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٥٤  شماره  

 زندگی شاد، امن و خالق حق مسلم کودکان است
٤ادامه صفحه   

   ٢٠٠٧ آوريل ٣، ١٣٨٦ فروردين ١٤

  رفتار با آودآان
امير توآلى: سردبير  

 مسئول آيست

 

  آودك خردسال در مانيال٣٢گروگانگيرى 
هفته اى آه گذشت شهر مـانـيـال در فـيـلـيـپـيـن شـاهـد                       

آودآان آه سـوار    .    آودك پيش دبستانى بود    ٣٢گروگانگيرى  
بر اتوبوس بودند و  قصد رفتن به گردشى بيرون از شهر  را                
داشتند توسط مدير مدرسه و دو معلم  خودشان در داخـل              

آنها به اسلحه يـوزى مـجـهـز           .   اتوبوس گروگان گرفته شدند   
 . بودند

آودآان هراسان صورتهايشان را به شيشه چسابده بودند و          
خانواده آنها گريه آنان در گوشه اى نظاره        .   آمك ميخواستند 

بـعـد از چـهـار سـاعـت             .     گر بى تابى آودآـانشـان بـودنـد         
گروگانگيران يكى از آودآان را آه تـب شـديـد داشـت آزاد                  

اطراف اتوبوس را پليس محاصره آرده بود و وضعيتـى          .   آردند
بعد از چندين ساعت مذاآره با پلـيـس و           .   متشنج حاآم بود  

 شب گروگـانـگـيـران خـود را            ٧مسئولين محلى، در ساعت     
تسليم آرده و ادعا آردند آه با اين آار ميخـواسـتـنـد بـراى                 

 .خانه و تحصيل مجانى فشار به دولت بيآورند
عجب دلسوزان احمقى، از آودك ضعيفتر در جـامـعـه بـراى              

خوشبختانه در اين ماجرا آسـى     .   فشار به دولت پيدا نكردند    
صدمه اى جسمى نديد اما مطمئنا آودآان تا آخر عمـر ايـن       

ايـن هـم     .   روز تلخ و هراسناك را فـرامـوش نـخـواهـنـد آـرد                
 .عكسى از مادران گريان

 فرزاد اديبى

: آودآان مقـدمـنـد    
هر آودآى در سنين    
مختلف داراى عالقـه    
مندى هاى ويـژه اى      
خــود اســت، مــثــال       
آــودآــى عــاشــق       
فوتبال است، يـكـى      

ديگر از اسب سوارى خوشش ميـآيـد و          
آن يكى از الكترونيك و تمام دنيايشان و         
خواب و خوراآشان و شكل بازى هايش       

البـتـه بـازى      .   در اين زمينه ها دور ميزند     
جايگاه ويژه اى بر رشـد جسـمـانـى و              

امـا  .   شكل گيرى شخصيت آـودك دارد       
بسيار ديده شده آه  پدران و مـادران از           
اين عالقه آودك خرسند نـبـودنـد و بـه             
اشكال مختلف موانعى بر سـر بـازى و           
دنياى آودك ميگذارند و دليل ميآورند آه       
مثال تو بايد دآتر شوى، اسـب سـوارى          
يعنى چه يك وقـت مـيـافـتـى و فـلـج                  
ميشوى و يـا هسـتـنـد والـديـنـى آـه                 
ميگويند آودك ما مريض است چون فقط       
به يك چيز فكر ميكند و به مسائل ديگـر          
بى تـوجـه اسـت و نـگـران سـالمـت                  

 .آودآشان هستند
سوال من اين استكه نقش بازى بـراى         
آودك تا چه حد مهم است؟ آيا بايد نـوع         
بخصوصى از بـازى هـا را بـه آـودآـان                
توصيه آرد؟ آيا بايد مـانـع بـازى آـودك              
شد؟ آيا والدين مجاز هستند با تحـقـيـر          
آردن يك نوع بازى، نوع ديگر سرگـرمـى        
را توصيه آنند؟ مرز والدين در دخالت در         

 دنياى آودآان تا آجاست؟
 

من در یکی از سلـسـلـه      :   فرزاد ادیبی 
نوشته های رفتـار بـا کـودکـان، دربـاره              
بازی و نقش آن در رشد کودکان نوشتـه       
ام اما فکر می کـنـم کـه ایـن مـوضـوع                 
بسيار مهم است و بهتر اسـت کـه در             
چند شماره نشریه بطور مفصـل بـه آن           

 .بپردازیم
 بازی نقش مهمـی در رشـد کـودکـان             

رشد سالـم جسـم کـودکـان بـه             .   دارد
ساختمان بـدن  .   کمک بازی مسير است   

کودک با دویدن، باال رفـتـن از درخـت و             
صخره، پریدن از بلندی و بازیهای با تـوپ         
و بی توپ، قوام می یابد، چـابـک مـی             
شود و می تواند در نهـایـت سـالمـتـی             

 بازیهای . رشد طبيعی خود را بکند

بنا به گفته محققان    
و آمــارگــيــران طــى     
چهار سال جنگ در     
عـــراق بـــيـــش از       
ششصد و پـنـجـاه        
هزار غـيـرنـظـامـى        
. آشته شده اسـت     امير توآلى

اين آمار قابل تصور نيست امـا واقـعـيـت             
دارد، متاسفانه بر همين آمار هر دقـيـقـه          

 . افزوده ميگردد
اما همين رقم بزرگ و تـكـان دهـنـده از               
تعداد آشته شدگان باز هم تمامى ابعـاد        

عالوه بر اين   .   اين فاجعه را نشان نميدهد    
ششصد پنجاه هزار نفر آه جانبـاخـتـنـد،          
صدها هزار نفر در عراق هر چند زنده انـد          

هـزاران  .   اما خود را جزو مردگان ميپندارند     
هزار نفر در مسير مهاجرت به آشورهاى       
سوريه و اردن در بدوى ترين شرايط بسـر         
ميبرند و بيش از دو ميلـيـون مـهـاجـر در               
چادر و در دخمه هايى بر روى نـوارهـاى            

زندگى .   مرزى به انتظار مرگ نشسته اند 
مسـابـقـه اى از        .   در عراق بى معناست   

وحشــيــگــرى، جــنــايــتــكــارى و اعــمــال         
ضدانسانى از هر طرف در خيابانهـا و در           
ميان مردم در جريان است و هر روزه بـر            

 . ابعاد اين جنايت افزوده ميگردد
 

در ايــن مــيــان صــدهــا هــزار آــودك در              
وحشتناآترين شرايط ممكن در شرايطى     
جنگى گير آرده اند و از قربانيـان اصـلـى            

آشورى مملو از موشك، بمـب      .   جنگ اند 
آشورى تـهـى از مـدرسـه،          .   و خشونت 

 .بيمارستان و شادى
توضيف وضعيت آودآان در عراق در تـوان         

ابعـاد فـاجـعـه آنـقـدر           .   هيچ آس نيست  
گسترده است آه هيچ خبرنگار خبره اى        
در محل، توان انعكاس و مخابره همه اين        

 . مصيبتها را ندارد
 

هر آودآى در عراق هر روز عزيـزى را از            
شبح مرگ در يك قـدمـى        .   دست ميدهد 

آودآان قربانيـان   .   همه آمين آرده  است    
اين جنگ، شاهد مستقيم و روزانـه ايـن          

آودك توان  .   آشتارهاى دست جمعى اند   
زندگى .   درك اين همه وحشيگرى را ندارد 

آودآان سـراسـر اضـطـراب، وحشـت و             
آودآان در شـرايـط روحـى        .   آمبود است 

. شكننده و خرد آـنـنـده اى قـرار دارنـد               
 آودآانى آه در اين 

٣ادامه صفحه   

!علیه اعدام کودکان در ایران  
!به کمپین علیه اعدام کودکان بپیوندید  

اعدام کودکان جنايت عليه بشريت است و جمهوري جنايتکار         
 . اسالمي تا کنون کودکان زيادي را اعدام کرده است

اعتراض به اعدام کودکان و زير فشـار گـذاشـتـن جـمـهـوري                  
٥ادامه صفحه  اسالمي ايران براي لغو احکام اعدام عليه   



 

 

 دبیر 
 کودکان مقدمند
 کریم شاه محمدی

barnenforst@hotmail.com 
Tel: 0046-708526716 
Fax: 0046-706199054  
Address: Barnen Först 

