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٤ ٨   شمارهشمارهشمارهشماره     

 زندگی شاد، امن وخالق حق مسلم کودکان استزندگی شاد، امن وخالق حق مسلم کودکان استزندگی شاد، امن وخالق حق مسلم کودکان استزندگی شاد، امن وخالق حق مسلم کودکان است

٢٠٠۶  .٨ . ١، ١٣٨٥مرداد    ٩  

٣ در صحفه دامه ا  

٤ در صحفه دامه ا  
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 نشريه
 کودکان مقدمند پيام   
آور دنياي=ی انس=ان=ی       
ب=====رای ک=====ودک=====ان       

نش==ري==ه را    .   م==اس==ت 
. وسيعأ پخ=ش ک=ن=ي=د       

برای نشريه اخ=ب=ار،     
م==========ق==========االت و            
پيشنه=ادات خ=ود را       

 .  ارسال کنيد

 کشتار کودکان در جنگ
 !جنگ را فورا پايان دهيد

 حسن صالحی 
 

يکی از جلوه های کريه جنگ ضدانسانی اسرائيل عليه مردم لبنان و فلسطين قتل عام و کشت&ار ک&ودک&ان       
. هر روز اخبار تازه ای از کشتار کودکان در جريان بمبارانهای مهيب اسرائيل مخابره م&ی ش&ود            .   است

 تصاوير کسانی که اجس&اد ب&ی ج&ان و ل&ت و پ&ار ش&ده                     ،و هر روز که از اين جنگ بيرحمانه می گذرد    
کودکان را در کنار خرابی های بمبارانها بر دست دارند به يک تصوير روزمره تب&دي&ل            

 اطالعيه مطبوعاتی در باره اعالم موجوديت کمپين
 ! به مدارس مذهبی در کشور سوئدنه 

 اسماعيل مولودی 
 

مدارس مذهبی مانعی جدی بر س&ر راه ت&ع&ل&ي&م و ت&رب&ي&ت ک&ودک&ان م&ط&اب&ق م&وازي&ن و                                     
در سوئد مدارس مذهبی طی دهه نود مثل ق&ارچ س&ر ب&رآوردن&د و آزادی و               .   استانداردهای علمی هستند  

 . آسايش طيف قابل توجه ای از کودکان را در مدارس برهم زند

٢ در صحفه دامه ا  

٢ در صحفه دامه ا  

 چاقى و گرسنگى مشکل جامعه سرمايه دارى 
 ويدا بهروز 

 به مدارس مذهبی در سوئدنه پالتفرم کمپين 
 )٢٠٠۶ژوئن (

 وضعيت کودکان و آودآان پناهنده در ترکيه
 ترکيه  .مهران بابايى 

٥ در صحفه دامه ا  

 !آشتار و آوارہ آردن آودآان در لبنان بايد فورا متوقف شود
حمله وحشيانه اسرائيل به لبنان تحت لوای پايان دادن به حضور حزب اهللا در اين منطقه هر روز از 

 . شهروندان عادی و بخصوص آودآان اين آشور قربانی ميگيرد
 ٢٠٠۶اول اوت آودآان مقدمند   

٤ در صحفه دامه ا  
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 دست مذهب از زندگی کودکان کوتاهدست مذهب از زندگی کودکان کوتاهدست مذهب از زندگی کودکان کوتاهدست مذهب از زندگی کودکان کوتاه

 
 

 کشتار کودکان در جنگ

 
آمار کودک&ان کش&ت&ه ش&ده          
در اين جنگ قطعا بيشت&ر      

 ام&ا ج&ن&گ        . از اين&ه&اس&ت    
اسرائيل عليه مردم لب&ن&ان      
و فلسطين فقط م&ن&ج&ر ب&ه          
کشت&ار مس&ت&ق&ي&م ک&ودک&ان            

گفته م&ی ش&ود       .   نمی شود 
که از ميان ب&ي&ش از ن&ي&م             
م&&ي&&ل&&ي&&ون آواره گ&&ان اي&&ن        

 ٢٠٠جن&گ ن&زدي&ک ب&ه           
 ١٨ه&زار ک&ودک&ان زي&ر           

کودکان&ی ک&ه     .   سال هستند 
ب&&ج&&ای ب&&رخ&&ورداری از        
يک زندگی اي&م&ن و ش&اد           
بايد با تجربيات هول&ن&اک&ی      
از ج&&ن&&گ ب&&رای زن&&ده              
ماندن ب&ا م&رگ دس&ت و            

س&الم&ت   .   پنجه ن&رم ک&ن&ن&د       
بسياری از اي&ن ک&ودک&ان          
در خ&&ط&&ر اس&&ت و آن&&ه&&ا           
برای زنده م&ان&دن ب&ه آب          

 دارو و     ، غ&ذا   ،آشاميدن&ی 
ديگر م&اي&ح&ت&اج اول&ي&ه و             
ف&&وری زن&&دگ&&ی ن&&ي&&ازم&&ن&&د      

ادام&ه ب&م&ب&اران&ه&ا         .   هستن&د 
ام&&ر ک&&م&&ک رس&&ان&&ی ب&&ه          
آسيب ديده گان ج&ن&گ را        
بسيار دشوار ک&رده اس&ت       

و اين خود گوشه ديگ&ری      
از ب&&روز ي&&ک ف&&اج&&ع&&ه             
عظيم انسانی در لب&ن&ان و        

فلسطين را به نمايش م&ی       
 .گذارد

ب&&&&ن&&&&ا ب&&&&ه مص&&&&وب&&&&ات           
کنوانسيون حقوق ک&ودک      

ه&&&م&&&ه اق&&&دام&&&ات الزم        "   
برای تض&م&ي&ن ام&ن&ي&ت و            
سالم&ت ک&ودک&ان ک&ه در           
م&&&&ع&&&&رض ن&&&&زاع&&&&ه&&&&ای      

 باي&د   ،مسلحانه قرار دارند  
ام&ا  " .   در نظر گرفته شود   

حتی کسی نيست ک&ه اي&ن         
ق&&رار ب&&ي&&ن ال&&م&&ل&&ل&&ی را             

در شرايط&ی   .   رعايت کند 
که در کنفرانس رم سران     
کشورهای سرماي&ه داری     
دن&&ي&&ا ب&&ه اس&&رائ&&ي&&ل ب&&رای        
تداوم حم&الت&ش ب&ه م&ردم          
لبنان و ف&ل&س&ط&ي&ن ت&ح&ت               
ع&&&&ن&&&&وان م&&&&ب&&&&ارزه ب&&&&ا          
ت&&روريس&&م چ&&راغ س&&ب&&ز          

 ب&ه ن&ظ&ر        ،نشان داده ان&د     
نمی رسد ک&ه ي&ک پ&اي&ان            
فوری برای اين ت&راژدی      

اي&ن  .   انسانی محتمل ب&اش&د    
درحاليس&ت ک&ه از س&وی          
دي&&گ&&ر ره&&ب&&ر ن&&ي&&&روی            

