامه مش5ت5رک      
در م55خ55ال55ف55ت ب55ا داورى        
مذهبى، کارى که دي5روز     
ب55ه ث55م55ر رس55ي55د، ت55ه55ي55ه            
ط55وم55ارى ک55ه ب55ي55ش از          

 نفر آن5را امض5ا       ١٥٠٠٠
ک555رده ان555د و غ555ي5555ره                
ح555اص555ل555ش را ب555ا اي555ن           

اي5ن  .   پيروزى به ب5ار داد     
ش55ک55س55ت55ى ب55راى ج55ن55ب55ش      
اس5الم55ى، ب55راى ق55وان55ي55ن      
مذهبى بطور کلى و ي5ک      
پ55ي55روزى ب55راى ج55ام55ع55ه      
انسانى اس5ت، م5وف5ق5ي5ت5ى          
ب55راى ن55ه ت55ن55ه55ا زن55ان و          
کودکان در خانواده ه5اى      
اسالمى بل5ک5ه م5وف5ق5ي5ت5ى            
براى جنب5ش س5ک5والر و         
برابرى طلب در کانادا و     
 . در سطح جهانى است

اي55ن پ55ي55روزى م55دي55ون           
روش5555ن ب5555ي5555ن5555ى م5555ا،           
راديکاليسم ما، دف5اع ب5ى       
قيد و شرط ما از ح5ق5وق         
ج55ه55انش55م55ول انس55ان و            

برابرى طلبى، دف5اع ب5ى        
ق555ي555د و ش555رط م555ا از                
س55ک55والريس55م و افش55اى         
قوانين ارتجاعى م5ذه5ب5ى      
و بسيج اف5ک5ار ع5م5وم5ى           
در س55ط55ح ک55ان55ادا و در           

. سطح ب5ي5ن ال5م5ل5ل5ى ب5ود            
مبارزه ما با اين پيروزى    
به پايان نميرسد، م5ق5دم5ه        
مبارزه اى قدرتم5ن5دت5ر و        
ج55ه55ان55ى ت55ر در ب55ي55رون         
راندن اسالم و ه5رگ5ون5ه         
قانون مذهبى از ق5وان5ي5ن         
دول555ت555ى و آم555وزش و             
پ5رورش در س5ط5ح ب5ي55ن           

اي5ن  .   الملل5ى خ5واه5د ب5ود        
پ555ي555روزى م555ا را در               
م55وق55ع55ي55ت55ى ب55ه م55رات55ب          
مناسب تر در م5ق5ابل5ه ب5ا            
اس5555الم س5555ي5555اس5555ى و              
سنگرهاى دي5گ5ر آن در         
کانادا و در سطح جهان5ى      

ت55م55ام  .   ق55رار داده اس55ت       
دانش و ت5ج5رب5ه، راب5ط5ه          
انس55ان55ى، س55ازم55ان55ى و           
رس5555ان5555ه اى، ن5555ف5555وذ             
اج555ت555م555اع555ى و ق555درت          
سازم5ان5ده5ى ح5اص5ل از          
اي55ن م55ب55ارزه فش55رده و            
ط55والن55ى، دس55ت55م55اي55ه م55ا        
براى تعرض5ى وس5ي5ع5ت5ر         
ب55ه اس555الم س555ي555اس555ى و           
دخالت مذهب در جام5ع5ه      

م555ا اي555ن     .   خ555واه555د ش555د    
پيروزى را ب5ه س5ک5وي5ى          
جهت اي5ج5اد ي5ک ج5ب5ه5ه            
ق55درت55م55ن55د س55ک55والر در         
دف555اع از م555دن555ي555ت و               
انسانيت و برابرى طلب5ى     
در س555ط555ح دن555ي555ا ب555دل            

م55ا در     .   خ55واه55ي55م ک55رد       
" ن5ه ب5ه ش5ري5ع5ه         " سنگر   

ثابت کرديم که از چ5ن5ي5ن         
ت5555وان و ق5555اب5555ل5555ي5555ت5555ى           

ب55رخ55ورداري55م و ب55دي55ن          
 . هدف وفادار

 شاد و پيروز باشيد
کمپين بين المللى عليه 
دادگاههاى اسالمى در 

 کانادا
......................... 