Box 48 
151 21 Södertälje 

Sweden 

 دست مذهب از زندگی کودکان کوتاه

 تغيير سردبير
به اطالع ميرسانيـم آـه       
فرزاد اديـبـى بـه دلـيـل           
فعاليتهاى متنـوع ديـگـر       
وقـــت آـــافـــى بـــراى        
ســردبــيــرى نشــريــه        
آــودآــان مــقــدمــنــد را       
ــن          ــذا از اي ــداشــت، ل ن
شـمـاره امـيــر تــوآـلــى         
ســردبــيــرى نشــريــه را      

 . برعهده ميگيرد
فرزاد اديـبـى هـمـچـون          
هــمــيــشــه هــمــكــارى      
نزديكى با نشريه خواهد    
داشــت و از وى بــراى         
زحمات فراوانش تشـكـر      

 .ميكنيم
 آودآان مقدمند

٢صفحه    ٥٤شماره  کودکان مقدمند 

 ميز گرد با فعالين کودکان مقدمند، 

 ميترا زینال و عبدل گلپریان در آلمان و فنالند

دیگر قتل هـای نـامـوسـی         
اتفاق نخواهد افـتـاد دیـگـر         
برادری دسـتـش بـه خـون          
خواهـرش آلـوده نـخـواهـد          
شـد وقـتــی نـگــاهـی بــه           
وضـــيـــعـــت کـــودکـــان در       
ــران،        کشــورهــای چــون ای
افریقا، پـاکسـتـان، عـراق،        
لبنان و فـلـسـطـيـن مـی             
اندازیم ابعاد فاجعـه آنـقـدر        

بــــزرگ اســــت کــــه                          
نمی دانيم کدام مسائل را      
. در اولوبت کار قـرار دهـيـم        

در رابطه با جنگ و کودکـان        
که به جای صدای دلنشين     
ــز            ــدای ج ــادر ص الالی م
شيوان و سـوت خـمـپـاره           
نمـی شـنـاسـنـد و یـا از               

ــه           ــم ک ــوی ــگ ــی ب ــان ــودک ک
ســواســتــفــاده جــنــســی     
ميشود هنوز در رویای بازی     
با عروسکش به آن تـجـاوز        
ــازی           ــوز ب مــی شــود هــن
کودکان خود را تجربه نکرده     
ــان              ــودک ــورد ک ــا در م و ی
خيابانی که سـنـگ فـرش         
پياده رو هـا در زمسـتـان            
سرد و در تـابسـتـان گـرم            
خانه آنان هست و آغـوش       
خانوادشـان سـنـگ فـرش         
پياده روها بيش نيست و یا      
کودکان بی سرپرستی کـه     
مادران از ترس خانـوادشـان      
و ترس از مـرگ بـه دسـت         
خانواده و همينطور از تـرس      
نـــپـــذیـــرفـــتـــن جـــامـــعـــه    
کودکانشان را بـر سـر راه          

کـودکـانـی کـه       ( می گذارند 
خارج از ازدواج رسـمـی و          

و )   اسالمی بدنيا می آیـنـد     
یا در مورد کـودکـی کـه بـا            
حسرت بـه کـودکـان هـم           
سن و سال خود نگاه مـی        
کند ولی باید کار کند کار و        
کار و کار،  و یا در رابطه بـا            
کودکی که هنوز به تنـهـای       
نمی تواند لباسش را بر تن      
کند ولی باید جحاب بر سـر     

نهاد کودکان مقـدمـنـد      .   کند
متاسفانه آنطوری که بـایـد       
در اولویت قرا بـگـيـرد، قـرا           
نگرفته و ما باید  با همت و    
تالش خود این نهاد را بـيـن        
الملی کنيم و در راس هـر         

 .کار و فعاليتی قرار دهيم

مطلع شديم آه دوسـتـان       
عزيزى در آلمان و فـنـالنـد         
اقدام به تـاسـيـس واحـد          
. آودآان مقدمند آرده انـد     

لذا ترتيب مصاحبه اى را بـا    
اين دوستان  فراهم آرديم     
تا برای خوانندگان نشـریـه      
توضيح دهند که چه انگيزه     
ای موجب شد که کودکـان      
مقدمند  را  در آشور محل       
زنــدگــى شــان تــاســيــس     

 کنند؟
بـا سـالم و         : ميترا زینال 

خسته نباشيد به  شما و       
در رابـط   .   خوانندگان گرامی 

به این که چه انـگـيـزهـای         
باعث شد نـهـاد کـودکـان          
ــمــان           مــقــدمــنــد را در آل
تاسيس کنـم و یـا بـهـتـر             

است که بگویم به کـمـک          
و همت دیگر رفقا تاسيس     
کنيم باید بگویم که از زمان      

ــود         ــی خ ــودک ــد  ( ک شــای
مضحک باشدچرا که خودم    

کودکان را   ) هم کودک بودم  
دوست داشتم و احسـاس   
ــيــت خــاصــی         ــول و مســئ

نسبت به آنهـا داشـتـم و           
زمانی که نابرابری و  بـی       
عدالتی را در زندگی خـود       
و ميليونها انسان دیگر می     
دیدم به فکر یـک انـقـالب          
یک تحول یـک تـغـيـيـر در             
زندگی خود و دیگران بـودم      
و نقطه آغاز این تـغـيـيـر و           
حرکت را از ریشـه یـعـنـی        

کودکان ارز یابی می کردم       
چرا که اگر از همان ریشـه       
آغاز کـنـيـم مـی تـوانـيـم             
مقابل خيلی از اتـفـاقـاتـی        

کــه دلــخــراش و دردنــاک         
جامعه ، . هستنند را گرفت

محيط آموزشی، فرهنگ و     
سنت و قوانين وغيـرو کـه        
پيرامون کودکان قرار دارد و     
مــی تــوانــنــد آنــان را در           
.  معرض خـطـر قـرار دهـد          

وقتی کـودکـی    . برای مثال   
در یک کانون گرم خـانـواده       
که دور از هر گونه تحمـيـل        
اجبار، مـذهـب، تـبـعـيـض           

ــاشــد ــه       .   ب زمــانــی کــه ب
کودکی آموزش زیستن  و      
احترام  گذاشتن به حق و       
حقوق دیگـران داده شـود        

اعـالم  :   عبـدل گـلـپـریـان       
تــاســيــس نــهــاد کــودکــان      
مقدمند، هـمـانـطـوری کـه         
شما اشاره کردید، قبـل از       
اینکه به جنبه های مختلف     
آن بپردازم باید بگویـم کـه،        
اساسا معطوف شـدن بـه        
مسائل کودکان، یک نيـاز و       

تاسيس .   یک ضرورت است  
ــان           ــودک ــرای ک ــادی ب ــه ن
مقدمند، انـگـيـزه خـاصـی          
نمی خواهد چرا که، چه در      
دنيای ماقبل سرمایه داری     
و چه در لحظـاتـی کـه مـا            
داریــم در مــورد وضــعــيــت        
کودکان صحبت می کنـيـم،      
مســائــل، مشــکــالت و          
مــعــظــالت عــدیــده و بــی        
شماری، زندگی، امـنـيـت،      
روان و آیــنــده کــودکــان را         
دستخوش خطرات جدی و     

از اروپا و   .   زیادی کرده است  
آمریکا گـرفـتـه، تـا جـنـوب            
شرقـی آسـيـا و آفـریـقـا،             
کودکان در معرض بزرگتریـن     
تهدیدات جانی، جسـمـی،     

 .فکری و روحی قرار دارند
اگر اجازه بدهيد مقدمتا این     
را اشاره کنم که، قصدم از       
پرداختن به این جنبه ها از       
شرایط و موقعيت کـودکـان       
در سطح بين الـمـلـلـی و           
منطقه ای ایـن اسـت کـه          
نشان داده شود که انگيـزه      
. تاسيس این نهاد چيـسـت     

در یک تعریف و توضيح کلی      
بایـد گـفـت کـه کـودکـان،             
ضعيـف تـریـن، بـی دفـاع            
ترین، و بی تـامـيـن تـریـن            
انسانهای این کره خـاکـی       

اگر در جـاهـایـی        .   هستند
نظير آفریقا یا جنوب شرقی     
آسيا و کشورهـای اسـالم       
زده و در منطقه خاورميانـه،      
طبقه کارگر و مـزدبـگـيـران         
این جوامع، مـورد تـعـرض،         
استثمار و خشـونـت قـرار         
دارنــد، بــدوا کــودکــان ایــن       
طبقه اجتماعی هستند که    
در اثر این تعرض و استثمـار       
و نــــابــــرابــــری بــــه              
خانوادهایشان که از بخـش     

کم درآمد جامعه هسـتـنـد،        
تبدیل بـه کـودکـان کـار و             
خيـابـانـی مـيـشـونـد، بـه             