 ،ت&&روريس&&ت&&ی ح&&زب اهللا       
حسن نصراهللا، گفته است    
که راکت ه&ای ب&ي&ش&ت&ری          

ب&&&ه ش&&&ه&&&ره&&&ای م&&&رک&&&ز        
اسرائ&ي&ل پ&رت&اب خ&واه&د           
کرد و در آن&ج&ا ن&ي&ز از               
کودکان و مردم بی دف&اع        

 .قربانی خواهد گرفت
ن&&زاع م&&ي&&ان ت&&روريس&&م           
دول&&&ت&&&ی اس&&&رائ&&&ي&&&ل و              
ت&&روريس&&م اس&&الم&&ی ب&&ه           
جنگی تمام عيار بر علي&ه      
. م&ردم ت&ب&دي&ل ش&ده اس&ت            

 ج&ن&گ&ی اس&ت         ،اين جنگ 
بر عليه منافع انسانه&ا در       
ه&&&&ر دو س&&&&وی اي&&&&ن                 
کشمکش و قربانيان&ش را      
ن&&ي&&ز ک&&ودک&&ان و م&&ردم             

. عادی تشکيل م&ی ده&ن&د         
اي&&ن ج&&ن&&گ ب&&اي&&د ف&&ورا             
م&&ت&&وق&&ف ش&&ود و ام&&ن&&ي&&ت        
جانی آوارگان جنگی ني&ز     

م&ی  .   فورا تض&م&ي&ن ش&ود        
توان و ب&اي&د کش&ت&ار ه&ر              
روزه ک&&ودک&&ان را پ&&اي&&ان       

می ت&وان و ب&اي&د ب&ه            .   داد
ن&&ج&&ات ج&&ان چ&&ن&&د ص&&د            
ه&&زار آواره اي&&ن ج&&ن&&گ         

نباي&د ب&گ&ذاري&م       .   برخاست
ک&&ه ج&&ن&&اي&&ات ج&&ن&&گ&&ی از         
سوی  هر طرفی که باشد      
چه تروريسم دولتی و چه     

 ب&&ه    ،ت&&روريس&&م اس&&الم&&ی    
يک واقع&ي&ت روزم&ره و         
داده ش&ده ج&ه&ان م&وج&ود           

راه ح&ل اي&ن       .   تبديل ش&ود  
است که مردم ج&ه&ان در         
صفوفی ميليونی به ميدان    
بياين&د و خ&واس&ت&ار ق&ط&ع             
فور اين جنگ شوند و ب&ا        
صدای ب&ل&ن&د اع&الم ک&ن&ن&د             

دس&&&ت ت&&&روريس&&&م        :   ک&&&ه 
دول&&&ت&&&ی اس&&&رائ&&&ي&&&ل و              
ت&&&روريس&&&م اس&&&الم&&&ی از       

 !زندگی مردم کوتاه

ب&&گ&&ذار م&&خ&&ال&&ف&&ي&&ن ض&&د          
 مدافعين کودکان و ،جنگ
 س&ک&والريس&ت&ه&ا و          ،زنان

ه&&م&&ه م&&ردم آزادي&&خ&&واه          
جهان در ص&ف&ی مس&ت&ق&ل           
که شب&ک&ه ج&ه&ان&ی ع&ل&ي&ه              
م&&ي&&ل&&ي&&ت&&اريس&&م غ&&رب و            
ت&&&&روريس&&&&م اس&&&&الم&&&&ی         
پ&&رچ&&م&&ش را ب&&ل&&ن&&د ک&&رده        

 به حرکت در آي&ن&د       ،است
و ب&&ا ع&&ق&&ب زدن ه&&م&&ه              
ن&&&ي&&&روه&&&ای ارت&&&ج&&&اع&&&ی      
ش&&راي&&ط ره&&اي&&ی بش&&ر از       
کش&&ت&&ار و خ&&ون&&ري&&زی و         
آوارگ&&ی و ح&&رم&&ان را            

 . فراهم آورند
 
 ٢٠٠۶ ژوئيه ٣٠

  
 اطالعيه مطبوعاتی 

 
 

اين در حالی است ک&ه زي&ر         
سايه ح&اک&م&ي&ت ن&ظ&م ن&وي&ن              
جهانی و تئوريهای نس&ب&ي&ت       
ف&&ره&&ن&&گ&&ی س&&ازم&&ان&&ه&&ا و             
جريانات مذه&ب&ی در اروپ&ا         
رشد ت&ازه ای ي&اف&ت&ن&د و ب&ا                
نمايندگ&ی ک&ردن ت&ح&ج&ر و             
ارزش ه&ای ض&د م&درن و           
ضد  آزادی ت&الش ک&ردن&د            

. جامعه را به عقب ب&ک&ش&ن&د         
در م&&&ق&&&اب&&&ل اي&&&ن م&&&وج                 
ارتجاعی و پاگيری مدارس    

 ج&ري&ان&ات و اف&راد          ،مذهبی
سکوالر در طول يک ده&ه       
گذشته کوشيده اند تا ج&ل&وی       
دخالت م&ذه&ب در زواي&ای          
مختلف زن&دگ&ی اج&ت&م&اع&ی           
م&&ردم  و ه&&م&&چ&&ن&&ي&&ن ام&&ر              
آموزش و پروش بايستن&د و     
از ارزش های سکوالر ب&ه       

به ي&م&ن اي&ن       .   دفاع برخيزند 

 که خ&ود م&ا ن&ي&ز            ،تالش ها 
 ،بخش مهمی از آن بوده ايم     

اکنون جامعه به ت&ج&رب&ه ب&ه          
اي&&ن مس&&ئل&&ه آگ&&اه ش&&ده ک&&ه            
وجود مدارس مذهبی م&ان&ع       

. رشد آزادانه کودکان اس&ت     
م&&ا م&&ي&&گ&&وي&&ي&&م ک&&ودک در            
اس&&اس ب&&ه ه&&ي&&چ م&&ذه&&ب و           
. عقيده سياسی تعلق ن&دارن&د      

مدارس مذهبی فناتي&س&م و       .   
ض&&دي&&ت ب&&ا م&&درن&&ي&&س&&م و              
ب&&&راب&&&ری زن و م&&&رد را             

در بس&ي&اری     .   اشاعه ميدهند 
از م&دارس م&ذه&&ب&ی رس&م&&ا           
آپارتايد جنسی تبليغ مي&ش&ود      
و ب&&خ&&ص&&وص در م&&دارس        
اسالمی اين ح&رک&ت ش&ن&ي&ع          
حتی در ک&ال&س&ه&ا ب&ه اج&را             

پسران در  .   گذاشته می شود  
ردي&&&ف ج&&&ل&&&و ک&&&الس و               
دختران پشت سر آنها ق&رار   

ک&&ودک&&ان  .   داده م&&ی ش&&ون&&د       
پسر و دختر حق ندارند در       
وق&&ت ت&&ف&&ري&&ح ب&&ا ه&&م ب&&ازی         

