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 نشريه
 کودکان مقدمند پيام   
آور دنيايRی انسRانRی       
بRRRRRرای کRRRRRودکRRRRRان       

نشRRريRRه را    .   مRRاسRRت 
. وسيعأ پخRش کRنRيRد       

برای نشريه اخRبRار،     
مRRRRRRRRRRقRRRRRRRRRRاالت و            
پيشنهRادات خRود را       

 .  ارسال کنيد

 
 منصور حكمت و حقوق آودك 

 هما ارجمند
  ٢٠٠۶ آوريل ١۵

 متن سخنرانی در آنگره منصور حكمت
 ٢٠٠۶ آوريل ١۶ تا ١۵

 
با سالمهای گرم به همه حاضرين در اين آنگره به 

ياد ماندنی و با تشكر از بنياد منصور حكمت و 
بطور مشخص رفيق آذر ماجدی بعنوان مبتكر اين 
آنگره و سازماندهنده آن آه به من هم فرصتی داد 

آه با ارايه مطلبی درباره حقوق آودك در نزد 
  بخش آوچكی از دينم را به اين ،منصور حكمت

 آموزگار بزرگ و متفكر برجسته آمونيسم معاصر 

 
من در . ادا آنم

اينجا قصد ارائه يك 
بحث تئوريك ندارم 

ولی دوست دارم آه 
به يك جنبه مهم از 
آارمنصور حكمت 
تاآيدی داشته باشم 

آه برای من بعنوان 
يك آمونيست و 

فعال حقوق آودآان 
اهميت ويژه داشته و به من امكان داد تا با روشن 
 . بينی و راديكاليسم در اين عرصه نقش ايفا آنم

 

 
 کودک آزاری يک معضل
!       جدی اجتماعی است

                                  
2006  آوريل6   

 اسماعيل مولودی 
 
مسئله حقوق کودکان جزو مسائل مهمی در زندگی 

بهمين خاطر و بدليل . اجتماعی جامعه بشری است
وجود افکار عقب مانده  در جوامع و نيز بدليل پايمال 

جامعه بشری . شدن حقوق کودکان در جوامع مختلف
تصمصم گرفته طبق يک قرارداد سراسری جامعه را 

يعنی کنوانسيون  . ملزم به رعايت حقوق کودکان کند
حقوق کودک يک دستاورد و پيشرفت جامعه بشری 

زيرا . برای دفاع از حرمت انسانی کودکان است
کودکان بايد در محيطی سالم و با امنيت باال بزرگ 
شوند تا بتوانند در آينده انسانهای بالغ و سالم در جامعه    

کنوانسيون حقوق کودک بر حقوق انسانی کودکان . باشند
, قومی, فرهنگی, تاکيد ميکند صرفنظر از تعلقات نژادی 

بنابراين حقوق انسانی انسانها   . اقتصادی و جنسيت آنها
مرز و محدوديت خاصی ندارد و آدم هر کجا باشند بايد   
حقشان رعايت شود و در يک شرايط انسانی زندگی 

.                                                                کنند  
 

 
 

جلوى مدارس مذهبى 
و تصويب قوانين 

شريعه را در سوئد 
 ! بگيريم

 
 ويدا بهروز 

 
مدارس خصوصى مذهبى و قانون شريعه بحث داغ 

محمود الدبه . هفته هاى اخير در سوئد مى باشد
Mahmoud Aldebe رئيس اتحاديه مسلمان در نامه
خود به مجلس سوئد خواستار تصويب قوانين شريعه 

او در اين نامه از جمله  . براى مسلمان در سوئد شد
مدعى شد تدريس امام در مدارس  بايد آزاد باشد و 
همچنين خواهان آن شد که شروط ذکر شده در نامه خود 

او تهديد مى کند که  .جزه برنامه سياسى سوئد بشود
مخالفت دولت سوئد با اين خواستها باعث تحريم  
انتخابات مسلمانان در سال آينده مى گردد  گوالن 
 مسئول اتحاد گروهاى مختلف Gulan Avicآوسى

که قصد "جامعه و نماينده مجلس سوئد اظهار مى کند 
اتحاديه مسلمانان به دست گرفتن کنترل مذهبى کودکان 
.                             از سنين پائين در مدارس مى باشد 

٤ در صحفه دامه ا  ۶ در صحفه دامه ا                                  

٢  صحفه دامۀ ا  



 
 

منص8ور ح8ك8م8ت و ح8ق8وق             
 .....آودك 

مارآس درباره مسئله زنjان      
در آتاب خانواده مقدس مjی     

شjjاخjjص آزادی و       " گjjويjjد    
 رهايjی   ،پيشرفت هر جامعه  

و پjjيjjشjjرفjjت زنjjان در آن            
در مjjورد    " .   جjjامjjعjjه اسjjت    

مسjjئلjjه آjjودآjjان مjjنjjصjjور         
حكمت نيز با چنين دقjتjی و         

" با چنين ظرافتی می گويد       
رفتار هر جامعه با آjودآjان    
محك ارزيابی درجه انسانی     
بjjjودن و آزاد بjjjودن آن                 

تjjاآjjيjjد بjjر    " .   جjjامjjعjjه اسjjت   
چنين مjالآjی درمjورد آزاد         
بودن يjك جjامjعjه تjنjهjا از                
آسانی برميايد آه نه تنها به      
رهjjايjjی انسjjان و جjjامjjعjjه            
عشق ميورزنjد و انسjان و          
خوشبختی آن محور تفكر و      
عمل آنها را تشكيjل مjيjدهjد          
بjjjلjjjكjjjه بjjjطjjjور مشjjjخjjjص         
تصويرگjر آسjی اسjت آjه           
يكی از مjعjضjالت اسjاسjی           
 جوامع در دنيای معاصر را

 می شناسد و معjيjار انjدازه         
بjودن    درجjه انسjانjی       گيjری 

يك جjامjعjه را در حjل آن               
آjاری آjه تjا آjنjون            .   ميبيند

آسی و يjا گjروهjی از آن              
زاويjjه بjjدان تjjاآjjيjjد نjjكjjرده         

بارها شنيده ايjد و يjا         .   است
خjjوانjjده ايjjد آjjه مjjنjjصjjور           
حjjكjjمjjت اومjjانjjيjjسjjم را بjjه          

 ،سوسياليسم برگردانده است  
هم از نظر در مرآjز قjرار         
دادن سعادت بشريjت و هjم         
نقش تعيين آjنjنjده او بjرای            
بjjدسjjت گjjرفjjتjjن سjjرنjjوشjjت      

ايjjن دآjjتjjريjjن را        .   خjjويjjش 

بطور برجسjتjه مjيjتjوان بjه            
تjjوجjjه هjjمjjجjjانjjبjjه ای آjjه             
مjjنjjصjjور حjjكjjمjjت بjjه امjjر         
آjودك و حjقjوق آن داشjتjjه             
اسjjت خjjيjjلjjی زمjjيjjنjjيjjتjjر و           
واقعيتر نشان داد و مjن در         
اينجا سعی ميكنم به سرحلقه     

 :های اين ادعا بپردازم
ح888ق888وق آ888ودك و ح888زب             

 :سياسی
دفاع از آjودآjان و حjقjوق            
انسانی آنان و بjرخjورداری      
آنان از يك زندگی بjهjتjر و           
دور از رنjjج و عjjذاب بjjا              
شكل گيری سرمايه داری و     
جjjامjjعjjه مjjدرن و در عjjيjjن         
حjjال مjjتjjوحjjش نسjjبjjت بjjه           
انسانهای آارآن و مjحjروم        
يك جز اسjاسjی فjعjالjيjت و              
مبارزه بخشهای از جjامjعjه        
و گjروهjهjای اجjتjمjاعjی و              

ايjن را    .   سياسی بjوده اسjت     
حjتjی مjا در ادبjيjات و در                
شjاهjjكjارهjjای نjويسjjنjدگjjانjjی       
چjjون چjjارلjjز ديjjكjjنjjز و               
ويكتور هjوگjو شjاهjد بjوده            