کــاالهــایــی بــرای قــاچــاق     
بر .   انسان تبدیل می شوند   

بستر چنين وضعـی اسـت       
کــه بــنــا بــه تــنــگــنــاهــای        
اقــتــصــادی و فــقــر مــالــی       
ــوســط         ــحــمــيــل شــده ت ت
مناسبات حـاکـم، کـودکـان        
سوژه ای مناسب و لـقـمـه      
ای چـرب بـرای بـانـدهـای           

در .   قاچاق کودکان هستنـد   
یک جـملـه مـی خـواهـم            
بگویم که با چنين تصـویـری       
که تـوضـيـح دادم و تـنـهـا              
نقطه ای از یـک تـابـلـوی             
عظيم تر است، تـاسـيـس        
نهاد کـودکـان مـقـدمـنـد و            
ــوق             ــق ــاع از ح ــرای دف ب
ــمــاعــی         انســانــی و اجــت
کودکان، ضرورت و مبرميـت     

هـر چـنـد      .   پيدا مـی کـنـد       
پاسخم به سئوال شما بـه      
درازا کشيد امـا فـکـر مـی           
کنم بایستی برای ددفاع از     
حقوق کـودک و پـس زدن          
این توحش و بربریـتـی کـه         
عليه کودکان وجود دارد، جا     
دارد و الزم اسـت کـه نـه            
تــنــهــا تــاســيــس چــنــيــن       
نهادهایی در هـر کشـور،         
بلکه این اوضـاع خشـن و          
تعرضش عليه کودک، حکـم   
می کند که یـک جـنـبـش           
عظيم و قدرتمندی را بـایـد        

بـحـث بـر سـر         .   بنياد نهـاد  
شرایط دهشتناک کـودکـان     
بطور عـمـوم و شـرایـط و             
موقعيت آنان در هر نـقـطـه        
جغرافيایی بطـور خصـوص،      
فراتر از این ميزگرد و فـراتـر         
از نوشتن دهـهـا کـتـاب و            
. داستان و فيلم نامه اسـت    

موقعيت زندگی کودکان در     
دنيای امـروز یـک فـاجـعـه            
عظيم برای بشریت اسـت      
و به همين خاطر کسانيکـه      
به دفاع از حقـوق کـودکـان         
برخاسته اند، یک وظـيـفـه        
خطير و یـک مسـئـولـيـت            
تاریخی را برای بـرون رفـت        

قصـدم  .   از آن بر عهده دارند    
از این توضيحات این بود تـا         
پــاســخ ســئــوال شــمــا را       
مبنی بر ضرورت و یا انگيـزه       
تاسـيـس ایـن نـهـاد داده            

ــاشــم ــه .   ب ب
٣ادامه صفحه   

آودآان مقدمند را در شھر و 
! يا آشور خود تاسيس آنيد  
اگر شما هم به 

مشقات آودآان فكر 
مى آنيد، اگر شما 
هم معتقد هستيد 

آه اين دنيا را ميتوان 
امن تر، زيباتر و قابل 

تحمل تر براى 
آودآان آرد، پس به 

.ما بپيونديد  
نهاد آودآان مقدمند 

سازمان همه 
آسانى استكه 
زندگى بهترى را 

شايسته آودآانمان 
با فعاليت . ميداند

متشكل و 
هدفمندمان ميتوانيم 

دنياى بهتر براى 
. آودآانمان بسازيم

به آودآان 
! مقدمند بپيونديد  



  

٣صفحه     ٥٤شماره  کودکان مقدمند 

همين منظور من و تـعـدادی        
از فعالـيـن دفـاع از حـقـوق             
کودک و در مـحـيـط کـار و               
زندگی خویـش، دسـت بـه         
تاسيس و راه انـدازی ایـن           
نهاد در فنالند که بخشی از       
نــهــاد ســراســری کــودکــان      

و فـکـر     .   مقدمند است زدیـم   
می کنم باید در هر گـوشـه         
ای از این جهان و برای دفـاع        
از حـقـوق کـودک تـالـشـی            

 . سازمانيافته را شکل داد
 

شما این پرچم را برافرشتيـد      
بـرای  “   کودکان مقدمنـد  ” که    

اینکه تـغـيـيـری در شـرایـط            
.   کــودکــان بــه وجــود بــيــایــد      

چگونه  می خواهيد به ایـن        
هدف انسانی که در پـيـشـا        

 رو دارید برسيد؟
این پرچم را   :   عبدل گلپریان 

قبل از هـرکسـی مـنـصـور            
مـا نـيـز      .   حکمت برافـراشـت   

ادامه دهندگان و برافراشـتـه      
نگه داران این پرچم هستيـم      
و خواهيم بود و تـالش مـی         
ــع و               ــي ــف وس ــم ص ــي ــن ک
قدرتمندی از مدافعين حقوق    
کــودک را بــوجــود بــيــاوریــم       
وتصمـيـم گـرفـتـه ایـم ایـن              
رســالــت را بــه ســرانــجــام        

ببينيد، در جـایـی       .   برسانيم
نظير این کشورهای اروپایـی     
که ما زندگـی مـی کـنـيـم،            
حيوانات خانگی از بيشتریـن     
. توجه و محبت بـرخـوردارنـد       

این توجه و محبت ها از سـر        
صدقه نظامهای حاکم در این     
کشورها نيست، بلکه تمایل    
و عالئق انسانهای مختلف و     
تـوجــه شــان بــه حــيــوانــات        

گــذشــتــه از ایــنــهــا،     .   اســت
تاریخا تالش و مبارزات مـردم      
آزادیخواه و برابری طـلـب در        
همين کشـورهـای غـربـی،        
مثال برای کسب حقوق برابر     
ــاه               ــردان، رفـ ــان و مـ زنـ
اجتماعی، بيمه بـيـکـاری و         
بسياری از دوسـتـاوردهـای        
تاکنونی در ایـن کشـورهـا،          
مدیون تالش ایـن انسـانـهـا          
بوده و هست که به دولتها و      
نظامهای مختـلـف تـحـمـيـل          

امـا در اکـثـر        .   گشته اسـت   
نقاط دنيا، بخشی از بشریت  
کــه کــودکــان هســتــنــد، در       
شرف نـابـودی هسـتـنـد و            
کوچکتریـن ارزش انسـانـی        

همين .  برای آنها معنی ندارد 
دو ماه پيش بود که رسـانـه         

 200ها خبر از خـطـر مـرگ           
ميليون نفر در سراسر جهان     
. را بر اثر گـرسـنـگـی دادنـد           

حال اگر شاخص کميت یـک       
خانواده را پنج نفر محـسـوب       

 200کنـيـد، دو سـوم ایـن             
ميليون نفر کودکان هستـنـد      

 120یعنی چيزی در حـدود         

ميـلـيـون نـفـر کـودک در             
مــعــرض ایــن مــرگ و             

 120.   گرسنگی هسـتـنـد    
ميليون انسان در مقـيـاس     
جمعيت یک کشور اسـت      
و این یک فاجعـه عـظـيـم          

در بخـش اول     .   بشریست
پاسخم به سئـوال شـمـا        
شمه ای را اشاره کـردم،       
مثال در هند و پـاکسـنـان          
کودکان زیر سن ده دوازده     
ــزارع             ــه را در مـ ــالـ سـ
کشــاورزی بــا حــقــوقــی       

 16معادل یک دالر و برای       
ــار شــاق و            ســاعــت ک
. کشنده وادار می کـنـنـد       

کســی هــم در مــقــابــل        
سرنوشت آنان مسئول و     

به همين .   پاسخگو نيست 
اعتبار انسان و انسـانـيـت       
حکـم مـی کـنـد کـه در              
مــقــابــل ایــن تــوحــش و        
القيدی نسبت به زندگی،    
جان و امنيت امروز و آینده      
کودکان، در مـقـابـل ایـن           
. فجایع ایستاد و کاری کرد    

باید کـودکـان را  مـقـدم             
ــر آن             ــراب شــمــرد و در ب
. احساس مسئوليت شود  

کودکان مقـدمـنـد بـر هـر           
چــيــزی کــه قــابــل تصــور       

ــر         .   اســت ــر ه ــدم ب ــق م
منفعتی اعم از سياسی،    

ملی، مذهبی شـخـصـی        
در نتيجه تنها مقدم . . .   و و   

. شمردن کافـی نـيـسـت       
بـایــد تـغــيــيـر بــنـيــادی و           
تغييرات روزمره در شرایـط     
و موقعيت کودکـان ایـجـاد        

من فـکـر مـی کـنـم          .   کرد
اصلی ترین راه  نـجـات و          
دائــمــی شــرایــط وخــيــم      
کــودکــان ایــن اســت کــه       
مناسبات حاکم بر زندگـی     
آنــان از بــنــيــاد دگــرگــون        