در پی فعاليتهای ما و      .   کنند
همه انس&ان&ه&ای س&ک&والر و           
آزادي&&&خ&&&واه اف&&&ت&&&ض&&&اح&&&ات      
مدارس مذهبی تا اندازه ای      

در اث&ر    .   آشک&ار ش&ده اس&ت       
اين تالشها وزارت آموزش    
و پرورش مج&ب&ور ش&د ک&ه            
مدارس مذه&ب&ی را ک&ن&ت&رل           

ت&ا ک&ن&ون ش&م&اری از            .   کن&د 
مدارس مذهبی اعتبار ن&ام&ه      
و مجوز فعاليت خود را از       

اما اعت&راض  . دست داده اند 
ما به مدارس م&ذه&ب&ی ف&ق&ط           
اع&&&ت&&&راض&&&ی ب&&&ه وج&&&ود             
نابسامانهايی فراوان در اين    

 مدارس نيست
 

١ صحفه زا  

٣ در صحفه دامه ا  

١ صحفه زا  
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اين ن&ابس&ام&ان&ی ه&ا ج&ز             .   
ج&&داي&&ی ن&&اپ&&ذي&&ر از ن&&ف&&س         
م&&وج&&ود م&&دارس م&&ذه&&ب&&ی      
هستن&د و ل&ذا م&ا تص&م&ي&م               
داري&&م ت&&ا بس&&ت&&ن م&&دارس          
م&&ذه&&ب&&&ی ب&&ه  ت&&الش و                 
فعاليت خود با گس&ت&ردگ&ی       

ب&رای  . بيش&ت&ر ادام&ه ده&ي&م         
 م&&ا ج&&م&&ع&&ی از       ،اي&ن ک&&ار   

ف&&&ع&&&ال&&&ي&&&ن و انس&&&ان&&&ه&&&ای        
س&&ازم&&ان&&ه&&ا و      ,   س&&ک&&والر 

تشکله&ای ب&راب&ری ط&ل&ب           
در جامعه سوئد ک&م&پ&ي&ن&ی          
س&راس&ری ع&ل&ي&ه م&&دارس          
. مذهبی براه ان&داخ&ت&ه اي&م         

ما تالش ميکنيم با جلب و     
 ،پشتيبانی افکار ع&م&وم&ی      

ب&&ا دف&&اع از ارزش&&ه&&ا و              
م&&&وازي&&&ن س&&&ک&&&والر در          

 با افش&ا و      ،تربيت کودکان 
رسوا کردن مس&ئ&ول&ي&ن و          
سازمان&ده&ن&دگ&ان م&دارس         
م&&&ذه&&&ب&&&ی از دول&&&ت و               
مس&&&ئ&&&ول&&&ي&&&ن و وزارت            
آم&&&&&وزش و پ&&&&&رورش             
بخواهيم که اجازه مدارس    
. م&&ذه&&ب&&ی را ل&&غ&&و ک&&ن&&ن&&د           

مدارس مذهبی حق ندارند    
از ام&&&ک&&&ان&&&ات و ام&&&وال          
جامعه برای فعالي&ت خ&ود       

 . استفاده کنند
ما به اين م&ن&ظ&ور ي&ک           .   

بي&ان&ي&ه ب&ه زب&ان س&وئ&دی              
تهيه کرده ايم که م&ت&ن آن         
ب&&ه ه&&م&&ه رس&&ان&&ه ه&&ای              

. جمعی ارسال ش&ده اس&ت      
متن فارسی اي&ن ب&ي&ان&ي&ه           ( 

ن&&ي&&ز در روزه&&ای آت&&ی            
ب&ه  )   انتشار خ&واه&د ي&اف&ت       

زودی سايت سوئ&دی اي&ن      
کمپين ن&ي&ز ش&روع ب&ک&ار           

 .خواهد کرد
م&&ردم آزاده و ب&&راب&&ری           

 !طلب
کمپين ما دفاع از برابری     
و ح&&ق&&وق ک&&ودک&&ان در             

نباي&د اج&ازه     .   جامعه است 
داد ک&&ه م&ذه&&ب و اف&&ک&&ار          
ق&&رون وس&&ط&&ی ذه&&ن و            
روان ک&&ودک&&ان را  ب&&ه              
. جهل و خرافه  آلوده کن&د      

اج&&&ازه ن&&&ده&&&ي&&&م اف&&&ک&&&ار         
م&&ت&&ح&&ج&&ر م&&ذه&&ب&&ی ذه&&ن         

به .   کودکان را به بند کشد    
ک&&م&&پ&&ي&&ن ع&&ل&&ي&&ه م&&دارس          
مذهب بپيونديد تا همدوش    
يکديگر يک زندگ&ی ش&اد        
و پ&&ر نش&&اط و ب&&دور از             
پيشداوره&ای م&ذه&ب&ی را          
ب&&رای ه&&م&&ه ک&&ودک&&ان ب&&ه         

تا ک&ن&ون     .  ارمغان بياوريم 
دهها انسان آزاده و چ&ن&د          
سازمان و تشک&ل ب&ه اي&ن          

انت&ظ&ار   .   کمپين پيوسته اند 
داريم با دفاع خود از اي&ن       
کمپين و هر گونه فعاليت&ی    
که خود درس&ت م&ي&دان&ي&د           
 . اين کمپين را تقويت کنيد

 
دست م&ذه&ب از زن&دگ&ی           

 کودکان کوتاه
 

 اسماعيل مولودی
 ب&ه    ن&ه سخنگوی کم&پ&ي&ن        

 .مدارس مذهبی 
 
 ٢٠٠۶ ژوئن ٢٢

 
ش&&&&&&م&&&&&&اره ت&&&&&&ل&&&&&&ف&&&&&&ن           

 0704920349:موبايل
-e s m a i l

com.hotmail@m 
 
 
 
 

 
 

وض===ع===ي===ت ک===ودک===ان و         
 آودآان پناهنده در ترکيه

 
 ،حمايت قانونى از ک&ودک&ان      
 ،م&&م&&ن&&وع&&ي&&ت ک&&ار ک&&ودک&&ان     

آم&&&وزش راي&&&گ&&&ان ب&&&راى          
 تامين ب&ه&داش&ت و         ،کودکان

سالم&ت&ی آن&ان و م&ق&ابل&ه ب&ا                
تعرض به جسم و روح آنان 
در ابتداى قرن بيست و يکم       
در واقع يك شاخص اص&ل&ى       
ج&ام&&ع&ه م&ت&&م&&دن و م&ت&&رق&&ی           

در ج&&ام&&ع&&ه اى ک&&ه          .   اس&&ت
احزاب و گروهاى س&ي&اس&ى        
آزاديخواه و مترقى آن دف&اع    
از کودکان را صرف ن&ظ&ر        
از م&&وق&&ع&&ي&&ت اق&&ت&&ص&&ادی            
خانواده و مليت و ج&ن&س&ي&ت        
امر مهم خود ندان&ن&د ب&ط&ور          
ي&ق&&ي&ن در بس&&ي&ج ج&ام&&ع&ه و              
اي&&ج&&اد ت&&ح&&ول واق&&ع&&ی از             
ض&&ع&&ف و م&&ح&&دود ن&&گ&&ری         