 
 

بمناسبت روز جهانی 
آودك دست مذهب از 
 زندگی آودآان آوتاه

ي555ك555ی از مش555ك555الت              
اج55ت55م55اع55ی در دن55ي55ای            

 امروز
مذهب انسانها را نه تن5ه5ا       
از تفكر و تفحص عل5م5ی        
باز ميدارد بل5ك5ه آن5ه5ا را          
متنفر از همن5وع5ان خ5ود        

 بار می آورد۔
م55ذه55ب ب55ه انس55ان55ه55ا ي55اد         
ميدهد آه ذهن و ش5ع5ور         
آنها از درك حق5اي5ق دن5ي5ا        
ع5اج5ز وق5اص5ر اس5ت و            
ت55ال55ش55ش ب55رای درك و          
آشف حقايق م5رب5وط ب5ه         
ح55ي55ات و زن55دگ55ی خ55ود          

مذهب    بيهوده و بی ثمر۔   
تالش ميك5ن5د انس5ان5ه5ا را           

ب5دارد و       در جهالت نگ5ه   
از آنها مي5خ5واه5د آ5ه ب5ه            
جهالت خود افتخار آ5ن5ن5د       

م5ذه5ب      و آنرا بپرس5ت5ن5د۔     
به پيروان خ5ود م5ي5گ5وي5د         
آه شما نميدان5ي5د و چ5ون          
ن5555م55555ي5555دان55555ي55555د ب55555اي55555د        

پرستش مذهب5ی     بپرستيد۔
در واق555ع چ555ي555زی ج555ز          
پرستش نادانی و جه5ال5ت      
خ555555555555ود انس555555555555ان              

م5ذه5ب پ5ي5روان          ني5س5ت۔  
خ55ود را ن55ه ت55ن55ه55ا در                
ج55ه55ال55ت ب55ل55ك55ه آن55ه55ا را          

ه555م555ي555ش555ه در ش555رم و            
خ55ج55ال55ت از خ55ود ن55گ55ه          

م5ذه5ب اع5ت5م5اد           مي5دارد۔ 
بنفس انسانها را ض5ع5ي5ف     
ميكند و بجای آن احساس   

 خ55ط55ا و گ55ن55اه          ،ض55ع55ف
داي5555555555555م5555555555555ی را                

مذهب انس5ان5ه5ا       مينشاند۔  
را از تالش برای تغ5ي5ي5ر        
و بهبود ش5راي5ط زن5دگ5ی          
خ555ود ب555از م555ي555دارد و             
آرزوه555ای آن555ه555ا ب555رای       
دس55ت55ي55اب55ی ب55ه آس55اي55ش و        
آرام55ش را ب55ه دن555ي555ای            

دن555ي555ای "  ب555ه        ،م555وه555وم
 حواله ميدهد۔" ديگر

اديان و م5ذاه5ب انس5ان5ه5ا          
را از خص55555ائ55555ل و                 
احساسات جهانشم5ولش5ان    

 به دس5ت5ج5ات       ،جدا ميكنند 
و گروه های وابس5ت5ه ب5ه          
مذاهب گوناگ5ون ت5ق5س5ي5م         
ميكنند و آن5ه5ا را نس5ب5ت            
بهم بدبي5ن و م5ت5ن5ف5ر ب5ار              

در دن555ي555ای        م555ي555اورن555د۔ 
ام55روز رئس55ای ادي55ان و       
مذاهب پ5ي5روان خ5ود را         
به سربازان ب5ی اراده و         
ب55ه اب55زار ق55ت55ل و ت55رور          
انس5ان55ه55ای دي55گ55ر ت55ب55دي55ل      

حامل5ي5ن ب5م5ب و            ميكنند۔
م555واد م555ن555ف555ج555ره ب555ه              

 ديس55ك55وت55ك   ،رس55ت55وران55ه55ا
 قطاره5ا و    ، اتوبوسها ،ها

هواپيماها آسانی هس5ت5ن5د       
 اف555ك555ار و          ،آ555ه ذه555ن     

احس55اس55اتش55ان ب55وس55يل55ه        
دس55ت55گ55اه ه55ای م55ذه55ب55ی         

 مهندسی شده است۔
آودآ5ان ض5ع5ي5ف5ت5ري5ن و            
اولين ق5رب5ان5ي5ان م5ذاه5ب           

   واقع ميشوند۔

١ۀ  صحفه دام ا  

١ۀ  صحفه دام ا  

٣ در صحفه دامه ا  
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 بمناسبت روز جهانی آودك
 