چرا که بـانـی ایـن        .   شود  
وضعيت مناسبات سرمایه   
داری است که کودکـان را       
نيز به کاال تبـدیـل نـمـوده          

ــه جــای آن،         .   اســت و ب
دنيایی را پایه ریـزی کـرد         
کــه احــتــرام بــه حــقــوق       
ــا           ــق ــودک، رشــد و ارت ک
خالقيتهایش را نـه تـنـهـا          
برسميت بشناسد بـلـکـه      

امـا  .   در اولـویـتـش بـاشـد        
نميتوان دست روی دست    
گذاشت و تا زیرورو شـدن      
این مناسبات ظـالـمـانـه،         
همچـنـان شـاهـد فـقـر،            
گرسنگی، تجارت کودکـان    
و قربـانـی شـدنشـان در          
جنگهای موجود شـد، بـه       
همين اعتبار یکی دیگر از      
راههای پيش رو در دفـاع        
از حقوق کودک این اسـت    
که در ایجاد و راه انـدازی         
یک جنبش عظيم در دفاع      

از حقـوق کـودک، تـالش         
کرد تـا از ایـن طـریـق و               
توسط سازمانها و فعاليـن     
این عـرصـه، بـهـبـودهـای          
. نسبی را تـحـمـيـل کـرد          

بطور کنکرت تر ميتوان بـه       
نکات و موارد زیادی اشاره     
کرد که فعـالـيـن دفـاع از           
حقوق کودکان می تواننـد     

ــه              ــد ک ــن ــادر هســت و ق
دســتــيــابــی بــه مــنــافــع      
کودکان را بـه شـرایـط و            
مناسبات مـوجـود در هـر         
گوشه ای از جهان تحميل     

برای ایجـاد تـغـيـيـر         .   کنند
راههای مختـلـفـی وجـود        
دارد اما بـدوا الزم اسـت          
که فعالين این عرصه، بـه       
این باور داشته باشند کـه      
می توان و باید تالش کـرد      
تا این تغيـيـرات را ایـجـاد           

تا این سطح از پاسخ   .   کرد
به سئوال شما، من فقـط      
بر بستر یک تـالش کـلـی       
. به این مسئله پـرداخـتـم       

شخصا عالقمندم کـه در       
ميزگردهای دیگری بر روی  
ــری         ــکــرت ت ــن جــوانــب ک
صحبت کنيم و در جزئيـات      
ــر           ــوان ایــن تصــوی مــی ت
عــمــومــی را خشــت بــه       
خشت ترسيم کرد و برای     
هر کدام از آنـهـا راه حـل           

کـودکـان کـارو      .   نشان داد 
خيابانی، کشيدن چـادر و      
حجـاب بـر سـر کـودکـان            
ــورهــای           ــتــر در کش دخ
اســالم زده، فــرهــنــگ و       
سنن و رسومات مـوجـود       
در برخـی از جـوامـع کـه            
توسط  دولتها و مناسبـات      
حاکم، تقویت می شـود،      
فقر و گرسنگی، اتفـاقـات      
طبيعی قابل پيشـگـيـری،      
تجاوز جنسی و بسـيـاری      
دیگر از این فجایع که قبـل       
از هر کس و هـر چـيـزی،          
کودکان را طعمه خود مـی    
سازد، بایـد بـيـان شـود،          
عوامل آن را نشـان داد و         
راه حــل انســانــی در            
جلوگيری از آنها را بدست     

 .  داد
در این زمينه   :   ميترا زینال 

باید بگویم که قبل از مـن       
افـــراد زیـــادی بـــودن و          
هستنند که این پـرچـم را        
برافراشتند آنان انسانهای   
شریفی بودن و هستنـنـد      
که تالش بی وقفه در این       
رابط دارند نمونـه بـارز آن         
منصور حکمت بود کـه در        
رابط با کودکان مـقـدمـنـد         

تالش بی وقـفـه داشـتـه          
که می توانيد به نـوشـتـه        

و . هــای او رجــوع کــنــيــد       
ــه             ــد ب ــای ــور ب ــط ــان ــم ه
کنواسيون حقوق کودکـان    

اشاره کنم که بـعـد از ده         
سال کشمکش و گفـتـگـو       
بــيــن کشــورهــای عضــو       
سازمـان مـلـل در سـال           

 به اجرا در آمـد کـه       1367
 193در حــال حــاضــر از           

 کشـور  191کشور جهانی   
این پيمان را امضا کرده اند    
و جهموری اسالمی هـم      

 بـه صـورت      1373در سال   
شروط این پيمان نـامـه را        

از نظـر   ( امضا کرد که البته     
من پر از نقـد و بـررسـی           

و باید بگویم که بـا       )   است
تمام نقدی که به آن دارم       
هنـوز هـيـچ کـدام از آن             
حقوق و یا قوانين  را  در         
رابطه با حـقـوق کـودکـان         

می باشد و ذکر شـده را          
مــن شــخــصــاحــداقــل در      
کشــورهــای ذکــر شــده       

باید بگویم کـه مـا         .   ندیدم
با اتحاد و تالش خود مـی        
توانيم این دنـيـای وارانـه         

ما ميـتـوانـيـم     .   تغيير دهيم 
این نهاد را جهانی کـنـيـم         
با  سازمان های مخـتـلـف        
تماس بگيریم وّ آنان را بـه        
همـکـاری دعـوت کـنـيـم           
صدای خـود را بـه گـوش           

از ( جهـانـيـان بـرسـانـيـم            
طریق ميدیا رسانـه هـای       
مختلف  و کمـپـيـن هـا و            

 )غيرو
در این رابطه کـه از کـجـا           
شروع کردم باید بگویم که     
متاسـفـانـه مـدت زیـادی          
هست که به این نهـاد در       
آلمان توجه خاصی نشـده     
حدود یک ماه و نيم اسـت      

که دست بکار شـده ایـم        
سعی کـردم  از طـریـق            
ايميل رسما عالقه منـدان     
به نهاد کودکان مقدمند را      
دعوت به همکاری کنـم و       
خوشبختانـه بسـيـاری از        
دوستان اعـالم امـادگـی        
کردند کـه در ایـن جـا از             
تمامی آنان تشـکـر مـی         

هــمــچــنــيــن در        . کــنــم 
شهرهای مختلـف آلـمـان       
کميتـه مـخـصـوص نـهـاد           
ــد را           ــن ــدم ــق ــان م ــودک ک
تاسيس کنيم تا کسـانـی      
که مایل هستنند در ایـن        
نهاد عضو و فعال شـونـد،        
به این ترتيب کارها آسانتر     
و سریعتر  پيـش خـواهـد         

در حال حاضر تماس    .   رفت
بــا ســازمــان هــای بــيــن       
الملی و فعالـيـن حـقـوق         
کودکان  و همين طور زیـر        
پوشش قرار دادن ميدیا و      
رسانه هـای خـبـری  در           
اولویت کـارهـای مـا قـرار          
دارد و همينطور با کمپـيـن       
های مختلف از جملـه نـه        
به حجاب کودکان و نه بـه        

 .  مدارس مذهبی
و در آخر مـن از تـمـامـی            
دوستداران نهـاد کـودکـان       
مقدمند تقاضا دارم که مـا      
را در این راه  یاری کرده تا        
بتوانيم هر چه سـریـعـتـر          

این نهاد را جهـانـی کـرده         
تا حق زیستن و زندگی ،       
زنــدگــی پــر از شــادی و         
لبخند را بر کودکان جـهـان       

 . هدیه کنيم

 مسئول آيست: ادامه
 

شرايط زنده مى مانند براى هميشه اين روزهاى سياه را بـه            
ياد خواهند داشت و با آابوس اين روزها، شبهايشان را صبح           

 . براى آودآان هم آه شده بايد آارى آرد. ميكنند
 

اين وضعيت سياه، ارمغانى استكه آمريكا و متحدانش تـحـت           
لواى دمكراسى از يـك طـرف و جـريـانـات آـثـيـف اسـالم                        
سياسى، قوم پرستان و جنايتكاران ناسيوناليست از طـرف            

بعد از سالها محاصره اقـتـصـادى و          .   ديگر در عراق ببار آوردند    
آمبود دارو و آشتارى ساآت، جنگ تكميل آننده اين جنايت          

 .برنامه ريزى شده از طرف آمريكا و متحدانش است
 

عراق صحنه رويارويى نيروهاى ارتجاعى و ضد بشرى شـده           
استكه براى برترى سياسى در عراق و در منطـقـه از هـيـچ           

مسئوليت اين جـنـايـات بـر دوش           .   جنايتى رويگردان نيستند  
آمريكا و متحدانش و جريانات اسالمى و ناسـيـونـالـيـسـتـهـا                