درشرايط آنونی وجjود     .   ايم
هjjزاران نjjهjjاد و سjjازمjjان          
مjjدافjjع حjjقjjوق آjjودك در             
مقياس جهانی چه آنهايی آه     
مستقل عjمjل مjيjكjنjنjد و يjا                
وابسjتjه بjه دولjتjهjjا هسjjتjنjjد             
همچنين گjواه آن آسjت آjه            
مسjjئلjjه آjjودك يjjك مسjjئلjjه           
اساسی و در عين حال حjل         

اما آنچه آjه مjا        .   نشده است 
شjjاهjjد آن هسjjتjjيjjم اسjjاسjjا             
تالشی است آه خود را در        
بjjيjjطjjرفjjی سjjيjjاسjjی و در             
پوشش نهادها و سازمانهايی  
غير سياسی و ان جی اوهها 

منصور حكمjت  .   پيش ميبرد 
در اين زمينه نjيjز هjمjچjون         

هرعرصه ديگری آjه بjدان       
دستبرده  پيشرو است و يjك       

 approachاپjjjjjjروچ         
تبjديjل آjردن      .   جديدی دارد  

مسئله آودك و رهايی او بjه   
مسئله يك حزب سياسی اگر     
در تاريخ اولjيjن بjار نjبjوده            
باشد جjز آن نjادر تjالjشjی              
است آه او مjبjتjكjرش بjوده           

و اين صرفا در تاآيد     .   است
بر حقوق آودآان در برنامه 
حزب خالصه نميشود بjلjكjه      
به سازمان دادن نjهjادی آjه         
اساس فعاليت آن به مjبjارزه       
برای تامين يك زندگی مرفه  
و شjjjاد بjjjرای آjjjودآjjjان               
مjjjتjjjمjjjرآjjjز اسjjjت نjjjيjjjز              

همه ميدانjيjم آjه       .   برميگردد
ابتكار اول آودآان و بيانjيjه       

. آن از منصور حكمjت بjود       
بيانيه ای آjه مjن آن جjملjه             
مjjعjjروف و زيjjبjjا را در                
ابتدای صjحjبjتjم بjه عjاريjه              

رفتار هjر جjامjعjه       .  "  گرفتم
با آjودآjان مjحjك ارزيjابjی            
درجه انسانی بjودن و آزاد         

بjه  " .   بودن آن جامjعjه اسjت       
اين معنی سرفصjل جjديjدی        
را در مبارزه بjرای حjقjوق         
آودآان در جنبش آjارگjری      
و آمونيjسjتjی گشjوده اسjت           
آه به ندرت يك حزب چjپ        

امjر  .   بدان توجه داشته است   
آودك به امر مبjارزه جjدی          
يjjك حjjزب سjjيjjاسjjی بjjرای          
رفورمهای اجjتjمjاعjی گjره          

هjjمjjانjjطjjور آjjه      .   مjjيjjخjjورد 
رفjتjار جjامjjعjه بjا آjودآjjان             
چون محكی خوانده مjيjشjود        
برای درجه انسانی بودن آن  

 تjjبjjديjjل شjjدن امjjر        ،جjjامjjعjjه
آjjودآjjان بjjرای يjjك حjjزب          
سياسی محكی ميشود بjرای      

درجه جدی بودن آن حjزب       
برای دگرگون آردن جامعه    

تjبjديjل آjردن       .   و رهايی آن   
امر خوشبختی آودك به امر 
يك حزب سياسjی و بjطjور          

 ،مشخص حزب آمjونjيjسjت      
نشان از اهjمjيjت و ارزش            
ايjjن مسjjئلjjه نjjزد مjjنjjصjjور          

 .حكمت دارد
قائل ش8دن ه8وي8ت مس8ت8ق8ل             

 : برای آودآان
در دنjjيjjايjjی آjjه هjjر روزه           

 ،ميليونها آودك از گرسنگی 
بردگی و خشونتهای جسمjی   

در .   و روحی رنjج مjيjبjرنjد         
دنيايjی آjه آjودآjان را در             
مقياس ميلييونی در تjجjارت      
سياه جjنjسjی مjورد تjجjاوز            
قرار ميدهjنjد و يjا بjه قjتjل                
ميjرسjانjنjد و اعضjای بjدن             

در دنيای . آنان را ميفروشند 
آه در مقياس هزاران نjفjره        
ايjjن مjjوجjjودات آjjوچjjك و          
عزيز را در جنگهjای شjوم        
ملی و قومی و مjذهjبjی بjه             
سالخی ميكشند و يا بعjنjوان       
بردگان مزدی پرپر ميjكjنjنjد       
و يا در چنبره آريه مjذهjب         

در .   روحشان را ميخشكاننjد   
چنين دنيايی منصور حكمت    
نه تنها امر آودك و حjقjوق          
آودك و سعjادت آن را يjك           
مjjوضjjوع اسjjاسjjی پjjراتjjيjjك       
اجتماعی و سياسjی مjيjبjيjنjد           
بjjلjjكjjه بjjرای خjjود آjjودك             
هويت مستقjلjی را تjعjريjف           
ميكند آه در پjيjشjرو تjريjن            
بjjjرنjjjامjjjهjjjا و مjjjيjjjيjjjشjjjيjjjن          

 missionاسjjتjjيjjتjjمjjنjjتjjهjjا       
statements        ه آنjونjمjن

بjjطjjور  .   را نjjخjjواهjjيjjد ديjjد       
مشخص به اين حكjم تjوجjه         

آودك ملك شخjصjی   :   "   آنيد

 در مورد ايjن     ،" آسی نيست 
تز بايد گفت در دنjيjايjی آjه           
مالكيت خصوصی اساس و     
بنياد آارآرد آن را تشjكjيjل          
مjيjدهjد و در مjورد آjjودك             
بعضا بطور غريزی فjرض     
بر اين است آه جز مايمjلjك        
پدر و مjادر و سjرپjرسjتjان            
است بنحوی آه هjر آjاری         
ميتوانند با آودآان بكjنjنjد و         
يا هر بالی ميتوانند بر سjر        

 اين حjكjم  را          ،آنان بياورند 
بگذاريjد تjا خjالف جjريjان            
بjjودن و پjjيjjشjjرو بjjودن و             
زيرو رو آننده بودن آن را        

 .  آنيدحس
اين بيش از هزاران صفjحjه    
بحث و نوشتjه تjئjوريjك در           

 سياسjی و    ، بار فلسفی  ،خود
حقوقی و حتی تربيتjی دارد       
و اين در شرايطی است آjه       
دنjjيjjای مjjتjjوحjjش سjjود و             
ثروث حتی حjق حjيjات را           
از آjودآjان در حjال سjلjب             

مكملjه ايjن تjز        .   آردن است 
تضمين رفjاه    " اساسی شعار   

و سعادت هر آودك مستjقjل       
از وضعjيjت خjانjوادگjی بjا            

  .ميباشد" جامعه است
اين دو در آنار هم  از يjك          
طرف با اين تلقی آه آjودك       
را آاال و مjلjك مjيjبjيjنjد در                
ميافتد و از طرف ديگر امر 
صيانت آودك را به جامjعjه       

و يjا بjه       .     و دولت ميسپارد  
مjنjفjعjت     :   "   اين توجه آjنjيjد      

آودآان بر هر مjالحjظjه و          
 ، مذهبی ، قومی ،منفعت ملی 

 فرهنjگjی    ، اقتصادی ،نژادی
 ."  و ايديولوژيك مقدم است

 

٢صفحه صفحه صفحه صفحه   مقدمندمقدمندمقدمندمقدمند    کودکانکودکانکودکانکودکانکودکانکودکانکودکانکودکانکودکانکودکانکودکانکودکان        ٤ ٧شماره      

 دست مذهب از زندگی کودکان کوتاهدست مذهب از زندگی کودکان کوتاهدست مذهب از زندگی کودکان کوتاهدست مذهب از زندگی کودکان کوتاه