ب55رای مص55ون داش55ت55ن         ۔

آ55ودآ55ان از مس55م55وم55ي55ت      
مذهبی و م5ح5روم آ5ردن         
دس555ت555گ555اه م555ذه555ب از             
ش555س555ت5555ش555وی م555غ5555زی         

بايد اقدامات زير را        آنها
 :در دستور گذاشت

مذهب فورا بايد امر  
خصوصی افراد اعالم 

هيچ آودآی نبايد    شود۔ 
قربانی تعصبات و  
باورهای دينی والدين و 
بزرگساالن خود واقع 

تبليغ مذهب و    شود۔
باورهای دينی در پيش  

 حتی در ،آودآان
 سوء استفاده از ،خانواده

آودآان و آودك آزاری 
به اين آودك    ،است

آزاری بايد پايان داده 
به هرگونه دخالت    شود۔

مذهب در آموزش و   
پرورش فورا بايد خاتمه   

ترويج و تبليغ    داده شود۔
مذهبی در مدارس و 
اماآن عمومی بايد  

تمام  ممنوع اعالم شود۔  
آودآان بايد در مدارس 
عمومی و بوسيله مربيان  
سكوالر و غير مذهبی 

هيچ   آموزش ببينند۔  
آودآی نبايد بخاطر   
باورهای دينی والدينش  
 ،از لذت بردن از رقص

 شنا و   ، ورزش،موسيقی
ساير تفريحات آودآان   

پوشاندن  محروم شود۔ 
 سمبل و عالئم ،لباس

مذهبی برای آودآان بايد 
 ممنوع اعالم شود۔ 
  

 ٢٠٠٥ آگوست ٧

 ....اعدام کودکان بايد 
اعدام غير انسان5ی ت5ري5ن        
و شنيع ترين عملی اس5ت       
ک55ه در ج55ام55ع55ه ام55روز          

  اجرا ميشود
جالب اينجاست ک5ه دم و         
دستگاه عريض و طويلی    
را بنام دادگاه راه انداخت5ه    
اند تا به اين حرکت غ5ي5ر        
انسانی نام اجرای ق5ان5ون       

 .و عدالت بدهند
 شنيعتر از آن و به ح5ک5م        
همين دادگاهها کودکان و    

 س5ال    18نوجوانان زي5ر      
را ب55ه پ55ای چ55وب55ه دار              
ميبرن5د و ت5وض5ي5ح ش5ان            
اين است ک5ه م5ي5خ5واه5ن5د            
درس عبرت ب5ه ج5ام5ع5ه           

م55ي5خ5واه55ن5د نس55ل      .   ب5ده5ن5د   
آينده را تربيت کنند که به     
. قوانين احت5رام ب5گ5ذارن5د       

م55ي55خ55واه55ن55د ح55ق را ب55ه          
حقدار بدهند و از ام5ن5ي5ت        
. انسانها حماي5ت م5ي5ک5ن5ن5د         

عجب دني5ای وارون5ه ای        
 ؟!است

 در اي555ران ج555م555ه555وری        
اسالمی بک5رات ک5ودک5ان       
را اع55دام ک55رده ان55د و               

تازه ت5ري5ن اي5ن5ه5ا        .   ميکنند
 2005در ه55م55ي55ن س55ال          

تاکنون جمهوری اسالمی   
ط55ب55ق آم55اره55ای رس55م55ی      

 ن5وج5وان     6سازمان مل5ل     
. را اع55دام ک55رده اس55ت           

يعنی اي5ن ت5ع5دادی اس5ت           
که ب5ه5ر ح5ال ارگ5ان5ه5ای            
بين المللی از آن ب5ا خ5ب5ر          
هس555ت555ن555د و ج555م555ه555وری        
اسالم5ی ب5ه آن اع5ت5راف           

در اي555ران و        .   م555ي555ک555ن555د 
ج555اه555ای دي555گ555ر م555ث555ل           
سودان مصر اف5غ5انس5ت5ان        
پ55اکس55ت55ان ع55راق اردن          
عربستان سعودی گذش5ت5ه     