از طرف ديگر مسئوليت ادامه اين وضـعـيـت بـر دوش               .   است
سازمان ملل و جامعه جهانى استكه با سكوت خـود عـمـال               

 .  دست آمريكا و جريانات جنايتكار محلى را باز ميگذارند
 

به اين مسابقه آشتار جمعى بايد خاتمه داد، تـنـهـا بـا بـه                   
ميدان آمدن انسانهاى بشردوست و اعتراض به عـامـلـيـن و              
مسئولين اين جنايات ميتوان به آودآان نان رساند، مـيـتـوان             

تنها با اعـتـراض مـا اسـتـكـه             .   لبخند را به آودآان باز گرداند     
بـا  .   ميتوان امنيت و خواب آسوده را به آـودآـان بـاز گـردانـد                 

اعتراض همه ما استكه ميتوان شاهد دنيائى بهتر و عارى از    
  .بايد اعتراض آنيم. جنگ و آشتار بود



 
 

!بپيونديد“ آودآان مقدمند”براى ايجاد دنيايى بھتر، به   

 
٤صفحه    ٥٤شماره  کودکان مقدمند 

 رفتار با آودآان: ادامه
 

ظریف، مانند ساختن چيزی با لگو و یا کاغذ و هر ماتریال            
دیگری به کودک یاری می دهد تا تمرکز حـواس خـود را               

کودک محيط پيرامونی خود، یـعـنـی         .   قویتر و زبده تر کند    
کـودک  .   جامعه  را با بازی می فهمد و هضـم مـی کـنـد                

احساسات خود را با بازی می آزماید و یاد می گيرد کـه              
کودک با بازی   .   از احساسات خود به موقوع استفاده کند      

زبـان  .   خود را می یابد و آنرا قوی و قوی تر می کند      "   من" 
یکی از مهمترین ابزار ارتباط گيری انسـانـی اسـت کـه                
.  کودک زبان خود را با بازی عميقتر و گسترده تر می کند           

بازی ابزاری است که کودکان توسط آن زندگی را تجـربـه            
شغل مـهـمـی کـه       .   بازی شغل کودکان است.   می کنند 

کـودک در یـکـروز        .   هزاران شغل را در خود جا داده است       
نقش پدر، مادر، خـواهـر،       .   هزاران شغل را بازی می کند     

کودک علوم امـروزه    .   برادر و عمه و خاله را بازی می کند        
را در ابتدایی ترین شکل و مفهوم خود با بازی می فهمد            

کودک احـتـرام بـه دیـگـران، رعـایـت حـق                  .   و می آموزد  
کـودک  .   دیگران، دوستی و محبت را در بازی مـی آمـوزد           
 . اعتماد به خود و توانای های خود را می آموزد

 
در تحقيقات جدید، محقيقين علوم تعليم و تربيت به ایـن           
نتيجه رسيده اند که بازی، نقش آموزشی مهمی بـرای           

از سوی این محقيقين پيشنهاد مـی شـود     .  کودکان دارد 
که برای آموزش کودکان در علوم متفاوت، بازی، بـه کـار             

در برنامـه هـای دانشـکـاهـی اروپـا بـرای                 .   گرفته شود 
معلمان مدارس و مهد کودک، بازی بعنوان یـک مـوضـوع           

 .مهم آموزشی، جای ویژه ای دارد
در شماره بعد، موضوع  را بيشر خواهيم شکافت و نقش 

  .بازی را در رشد کودکان، بررسی خواهم کرد

ــا     :   ادامــه ــه ب مصــاحــب
 افسانه وحدت

 
کشته ميشوند یا به سوء     

ایـن  .   تغذیه دچار ميشونـد   
کنفرانس باید بـيـشـتـر از         
هميشه به افشای چهـره     
کریه بـورژوازی حـاکـم در         
دنــيــا کــه حــتــی آب              
آشاميدنی را از ميلياردهـا     
مردم دریغ ميـکـنـد و هـر           
ساله ميليونها کـودک کـه       
از آب سالم محـرومـنـد را         

 . ميکشد، بپردازد
 

 یکی از موضوعات مهمی    
کــه در روز اول مــطــرح            
خواهيـم کـرد مشـکـالت         
ــودکــان           ــشــی از ک ــخ ب
مهاجرتبار اسـت کـه بـه          
معضل بزرگـی در سـوئـد         
تبدیل شده و دولت بدليل     
سياست ممـاشـاتـش بـا        
اسالم سياسی از حل آن     
عاجز است  و ما قاطعانـه       
خواهان تغييرات سریع در     
این موارد ازد ولت سـوئـد        

یکی از ایـن    .   خواهيم شد 
مـوارد مـدارس مـذهـبـی          
است که یکـی از مـوانـع          
اساسی در رشد طبيعـی     
و خالق کودکـان اسـت و         
آنـــهـــا را از جـــامـــعـــه           
پيرامونشان جدا ميکنـد و      
باعث مشکالت مـتـعـددی      
. در زندگی آنهـا مـيـشـود        

مورد دیگر طرح ممنوعيـت     
نهاد .   حجاب کودکان است  

ــد       ــنـ ــدمـ ــقـ ــان مـ ــودکـ کـ
مدتهاست که کمپيـن نـه       
به مدارس مذهبی، نه به      
حــجــاب اســالمــی بــرای      
کودکان را در دسـتـور کـار         

ایـن  .   خود قرار داده اسـت    
موارد که نام بردم از بحـث       
ــه در             ــی اســت ک ــای ه
کنفرانس مـطـرح خـواهـد        

ما در نهـاد کـودکـان        .   شد
مقدمند عـزم جـزم کـرده         
ایم  که  مدارس مذهـبـی        
و حجاب اسـالمـی بـرای         
کودکـان را نـه تـنـهـا در              
سوئد بلکه در هـمـه جـا          

 . ممنوع کنيم
نکته مـهـم دیـگـر سـنـد             

نهـاد کـودکـان      پيشنهادی  
بــرای تــغــيــيــر   مــقــدمــنــد   
 حقوق کـودک     کنوانسيون

اســـت کـــه بـــه زودی          
ایـن  .   خـواهـد شـد     نتشرم

  بـه   سند را ما درکنفرانس   
بحث خواهيم گـذاشـت و       
از مسئـولـيـن یـونـيـسـف           

دعوت خواهيم کرد در ایـن    
 . ميزگرد شرکت کنند

ــوق       "  ــق ــون ح ــوانســي ــن ک
بعضا از تـنـاقضـات       "   کودک

آشــکــار و کــمــبــودهــاى       
مهمى برخوردار است کـه     
نميتواند مبناى پـيـشـبـرد        

جـانـبـه    ه   يک مبارزه هـمـ     
 در   گسـتـرده  انسانـى و      

عــرصــه حــقــوق کــودک        
 ایـن سـنـد بـرای           . باشـد 

ــون       ــوانســي ــن تصــحــيــح ک
مــوجــود، بــرای قــابــل           

استفاده کردن آن و بـرای        
آنکه آن را بـه سـالحـی            
برای مبارزه در راه احقـاق      
حقوق کودک تبدیـل کـنـد        

 .نوشته شده است
 

چرا ممـنـوعـيـت مـدارس         
مذهـبـی و مـمـنـوعـيـت            
حجاب کـودکـان را مـهـم           

 ميدانيد؟
 

حـجـاب   :   افسانه وحـدت  
سمبل بردگی و تحقير زن     

ایـــن پـــوشـــش    .     اســـت
ارتجاعی سالمت روانی و    
جسمـی کـودکـان را بـه           
خطر می اندازد به آنها یاد      
ميدهد خود را پایين تـر از        
مردان بدانند و از بدنشـان      
. شــرم داشــتــه بــاشــنــد     

کودکانی که مـجـبـور بـه          
داشتن حجـاب هسـتـنـد        
اکــثــرأ از ورزش و بــازی          

حق شنا کـردن    .   محرومند
ندارند، از دروس مربوط بـه    
.  آموزش جنسی محرومند  

بــعــالوه در دوران حــاضــر       
ــم           ــرچـ ــه پـ ــاب بـ ــجـ حـ

 سـيـاسـی      -ایدئـولـوژیـک   
جنبش سياه و ارتـجـاعـی       
اســالم ســيــاســی بــدل      

مــبــارزه بــا   .   تشــده اســ  
حجاب و بخصوص حـجـاب       
کودکان و مبارزه با مدارس     
مذهـبـی بـویـژه مـدارس          
اسالمی جدا از مبارزه بـا       
. اسالم سياسی نيـسـت    