١ۀ  صحفه دام ا  

٣ در صحفه دامه ا  



 
 

منص8ور ح8ك8م8ت و ح8ق8وق             
 آودك

آيا ميتوانيد تيز تر و يا بقول  
 و   sharperانjjگjjلjjيjjسjjيjjهjjا     

concise    رایjتر از اين ب 
آjودآjjان هjjويjjت مسjjتjjقjjل و        
برای تامين حقوق آنjان بjی         
قjjيjjد و شjjرط تjjر از ايjjن                

شjjمjjا را بjjه        .   حjjكjjمjjی داد    
آjjنjjوانسjjيjjون حjjقjjوق آjjودك      
سازمان ملل آه بjورژوازی     
جjjjjjهjjjjjانjjjjjی و آن هjjjjjم                  
مjjتjjمjjدنjjتjjريjjنjjشjjان پjjزش را        
مjjيjjدهjjد آjjه تjjازه  بjjزور               
تالشهای بشريت مjتjرقjی و        
انساندوست بjه آن تjحjمjيjل             

.  مراجعه مjيjدهjم     ،شده است 
حكومتjهjای عضjو پjيjمjان           " 

بjjرای هjjر آjjودآjjی آjjه در          
قلمرو آنهاست بدون تبعيض    
و يا فرق گذاری و بدور از       

 ،هرگونه وابسjتjگjی نjژادی        
 مjjنjjشjjا      ،رنjjگ و پjjوسjjت        

 ،اجتماعی و قومی و يا ملی     
 ، مjعjلjولjيjت       ،ميزان دارايjی  

وضjعjjيjت سjjرپjرسjjت و يjjا          
والjjديjjن و هjjر مjjوقjjعjjيjjت             
ديjjگjjری آjjه آjjودك در آن           

 اجرای حقوق منjدرج     ،است
در ايjjن پjjيjjمjjان نjjامjjه را                

در اولjی    . "   تضميjن مjيjكjنjد       
صjjحjjبjjت از مjjقjjدم بjjودن             
مjjنjjفjjعjjت آjjودك اسjjت در            

دومی تاآيد بر عدم تبعjيjض        
و يا فرق گذاری اسjت جjدا         
از اين آه هيچ مرزبنjدی بjا      
منفعت و مjالحjظjه مjذهjبjی           

تازه در بjنjد چjهjارم          .   ندارد
بjjرای " هjمjjيjjن آjjنjjوانسjjيjjون      

تحقق مفاد اين عهد نjامjه بjا          
توجه به حjقjوق و اوضjاع           

 سjjjيjjjاسjjjی و        ،اجjjjتjjjمjjjاعjjjی

تjوجjه داده شjده        "   فرهنگی   
اميدوارم اين مقايسjه    .     است

آمك آjرده بjاشjد تjا عjمjق                
حسjjاسjjيjjتjjی آjjه مjjنjjصjjور           
حjjكjjمjjت در مjjورد تjjامjjيjjن          
حقوق انسانی آودك بjخjرج       

 ميداد را متوجه شويم
 :مذهب و حقوق آودك

يك سjرزمjيjن وسjيjع و در              
عjjيjjن حjjال آjjمjjتjjر دسjjت              

 مjjيjjدان مjjقjjابلjjه بjjا         ،خjjورده
دسjjت انjjدازی مjjذهjjب بjjه           
آودآjان و شjكjوفjايjی آنjان             

در اين ميدان منصور . است
حكjمjت آjاشjف و رزمjنjده             

مذهب بخصوص در .   است
اين چند دهه گذشjتjه چjه بjا            
تjjهjjاجjjم عjjمjjومjjی جjjريjjان           
راسjjت و عjjنjjان گسjjيjjخjjتjjه          
بورژوازی در غرب و چjه       
با دست يابی اسالم سjيjاسjی        

 ،به قjدرت در خjاورمjيjانjه           
دنيای سياه و تلخی را برای      
بشريت ميسازد و بjه طjبjع           
آودآان بعنوان ضعيفتری و   
بی دفاعترين بخjش جjامjعjه         
بيشترين گjزنjد را مjتjحjمjل             

از تبjديjل شjدن بjه          .   ميشوند
سپاه ارتش خدا در اوگjانjادا      
تا تبjديjل شjدن بjه حjامjالن               
بمبهای انتحjاری در جjنjگ         
قjjدرت اسjjالم سjjيjjاسjjی بjjا            

 تjjا قjjربjjانjjی تjjجjjاوز       ،غjرب 
جنسjی شjدن تjحjت عjنjوان             
ازدواج در آشورهای اسالم 

 تا محjرومjيjت آشjيjدن        ،زده
از فعاليjتjهjای اجjتjمjاعjی و             
فرهjنjگjی  بjخjاطjر سjلjطjه                

 تjا    ،مذهب و قjيjود مjذهjبjی          
تبديل شدن بjه ارتjش تjنjفjر             
مjjذهjjبjjی و مjjتjjحjjمjjل شjjدن           
بيشترين خشونتهای جسjمjی      
و روحی در خjانjواده هjای          
مjjذهjjبjjی هjjمjjه و هjjمjjه آن             

چيزی است آه بjه آjودآjان         
در مقياس ميjلjيjونjی تjوسjط           
صنعت پليدی چون دسjتjگjاه       
مjjذهjjب آjjه از بjjيjjشjjتjjريjjن           
اغjjمjjاض نjjيjjز بjjرخjjوردار        

مjنjصjور    .    مjيjرود    ، ميشjود 
حكمت در ايjن مjيjان چjون            
ناجی شجاعی پرچم آودآان  

. مذهب ندارند را بلند ميكjنjد    
هنوز وقتی در هر اجjتjمjاع         
و آنفرانسی اين آلمه قصار     
و با بار سياسی و اجتماعjی       
عميق را مطرح مjيjكjنjم در          
عين غلبه حيرت بر بخjشjی        
از شنوندگان آه حكjايjت از        

 خjلjع    ،يك واآنش منفی دارد   
سالح شدن و قjاصjر بjودن          
از هر گونه استدالل در نقjد       
آن را در مjjيjjان آنjjان نjjيjjز            

ايjن شjاه بjيjت         .   شاهد هستjم  
من در دفاع از آودآjان در         
مقابله بjا بjيjرحjمjی مjذهjب              

اگر ميخjواهjيjد دسjت       .  است
مذهب را از دخالتگjری در       

 ،زندگی آودآان آوتاه آjنjيjد      
اگر ميخواهيد اداب و رسوم  
ارتجاعی و عjقjب مjانjده و            
مjjذهjjبjjی دنjjيjjای زشjjتjjی را         

 اگjر    ،برای آودآان نيافريند  
ميخواهيد انسان را با هويت     

 ،مذهبی آن تjعjريjف نjكjنjنjد            
اگر ميخواهيد بjذر تjنjفjر و            
جjjدا سjjازی در بjjيjjن مjjردم         
آاشتjه نشjود و تjا حjدودی             
ريشه های جنگهای مjذهjبjی     

بjjخjjشjjكjjد ايjjن آن پjjرچjjمjjی           
. است آjه بjايjد بjرافjراشjت            
. آjjودآjjان مjjذهjjب نjjدارنjjد          

اهميت اين شعار صد چندان 
ميشود زمjانjی آjه مjتjوجjه             
مjjjيjjjشjjjويjjjم آjjjه حjjjتjjjی در           
آشورهايی آه مذهjب بjيjش        
از دو قرن است آjه تjوسjط          
انقالبات و جنبشهای مترقjی     

به آنار زده شده نسjبjت بjه           
تجاوزگری مذهب و بjطjور      
مشخص اسالم بjه آjودآjان         
هيچ اعjتjراض گسjتjرده ای          

چjرا آjه     .   نيز شكل نميگيرد  
فرض را بر اين گذاشته انjد       
آjjه آjjودآjjان زائjjده مjjذهjjب        

. پدران و مادرانشان هسjتjنjد      
اين توصيه ای من است  به       
همه مدافعين جدايjی مjذهjب       