از اعدام ک5ودک5ان مس5ئل5ه         
قصاص هم در موردشان     

م5ث5ال اگ5ر      .   اجرا م5ي5ش5ود     
کودک گ5رس5ن5ه ای ن5ان5ی           
برای سير کردن شکم5ش     
ب555دزدد دس555ت555ش ق555ط555ع           

اينها و ص5د ه5ا        .   ميگردد
عمل ديگر غ5ي5ر انس5ان5ی         
ام5555روز در دن5555ي5555ا و                
ب55خ55ص55وص در دن55ي55ای          

 . کودکان اتفاق  ميافتد
 ب55اي55د بش55ري55ت م55درن و         
انس55ان55ه55ای آزاده ب55ه اي55ن        
ح55رک55ت و ع55م55ل غ55ي55ر            
انس555ان555ی ي555ع555ن555ی اع555دام       
کودکان نه بگويند و ب5اي5د       
تالش کنيم که حکم اع5دام      

ای دن5ي5ا ل5غ55و        جدر ه5م5ه       
طبق آم5ار و ارق5ام        .   شود

موج5ود در دن5ي5ا س5االن5ه            
ده55ه55ا ه55زار ن55ف55ر اع55دام        
م5ي5ش55ون5د و ب5ن55ام اج55رای            
قانون زندگيشان را ناب5ود     

از اي55ن ت55ع55داد      .   م55ي55ک55ن55ن55د 
هزاران نفرشان را اف5راد     

 س55ال تش55ک55ي55ل       18زي55ر   
 .نيدهند

طبق کن5وانس5ي5ون ح5ق5وق         
کودکان و نيز ط5ب5ق ن5رم         
س555ازم555ان ح555م555اي555ت از         

اگ55ر .   ک55ودک55ان در دن55ي55ا       
ک55ودک55ی ه55م ب55ه ع55م55ل              
خ55الف ق55ان55ون ج55ام55ع55ه          
دست زد بايد در م5راک5ز         
تربيتی نگهداری ش5ود و       
ب555رای اص555الح آن از              
روش و م5ت5د ی اس5ت5ف5اده            
کرد که ب5ت5وان5د از ع5م5ل            

 . خود دست بردارد
ولی اتفاق5ات5ی ک5ه ام5روز          
شاهدش هس5ت5ي5م ف5ق5ط ب5ه             
اين ربط ندارد که ق5ان5ون        
در جامعه زير پا گذاش5ت5ه      

زي5را ب5ا وج5ود        .     مي5ش5ود  
حکومتها و س5ي5س5ت5م5ه5ای          

غير انسانی اداره جام5ع5ه      
کودکان و ديگ5ر انس5ان5ه5ا         
مجبور ميشوند به ع5م5ل5ی       
دس5ت ب55زن55ن55د ک55ه خ55الف        
نرم دولت و حکوم5ت5ش5ان       

در ن5ظ5ر ب5گ5ي5ري5د           .   است
کودکی که گ5رس5ن5ه اس5ت         
و از پشت وي5ت5ري5ن ي5ک           
رستوران به غ5ذای گ5رم        
و خوش مزه که دي5گ5ران       
دارن55د م55ي55خ55ورن55د ن55گ55اه         

به اين نگ5اه ک5ن5ي5د         .   ميکند
که مي5ل5ي5ون5ه5ا ک5ودک در            
دنيا گرسنه هستد و يا در       
سرمای زمستان کفش  و      
ل55ب55اس م55ن55اس55ب ب55ه ت55ن             

پ555س مس555ئل555ه        .   ن555دارن555د  
خالفکاری  و ي5ا زي5ر پ5ا           
. گ55ذاش55ت55ن ق55ان55ون ن55ي55س55ت    

خ5الف55ک55اری در س55رش55ت      
انسانها رخنه نکرده بلک5ه     
وج5ود ن55ا ب5راب55ری ه5ا و            
بيحقوقی ها در جام5ع5ه و      
نيز و جود دنيايی ب5ا اي5ن         
همه نعمات که ف5ق5ط ع5ده         
ق55ل55ي55ل55ی از آن اس55ت55ف55اده            
ميکنند عامل اص5ل5ی اي5ن        
. همه نا بسام5ان5ی ه5اس5ت        

