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  رفتار با آودآان
امير توآلى: سردبير  

 فرزاد اديبى
آارشناس 
 تعليم و تربيت

ــان   ــودآـــــ آـــــ
ــد  هــر :   مــقــدمــن

آودآى در سنيـن    
ــلــف داراى      مــخــت
عالقه مندى هاى   
ويـــژه اى خـــود       
ــال       ــثـ ــت، مـ اسـ
آودآـى عـاشـق      
ــال اســت،      ــب ــوت ف

 امير توآلى

٧ادامه صفحه   

٨ادامه صفحه   

يكى ديگر از اسـب سـوارى خـوشـش            
ميآيد و آن يكى از الكـتـرونـيـك و تـمـام                
دنيايشان و خواب و خوراآشان و شكـل        
. بازى هايش در اين زمينه ها دور ميزنـد        

البته بازى جـايـگـاه ويـژه اى بـر رشـد                 
جسمانى و شكل گـيـرى شـخـصـيـت             

اما بسيـار ديـده شـده آـه             .   آودك دارد 
پدران و مـادران از ايـن عـالقـه آـودك                 
خرسند نبودند و به اشـكـال مـخـتـلـف              
موانعى بر سـر بـازى و دنـيـاى آـودك                
ميگذارند و دليل ميآورند آه مثال تو بـايـد          
دآتر شوى، اسب سوارى يعنى چه يك       
وقت ميافتـى و فـلـج مـيـشـوى و يـا                   
هستند والدينى آه ميگويند آـودك مـا          
مريض است چون فقط به يك چيز فـكـر           
ميكند و به مسائل ديگر بى توجه است        

 .و نگران سالمت 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؟
 

پدر و مادری که بازی  :   فرزاد اديبى 
را مانعی برای پيشرفت کودکانشان     
در درس و زندگی مـی دانـنـد، بـه              
نقش مثبت و مهم بـازی، آگـاهـی           

اگر والدینی عمـيـقـأ نـگـران          .   ندارند
آینده کودک خود هسـتـنـد و مـی             
خواهند کـه کـودکشـان در آیـنـده،             
موقعيت مستحکم و ثابتی داشـتـه        
باشد باید به کودک خود اجازه دهند       
که خصوصيتهایی که برای موفقيـت      

 در کار، تحصيل و زندگی در آینده 

 !خبر خوش، پريسا و دخترش راهى آانادا شدند

همانطوریکه قبال گزارش          
کرده بودیم، پريسا و کودک        
چهارساله اش بنام آیسا از        
سوم مارس در فرودگاه             

آازابالنكا مراکش گرفتار         
شده بودند و خطر ديپورت        

 . آنها به ايران جدى بود
اما با فعاليتهاى اعتراضى        
وسيع و حمايتهاى پرشور از     
پريسا و دخترش نه تنها           
خطر ديپورت آنها رفع شد         
بلكه در سيزدهم ماه آوريل      
نماينده آميسارياى               
پناهندگان در فرودگاه به          
مالقات آنها آمد و به آنها           
اطالع داد آه بعنوان                
پناهنده از طرف دولت آانادا     
پذيرفته شده اند و انتقال         
آنها به آانادا در به مرحله          

 .اجرا در آمد
در "  کودکان مقدمند  "واحد   

کانادا و در سوئد فعاليتهاى        
گسترده اى را  براى نجات          
پريسا و دخترش انجام دادند      

: آه خطوط وار بدين شرح اند     
ارسال نامه هاى اعتراضى       
به آميسارياى پناهندگان        
سازمان ملل و مسئولين          

آريم .  پناهندگى در مراآش   
شاه محمدى رئيس آودآان      
مقدمند در سفارت مراآش       
در استكهلم با مسئولين          
مراآشى مالقات آرد و             
اعتراض شديد خود را به            
وضعيت غيرانسانى و              
غيرقابل تحمل پريسا و دختر      

 . چهارساله اش ابراز نمود

 اول ماه مه، 
!آودآان را در قعطنامه هايتان فراموش نكنيد  

در اين روز آارگران و مردم آزاديخواه به خيابانها . اول ماه مه روز جهانى آارگر را پيش رو داريم
روزى آه در همه    .   ميآيند تا اعتراض خود را به نظام سرمايه دارى و حكومت هايش ابراز آنند             

اقصا نقاط جهان شاهد صف آرايى مزدگيران و فرودستان در مـقـابـل طـبـقـه سـرمـايـه دار                           
 . هستيم

!نگذاريم آودآان را اعدام آنند  
مسئول آودآان ”محصاحبه با آريم شاه محمدى 

باید دست مذهب و نھادهای اسالمی را از 
 زندگی کودکان کوتاه کرد

١٢ادامه صفحه  عبدل گلپريان  
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 ١٥نشريه فارسى هر 
روز و نشريه به زبان 