 ،از آمjjjوزش و پjjjرورش           
 ،مخالفين پوششهای اسالمjی   

جداسازی آودآان دخjتjر و        
پسر و حتjی دولjتjهjايjی آjه             
مدعی اند ميخواهند با اسالم    
سياسی مبارزه آنند آjه ايjن        
شعjار را اسjاس آjار خjود             

ايjjjjjjjن .   قjjjjjjjرار دهjjjjjjjنjjjjjjjد       
شjعjjارهjjمjjچjjنjjيjjن اسjjاس يjjك      

 ،بخش بسيjار مjهjم و ويjژه           
تحت عنوان مقابله با دخالت  

 ،مذهب در زندگی آjودآjان       
در بيانيه حقوق آودك  نهjاد      
آودآان مقدمند منظور شjده      

آاری آه ما بjه هjمjه         .   است
تشكلهای مدافع حقوق آودك    
نيز توصيه ميكنيم آه چنjيjن       

 . آنند
جايگاه ويژه مبارزه برای 
 :حقوق دختران خرد سال

حتما مقاله حجjاب گjيjت را          
. هjjمjjه شjjمjjا خjjوانjjده ايjjد              

مjjنjjصjjور حjjكjjمjjت در ايjjن         
نوشته به صراحjت حjجjاب         
آjjودآjjان را آjjودك آزاری         
ميخواند و خjواهjان دخjالjت         
قانjونjی در مjمjنjوعjيjت آن              

او در مورد دخjتjران     .   است
اينها فjقjط    " خردسال ميگويد   

. امjjوال اولjjيjjاشjjان نjjيjjسjjتjjنjjد      
شهروندان محترم و صاحب 
حق جامعه اند و جامعjه در        
قبال حفظ حقوق آنها مسئول 

نjوشjتjه ای آjه جjز            . " است

آثار آالسيjكjهjا مjارآسjيjسjم           
ايjjن .   بjjايjjد قjjلjjمjjدادش آjjرد        

نوشته حكمت ضمن آن آjه        
يك ادعانامه قدرتمjنjد عjلjيjه          

 يك دفاعيه پjرشjور     ،مذهب  
و پjjرصjjالبjjت در دفjjاع از         

 نشjjان از       ،آjjودآjjان اسjjت    
حساسيت ويژه او در قjبjال          
زنjjان و بjjطjjور مشjjخjjص           

بjjر   . آjjودآjjان دخjjتjjر دارد      
مبنای رهjنjمjود اوسjت آjه            

 ، آودآان مقjدمjنjد      ،بيانيه ما 
فصل ويژه ای را ب�ه ط�رح          
م��ط��ال��ب��ات اي��ن ب��خ��ش از             
آ��ودآ��ان اخ��ت��ص��اص داده          

ب�ه واق�ع ي�ك ن�ه�اد و              .   اس�ت 
سازمان جدی مداف�ع ح�ق�وق        
آودآان نميتواند آنچه آه ب�ر       
دختران آ�ودك م�ي�گ�ذرد را           
ب��ط��ور ب��رجس��ت��ه در ن��ظ��ر          
نگيرد و م�وض�وع م�ب�ارزه           

تبعيضی آه .   خود قرار ندهد  
بر آ�ودآ�ان م�ون�ث چ�ه در              
سطح خانواده ه�ا و چ�ه در           
س��ط��ح ج��ام��ع��ه م��ي��رود را           
ن��م��ي��ت��وان ت��ن��ه��ا ب��ر ح��ول             
م��ط��ال��ب��ات ع��م��وم��ی ب��رای        

چ��ه در    .   آ��ودآ��ان پ��وش��ان��د     
آشورهای پيشرفته و چه در   
آش��وره��ای آ��ه م��ذه��ب و            
ف��ره��ن��گ��ه��ای ع��ق��ب م��ان��ده         
همچنان در س�وخ�ت و س�از         
جامعه دست دارند س�رآ�وب      
آم��ال و آرزوه��ای زن��ان و          
دخ��ت��ران چ��ون ي��ك پ��دي��ده            

 .  زشت جريان دارد
 ،از اي��ن رو م��ق��ابل��ه ب��ا آن             

عرصه وي�ژه ای اس�ت آ�ه            
نگاه تيز بين منصور حكمت     

نم�ي�ت�وان    .   بر آن احاطه دارد   
در دن��ي��اي��ی آ��ه دخ��ت��ران              

 خردسال را تحت عنوان  
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منRصRور حRكRمRت و حRقRوق              
 .....آودك 

ازدواج مورد تجاوز جن�س�ی      
قرار ميدهند و يا حج�اب ب�ر       
سرشان ميكنند و از اي�ن رو        
مورد تحقير قرار ميده�ن�د و        

 ت��ف��ري��ح و        ،ي��ا از ورزش      
فعاليتهای هنری و اجتماع�ی     

 ي�ا ب�ه       ،محرومشان ميسازند 
ص��رف دخ��ت��ر ب��ودن آ��ار           
خانگی را ب�ه آن�ان ت�ح�م�ي�ل              
ميكنند و يا در سنين ج�وان�ی      
از هر ن�وع راب�ط�ه آزاد ب�ا              
پسران جلو مي�گ�ي�رن�د و در           
ص���ورت ت���خ���ط���ی م���ورد         
خشون�ت ت�ا س�ر ح�د م�رگ              
قرار ميدهند و يا در م�ح�ي�ط          
های آموزشی مورد ت�ح�ق�ي�ر        
و ت��ع��دی ق��رار م��ي��ده��ن��د را          
ت��ح��ت ع��ن��اوي��ن��ی بس��ي��ار              
عمومی ناديده گ�رف�ت و در         
ع��ي��ن ح��ال م��دع��ی ش��د آ��ه           

pa s s i o n a t e l y             و 
ماآزيماليستی ب�رای ح�ق�وق        
. آ��ودآ��ان م��ب��ارزه م��ي��ك��ن��ن��د      

آاری آه بخش اعظم گروها 
و تش�ك�ل��ه�ای م�داف��ع ح�ق��وق            

اگ��ر ب��ه     .   آ��ودك م��ي��ك��ن��ن��د       
آن�وانس�ي�ون  ح�ق�وق آ�ودك             
سازمان ملل توجه آنيد هي�چ      
جزئی را در آن نميبيني�د آ�ه         
مبارزه با مذهب و يا ح�ق�وق       
آودآان دخ�ت�ر را گ�ن�ج�ان�ده            

 .باشد
من و همه آنهايی آه در اي�ن        
حزب  و در ن�ه�اد آ�ودآ�ان             
مقدمند مبارزه ميكنند اين يك    
امتي�از ب�زرگ�ی ب�ود آ�ه از              
شخ�ص�ي�ت�ی چ�ون م�ن�ص�ور             
ح��ك��م��ت ب��رخ��وردار ب��ودي��م      
بنحوی آه امروز م�ي�ت�وان�ي�م          
افتخار آنيم آه يك مانيف�س�ت       

 ماآزيمال و    ،بسيار راديكال 
م���درن و انس���ان���ی پ���رچ���م          
م��ب��ارزه م���ا در دف��اع از                

 . آودآان ميباشد
در مورد ح�ق�وق آ�ودك در           
نزد منصور حكمت م�ي�ت�وان       

ميت�وان در اي�ن       .   بسيار گفت 
مورد نوشت آه او چ�گ�ون�ه         
جامعه را مس�ئ�ول ح�راس�ت          
از جان و روح آودك ميداند      
بدون آنكه استقالل و آزادی       
آودك م�ورد ت�ع�رض ق�رار           
دهد و يا حرمت او را زيرپا       

ي�ا درب�اره  ج�اي�گ�اه            .   گذارد
مبارزه با مذهب در دفاع از      
ح��ق��وق آ��ودك از ن��ظ��ر او           
نوشت و يا حتی دفاع او از         
حق ح�ي�ات آ�ه ش�ام�ل ح�ق               
ح���ي���ات آ���ودك در دوران           