ج55واب ب55ه اي55ن مس55ئل55ه             
اساسی اع5دام انس5ان5ه5ا و          
از همه غي5ر انس5ان5ی ت5ر           

. اع55دام ک55ودک55ان ن55ي55س55ت      
ب55ل55ک55ه اي55ن نش55ان55ه وج55ود       
قوانين و مق5ررات5ی اس5ت        
که حرمت انسانهارا زي5ر     
پا ميگ5ذارد ب5اي5د از ب5ي5ن             

يک زندگی انسانی   .   برود
الي555ق انس555ان اس555ت ن555ه          
ب5555ردگ5555ی ک5555ه ام5555روز          

 .شاهدش هستيم
ب555ه اي555ران ج555م555ه555وری         

ب5ي5ش   .   اسالمی نگاه ک5ن5ي5د     
از هش55ت ه55زار ک55ودک         
. در زندانها بسر م5ي5ب5رن5د        

در ت555ه555ران ب555ي555ش از              

چهارده هزار ک5ودک در      
خيابانها ميخوابند زن5دگ5ی     
ميکنند و روزگارشان را     

. ب5ه ب55ط5ال55ت م55ي5گ55ذران5ن55د        
ط55ب55ق آم55ار خ55ود دول55ت         
چهارده هزار ک5ودک از       
خيابان5ه5ای ت5ه5ران ج5م5ع           
ش55ده ان55د و ل55ی دول55ت                
ه55ي55چ55گ55ون55ه س55ر پ55ن55اه55ی       
برايشان بوج5ود ن5ي5اورده       

يا اگر هست ک5اف5ی      .   است
ط5ب5ق   .   و منت5س5ب ن5ي5س5ت        

آمارهای خود سازمانهای  
رس55م55ی و دول55ت55ی ح55دس       
زده ميش5ود ک5ه ب5ي5ش از            
ي55ک م555ي555ل55ي555ون ک555ودک         
خيابانی در اي5ران وج5ود        

در شهر مشهد تنه5ا     .   دارد
بيش از ده ه5زار ک5ودک         
بيشن5اس5ن5ام5ه وج5ود دارد          
ک55ه از ح55ق رف55ت55ن ب55ه                
مدرسه م5ح5روم5ن5د زي5را          
ي555ک555ی ي555ا ه555ر دو ت555ا                
. والدينشان ايرانی نيست5ن5د    

طبق آمار رسمی وزارت   
بهداشت و تندرستی هفتاد    
و يک در صد نوج5وان5ان       
در اي555ران ب555ه م555رض             
. افسردگی دچ5ار هس5ت5ن5د        

ف5555روش اعض5555ا ب5555دن            
کودکان امروز در اي5ران     
جزو ت5ج5ارت5ه5ای م5ه5م و            

ب5ي5ش از     .     پول ساز است  
بيست مل5ي5ون ک5ودک در         
اي55ران زي55ر خ55ط ف55ق55ر              

ص5ده5ا   .   زندگی م5ي5ک5ن5ن5د       
ه55زار ک55ودک در ب55ازار        

. ک5ار اس5ت55ث5م5ار م55ي5ش5ون55د          
يعنی طب5ق آم5ار رس5م5ی          
وزارت ک555ار و ام555ور            
اجتماعی چهارده در صد    
ک55ودک55ان در اي55ران در           
بازار کار هستند که ب5ي5ن        

 س55ال    17 ت55ا       6س55ن55ي55ن     

٢ در صحفه دامه ا  

٤ در صحفه دامه ا  

٣٩شماره    
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اعIIدام کIIودکIIان بIIايIIد مIIتIIوقIIف                

 ! ....شود
 

 در دنيا ب5ي5ش از س5ي5ص5د م5ل5ي5ون                 
 سال در بازار کار  16کودک زير   

استثمار ميشوند و از هيچ حقوق و      
. مزايای قوانين کار بهرمند نيستن5د     

به اين آمارهای تک5ان ده5ن5ده ب5اي5د            
س55وئ اس55ت55ف55اده ه55ای دي55گ55ر از                