سوئدى ماهانه منتشر 
ميشوند و از طريق 

سايت آودآان مقدمند 
 در دسترس ميباشند

 دست مذهب از زندگی کودکان کوتاه

٢صفحه    ٥٥شماره  کودکان مقدمند 

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  

 
 : ادامه

 رفتار با آودآان
 

نياز دارد را بـه کـمـک           
همين بـازیـهـایـی کـه          
معموأل با دلسـردی بـا       
آن برخورد می کنند، به     

 .دست بياورد
 

از بازیهای کودکـانـه در       
یــيــن تــا   ئ ســنــيــيــن پــا  

بازیهایی چون، فوتبـال،    
واليبال و انواع بازیهایی    

" ورزش" کــه امــروزه        
گفته می شوند، بـرای      
رشــد شــخــصــيــت و        
توانـایـی هـای کـودک         
. مفيد و مـثـبـت اسـت        

یکی از عواملی که پـدر    
و مادر مانع بازی آزادانه       
کودکان خود می شوند    
این است که احسـاس     

خطـری  .   خطر می کنند  
که در پس هر بـازی و         
ورزشی خوابيده است،   
این والدین را وادار مـی      
کند که بـه جـای بـاال           
بردن نکات ایمنی بـازی     
مذبور، مانع بازی کودک    

ــد      ــونـ ــی شـ ــر .   مـ اگـ
بخـواهـيـم از خـطـر و            
ریسک بـازی و ورزش        
حرکت کنيم، هيچوقـت    
به نتيـجـه ای درسـت         

خـطـر   .   نخواهيم رسيـد  
برای نه تنها کودکان ما     
بلکه خـود مـا در هـر            

در .   شرایـطـی هسـت     
دنيای امروزه همـردیـف     
کــاهــش یــکــســری        
خطرها بـرای انسـان،       
سری جدیدی خـطـر و       
حــادثــه بــوجــود آمــده      

هر پياده ای کـه     .   است
در خيابانهای شلوغ پـر     
از ترافيک راه می رود،       
خطر تصادف وی را بـه       
همان اندازه تهدید می    
کند که یک فوتباليست    
ممکن است در حـيـن        
. بازی دستش بشکـنـد    

بنظر مـن مـا پـدران و           
مادران نبـایـد خـطـرات        
احتمالی بازیهایی کـه     
کودکانمان انتخاب مـی    
کننـد را آنـقـدر بـزرگ           
کنيم که هـم مـانـعـی         
برای بازی کودک شـود     
و هم خود ما با نگرانی      
بی انـدازه سـالمـتـی         
خــود را بــه خــطــر             

باید توجه کرد   .   بيندازیم
که در دنيای امـروز کـه        
همه چـيـز مـاشـيـنـی          
شده است و بازیـهـای      
تلویزیونی و کامپيوتـری    
ــای             ــه روز جـ روز بـ
بيشتری در زندگی مـا      
و کودکان ما می گيـرد،      

بازیهایی که با فعـالـيـت       
بدنی توام است نه تنها     
برای کودکان ما مـفـيـد        
است بلکه انجام آن بـه       
ــرای         ــرورت بـ یـــک ضـ
سوخت و ساز درسـت      
بــدن و رشــد مــثــبــت         
جسمی و روانی کودک    

بـه  .   تبدیل شـده اسـت     
نظر من هر چه بازیهـای      
تلویزیونی و کامپيـوتـری     
جای کمتری در زنـدگـی     
کودک داشته بـاشـنـد،       

من مـوافـق    .   بهتر است 
مــحــروم کــردن کــامــل      
کودکان از ایـن بـازیـهـا           
نيستم اما بنـظـرم یـک        
تلفيق درسـت از انـواع        
بازیها فکری و بدنی بـه       
کودک ما این فرصـت را       
می دهد که همه جانبه  

انتخاب بـازی    .   رشد کند 
مناسب برای کودک، در    
قسمت عـمـده آن بـه          
. عهده خود کودک است   

به این مـعـنـی کـه در            
مــيــان انــواع و اقســام       
بازیهای ورزشی، کودک   
ممکن است به یکی از      
این بازیها توجه و عالقـه   

پدر و مـادر     .   نشان دهد 
باید به کودک خـود ایـن        
شــانــس و فــرصــت را        
بدهند که وی این بـازی      
مورد عالقه را آزمـایـش       

کودکان خود من از    .   کند
رقص باله تـا کـاراتـه را          

بـایـد   .   آزمایش کرده اند  
یـــادآوری کـــنـــم کـــه       
جنسيت کودک نـقـش      
عمده ای در انـتـخـاب           
نوع بـازیـهـای ورزشـی        
ندارد و نباید هم داشته    

این کـه بـر اثـر          .   باشد
تبليغات خود ما در خانه     
و یا تبلـيـغـات جـامـعـه           
کودکان پسـر عـمـدتـأ         
بازی فوتبال را انـتـخـاب       
می کنند، بحثـی جـدا       
است که می تـوان در        