این مدارس عالوه بر نقض     
حقوق کـودکـان و تـأثـيـر            
ــدگــی           مــخــرب آن در زن
اجتماعی و فرهنگی آنها،    
ــاهــهــای        ــگ ــای ــدادی پ ــع ت
تبليغی و تربيتی جـنـبـش       
ارتـــجـــاعـــی اســـالمـــی    
هستند و خطر آن بـارهـا         
ــه هــای         حــتــی دررســان
سازشکار غـربـی خـاطـر         

 .نشان شده است
موضوعی که اهميت ویژه    

بـایـد   دارد این اسـت کـه         

را از زندگی کـودکـان      مذهب  
کودک اعـتـقـادی     .   بيرون راند 

. ندارد کودک مـذهـب نـدارد        
مذهب به کـودک تـحـمـيـل           

حجاب تحميل و زور     .   ميشود
بزرگسـاالن بـر سـر کـودک           

بـایـد بـا ایـن عـقـب             .   است
ماندگی قـاطـعـانـه بـرخـورد          

حقوق کـودک   دفاع از   .     شود
 سکـوالریسـم  جدا از دفاع از     

ــت و            ــسـ ــيـ ــاع از     نـ دفـ
سکوالریسم بعـنـوان شـرط       
ضــروری یــک جــامــعــه آزاد        
 . بسيار مهم و حياتی است

 
شما به عنوان فعال حـقـوق        
کودکان در اروپا چـه بـرنـامـه        
هــای دیــگــری بــرای افشــا       

ی اسالم سـيـاسـ    ومقابله با   
که حقی برای کـودک و زن         

 قائل نيست  دارید؟ 
 

بـا تـمـام      :   افسانه وحـدت   
 بایـد جـلـوی حـمـایـت             توان

مادی و مـعـنـوی دولـتـهـای           
غربی از جریانات اسالمی را     

باید مذهب، اسـالم،  .   بگيریم
قوم پرستی، راسـيـسـم و         
نسبيـت فـرهـنـگـی و هـر             
نظریه و تفكری آه فرهنگ و      

یکـسـان و        آمال و ارزشهای  
جهانشمول انسـانـی را بـه         
رسميت نمی شناسد نـقـد       

 خواهان تـغـيـيـر فـوری           . آرد
. قوانين به نفع کودکان شـد      

ما بر موارد زیر تأکيد داریم و        
تا تحقق کامل آنها از تـالش        

 .  دست نخواهيم برداشت
ممنوعـيـت حـجـاب بـراي            -

 کودکان
ــدارس           - ــدن م ــه ش ــت بس

مذهبي، و هرگونه تبلـيـغـات      
 مذهبي براي بچه ها

ممنوعيت حجاب و داشتـن       -
هرگونه مظاهر مـذهـبـي در        

 مدارس
متوقف کردن پرداخـت هـر         -

گونه کمک هزينه بـه مـراکـز         
 مذهبي 

تعيين مجازات قانوني براي      -
کساني که مرتکب اذيـت و        

 و   آزار و خشونت و قتل زنـان      
 مـي شـونـد، بـدون          کودکان

هيچ تخفيف و مالحظاتي در      
تعيين مجازات براي کسانـي     
که تحت عـنـوان مـذهـب و            
 . سنن مرتکب جرم شده اند

 
 بـه فـعـالـيـن          پيام کنفرانس 

 کــودکــان در ايــران        حــقــوق
 ؟چيست

  
مـتـشـکـل     :   افسانه وحدت 

. شوید، متشـکـل شـویـد       
جمع های دفاع از حـقـوق       
. کودکان را تشکيل دهـيـد     

با نهاد کودکان مـقـدمـنـد         
تماس بگيرید تا بـتـوانـيـم         
همکاريهاى وسيعى را در     
دفاع از حقوق کودکـان در       

ــران     ــدن        اي ــب ران ــق و ع
حکومـت ضـد زن و ضـد            

داشـتـه   کودک اسـالمـی      
مــا مــيــتــوانــيــم   .   بــاشــيــم

کمپينهاى قدرتمندى را در    
کنار هم در مقيـاس بـيـن         

. به پيـش بـبـریـم       المللى  
بــراى خــاتــمــه دادن بــه        

خشــونــتــى کــه عــلــيــه       
کودکان در ايران مـيـشـود        
بايد کارى وسيع و ادامـه        

 پرچـم   بايد،    دار بپيش برد  
دفاع از حقوق کودک را در      

 جنايت  باید.   ایران بلند کرد  
 .عليه کودکان را پايان داد

 از همه فعالين این عرصه     
مــيــخــواهــم کــه بــه هــر        
شکـلـی کـه مـيـتـوانـنـد             
دربــحـــث هــای  ایـــن            

از .   کنفرانس دخيل شونـد   
طریق ایـمـيـل، نـوشـتـن           
ــا شــرکــت           مــطــلــب و ی

 .  مستقيم

 چه آسى فرياد آودآان در عراق را ميشنود: ادامه
 

این آن نيرویی است که می تواند، دستان نحيف کودکان در           
عراق را بگيرد و از جهنم بمب و آتش و فـقـر و مـرگ، رهـا                 

اما متاسفانه این صف ميليونی امروز در خيابانها غایب         .   کند
این نيروی عظيم جبهه سوم است که باید، متشکل         .   است

کار عظيمـی اسـت امـا        .   شود و با تمام قوا به ميدان بيایيد  
این مهم دست فعالين جبهه سوم را مـی          .   امکانپذیر است 

. جبهه ای که جبهه انسانيت عليه بـربـریـت اسـت            .   فشارد
وقت را نـبـایـد        .   جبهه صلح و آرمش عليه جنگ و تروریست    

. همين امروز باید دست بکار شد، فردا دیر اسـت          .   تلف کرد 
فعالين جبهه سوم باید، فعالين جنبش های دفاع از حقـوق           
کودکان، زنان، کارگران و همه فعالين حقوق بشر را درگـيـر              

همه ما و  اکـثـریـت مـطـلـق              .   فعاليتهای جبهه سوم بکنند   
مردم  جهان در قدرتمند شدن جبهه سوم و تـمـام شـدن                 

بـيـایـد دسـت در         .   جنگ کثيف تروریستها، ذینفع هسـتـيـم       
دست هم بزرگترین و قویترین جبهه یعنی جبهه سوم عليه          

 .هر دو قطب تروریستی را سازمان دهيم



 

 

چه آسى فرياد آودآان در عراق را   :  ادامه
 ميشنود

 
هزاران کودک که از گرسنـگـی زجـر مـی             

روزهای سيـاهـی کـه       .   کشند، اضافه کرد  
کودکان در عراق گرفتار آن شده اند، انـگـار        

دنيا از کنار اخبار قلع و قـمـع          .   پایانی ندارد 
بـایـد گـفـت       .   کودکان در عراق مـی گـذرد       

کودکان در عراق فراموش شده گان تـاریـخ         
 بـراثـر   2007در اواخر فوریه . معاصر هستند 

 کودک کشته   20انفجار یک بمب در بغداد،      
د ماننـد   ئ روزنامه های کشور سو   .   شده اند 

دیگر خبرگزاریهای جهان، ایـن خـبـر را بـا              
تيتری کوچک در صحفه های ميانـی خـود          
منتشر کردند اما در همان روزنـامـه هـای            

٥صفحه    ٥٤شماره  کودکان مقدمند 

 آمپين عليه اعدام آودآان: ادامه
 

 . کودکان يک مبارزه گسترده عليه اعدام در ايران است
 در سـطـح بـيـن       ،اخيرا اعتراض به اعدام کودکان در ايران     

 . المللي شدت و گسترش بيشتري يافته است
نماینده سازمان عفو بين الملل در مصاحبه ای با روزنـامـه     
سراسری اکسپرسن به اعدام کودکان در ایران اعـتـراض           

ایران تنها کشوری است که در حـال حـاضـر             :   کرد و گفت  
اليزابـت  .    سال را به اعدام محکوم می کند       18کودکان زیر   

با وجود ممنوعيت بيـن الـمـلـلـی،           :   " لوفگرن سپس افزود  
 سال کماکان در ایـران       18حکم اعدام در مورد کودکان زیر       

وی در ادامه توضيح می دهد که چگـونـه          .   صادر می شود  
حکومت ایران سعی می کند که قوانين بين الـمـلـلـی را               

 ساله را عـقـب مـی      18اجرای حکم کودکان زیر     .   دور بزند 
 سالگی و باالتر برسنـد و    18اندازد تا این کودکان به سن    
رضا علی نژاد و دالر دارابی      .   سپس آنها را اعدام می کند     