 ،بارداری مادر ني�ز م�ي�ش�ود        
م��ي��ت��وان در م��ورد      .   ن��وش��ت

ح��ق��وق آ��ودآ��ان در س��ن��ي��ن        
 ،transitionalترانسيشنال  

يعنی دورانی آه آودآان در     
ح���ال ب���دل ش���دن ب���ه ي���ك              

. بزرگسال هستند بحث آ�رد     
دوران��ی آ��ه در ع��ي��ن ح��ال          
خانواده و ج�ام�ع�ه و دول�ت            
م��وظ��ف اس��ت ت��م��ام ت��الش         
خود را ج�ه�ت م�م�ان�ع�ت از            
هرگونه گزند به آن�ان ب�ك�ار          
گ���ي���رد و در ع���ي���ن ح���ال              
درج��ات ب��االي��ی از دخ��ال��ت       
گ�ری و مس��ئ�ول�ي��ت پ�ذي��ری           
آن��ان در ام��ور ج��ام��ع��ه را            

البته ممكن اس�ت     .   فراهم آند 
نتوان بطور مكتوب ن�وش�ت�ه        
ه��اي��ی در ه��ر ي��ك از اي��ن              
موارد از م�ن�ص�ور ح�ك�م�ت           
يافت ولی م�ي�ت�وان از آن�چ�ه            
آه به جای گذاشت پاسخهای 

ج�اي�گ�اه    .   روشنی را دريافت  
برجسته منصور حكم�ت در      
م��ب��ارزه ب��رای ي��ك زن��دگ��ی        

 آس��اي��ش و     ،م��م��ل��و از رف��اه     
شكوفاهی برای آودآ�ان ب�ر       
آسی پوشيده نيست ب�ن�ح�وی        
آ��ه آم��وزش��ه��ا اوس��ت آ��ه            

راه��ن��م��ای م��ا در اي��ن       ام�روز    
 . عرصه بسيار مهم است

      

کودک آزاری يک 
......معضل  

مسئله حقوق کودکان جزو 
مسائل مهمی در زندگی 
اجتماعی جامعه بشری 

بهمين خاطر و بدليل . است
وجود افکار عقب مانده  در 
جوامع و نيز بدليل پايمال 
شدن حقوق کودکان در 

جامعه . جوامع مختلف
بشری تصمصم گرفته طبق 
يک قرارداد سراسری 
جامعه را ملزم به رعايت 

يعنی . حقوق کودکان کند
کنوانسيون حقوق کودک 
يک دستاورد و پيشرفت 
جامعه بشری برای دفاع از 
حرمت انسانی کودکان 

زيرا کودکان بايد در . است
محيطی سالم و با امنيت باال 
بزرگ شوند تا بتوانند در 
آينده انسانهای بالغ و سالم 

کنوانسيون . در جامعه باشند
حقوق کودک بر حقوق 
انسانی کودکان تاکيد ميکند   
, صرفنظر از تعلقات نژادی

اقتصادی , قومی, فرهنگی
بنابراين . و جنسيت آنها

حقوق انسانی انسانها مرز 
و محدوديت خاصی ندارد و 
آدم هر کجا باشند بايد 
حقشان رعايت شود و در 
يک شرايط انسانی زندگی 

.                         کنند  
اما در همه جا اين درک و 

مثال . برخورد يکسان نيست
اين روزها در ميان اخبار 
ديده ميشود که تجاوز 
بحقوق کودکان و کتک 
زدن کودکان و نيز انداختن 

آنها در مناسبات وسئو 
استفاده از جسم و روح  
کودکان به يک معضل 
انسانی در جامعه ايران 

مثال . تبديل شده است
دريک  بيمارستان در مشهد 

 13از شکم يک کودک 
ساله دهها گرم  مواد مخدر 

يا پدری . در آورده اند
همسرش , چهارتا بچه اش

و در آخر خودرا کشته 
در سال گذشته فقط . است

در شهر تهران هزار مورد 
 آزار و شکنجه کودکان 

اگر به . گزارش شده است
آمار و اخبار نگاه کنيم 
روزی نيست که صدها 
خبر ناگوار از زندگی 
کودکان و خانواده هايشان 

کتک زدن . گزارش نشود
کودکان از طرف افراد 

پدر مادر برادران , خانواده
وخواهران بزگتر و حتی 
اقوام  يک مسئله جدی است 
که امروز در جامعه ايران 
به ايجاد يک فضای رعب 
و وحشت برای کودکان 

وحشت از کتک . تبديل شده
خوردن استرس و افسردگی 
را در کودکان باال برده و 
از طرف ديگر بدليل 
نداشتن يک محيط آرام 
خانوادگی دهها هزار 
کودک دختر و پسراز 

در . خانواده فرار ميکنند
خيابان طعمه درندگانی 
ميگرددند که حتی قطعات 
بدنشان را در بازار 

آمار نشان ميدهد . ميفروشند
که ساالنه هزاران کودک 
ربوده ميشوند و هيچوقت 
خانواده شان آنهارا باز نمی 

مضاف براينها . يابند
کودکانی که به خانه های 
امن و يا مراکز نگهداری 
پناه ميبرند يا  فرستاده 
ميشوند مورد اذيت و 
. شکنجه قرار ميگيرند  

مدير کل انجمن حمايت از 
کودکان در ايران تاييد 

ميکند که خشونت و کودک 
آزاری در مراکز نگهداری 
کودکان بدون سرپرست به 
يک نرم جدی تبديل شده 

خانم مسعوده مشايخ .  است
که مدير کل اين مراکز 
است پنهان نميکند که 
تشکلهای تحت مسئوليت 
ايشان هيچگونه حرمتی 
برای کودکان رعايت 

اين واقعا شرم آور . نميکنند 
اين . و وخشتناک است

نشان ميدهد که دم و دستگاه 
حکومتی در ايران تنها 
بزرگسالن را شکنجه و 
زندان نميکند بلکه با آزار 
و رسميت دادن به خشونت 
عليه کودکان در جامعه در 
صدد نسل کشی و 
بارآوردن انسانيهای بيمار و 
. روانی در جامعه است
مسئله خشونت تنها يک 
نوع آزار فيزيکی نيست 
بلکه خشونت روحيه و 
روان کودک را داغان و 
بجای يک انسان سالم از 
نظر روحی يک بيمار عقده 
.   ای تحويل جامعه ميدهند
                    

بjjعjjضjjی از افjjراد و حjjتjjی          
والدين کتک زدن و کjودک       
آزاری را بjjعjنjjوان تjjربjيjjت         

مjjثjjال .   کjودک اسjjم مjjيjjبjرنjjد      
مادری ميگفjت وقjتjی بjچjه           

, آدم را دارد ديوانjه مjيjکjنjد          
آدم مجبور ميjشjود بjچjه را           

اين نوع تjوضjيjح       .   ادب کند 
اما ايjن يjک     .  نا آشنا نيست 

واقعيت درش نهفته اسjت و       
آن نشان ميدهد که افراد در       

مسئولين اجتماعی و , جامعه
خانواده ها چه تصويری از      

کjتjک و      . تربيت بچه دارنjد   
خشونت بازمانده از دوران      
بjjjربjjjريjjjت بشjjjر اسjjjت و           
بازمانده از دورانی است که 
انسان با عهد بربريت وداع      

  .نکرده بود
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کودک آزاری يک 
 .....معضل 

کتک و آزار  کودکان 
نوعی روش برای  به ميخ 
کشيدن انسانها تا مطيع  
. دستگاه و سيستم شوند
. آزادی بيان معنی ندارد
اگر انتقاد کنی بايد مجازات 

مذهب و حکومتهای . شوی
ديکتاتوری اين سنت دوران 
بربريت را به قانون تبديل 

مثال مذهب  . کرده اند
ميگويد کسی حق ندارد در 
سرنوشت خود دخالت کند 
چون خدا از اذل سرنوشت 
. انسانهارا اينجور رقم زده
کودک و زن اموال مرد 
هستند و مرد صاحب 