در .   ع&&م&&ي&&ق&&ی  رن&&ج م&&ي&&ب&&رد      
ترکيه عليرغم اينکه احزاب    
و گروهاى سي&اس&ى چ&پ و          
آزدي&خ&&واه بص&&ورت ع&ل&&ن&&ى       
موجود مى باشد اما هيچ يك     
به مسئله آودآ&ان و ح&ق&وق          

ت&ا  .   آنان توجه جديی ن&دارن&د      
آنجايی آه به احزاب ملی و      
به ظاهر ليبرال و س&ك&والر         
آ&&ه ب&&ع&&ض&&ا در ق&&درت ه&&م            
دس&&ت دارن&&د ب&&رم&&ي&&گ&&ردد           
ص&&&رف&&&ا ب&&&ه رف&&&رم&&&ه&&&اى            
آتاتورکى لم داده و ان&ت&ق&ادی        
به آنچه آه ب&ه آ&ودآ&ان در            
اي&&&ن آش&&&ور م&&&ي&&&رود را              

. م&&وض&&وع خ&&ود ن&&م&&ي&&دان&&ن&&د      
احزاب و گ&روه&ه&ای چ&پ           
نيز متاثر از ش&وروی و ي&ا           
چ&&&&ي&&&&ن در ب&&&&رن&&&&ام&&&&ه و              
فعاليتهايشان مس&ئل&ه رف&اه و         
آساي&ش و ام&ن&ي&ت آ&ودآ&ان             

درس&ت  .   اساسا جاي&ی ن&دارد     
در م&&ق&&اب&&ل چش&&م&&ان ش&&ان            

 آ&ودآ&ان&ی      ،آودآان خيابانی 
آ&&ه دس&&ت ت&&ك&&دی ب&&روی               

 آ&ودآ&ان     ،عابرين گرفته اند  
آه در آارگاهها و زاغه ه&ا        
در م&&ق&&ي&&اس م&&ي&&ل&&ي&&ون&&ی ب&&ه           
بيگاری و استثمار وحشيان&ه     
آشيده ميشوند در حال پرپر     
شدن هست&ن&د ول&ی واآ&ن&ش&ی            
ج&&دي&&ی از اي&&ن&&ه&&ا مش&&اه&&ده           

ميليونه&ا آ&ودك از       .   نميشود
آم&&&&وزش و ت&&&&ح&&&&ص&&&&ي&&&&ل          
محرومند چرا آ&ه خ&ان&واده          
ه&&ايش&&ان ع&&اج&&ز از ت&&ام&&ي&&ن         
هزينه های تحصيلی هست&ن&د      
و اينها هيچ آم&پ&ي&ن&ی را در           

. اي&ن راب&&ط&&ه ب&&پ&&ا ن&&م&&ي&&ك&&ن&&ن&&د        
حكومت م&ذه&ب&ی م&ت&اث&ر از            
جمهوری اسالمی در مقاب&ل     
روی ش&&&ان ب&&&ا گش&&&ودن               
مدارس اسالمی و تب&ل&ي&غ&ات        
وسيع جه&ت ح&ج&اب آ&ردن          
بر س&ر آ&ودآ&ان دخ&ت&ر ب&ه               
ط&&ور آش&&ك&&ار ب&&ه ح&&ق&&وق             
آ&&ودآ&&ان در ح&&ال ت&&ع&&رض        
وسيع است ولی اين اح&زاب    
س&&ره&&ايش&&ان را زي&&ر ب&&رف        

اين خاصيت ه&م&ه    .   آرده اند 
دول&&ت&&ه&&اي&&ى س&&رم&&اي&&ه داری       
است که ح&مل&ه خ&ود را از             
نقاطى ش&روع م&ي&ک&ن&ن&د ک&ه             
نيروي&ى ب&راى دف&اع از آن            

 .نقاط آماده نباشند
در آنار آنچه آه به آودآان       
درترکيه بطور علی العم&وم      
م&&ي&&رود اي&&ن را ه&&م ب&&اي&&د                
بيافزايم آ&ه در اي&ن آش&ور            
ه&&زاران آ&&ودك ب&&ه ه&&م&&راه         
خان&واده ه&ای خ&ود آ&ه در             
ترآي&ه پ&ن&اه&ن&ده هس&ت&ن&د در               
شراي&ط غ&ي&ر انس&ان&ی بس&ر             

اي&&ن آ&&ودآ&&ان از     .   م&&ي&&ب&&ردن&&د
ه&&م&&ان ح&&داق&&ل ام&&ك&&ان&&ات             

 ،م&&وج&&ود در اي&&ن آش&&ور            
همچون حق تحصيل و بيمه     
های دولتی و غيره م&ح&روم       

اين آودآان آه ب&خ&اط&ر      .   اند
تهيدستی سرپرستانش&ان آ&ه      
مجوز آار آردن ن&دارن&د و         
يا با آارهای غير قانونی از      
دستمزدهای بس&ي&ار پ&اي&ي&ن&ی          

 ش&&دي&&دا از        ،ب&&رخ&&وردارن&&د  
سوتغذيه و آمب&ود ام&ك&ان&ات         

بهداشتی و حداقل ام&ك&ان&ات        
ت&&&ف&&&ري&&&ح و ورزش&&&ی و                

. ت&ح&&ص&&ي&&ل&&ی رن&&ج م&&ي&&ب&&ردن&&د     
تعداد زيادی از اين آودآ&ان      
از ب&&ي&&م&&اري&&ه&&ای جس&&م&&ی و         
روح&&ی ش&&دي&&دا در ع&&ذاب           
هستند و کميس&اري&اى ع&ال&ى         
پناهندگان در اين آشور آ&ه       
بنا به تعريف قرار اس&ت از     
حقوق خانواده های پن&اه&ن&ده       
و آودآانشان ح&م&اي&ت آ&ن&د            
خ&&ود ي&&ك&&ی از مس&&ب&&ب&&ه&&ای            
آنچ&ي&زی اس&ت آ&ه ب&ر اي&ن               

آ&&ل اي&&ن   .   آ&&ودآ&&ان م&&ي&&رود   
شرايط قابل تغيير است و    

اين وظيفه  .   بايد تغيير يابد  
همه انسانه&ای م&ت&رق&ی و          
آزاده و آليه س&ازم&ان&ه&ای        
آه خود را م&داف&ع ح&ق&وق          