دو نمونه از نوجوانانی هستند که در هنگام دسـتـگـيـری،             
 18 سال بودند و اکنون که در زندان به باالی سـن              18زیر  

 .سال رسيده اند، خطر اعدام آنها را تهدید می کند
 

مينا احدی و نازنين افشين جم در مالقات خود با پارلـمـان     
 کـمـپـيـن عـلـيـه اعـدام               2007اروپا در تاریخ هفتم فوریه      

در همين رابطه قعطنامه ای تهيـه       .   کودکان را اعالم کردند   
شده است که بـه امضـاء نـمـایـنـد گـان پـارلـمـانـهـای                         
کشورهاي اروپایی، کانادا و امریکا و همچنين سازمانها و          
همه کسانی که مدافع حقوق انسانی و مخالف مجـازات          

هـدف زیـر فشـار گـذاشـتـن             .   اعدام هستند مـی رسـد      
جمهوری اسالمی و توقف اعدام کسانـی اسـت کـه در               

 .  سال بوده اند18هنگام وقوع جرم، زیر 
 

ما همگی را فرا می خوانيم که به این کمپين مـهـم کـه                 
گامی بزرگ در راه لغو نهایی قانون مجازات اعدام در ایران           

 .است، بپيوندند
شما هم می توانيد به این کـمـپـيـن بـزرگ و انسـانـی                     

بهر طريق ممکن کـمـک کـنـيـد جـلـوي اعـدام                  .   بپيوندید
به جنبش عليه اعدام کودکـان      .   کودکان در ايران را بگيريم      

 ! بپيونديد
 کمیته بین المللی علیه اعدام

 2007 /03 /27  

 
 :خطاب به مسئولين پناهندگى در مراآش

 پناهندگى ثریا ایروق و فرزندش: موضوع
 

بدیـنـوسـيلـه عـمـيـق          " نهاد کودکان مقدمند در کانادا"ما  
" پریسا ثریـا ایـروق     " ترین نگرانيمان را در مورد سرنوشت       

که در سالن ترانزیت فرودگاه مراکش در حـال اخـراج بـه               
 .ايران است را ابراز ميکنيم

 
ما خواهان اين هستيم که دولت مراکش فورا پناهندگـی          
ایشان و فرزندش را مورد قبول قرار داده  و حـکـم اخـراج          

مـا هـمـچـنـيـن مـی خـواهـيـم کـه                     .   آنها را لغو نـمـایـد       
کميساریای پناهندگان سازمان ملل متحـد پـنـاهـنـدگـی             

 . ایشان را برسميت بشناسد
 

ما منتظر دخالت فوری شما برای رفع تهدید ازایـن افـراد              
باید خاطر نشان کنـيـم کـه دولـت مـراکـش و                  .   هستيم

کميساریای پناهندگان سازمان ملل متحد مسئول جان و        
 . آزادی  خانم ایروق و فرزندش می باشند

 
 نينا تابان

 دفتر نهاد کودکان مقدمند در کانادا
 2007 مارس 29 مطابق با 1386نهم فروردین 

 تورنتو، کانادا
com.rogers@taban_nina ای ميل : 

 ممنوعیت فوری حجاب برای کودکان

 کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد و مسئولين پناهندگى در مراآش: خطاب به
پناهندگى آیسا دخترچھار ساله و مادرش پریسا ثریا ایروق : موضوع  

 
از سـوم مـارس در سـالـن             آیسا دختر چهار ساله همراه  با پريسا مـادرش،           

 . ترانزيت آازابالنكا در مراکش گرفتار شده اند
پريسا قربانى خشونتهاى جنسى، سو استفاده، تهديـد و آزارهـاى يـكـي از                

او زندگيش در ايران توام بـا رنـج،           .   عاملين جمهورى اسالمى قرار گرفته است     
پريسا يكى از قربانيان قوانيـن و سـنـت هـاي               .   دلهره، اظطراب و تهديدات بود    

پريسا تنها راه خالصى خود و دخـتـرش   .   ارتجاعى و عقب مانده اسالمى است     
آیسا و مادرش با مشکالت فـراوان از    .   را در این دیده است که ایران را ترک کند         

ایران خارج ميشوند اما متاسفانه در حال حاضر در دست دولـتـهـای تـرکـيـه و                     
 مراکش  اسيرند 

 
 راهى ترآيه ميشوند و از مسـيـر آـازابـالنـكـاى               ٢٠٠٧در فوريه   آیسا و مادرش    

 پريسا و   ٢٠٠٧در تاريخ سوم مارس .   قصد ورود به اروپا را داشته است       مراآش
دخترش به دليل داشتن پاسپورت جعلى در فرودگاه آازابالنكا دستـگـيـر و بـه                  

در فرودگاه ترآيه پريسا از مقامات ترآيه اى در فرودگـاه           .   ترآيه ديپورت ميشوند  
درخواست پناهندگى ميكند اما اين مقامات بدون آـوچـكـتـريـن اعـتـنـايـي بـه                    

در آازبالنكا  .   او، مجددا وى را به آازابالنكا ديپورت ميكنند        درخواست پناهندگى   
نيز مجددا پريسا درخواست پناهندگى ميكند اما مقامات مـراآشـى بـه جـاي                 
رسيدگى به درخواست پناهندگى پريسا تالش ميـكـنـنـد از طـريـق سـفـارت                     

پريسا مقاومت آرده   .   جمهورى اسالمى در مراآش وى را به ايران ديپورت آنند         
و اعالم ميكند به هيچ وجه حاضر به بازگشت به آن جهنـم نـيـسـت و اعـالم                       
ميكند آه بازگشت وى توام با خطرات زيادى از جمله قتل وي يـا ربـوده شـدن           

 . فرزندش توسط يكي از عوامل جمهورى اسالمى ميباشد
پريسا و دختر چهار ساله اش آماآان بدون هيچ امـكـان زيسـتـى در سـالـن                   

 .ترانزيت فرودگاه سرگردان هستند
هيچ دولتی و هيچ کسی را محق نميداند که زندگی             "  کودکان مقدمند "نهاد  

تمامى اين دولتها ظاهرا قوانين مربوط به آودك و . کودکان را به  مخاطره اندازند
حقوق بشر را امضا آرده اند اما روزانه و سيستماتيك آودآان در اين آشورها                

 . قربانى اند
 

 :فورا خواهان" کودکان مقدمند"نهاد 
 

 دولت مراکش حکم ديپورت آیسا و مادرش را سريعا ملغا کند_ ١
 دولت مراکش پناهندگی آیسا و مادرش را فوری قبول کند_ ٢
کميساریای پناهندگان سازمان ملل متحد پناهندگی آنها را برسميت          _    ٣

 بشناسد
کميساریای پناهندگان سازمان ملل متحد به دولت ترکيه در مورد                  _  ٤

 .رعایت نکردن کنواسيون حقوق کودک کتبا اخطار دهد
 

 کودکان مقدمند
 ٢٠٠٧سوم آوريل 

همان روز، خبر تصادف یک اتوبوس را در          
 نفر کشته شـده بـودنـد بـا            7د  که    ئ سو

درشترین تيتر در صحفه اول، تحت عنـوان   
مـنـتـشـر کـرده        "   فاجعه بزرگ انسـانـی    " 

قلب هر انسانی که ذره ای هـنـوز         .   بودند
وجدان انسانی داشته باشد از این خـود         
فروشی مدیای دنيا، به درد و خشم می        

چه کسی فریاد این ضـعـيـفـتـریـن و             .   آید
ظریفتریـن انسـانـهـای کـوچـک را مـی                
شنوند؟ چه کسی قرار است به داد ایـن         

 کودکان بی دفاع برسد؟
 

بشریت متمدن، انسانـهـای کـه در ابـعـاد              
 سـال    4ميليونی عليه جنگ تروریستها در       

٤ادامه صفحه  . پيش به خيابانها آمدند  



  

 ممنوعیت هر نوع آزار، فشار و ارعاب به کودکان
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اگر مسابقات جهانى شنا را در هفته قبل ديده بـاشـيـد             
 . احتماال اين عكسها برايتان آشناست

 ساله از اآـرايـن بـعـد از ايـنـكـه              ١٨آاترينا زابكو شناگر    
نتوانست در مسابقات بين المللى رآـورد الزم را بـراى              
شرآت در فينال بدست آورد مورد حمله مربى اش آـه             

صحنه هاى اين درگيرى چنـد  . پدرش هم بود، قرار گرفت 
. دقيقه بطور مستقيم از تلويزيونهاى جهان پخش گـرديـد         

اين درگيرى با دخالت پليس خاتمه يافت و آاترينا گـريـه             
 .آنان سالن مسابقات را به همراه پليس ترك آرد