با اين ديد و با اين . دنياست
عريانی از خشونت و انسان 
آزاری دفاع کردن نشان 
ميدهد که مذهب دشمن 
درجه اول آسايش انسان 

.                         است  
حال اگر به بحث خود 
برگردم بايد تاکيد کنم که 
خشونت در هر شرايطی و 
در هر رابطه ای انسانی 
نيست و بايد از آن  حذر 

بنابراين سيستم . کرد
اجتماعی و نوع حکومتی 
نقش جدی و درجه اول در 
مسئله خشونت عليه کودکان 

پارسال يکی از . دارد
مسئولين دولتی در روزنامه 
ها گفت که بعضی از 
والدين کودکان را برای 
گدايی به خيابان ميفرستند و 
ميخواست بدين وسيله از 
بار مسئوليت خود و دولتش 
در اين رابطه شانه خالی 

اما اين مسئول بيشرم . کنند
دولتی که اسمش آقای دکتر 
حسن علم الهدايی است 
نميفهمد که خانواده کودک 
, تامين اقتصادی ندارند
بيکارند و زندگيشان زير 
بار فشار بيکاری و نداری 

خم شده مجبورند اينجوری 
خود و فرزندانشان را زنده 

آقای دکتر . نگهدارند
نميخواهد قبول کند که 
مسئولين جامعه ايران 
زندگی کودکان و خانواده 
هايشان را به تباهی کشانده 
اند و هيچ حرمت انسانی 

آقای . برای آنها قائل نيستند
دکتر ميداند که با جرثقيل 
اعدام کردن آدمها در مال 
عام چه شکنجه روحی و 
وحشتی در جامعه بوجود 

صف بيکاران در . مياورد
کارکودکان در , بازار کار
 در صد کار 80(بازار کار 

گران کوره های آجر پزی 
 سال 15 تا 8کودکان بين 

هزاران کودک ), هستند
ماشين شور در ,دستفروش 

خيابانهای تهران و يا 
ميلونها آدم دستفروش در 

همه و همه . سراسر ايران
اسناد وجود بيکاری و 
بيمعيشتی افراد جامعه 

.              امروز ايرانند  
 بر همين اساس است که 
در قانون اساسی دولت 
جمهوری اسالمی بند يک 

 مجازات عمومی 59ماده 
اجازه ميدهد که کتک زدن 
کودک مجاز است و اين را 

در اين . تربيت قلم داد ميکند
فضا و در اين شرايط 
ترجمان قانون در جامعه 

البته در قانون . چه ميشود
ـ در 1نامبرد گفته شده 

 ـ در حد 2مواقع ضرورت 
بايد کودک را ,  متعارف
.                    کتک زد  

حال سوال اينجاست چه 
کسی حد متعارف را 
تشخيص ميدهد؟ و يا کجا 
ميتوان ضرورت کتک زدن 
 کودک را معلوم کرد؟       
 سوال اينجاست چرا در 
جامعه ايران و در قانون 
اساسی اش به  اين روشنی 
حقوق کودک را زير پا 
ميگذارند؟  زيرا مسئولين 

حکومتی خود سيستمی 
بکار ميبرند که خشونت 
عليه آدمها جزو آن است و 
با دست باز گذاشتن خانواده 
. ها در آزار کودکان
کودکان را از بدو زندگی با 
خشونت و بيحقوقی آشنا 

روحيه انسانيشان .  ميکنند
را پايين نگهميدارند و 
کودک از بدو زندگی 
خشونت را بعنوان يک متد 
زندگی در برخورد به 
اطرافيان و ديگران بکار 

با اين روحيه و .  ميگيرد
بهمين . متد بزرگ ميشود

, خاطر است خشونت 
تجاوز و , افسردگی 

بيحقوقی بعنوان يک نرم در 
جوامعی مثل ايران برسميت 

در .  شناخته ميشود
تحقيقهايی که روانشناسان 
.  کرده اند نشان داده شده
کودکانی که در يک محيط 
خشونت آميز بزرگ شده 
اند کمتر حس انساندوستی و 
امپاتی را دارند تا کودکانی  
که در يک محيط دور از 
. خشونت بزرگ شده اند
همين تحقيقات ثابت کرده 
که کودکانی که در 
محيطشان خشونت بکار 
رفته و يا مورد تجاوز قرار 
گرفته اند قدرت اقناع و 
قدرت بحث کردن در مورد 
مسائل را کمتر دارند تا 
کودکانی که در يک شرايط 
احترام متقابل و اقناع 

در جوامعی . بزرگ شده اند
که کتک زدن کودک ممنوع 
است درجه  سالمتی جسمی 
و  روحی کودکان باالست 
و انسانها برای حل 
مشکاالت خود به بحث و 

اما . اقناع رو مياورند
کودکانی که در محيط 
خشونت اميز بزرگ شده 
, اند هميشه در فکر توطئه
آزار ديگران و بکار گيری 
يا .خشونت و انتقام هستند

اين نوع آدمها ترسو و 

مطيع باال هستند در حالی 
که به افراد ضعيف دور و 
بر خود اجحاف روا 

.                      ميدارند  
 پس مسئله آزار کودک و 
کتک زدن به کودکان  يک 
معضل شخصی نيست بلکه 
 يک معضل اجتماعی جدی 
است و در وهله اول 
مسئولين جامعه را بايد 

بهر . مورد مواخذه قرار داد
اندازه امنيت و حرمت 
انسانها در جامعه پاسداری 
و رعايت شود بهمان انداره 
هم مسئله تربيت کودک و 
آموزش کودک مورد توجه 

اگر به . قرار ميگيرد
حوادث و اتفاقاتی که در 
دور و بر کودکان ميافتد 
نظر بيافکنيم از يک مسئله 

تمام . عيان خبر ميدهد
اتفاقات ناگواری که در 
محيط و زندگی روزانه 
کودک اتفاق ميافتد انسانهای 
بزرگ بوجود آورنده اش 

کودکان موجودات .  هستن
بيدفاعی هستند که حتی از 

مثل برادر [عزيزانشان هم 
پدر و , و خواهر بزرگتر

. آزار ميبينند] حتی از مادر
والدينی که . اين جالب است

با هزار آرزو صاحب بچه 
ای ميشنوند خود به آزار 
دهندگان آنها تبديل 

اين يک پديده .ميشنوند
سياسی و ,اقتصادی

اجتماعی است چگونه کسی 
حاضر ميشود که جگر 
. کوشه اش را آزار دهد
کسانی که اين کار را 
ميکنند خود قطعا از نظر 

چرا؟. روانی سالم نيستند  
از پدری اگر بپرسيد چرا 
بچه ات را کتک ميزنيد اين 
:جوابهارا ميشنوی       
. بچه بايد تربيت داشته باشد
                       
  بچه بايد رعايت کوچک و 

.         بزرگ را بکند  
:در بهترين حالت ميگويند  

بيکارم , اعصابم خرد است
و هزار بدبختی دارم اينهم 

.              هی نق ميزنه  
مادرش خوب تربيتش 

بچه به پای آدم . نميکنه
.                      ميپيچه  

. اينها جوابهای متداول است
              
وقتی از نظر جامعه شناسی 
و روان اجتماعی به پديده 
نگاه کنيد نشان ميدهد که 
اين کودک نيست که اذيت 

چون اگر بعنوان . ميکند
يک انسان معقول به کودک 

کودکان هنوز در . نگاه کنيم
شرايطی نيستند که با 
ارزيابی های انسانهای بالغ 
به زندگی و حتی به اطراف 

کودکان در . خود نگاه کنند
والدين , تماس دايم با جامعه

و اطرافيان خود هستند و 
هر روزه يک بخش از 
. زندگی را کشف ميکنند

پس عقال نبايد از کسی که 
همه چيز برايش نا آشناست 
انتظار داشت که مثل يک 
مرد يا زن بالغ به همه چيز 