 حقوق آارگران و   ،انسان
حقوق پناهندگان م&ي&دان&ن&د        
است آه مسئله آودآان و      
تامين يك شراي&ط انس&ان&ی        
برای رشد و ش&ك&وف&اه&ی           
آنان را ب&ط&ور ج&دی در            
دست&ور خ&ود گ&ذاش&ت&ه ت&ا             
دول&&&&&ت ت&&&&&رآ&&&&&ي&&&&&ه و              
آميساريای پناهن&دگ&ی در      
اين آشور را زي&ر فش&ار          
اج&&ت&&م&&اع&&ی م&&ج&&ب&&ور ب&&ه          
رع&اي&&ت ح&&ق&&وق آ&&ودآ&&ان      

در اي&&ن م&&ي&&&ان         .   س&&ازن&&د  
بيشترين وظيف&ه ب&ه دوش        
اح&&&&&&&زاب چ&&&&&&&پ و                  
سوسياليست و تش&ك&ل&ه&ای        
 .آارگری سنگينی ميكند
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آشتار و آوارہ آردن 

 ...آودآان در لبنان 
زاران             .  ه و ـه ا آشــت  صـدـه

زخــمــی و نــزديــك بــه يــك            
مــيــلــيــون آواره تــا ايــنــجــا            
اجـم قصـی           ـه ماحصل اين ـت
بــود و جــريــانــات اســالم              
سياسی بعنوان طرف ديگـر     
چ         ـي ی ـه اين جنگ تروريسـت
وشـت دم تــوپ              ی از ـگ اـئ اـب
ان نــدارد            ـن ـب ردم ـل ردن ـم . ـآ

دولــتـــهــای غــربـــی بـــرای          
ان اشـك            ـن ـب جنگزدگان در ـل
ن          تمساح ميريزند و در عــي
حــال از تــهــاجــم اســرائــيــل         
د             ـن ـن ـك ـي ه ـم ـب جـاـن . حمايت هـم

هــيــچ چــيــز حــملــه نــظــامــی        
ن           ـي اسرائيل به لبنان و از ـب
ردم         ات ـم بردن حيات و مـم

ز         ،در اين آشـور     چ چــي ـي  ـه
ا         ی ـب جنگ جريانات اسـالـم

د         ـن ـك ـي ـم . اسرائيل را توجيه ـن
ردم و               ار ـم ز آشــت هيچ چــي
ر سـر          باران بمب و گلوله ـب
انســانــهــای بــيــدفــاع چــه در        
ان و چـه در               ـن ـب ای ـل شهرـه
شهرهای اسرائيل را توجيه    

 .نميكند
بــه خــون آشــيــدن هــزاران        

 انــتــقــام گــيــری از              ،نــفــر 
ه     ،آودآان  ، آوار آردن خـاـن

مــحــل آــار و آمــوزش و              
ر و               ـي ر سـر ـپ ان ـب بيمارسـت

 دربــــدر آــــردن           ،جــــوان
ر و دادن زجـر            ـف هزاران ـن
گــرســنــگــی و تشــنــگــی در         

ی        ـم ـن ای جــه  حـاصـل     ،گرـم
ل و          جنگی است آه  اسرائـي
ان               ـن ـب ردم ـل ر ـم حزب اهللا ـب

د        رده اـن ل ـآ ان   .   تحمـي ودـآ ـآ
ا            ـه روريســت در اين جــنگ ـت
ی و             ب جســم ن آســي بيشترـي

د       شـوـن ـي . روحی را متحمل ـم
ابــعــاد فــاجــعــه بــرای ايــن             
انسانهای آوچك دهها برابر    
ا از         ـه است و قدرت دفاع آـن

. خــود صــد چــنــدان آــمــتــر        

زان        محروم آردن اين عـزـي
ات             اـن ـك ن اـم رـي ی ـت از ابتداـئ

دن و          ،زندگی ل رسـاـن  به قـت
 بــی   ،مــجــروح آــردن آنــان     

ســرپــنــاه آــردن و مــحــروم        
ه     ،آردنشان از مدرسه    خـاـن

ات         اـن و آاشانه و حداقل امـك
ی  ط           ،بهداشـت ل شـراـي ـي حــم  ـت

 ،تـــرور و هـــراس مـــداوم          
واده       ،آندنشان از محيط خاـن

ـــان و             ـــاي ـــان و آشـــن دوســـت
ولكردنشان در تلی از آـتش       
ر             ا دل ـه ـه ـن و مخروبه نه ـت
. انســانــی را بــدرد مــيــاورد       

بــلــكــه بــا مــيــنــمــالــيــســتــريــن        
ای       ـه وـن معاهدهها و آنوانسـي
ی                اـي ز خـواـن ـي ی ـن ـل ـل ـم بين اـل

ه         .   ندارد ی ـآ ارزار شـوـم ـآ
دان            اسرائيل و حـزب اهللا ـب
چ           ـي ردم ـه رای ـم مشغولند ـب
ت           ـب چيز جز مرگ و مصــي

ايــن فــقــط وجــدان          .   نــدارد
بيمارگونه دولتها و احـزاب      
و جــنــشــهــايــی را راضــی           
رای             ر ـب ه در ظـاـه ميكند ـآ
پايان دادن به تروريسم و يا       
مــقــابلــه بــا اشــغــالــگــران              

از " سرزمين اسالمی شان"
ی           ـت اـي دست زدن به هيچ جــن

 .پرهيز نميكنند
ر چـه         اين بربريت آشكار ـه

د                اـب ان ـي اـي د ـپ اـي ر ـب ـت ـع . سرـي
ل        ـي آشتار مردم لبنان و تحـم
د             اـي ورا ـب ان ـف آوارگی به آـن

رد       ـي ه ـگ ـم اران      .   خاـت ـمب ـب ـب
ل          ـي شهرهای لبنان و اسـراـئ

وـقف شـود          ـت د ـم ن    .   باـي ـي اـم ـت
ردم         رای ـم سرپناه مناسب ـب

 تامين غذا و امكانات     ،آواره
زار      بهداشتی برای صدها ـه

ا  ،جنگ زده   مداوای زخميـه
 ،و مــجــروحــيــن جــنــگــی            

ان          ودـآ ل از ـآ حراست آاـم
ی               وـت ه ـف ـف جنگ زده  وظــي
هــای           ل و دولـــت سـازمــان مـــل
. غــربــی و مــنــطــقــه اســت          

بشــــريــــت مــــتــــرقــــی و              
انســانــدوســت بــايــد بســيــار         
ه                   ای ـب ر ـپ ـت اـل ـع ر و ـف ـت جـدـي
مــيــدان گــذاشــتــه تــا هــمــه             

ور          جــب دولتهای غربی را ـم
ای             ـه ـت اـي ام حــم ـم سازند آه ـت
مــادی و ســيــاســی خــود بــه          
اســرائــيــل را بــخــاطــر ايــن         
ردم              ه ـم ه ـب شـاـن ـن تهاجم ددـم

د    حـزب اهللا    .   لبنان پايان دهـن
ه و          داشــت هيچ مشروعيتی ـن
دولتهای ارتجاعی  و ضـد         
بشر سوريه و ايران بخاطر  
ر             ای خـود از آن ـه حمايتـه
چــه بــيــشــتــر بــايــد افشــا و             