. کودکان در دنيا را اض5اف5ه ک5رد             
مثال تجارت سکس قاچ5اق و ب5ان5د           

 . های فروش کودکان
آيا مقصر کيست؟ سوالی است که 
پيشروی ماست و بايد به آن  

با اعدام انسانها . جواب داد
کودکان . نميتوان به جواب رسيد 

بايد از امنيت و داشتن يک زندگی    
اعدام . انسانی برخوردار باشند

بخصوص اعدام  . بايد لغو گردد  
 سال 18کودکان و افراد زير 

در روز  . اکيدا بايد لغو شود 
جهانی کودک بايد پرچم دفاع از 
حقوق کودکان در سراسر دنيا را 
به اهتزاز در آورد و خواستار لغو 
. فوری  قوانين ظالمانه اعدام شد  

 
 پايان
 200 سپتامبر 30

.......................................... 
 

 

٣ۀ  صحفه دام ا  

 برنامه تلويزيونی  کودکان مقدمند
  شب به وقت تهران 8چهارشنبه ها ساعت 

  ظهر به وقت تهران12تکرار ساعت 

 تلويزيون کانان جديد
  مگاهرتز12608 ، قرکانس 12تل استار 

2/3، اف ای سی ، 19279سيمبل ريت   
 پالريزسيون  افقی 

 
 
 
 
 
 

 مريم نمازى عزيز 
 

از طرف نهاد کودکان مقدمند و کمپين بين ال5م5ل5ل5ى        
عليه دادگاه5ه5اى اس5الم5ى ان5ت5خ5اب ش5م5ا ب5ع5ن5وان                      
سکوالريست سال توسط جامعه سکوالر ان5گ5ل5ي5س           
را از صميم قلب تب5ري5ک م5ي5گ5وي5م و ب5راى ش5م5ا                      
موفقيتها و پيروزيهاى بسيار ب5زرگ5ت5رى را آرزو             

 . ميکنم
نهاد کودکان مقدمند که براى يک زن5دگ5ى م5درن،             
مرفه و خالق براى کودکان م5ب5ارزه م5ي5ک5ن5د ارج                 
گذارى و قدرشناسى مبارزه و ت5ال5ش5ه5اى ش5م5ا را                
گامى در جهت تقويت جنبشى ميداند که خ5ود ب5دان       

شما بعنوان يک چهره خستگى ن5اپ5ذي5ر         .   تعلق دارد 
و راديکال در جنبش برابرى طلب زن5ان، ج5ن5ب5ش            
ترقى خواهى و هم5چ5ن5ي5ن در ص5ف اول م5ب5ارزه                   
عليه نيروى سياه اسالم سياسى بطور قطع شايست5ه         

ب5ه اي5ن     .   تشخيص و تقدير بسيار گسترده تر هستي5د       
معنى انتخابتان بعنوان س5ک5والريس5ت س5ال، ت5ن5ه5ا                
ن55م55ون55ه ک55وچ55ک55ى از ارج گ55ذارى ج55ام55ع55ه ب55راى               

 . انسانهاى عزيزى چون شما بود
کمپين بين المللى عليه دادگاههاى اسالمى ن5ي5ز ب5ه             
همچنين انتخاب شما را ب5الواس5ط5ه ي5ک پ5ي5روزى              
بزرگ براى خود ميداند چرا که اين ک5م5پ5ي5ن ي5ک                
رکن اصلى مبارزه اش جدال براى جدائى م5ذه5ب           
از دولت بود و در اين راه هميشه از حماي5ت ش5م5ا           

 . برخوردار بوده است
  ٢٠٠٥ اکتبر ٩شاد و پيروز باشيد  هما ارجمند  

 
  

 
 

اعدام کودکان بايد متوقف 
!شود  

اعدام غير انسانی ترين و شنيع ترين 
 قتل عمد است که در جامعه امروز 

. اجرا ميشود  
 در روز جهانی کودک بايد پرچم 
دفاع از حقوق کودکان در سراسر 

دنيا را به اهتزاز در آورد و 
خواستار لغو فوری  قوانين ظالمانه 

 . اعدام شد
 

کودکان ما ، ملک و امالک ما 
انسانهای کوچکی هستند . نيستند

که بايد در دنيايی انسانی ، پر از 
شادی و رفاه ، زندگی کنند، رشد 
کنند و جامعه  را  در آينده ، در 

.دستهای خود بگيرند  

٣٩شماره    