کودکان در رابطه . نگاه کند
مدرسه , تنگاتنگ با والدين  

و جامعه است که شعور و 
دانش خودرا از زندگی 

پس به همه . کسب مينمايند
چيز با کنجکاوی و کم 
. صبری برخورد ميکنند

اينجاست که کودکان 
بيشترين آموزش ومراقبت 

اگر به جوابها را ميخواهند 
 نشان 1. باال نگاه کنيد 

ميدهد که بزگ ساالن  
ازطرز  رفتار با کودک و 
مسئله برخورد با دنيای 
کودک کامال نا آشنا و در 

تربيت با . حد صفر است
. آزار و اذيت بوحود نميآيد

تربيت و                    
مسائل تربيتی يکی از 
مسئوليتهايی است            
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کودک آزاری يک 

 .....معضل 
 

که برعهده جامعه و 
مسئولين جامعه و والدين 

برای اين دولتها بايد . است
بطور جدی برای باال بردن 
فهم جامعه و آموزش 
بزرگساالن در برخورد به 
کودکان کالسهای آموزشی 
و امکانات آموزشی 

.                  برقرارکنند  
در جوامعی که حرمت و 
ارزشهای انسانی باالست 
رعايت حقوق کودک در 
. درجه بااليی قرار دارد
زيرا دانش و شعور 
برخورد به انسان و کودکان 
باالست و در جامعه مکانها 
و کالسهای آموزشی 
. فراوانی وجود دارد
کنوانسيون حقوق کودک در 

 بر اين 24 و 19بندهای 
تاکيد دارد که حکومتها بايد 
امنيت و سالمتی روحی و 
جسمی کودکان را رعايت 
کنند و ملزم هستند که 
امکانات الزم برای 

بهداشت و , آموزش
شکوفايی کودکان بکار 

در يک کالم اين . گيرند 
حکومتها هستند که مسئول 
مستقيم حمايت از سالمتی 

روحی و اجتماعی , جسمی
. و اقتصادی کودکان هستند  

در جامعه مسئولين 
اجتماعی و دست اندرکاران 
حکومتی يبشترين مسئوليت 
را درقبال رعايت حقوق 
افراد جامعه و بالطبع 
. کودکان در جامعه را دارند
بهر اندازه آزادی و تفاهم و 
احترام به حقوق افراد در 
جامعه وجود دارد بهمان 
اندازه حقوق فردی احاد 

.      جامعه رعايت ميشود  
از نظر روانشناسی 
اجتماعی و از ديدگاه 

متخصصان روانی کودکان 
شکنجه کودکان تنها کتک 
زدن و آزار جمسی و 
فيزيکی نيست بلکه توهين 
وتحقير کودک بمراتب 
تاثيرات مخرب و جدی  بر 

در . روان کودک ميگذارد
جوامعی که خشونت جزو 

در . نرم جامعه است
جوامعی که امکانات 
آموزشی برای تربيت و 

در جوامعی . پرورش نيست
که  تامينهای اجتماعی و 
اقتصادی وجود ندارد قطعا 
نظر انسانها به پديده حقوق 
انسانی خيلی پايين و  
متفاوت با جوامع ديگر 

خانواده بعنوان يک . است
سلول اجتماعی نميتواند 
. بری از اين مشکالت باشد
بقول نويسندگان سوئدی 

] کودکان در شهر[ کتاب
مسئله تعليم و تربيت کودک 
اساسا يک مسئله طبقاتی و 
اجتماعی است تا يک مسئله 

حل . فردی و خانوادگی
مسئله کودکان ارتباط 
مستقيم با وجود آموزش 

, امکانات بهداشتی. الزم
آموزشی  و از همه مهمتر 

که . تامين زندگی انسانها
اين مسئله بر کسی پوشيده 
نيست مسئولين اجتماعی که 
امکانات جامعه را در 
اختيار دارند بايد اين مسئله 
را در صدر برنامه های 
اجتماعی و رفاهی خود 

.                   قرار دهند  
البته در جوامعی که دولت 
حاضر به دادن اين امکانات 
نيست بايد روشنفکران و 
انسانهای آزاديخواه و 
برابری طلب اين مسئوليت 

با . را بر عهده بگيرند
سازماندهی و با باالبردن 
آشنايی انسانها به حقوق 
خود از دولت و سيستم 
اجتماعی بخواهند که به 
خواستهای انسانی انسانها 

هم اکنون از . جواب دهند

فبل وجود انسانها و 
تشکلهای آزاديخواه و با 
سازماندادن اعتراضات و 
دفاع از حقوق انسانها 
توانسته اند دولت را به 

مثال به جشن . عقب بنشانند
برگزاری روز , آدم برفها

برگزاری , جهانی کودک
جشنها اول مه برای دفاع 
از حقوق کودکان در بازار 
کار و يا دفاع از حقوق 

نشانهايی است از . کارگران
وجود يک اعتراض عظيم 
اجتماعی در دفاع از 
حرمت انسانها و سازمان 
دادن افکار عمومی عليه 
. بيحقوقی در جامعه است
همه و همه اينها نشان 
ميدهد که همين امروز 
همين االن بايد يک کمپانی 
و اعتراش سراسری عليه 
آزار و شکنجه کودکان براه 

در همان حال بايد . انداخت
کرد  سعی با ترجمه اسناد 
بين المللی و کنوانسيونهای 
جهانی  افکار عمومی را 
.                      باال برد
           

 اسماعيل مولودی
 

فعال سازمان نجات کودک 
در سوئد محقق و مددکار 
اجتماعی در امور خانواده 

و کودکان                    
   

 
 
 

جلو مدارس مذهبی 
...گرفته شود  

 
اما مRذهRب يRک امRر شRخRصRى                
است و مدرسه مى بايد مRحRلRى          
براى آموختن براى همه دانRش   

، او هRمRچRنRيRن          " آموزان بRاشRد    
اعRRRالم مRRRى دارد کRRRه وزارت              
آموزش و پرورش وظيفه دارد     
که کنترل سRخRت تRرى در ايRن              

هRRمRRچRRنRRيRRن مRRيRRت        . امRRر نRRمRRايRRد     
 Mette FjelknerفRيRيRلRکRRنRر        

رئيس اتRحRاديRه مRلRى مRعRلRمRان                

مRRخRRالRRفRRت خRRود را در مRRورد               
مRRدارس خصRRوصRRى مRRذهRRبRRى            

او بRه اهRمRيRت         .   اعالم مRى کRنRد      
اينکه به حق کودکان مRى بRايRد          
ارجحيت داد و نه بRه خRواسRت            

 اشاره مRى کRنRد و          ،والدين آنها 
هيRچ پRدر و مRادرى          " ميگويد    

اجازه ندارد که کRودک خRود را          
مRRجRRبRRور کRRنRRد کRRه در مRRدارس             

جRامRعRه    .   مذهبى آموزش بRبRيRنRد      
وطيفه دارد که جلRوى آمRوزش        
غRRيRRر عRRلRRمRRى در مRRدارس را               
بگيرد و سيستمى کRه بRرطRبRق           
سکوالريسم مدرن باشد ايRجRاد       

کشRRور سRRوئRRد مRRوظRRف      .   نRRمRRايRRد
است که بيانه اروپRا را کRه بRه             
والRRديRRن اجRRازه مRRى دهRRد کRRه                
کRRودکRRانشRRRان را بRRRه مRRRدارس            

. مذهبى بفرستRنRد رعRايRت کRنRد           
اما اين آئRيRن بRر خRالف بRيRانRه                
کRودکRRان مRRى بRRاشRد کRRه حRRامRRى            
مسRRتRRقRRل فRRکRRر کRRردن و آزادى          
انتخRاب مRذهRب بRراى کRودکRان             

جامعه موظRف اسRت کRه         .   است
از حRRقRRوق کRRودکRRان دفRRاع و                 
حمايت کند چرا که يRک کRودک         
نمى تRوانRد و نRبRايRد در مRوارد                
مسائل اساسRى مRانRنRد انRتRخRاب             