 . منزويی گردند
ت    ،حفظ حيات آودك   اـن  صـي

ن      داشــت آودك و مصون نگـه
آــودك از گـــزنــد جـــنـــگ            
ـــهـــا و تـــوحـــش         تـــروريســـت

ط         ،مسببين آن  ن شـراـي ـي اـم  ـت
انسانی برای آودآان جـنگ    
ه              ـف ان وظــي ت آـن ـي زده و امـن

رای        .   همه اسـت   الش ـب ا ـت ـب
ی      پايان دادن به تهاجم نظـاـم
ن                 ه اـي ان ـب ـن ـب ه ـل ل ـب اسرائـي
ه خـود        اـن وظايف انساندوسـت

 . عمل آنيم
 

 آودآان مقدمند
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 .....چاقى و گرسنگى 
ردم در           ه ـم در حاليکه ـک
بــرخــى از کشــورهــا از          
ـــگـــى جـــان مـــى         گـــرســـن
ســپــارنــد، مشــکــل چــاقــى      
ـــى در            ــــم ــــه ـــه ـم ـــئـل مسـ
د           د سـوـئ ـن اـن کشورهائى ـم
ـــز          ـــراـک ـــده اســــت، ـم شـ
اى           ه ـه اـم رـن بهداشتى و ـب
ى سـخـت        غذائى تلويزيوـن
وى        تالش مى کنند که جــل
ايــن مشــکــل جــديــد را              

امــا هــمــزمــان     ,   بــگــيــرنــد 
ه            ى ـب روـه اى ـگ رسانه ـه

. . . . . . . تــبــلــيــغ کــوکــوال و       
د        ـن ى دـه . همچنان ادامه ـم

ادا            اـن ه ـک گفته مى شـود ـک
بــعــد از کشــورآمــريــکــا          

راد چـاق را            ن اـف رـي بيشـت
بــر طــبــق آمــار بــه       .   دارد

دســت آمــده اگــر جــلــوى         
ى در کشـور           مشکل چـاـق
ن              ه نشـود اـي ـت رـف د ـگ سوـئ

 ١٠کشــور در عــرض           
ســال آيــنــده بــه مــرحلــه            
حــاضــر آمــريــکــا قــرار          

چــاقــى  .   خــواهــد گــرفــت     
امروزه به عنوان بيمارى  
به شمار مى آيد و اين در       
ــــه               ــــى اســـــت ـک ــــاـل حـ

مــيــلــيــون کــودک از     ١٤٦
ه             ذـي ـغ گرسنگـى و سـوه ـت
ه             د و سـاالـن رـن رنج مى ـب

ر       ٦،٥ ودک زـي  ميليون ـک
د        ٥ رـن ـي ى ـم سـوه  .    سال ـم

ا              ن کشـورـه ه در اـي ذـي ـغ ـت
ـــه            ـــاعـــث مـــى شـــود ک ب
کـه         ـن کودکان عالوه بر اـي
نــمــى تــوانــنــد از نــظــر             
ل           کـاـم کـرى ـت جسمى و ـف
اى          ـه ارـي ـم ـي يابند به دليل ـب
ى           ى جـان ـم وـل خيلى معـم

ود        .   سپارند ود ـي ـب ـم مثال ـک
ه         در مواد غذاِئى هر سـاـل

ل           کـاـم دان ـت  ٣٧باعث فـق
ى        ميليون کودک نوزاد ـم
ن خـون          شود و کمبود آـه
ارى از         باعث مرگ بســي
ى          ان ـم ـم زنان بعد از زاـي

ـــار        .   شـــود ـــر طـــبـــق آم ب
ناسالمتى مانند مشـکـالت     

ى و    ،روحى ن   . . . .    چاـق ـي ـب
ا              ر و ـب ـي ـق اى ـف خانواده ـه
ار           ن بســي ـي اـئ تحصيالت ـپ

ن       .   متداول اسـت    ه اـي ـت ـب اـل
امــر هــيــچ عــجــيــب نــمــى       
بــاشــد چــرا کــه خــانــواده         
هــاى بــا درآمــد پــائــيــن             
ار           ر ـک شــت ـي مجبورند که ـب
درت              ن ـق ـي چــن ـم کنند و ـه
خريد مواد غذائى سالم و      
ودن        مفيد را به دليل باال ـب

ار    .   قيمتها ندارد  ساعت ـک

طوالنى وعدم اطـالعـات      
ه        کافى باعث مى گردد ـک
روى       ـي بيشتر خانواده ها ـن
آماده کردن غذاى مفيد را 

د     اشــن ن      .   نداشته ـب ـي چــن ـم ـه
واده          ادى خـاـن ت ـم وضعـي
ا اجـازه            ـه ه آـن هاى فقير ـب
نــمــى دهــنــد کــه بــتــوانــنــد        
کــــودکــــانشــــان را بــــه           
ـــتـــهـــاى ورزشـــى      ـــي فـــعـــال

 . بفرستند
ا        قبول اينکه که زنان و ـي
دان              ـق ل ـف ـي ه دـل ان ـب کودـک
زشـکـى سـاده            ات ـپ امکـاـن
ثــال کــمــبــود آهــن خــون         ـم
جان مى سپارند در قرنى     
ر             کـى ـه ـي کــن که وسايل ـت
شـرـفت           ـي روزه در حـال ـپ
اســت غــيــر قــابــل بــاور           

ــردن اســـت      مشـــکـــل  .   ـآ
ع آورى          ا جــم گرسنگى ـب
ن               ـي ى از ـب اـل اى ـم کــه کـم
اى          ـه ـم نمى رود اگر رژـي
ه        حاکم واقعا ميل دارند ـک
ى       مشکل گرسنگى و چـاـق
ى          د ـم را از بين ببرد شـاـي
بــايــد مــرزهــهــای بــيــن            
د        رـن کشورها را از بين بـب
و امــکــانــات رفــاهــى و           
ه        ـم مادى مساوى براى ـه

د          ـن ـن جـاد ـک چ   .   آدمها اـي ـي ـه
انســانــى نــمــى بــايــد از              
گرسنگى جان بسپارد در     
ه             ـم راى ـه حاليکـه غـذا ـب

ـــعـــيـــت .     وجـــود دارد    واق
ن                ز و در عــي ـي ه آـم ـن طـع

ــخ     ــــل ــى و        ،حـــال ت  چـــاـق
گـر         چـون دـي گرسنگى هـم
ه جـز          ـع بدبختى هاى جاـم
ى        دنياى سرمايه دارى ـم

 . باشد
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 ....پالتفرم کمپين 
 

بــــحــــث در بــــاره           
دارس          ت ـم وعــي ـن ـم ـم
عــه         ی در جــاـم ذهـــب ـم
ســوئــد بــاال گــرفــتــه        