 
اين تنها نمونه خشـنـونـت و اذيـت و آزار والـديـن بـر                        
. آودآانشان در سالنهاى ورزشى و يا در تمرينات نيست     

درصـد  .   بخش زيادى از آودآان زير اين فشار قـرار دارنـد            
بااليى از آودآان در مواقع تمـريـن و يـا مسـابـقـات بـا                     
فريادها و يا توهين تحقير از جانـب والـديـن خـود روبـرو                  

اين شرايط بطـور مـداوم ادامـه دارد چـرا آـه                  .   هستند
والدين اغلب بهمراه آودآانشان در تمرينات و مسابقـات         

والدين گاها وقت و پول زيادى براى اينـكـه          .   شرآت دارند 
لـذا  .   آودآشان فرد مهمى در ورزش شود،  مـيـگـذارنـد             

آودك هميشه زير فشار روحى قرار دارد تا اين خواسـت           
 . را تامين آند

دنياى واژگونه اى داريم بجايى اينكه نبوغ، اسـتـعـداد و              
توان آودك در خدمت او، خانواده و هـمـه جـامـعـه قـرار                  
داشته باشد، تبديل به آااليى شده است آـه بـايـد در               

اگر همـه آـوشـش و         .   رقابت در بازار به پول تبديل گردد      
تقالى آودك در مسابقات به مدال و بـه پـول مـنـتـهـى                   

 . نشود بى ارزش و بيهوده است
آتك خوردن آاترينا هم به همين دليل بود آه تالش اش         
جبران آننده وقت و مخارجى آه پدرش متقبل شده بود          

بدين گونه استكه انسان نه تنها با آـودك خـود             .   را نكرد 
بيگانه ميگردد بلكه وحشيانه به عـزيـزتـريـن آـس خـود                

 . حمله ور ميشود
بايد جهانى ساخت آه توان، مهارت و اسـتـعـدادهـا در               
خدمت فرد و جامعه قرار گيرد و هيچ محدوديت اقتصادى          
و اجتماعى باعث فشار  روحى و جسـمـى و تـحـقـيـر               

 . نگردد

این تيترهای اخبار مربوط به عـراق در          
 . دو هفته گذشته است

 40انفجار سه بمب در بغداد، بيش از        " 
کشته داشته کـه اکـثـر آنـهـا کـودک               

بيش از نيمی از زخـمـيـهـای       " .   "   بودند
 نفر هستند، کمـتـر      130این انفجار که    

سـه کـودک کـه        " .   "    سال دارنـد   14از  
سعی می کردند در ميـان زبـالـه هـا،             
مس را از یک خمپاره جدا کـنـنـد و در              
بازار بفروشند، بر اثر انفجار آن کشـتـه         

در بمباران فلوجه دست کـم       " .   " شدند
چهار تن از جمله یک زن و دو کـودک،            

یـک آمـبـوالنـس در         . "   "   کشته شـدنـد   
فلوجه مورد اصابت موشک قرار گرفـت       

 زن و     7که براثر انفجار که پيـش آمـد         
تروریسـتـهـا در      ." " کودک کشته شدند 

آخرین بمگذاریها در عـراق از کـودکـان           
برای انفجار یک ماشـيـن نـزدیـک یـک             

 ." بازار در بغداد استفاده کردند

چه کسی فریاد گوشخراش 
 کودکان در عراق را می شنود؟

کودکانی که در میان آتش بمبھای 
!آمریکایی و اسالمی جزغاله می شوند   

 
 فرزاد اديبى

٥ادامه صفحه   

مصاحبه با افسانه وحدت درباره 
 برگزاری کنفرانس نھاد کودکان مقدمند 

 )  آگوست۵  و ۴ (

ایــن گــوشــه ای از واقــعــيــت بســيــار            
وحشتناکتری اسـت کـه گـریـبـانـگـيـر               

از یـکـسـو     .   کودکان در عراق شده است    
کــودکــان چــه در مــدرســه، اتــوبــوس           
مدرسه، بازار، زميـن فـوتـبـال قـربـانـی              
بمبهای تروریسـتـهـای اسـالمـی مـی            
شوند و از سوی دیگر قربانی بـمـبـهـای           

اما فاجعه به ایـن      .   ارتش امریکا و شرکا   
آخرین اخبار حـاکـی از       .   ختم نمی شود  

این است که تروریستهای اسـالمـی از         
کودکان برای عمليات انتحاری استـفـاده       

این جهنمی است که امریـکـا   . می کنند 
و همدستانش از یـکـطـرف و جـنـبـش               
اسالمی و جمهوری اسالمی و هـمـه          

اسالمی از سوی دیـگـر        -مرتجعين ملی 
 .تدارک دیده است

 
به این آمارها باید، آمار هزاران کودک که        
از نبود دارو حتی بـر اثـر یـک اسـهـال                 
. ساده، جان خود را از دسـت داده انـد            

هزاران کودک که به بردگی فروخته می       
 . شوند

ــد      ــن ــدم ــق ــان م ــودآ ــان :   آ زم
کنفرانس کودکـان مـقـدمـنـد         
نــزدیــک مــيــشــود، هــدف از       
ــفــرانــس         ــرگــزاری ایــن کــن ب

 چيست؟
 

کـنـفـرانـس     : افسانه وحدت 
امسال کودکان مقدمـنـد از جـایـگـاه ویـژه ای                 

با توجه به رشـد و گسـتـرش            .   برخوردار است 
جنبش آزادی و برابری  و با توجه به اوجـگـيـری             
جنبش دفاع از حقوق کودک در سالهـای اخـيـر            
در ایران، با توجه به بزرگـداشـت بـاشـکـوه روز               
جهانی کودک در شهر های مختلف، فستـيـوال         
مدرن و باشکوه آدم برفيها در کردستان کـه بـه            
یک سنت زیبا در دفاع از حـقـوق انسـانـی و                  
ماگزیماليست کـودکـان تـبـدیـل شـده اسـت،               
وظایف ما را در راه احقاق اهـدافـی کـه داریـم               

 در دنيایی آه هر روزه هزاران       . سنگين تر ميکند  
آودك از گرسنگی و کـمـبـود آب آشـامـيـدنـی                
سالم ميميرند، از سوء تغذیه، عدم بـهـداشـت،       

در .   نداشتن مسکن و سرپرست رنـج مـيـبـرنـد           
معرض خشونتـهـای جسـمـی و روحـی قـرار                

در دنيایی آـه    .   ميگيرند، خرید و فروش ميشوند    
ميليونها آودك در تجارت سياه جـنـسـی مـورد          
تجاوز قرار می گيرند و یا به قـتـل مـيـرسـنـد و                  

در دنـيـایـی آـه        .   اعضای بدن آنان را ميفروشند    
جنگ و تعصبات قومی و مـذهـبـی کـودکـان را               
سالخی ميکند، صدای فریاد اعتراض ما باید هر        

این کنفرانس یک کار سياسـی      .   چه رساترشود 
آگاهگرانه است که اهداف ما، نـگـرش مـا بـه               
کودک و تبيين ما از حقوق کودک را در مـقـابـل               

 ايــن کــنــفــرانــس و        . جــامــعــه قــرار مــيــدهــد     
دستاوردهاى آن ميتواند تصويرى از يـک نـهـاد             
عميقا مترقى و پيگير مدافع حقـوق کـودک بـه             
فعالين و مدافعين اين عرصه در ايران بدهد و از           
اين زاويه الگويى را پيش رويشان بـگـذارد و يـا              
امکان ارتباطاتى گسترده تر را در ايران فـراهـم           

و بدين طريق تاثير گذارى ما را در مقياسى         کند  
ایـن کـنـفـرانـس بـا           .   وسيعتر امکان پذير سـازد    

مباحث اش و ارائه آلترناتيوهایش باید بتواند بـه         
تقویت یک گرایش رادیکال و انسانی در مـبـارزه          
برای احقاق حقوق کودک در ایران، سوئد و هـر          

 . جای دیگر دنيا کمک کند
    

چه مسائلی در این کنفرانس مـطـرح خـواهـد              
 شد؟

کنفرانـس در دو روز بـرگـزار            :   افسانه وحدت 
روز اول بــه زبــان ســوئــدی و            .   خــواهــد شــد  

. انگليسی و روز دوم به فارسی  خـواهـد بـود           
این کنفرانس ميخواهد و باید فریاد کـودکـان در         
کشورهایی باشد که اسالم سياسی حقوقـی       

بـایـد فـریـاد       .   برای آنان باقی نگذاشـتـه اسـت        
ميليونها کودک عراقی باشد که در اثـر جـنـگ              

 خانمانسوزو تروریسم اسالمی 
٤ادامه صفحه   