. مدارس و مذهب تصميم گRيRرد     
اتحاديه ملى معلمRان خRواسRتRار         
اشتغال آموزگاران شRايسRتRه و         
اليق که مRى تRوانRنRد بRه دانRش               
آموزان دانش در زمRيRنRه هRاى           
مRخRتRلRف و بRر اسRRاس عRلRم و                  
بدون دخالت و تاثير سياسRى و     

. مذهبى بRيRامRوزنRد، مRى بRاشRد             
سيستمى که در حال حاضRر در        
مدارس خصوصى مذهبى رايج    
دارد نRRه تRRنRRهRRا بRRراى حRRقRRوق              
کRودکRRان ارزشRRى قRRائRل نRيRRسRRت          
بلکه باعث جداسازى و تRفRرقRه       
گروهاى مRخRتRلRف مRى شRود و              
جRRRلRRRوى هRRRمRRRبRRRسRRRتRRRگRRRى بRRRيRRRن         
فRRرهRRنRRگRRهRRاى مRRتRRفRRاوت را مRRى         

اين امر که مدارس جائى    .   گيرد
 ،اسRRت بRRراى هRRمRRه فRRرهRRنRRگRRهRRا       

 مذهبها و محRلRى بRراى         ،گروها
آموختن دانش و علم مRى بRايRد           
در مرکز کار همه مدارس قرار      

به نظر ميت فييلRکRتRر       " .   بگيرد
نRRمRRى تRRوان در حRRال حRRاضRRر                
مRRدارس مRRذهRRبRRى را مRRمRRنRRوع            
ساخت اما او مRعRتRقRد اسRت کRه              
دولت حاکRم مRى بRايRد ارزيRابRى              
جديدى از ارزشهاى پRايRه ائRى          

 . در مدارس سوئدى انجام دهد
 کRRوتRRا آمRRدن دولRRت سRRوئRRد در           
قبال گRروهRهRاى مRذهRبRى و از               
جRRملRRه جRRريRRانRRات اسRRالمRRى بRRه          
امثال اتحاديه مسلمانRان سRوئRد        
اجازه ميدهRد آنRچRنRان پRرتRوقRع             
گRRردنRRد کRRه خRRواهRRان اجRRراى              
شRريRعRه در سRوئRRد و سRRيRسRتRRم               
آموزشى مذهبى گRردنRد و ايRن           
خطرى است که بايد کل جامRعRه     
در قبال آن ايستادگى کند و گRر         
نه حتRى حRکRومRتRهRای از نRوع               
سRRوئRRد هRRم دخRRالRRت مRRذهRRب در           
جRRامRRعRRه و کRRنRRتRRرل کRRودکRRان و            
جوانان را بى ضرر نميبيننRد و        
همانطور آه مRالحRظRه مRيRكRنRيRد             
حتی آنجايی آه با خRواسRتRهRای         
گRRروهRRهRRای اسRRالمRRی مRRخRRالRRفRRت      
مRيRRكRRنRRنRRد هRRمRچRRنRRان از رعRRايRRت          
بRRيRRانRRيRRه اروپRRا آRRه بRRه والRRديRRن           
اجازه ميدهد آودآانشان را بRه        
مRRدارس مRRذهRRبRRی بRRفRRرسRRتRRنRRد             
صحبت مRيRكRنRنRد و يRا ايRن آRه                   
اسRRاسRRا مRRمRRنRRوعRRيRRت مRRدارس           
 . مذهبی در دستورشان نيست

 امRRRا بRRRحRRRث هRRRاى اخRRRيRRRر در              
روزنامه هاى مختلRف سRوئRدى       
نشانه هشRيRارى مRردم در امRر            
مذهب و مخالفت آنها با دخالRت     
مذهب از جمله در مRدارس مRى      

ولى نبايد فRرامRوش کRرد        .   باشد
کRRه ايRRن هRRوشRRيRRارى نRRيRRازمRRنRRد          
دخالت و اعتراض عمRومRى بRر         
عRRلRRيRRه هRRرگRRونRRه دسRRت درازى         
مRRذهRRب در امRRور جRRامRRعRRه و                 
بخصوص زندگى کRودکRان مRى          
باشد نبايد اجRازه داد در هRيRچ             
سRRطRRح در مRRقRRابRRل گRRروهRRهRRاى           
مذهبى کرنش صورت گRيRرد و         
به آنRان امRکRان داده شRود کRه               
اين چRنRيRن قRبRيRحRانRه خRواهRان                 

 . امتياز و اختيارات گردند
  

منبع روزنامه 
Metro و DN   

۶صفحه صفحه صفحه صفحه       کودکان مقدمندکودکان مقدمندکودکان مقدمندکودکان مقدمند    

!!!!کودک ملک شخصی کسی نیستکودک ملک شخصی کسی نیستکودک ملک شخصی کسی نیستکودک ملک شخصی کسی نیست  

   ٤ ٧شماره  

١ۀ  صحفه دام ا  

 ٥ صحفۀ  دامۀ  ا
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 !اول ماه مه را بايد به روز آيفر خواست عليه استثمار آودآان تبديل آنيم
 

در ايjن روز دنjيjا شjاهjد              .    روز همبستگی بين المللی آارگران در مبارزه برای يك دنيا آزاد و بjرابjر اسjت         ،اول ماه مه روز جهانی آارگر     
 در اعjتjراض بjه شjرايjط              ، در اعتراض به محروميتها و بيكاری و بی مسكنjی ،مارش آارگران در خيابانها در اعتراض به فقر و ستم آشی          

اين روز روز اتحاد آارگر در يك مبارزه واحد برای پايان دادن بjه      .   اختناق و ديكتاتوری و عدم برخورداری از حق تشكل و اعتصاب است     
اين روز در عين حال روز فراخوان آارگر برای پjايjان دادن       .   همه مصايبی است آه نظام ناعادالنه سرمايه داری برای بشريت آفريده است          

 .به شرايط غير انسانی است آه به آودآان در سطح جهان ميرود
.  ميليون از اين کودکان زير ده سال سjن دارنjد    73 ميليون کودک در دنيا کار می کنند و وحشتناکتر از اين، 246بر طبق آمار سازمان ملل  

 هزار کودک در حين کار در سراسر دنيا، جان خود را از 22هر ساله . يک ميليون از کودکان در معادن سرد و نم آلود و خفه کار می کنند 
بكار آشيدن آودآان در آارخانه ها و آارگاهها در مقياس ميليونی و تحميل شرايطی آه حتی آمر بزرگساالن را نjيjز خjورد      .   دست می دهند  

نjجjات آjودآjان از         .   و اين وظيفه طبقه آارگر است آه به اين تجاوز و توحش پايjان دهjد    .    ننگ بزرگی است بر پيشانی سرمايه داری   ،ميكند
 امر طبقه آارگر است  و روز جهانی آارگر ميتواند و بايد در عين حال روز آيفرخواست عليه ،جهنمی آه مشتی سودجو و بيرحم آفريده اند     

 .پرپر شدن اين موجودات آوچك گردد
روز جهانی آارگر بعنوان سمبل اعتراض و عزم آن بايد همچjون اهjرمjی      .   پايان دادن به استثمار آودآان يك امر فوری بشريت مترقی است        

 ايمن و خالق حق آودآان است و طjبjقjه آjارگjر          ،برخورداری از يك زندگی شاد.   در خدمت پايان دادن به اين رنج جانكاه آودآان بدل گردد    
 سال خواستی است آه بايد در هjمjه     ١۶ممنوعيت آار حرفه ای آودآان زير .   در اين ميان بيشترين وظيفه را در جهت تحقق آنها بعهده دارد        

اين هم وظيفه انسانی طبقه آارگر است و هم نشان از پيشتاز بjودن او در      . تظاهراتهای اول ماه مه چون شعاری اساسی بر پرچمها حك شود 
 .امر رهايی آل جامعه است

 
 

  روز جهانی آارگر،زنده باد اول ماه مه
 نابود بود آار حرفه ای آودآان

 
 آودآان مقدمند

 ٢٠٠۶ آوريل ٢٧

   ٤ ٧شماره  