ــحـــث      .   اســـت ــن ـب اـي
بـــرای جـــامـــعـــه از       
اهــمــيــت زيــادی بــر       
خـوردار اســت چــرا      
کــه آنــچــه از ايــن             
طــريــق تــعــيــيــن و           
تکليف می شود نگاه    
ما به منافع کودک و     
ـــقـــش       ـــن ن ـــي ـــچـــن هـــم
دســتــگــاه آمــوزش و      

ـــا .   پـــرورش اســـت    ت
کــنــون شــمــار قــابــل       
ن            ـي اـل ـع ی از ـف توجــه

 ،حــــقــــوق کــــودک       
رئــيــس فــدراســيــون      

رادی از      ،معلمان  اـف
جــلس و        نمايندگان ـم
ن          ـي اـل ـع بسياری از ـف
اجــتــمــاعــی خــواهــان   
تــغــيــيــرات مــقــررات   
ــن            ــوجـــود در اـي ـم
اری        رابطه و يا شــم
ت         وعــي ـن ـم خواهان ـم
ـــيـــت مـــدارس      ـــال ـــع ف

 .مذهبی شده اند
 

تــجــربــه بــويــژه در         
ــــدارس         ــــورد مــ مــ
اســالمــی نــيــز نشــان     
ه شـکـل          داده است ـک
گــيــری ايــن مــدارس     

سـم             ـي اـت ـن اد ـف ـي ـن  ،بر ـب
قائل شدن به تبعيض    

ن      ،جنسی خــت  برانگــي
ان       ردـم نفرت عليه ـم
مــنــتــســب بــه يــک           
مذهب ديگر و ايجـاد   

ردم           ن ـم ـي نفاق در ـب
ـــوار اســـت    در .   اســـت

ــن            ــضـــی از اـي ـــع ـب
ــان        ــودـک ــدارس ـک ـم
کـی       زـي مورد آزار فـي
ی          رار ـم ی ـق و رواـن
گــيــرنــد و رشــد و            
ا       ـه سالمت طبيعی آـن
د     . به مخاطره می افـت

 مــا    ،عــلــيــرغــم ايــن     
دارس         د رشـد ـم شاـه
اســالمــی در کشــور      
صـاص         ا اخــت سوئد ـب
ی و       کمک های دولـت
يــا کــمــک از ســوی        
دولــتــهــای اســالمــی      
وده     نظير عربستان ـب

 .  ايم
 

وق        نگرش ما به حــق
کــودک از طــريــق         
مــوضــعــگــيــری در       
ی      ـب قبال مدارس مذـه
رار        جـش ـق مورد سـن

رد   ا امضـا     .   می گـي ـم
ه           ـي اـن ـي ن ـب کنندگان اـي

ه          م ـک دـي ـق ار   معـت ـت رـف
ــا             ــه ـب ـــع ــر جـــاـم ـه
ــحـــک         ــان ـم ــودـک ـک
ارزيــــابــــى درجــــه       
انسانى بودن و آزاد      
بـــودن آن جـــامـــعـــه       

مــا بــر ايــن         .   اســت
ـعت            ـف ـن ه ـم م ـک باورـي
ــر          ــر ـه ــان ـب ــودـک ـک
ـعت           ـف ـن مالحظـه و ـم
ــومــــى،          ــلــــى، قــ مــ
ــژادى،      ــى، ـن ــــب ـــذه م
گـى      ـن اقتصادى، فرـه
دم      ـق و ايدئولوژيک ـم

بــرخــورداری .   اســت
از يک زندگى شـاد،     
دور         ايمن و خـالق ـب
ـــه             ـــونــ ـــر گــ از هــ
ــای       ــشـــداوری ـه ـــي ـپ

ــــی و             ــ ـــب ــ ــ ــذـه ــ ــ ـم
ايــدئــولــوژيــک حــق      
ان اسـت       ودـک . همه ـک

از هــمــيــن رو مــا             
ام            ا ـن  "کمپينی را ـب

 بــــه مــــدارس           نــــه
در ســوئــد    "   مــذهــبــی

 .اعالم می داريم
 

 :از آنجايی که 
ى اسـت      کودک    انسـاـن

جــديــد، کــه بــه حــکــم        
ل از       ـق تصادف و مسـت
اراده خود در خانواده 
ت          اى با مذهب و ســن
ا        و تعصبات خـاص ـپ
بــه حــيــات گــذاشــتــه          

ـــت در مــــدارس     .   اسـ
ـــاورهـــای مـــذهـــبـــی     ب

ان از      مذهبی به کودـک
ســوی پــيــروان يــک        
ن             ـي ـع ی ـم ـب ذـه ه ـم فرـق
. تــحــمــيــل مــی شــود         

ت    کودک مذهب و سـن
ـــعـــصـــب خـــاص        و ت

ه         .  ندارد رـق چ ـف ـي به ـه
ه           وســت ـي ـپ مذهبى اى ـن

وظـف    .   است جامعه ـم
ى          ـف ـن رات ـم ـي است تاـث
ى و           اـي خـت آزـم اين ـب
ور را          قرعه کشـى ـک

جــامــعــه .   خــنــثــى کــنــد   
ط       موظف است شـراـي
ه            اـن صــف ـن يکسـان و ـم
ه      اى براى زندگى هـم
کــودکــان و رشــد و           
شــکــوفــايــى آنــهــا و           
ا در        ـه شرکت فعال آـن
ـــمـــاعـــى      حـــيـــات اجـــت

 .فراهم کند
رای       ی ـب مدرسه مکاـن
کســب عــلــم و دانــش        

ى    .   است مدرسه مکـاـن
کـرى و         براى رشد ـف
جســمــى کــودکــان بــر      

اى        اوردـه اى دســت مبـن
گـى و            ـن رـه ى، ـف ـم عـل
. مترقى بشـرى اسـت      

ولــــی در مــــدارس           
مذهبی از تربيت آزاد    
و مســتــقــل کــودک بــا       
يــک روح انــتــقــادی         
ی شـود        ری ـم . جلوگـي

ا       در مدارس مذهبی ـب
رداشـت هــای         ه ـب اراـئ

ز       ـي صـب آـم ر     ،تـع  غــي
مدرن و سرکوبگرانه   
ــی از رشـــد            ـــب ــذـه ـم
نــــرمــــال کــــودکــــان       
ی         ل ـم ـم ـع جلوگيری ـب

ــــد ــــدراس        .   آـي در ـم
دی       ،مذهبی   ـن  تقسيم ـب
گـى   ،مذهبى  و   ، فرهـن

 ،يا قومى و ملى مردم 
هــويــت جــهــانشــمــول      
ی         ـقض ـم انسانی را ـن

 . کند
حـــقـــوق کـــودکـــان و       
ــدان    ــ ــ ــ ــروـن ــ ــ ــ ـــه ــ ــ ــ شـ
ه      جهانشمول است و ـب
مــذهــب هــيــچ ربــطــی     

ــدارد  ـــن حـــــق      .   نــ ايــ
کـــودکـــان اســـت کـــه       
ـــر از        ـــظــ ـــنــ ـــرفــ صــ
شـان        ـن دـي باورهای واـل
از يــک آمــوزش و           
پــرورش ســکــوالر و     
ــبـــــی           ــذهــ ــيــــر مــ غــ
. بــرخــوردار بــاشــنــد      

ن    کودکان اموال والدـي
د   ان   .   خود نيستـن ودـک ـک

اعضــای پــر ارزش        
د و از             ـن ه هســت ـع جاـم
هــمــيــن رو جــامــعــه          
مــوظــف بــه دفــاع از       

 .  حقوق آنهاست
در مدارس مذهبی از    
ــی آن            ــوع اســـالـم ـن
کــودکــان از آمــوزش      

 شــنــا و        ،مــوســيــقــی   

رقص و شـرـکت در         
کــالــســهــای آمــوزش      

د    ـن در .   جنسی محروـم
م      فضای اسالمی حـاـک
بــر ايــن مــدارس بــه          
جــداســازى کــودکــان      
ــر و پســـر و               دخــــت
هــمــچــنــيــن  تــحــمــيــل        
حــجــاب بــه کــودکــان       
دخــتــر پــرداخــتــه مــی     

ايــــن وضــــع      .   شــــود
ــی و            عـــذاب جســــم

ـــودکــــان      ـــی ـک  -روحـ
ودک آزاری      نوعی ـک
ی آورد          راه ـم ـم را بـه
ا            وـي د ـق اـي ه ـب که جامـع
 .  در مقابل آن بايستاد

 
از اين رو ما خواهان   
ت==ح==ق==ق م==ف==اد زي==ر            
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قط=ع  .   مدارس مذهبی 
ف==وری س==وبس==ي==د و         
ک===م===ک دول===ت===ی ب===ه        

 .  مدارس مذهبی
اع===========م===========ال    -  -٢

مج=ازات=ه=اى ق=ان=ون=ى         
براى م=ح=روم ک=ردن        
کودکان از فعاليته=اى    
فرهنگى، تفري=ح=ى و      
ورزش==ى ب==ه ب==ه==ان==ه        
م==غ==اي===رت آن==ه===ا ب===ا          
موازي=ن ي=ک م=ذه=ب         

 .بخصوص
م==م==ن==وع==ي==ت ه==ر        -٣

نوع اجبار فيزيکی و     
روحی برای پ=ذي=رش      

 .مذهب

١ صحفه زا  

۶ در صحفه دامه ا  



www.childrenfirstnow.com 
 ٢٠٠  .٨ . ١۶  Children First Now 

International Campaigns for Children’s Rights 

 ممممممممننننووووععععییییتتتت    ففففوووورررریییی    ححححججججاااابببب    ببببرررراااایییی    ککککووووددددککککاااانننن

٤ ٨   شمارهشمارهشمارهشماره     

 
 
 
 

همه مردم آزاديخواه و کوشندگان برابری طلب را که ما 
برای حقوق کودک مبارزه می کنند به حمايت از اين کمپين 

 . فرا می خوانيم
 

*************************************
********************************* 

 
چنانچه شما نيز مايل هستيد اين سند را امضا کنيد لطفا با 
اسماعيل مولودی که بعنوان سخنگوی اين کمپين برگزيده 

آدرس پست الکترونيکی و .  تماس بگيريد،شده است
 .شماره تلفن ايشان را در زير مالحظه می کنيد

 
 :امضا کنندگان

 
  -دبير سازمان چتری آزادی  -اسماعيل مولودی  -١
 com.hotmail@m-esmail– شماره تلفن : 

070-4920349 
 
٢-  Agneta Ulfsäter – Troell –نويسنده  
سردبير نشريه کودکان مقدمند به زبان  -افسانه وحدت  -٣

 se.yahoo@afsanehvahdat   -سوئدی
۴-  Jan Troell – کارگردان   
دبير کنفدراسيون کودکان مقدمند  –کريم شاه محمدی  -۵

   se.yahoo@karimshamohammadiدر سوئد 
۶-  Olle Tannergård 
دبير کمپين بين المللی  دفاع از حقوق  -پروين کابلی -٧

 org.irandwr@parvinkaboli  -زنان در ايران 
فدراسيون سراسری  -دبير همبستگی -حسن صالحی  -٨

  -مالمو -پناهندگان ايرانی
com.yahoo@2001salehi_hasan 
   -دبير نهاد کودکان مقدمند در مالمو -فريده آرمان -٩

com.yahoo@arman_farideh 
 
تهيه کننده و برنامه ساز راديو  -سوسن صابری -١٠

 -همبستگی در شهر گوتنبرگ
se.yahoo@2002Susansaberi 
سخنگوی کمپين بين المللی دفاع از  - مهين عليپور-١١

 se.yahoo@alipour_mahinاستکهلم   -حقوق زنان 
 -فعال حقوق زنان -مهناز ماسوری -١٢

se.yahoo@azadi_mahi 
   -مترجم و فعال سياسی -ناصر شيشه گر -١٣

com.yahoo@6nasere 
  -دبير نهاد کودکان مقدمند در گوتنبرگ - -کريم نوری -١۴

 net.bredband@savalan.karim 
سردبير نشريه کودکان مقدمند به زبان  -فرزاد اديبی -١۵

 com.yahoo@manochermasori -فارسی
فدراسيون سراسری  -همبستگیدبير  -عبداهللا اسدی -١۶

 net.glocalnet@asadi.abeسوئد  -پناهندگان ايرانی
  -تهيه کننده تلويزيون يک دنيای بهتر -فواد روشن -١٧

 com.hotmail@rezgarrezaei 
 -دبير انجمن فرهنگی پوشه - منصور فرزاد-١٨
se.yahoo@mansoorfarzad 

دبير نهاد کودکان مقدمند در  - -حسن سياوشی  -١٩ 
Borås -  com.yahoo@hassansiavashee 

منشی فدراسيون سراسری  -فريدون شيرخانی -٢٠
  net.bredband@ifr  -پناهدگان ايرانی در مالمو

 -Boråsدبير انجمن جهانی در  -اميد صالحی -٢١
 com.yahoo@13salehi_omid 

٢٢- Linda Lindgren-  متخصص امور اجتماعی 
از کميته همبستگی  -مددکار اجتماعی -محمد اميری -٢٣

 se.yahoo@se_workersiniran  -کارگری
٢۴- Hans Iwan Bratt از اعضای هئيت امنای 

Humanisterna- 
se.humanisterna@bratt.iwan.hans 
  -فعال حقوق زنان -شهال نوری -٢۵
net.bredband@n.shahla 
26  Gath   -Gun Rosenlund Chrintz

 com.hotmail@gunrcg 
27  Iva Parizkova Ryggeståhl   ازحزب ليبرال

مردم مالمو  
se.malmo@ryggestahl.parizkova.iva  
28 Siri Dannaeus  

 com.hotmail@dannaeus_siri 
  

 
 
 

 ٢٠٠۶اول اوت 

٥ صحفه زا  