دخترانه یـا   " بحث بازیها   
. به آن پرداخت  "   پسرانه

در هر صورت شـکـل و         
نوع بازی نقش تعـيـيـن       

نـفـس   .   کننده ای ندارد  
خود بازی و شرایطی را     
که بـرای رشـد کـودک         
فراهم می کند، مـهـم       

در شمـاره بـعـد       .   است
تالش خـواهـيـم کـرد،         
مضمون این نقش را بـا       
آوردن مثال و نـمـونـه،         

 . بيشتر توضيح دهيم

بنا به خبری که از طـرف        
خبرگزاری مهر مـنـتـشـر        
شــده اســت، دو نــهــاد       
ــوری        ــه ــم ــت ج ــوم ــک ح

سازمان امـور   "   اسالمی،
اجتماعی بهـزیسـتـی و       
ــرآن      ــقـ ــان دارالـ ــازمـ سـ

بـطـور مشـتـرک       "   الکریم
اعالم کـرده انـد کـه در           
صدد ایجاد و راه انـدازی        

برای "   مهد کودک قرآنی  " 
سنين پيش دبسـتـانـی       
هستند و این طرح را از        

 بـه مـرحلـه        1386سال  
 .اجرا خواهند گذاشت

ایــن اقــدام نــهــادهــای     
حکومتی گامی دیگر در    
جــهــت مســمــومــيــت     
اذهان کودکانی اسـت     
که به گفته آنان پـيـش        
دبستانی خوانـده مـی      

کودکان زیر سـن     .   شود
قانونی باید از هر گونـه      

 –آمــوزش اســالمــی       
مذهـبـی مصـون نـگـه          

نــهــاد .   داشــتــه شــونــد  
کودکان مـقـدمـنـد ایـن         
تالشهـای ضـد کـودک        
رژیـــم اســـالمـــی را        
بشدت محکوم می کند    

و ازوالدین این کودکـان،     
هـــمـــه نـــهـــادهـــا و        
ســازمــانــهــای مــدافــع     
حــقــوق کــودکــان مــی     
خواهد در مـقـابـل ایـن         
شستشوی مغزی کـه     
می خواهد کـودکـان را       
به فرامين پوسيده قرآن    
آغشته سازد، اعتـراض    

نـبـایـد سـاکـت        .   کنـنـد  
نشست و نظاره گر هـر      
بالیی باشيم که اسالم    
مــی خــواهــد بــر ســر       

این طرح  .   کودکان بياورد 
طالبان کـه نـهـادهـای         

رژیــم اســالمــی بــدان      
ــد،        مــتــوصــل شــده ان
موجودیت حال و آیـنـده      
کودکان را بـا خـطـرات         
جبران ناپذیری مـواجـه      

بـایـد   .   خواهد سـاخـت    
دســت مــذهــب را از         
آموزش و پرورش کـوتـاه      

 .کرد
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!مانع از فرستادن کودکان به مراکز مھد کودک قرآنی شويم  



  

٣صفحه     ٥٥شماره  کودکان مقدمند 

 مھمان هفته
ما سعى ميكنيم آه در هر شماره نشريه نوجوانى را به خوانندگان مـعـرفـى                 

همينجا از شما   .   تا با مسائل و زندگى آنها از زبان خودشان آشنا شويم          .   آنيم
دعوت ميكنيم آه اگر نوجوانى را در نظر داريد تا پاى صحبتش بنشينيم لطـفـا                

  .ايميل تماس در صفحه دوم نشريه درج شده است. به ما معرفى آنيد

سالم :   آودآان مقدمند 
نــغــمــه عــزيــز خــيــلــى     
ــت           ــه وق ــون آ ــن ــم م
ــه          ــتـــى و بـ ــذاشـ گـ
سوالـهـاى مـن جـواب         

خواستم آـمـى    .   ميدى
از خودت تعريـف آـنـى        
آه چـنـد سـال دارى؟         
آالس چندم هسـتـى؟     
به چى عـالقـه دارى؟        
چه مـدت اسـتـكـه در          
دانمارك هستى؟ و آال    
ــودت را            ــت آزاد خ وق

 چطور ميگذرانى؟

 14من نغمه شـيـخـی        
ساله و به مدت بيشتـر      
از چهار سال است کـه      
در دانــمــارک زنــدگــی      

کـالس هـفـتـم       .   ميکنم
 2005 در سال    .هستم  

بــه عــنــوان بــهــتــریــن       
 ٢٦شاگرد مدرسـه در       

سال گذشته شناخـتـه     
ــخــاب     .   شــدم ــت ــن ان ای

بدليل نمره های بـاالی     
دوستان .   درسی ام بود  

خوبی دارم که بـا هـم         
ســاعــتــهــای خــوب و       
ــری         خــوشــی را ســپ
ميکنيم دوستـان خـوب      
دانمارکـی مـن آنـقـدر         
مهربان هستند که مـن     
احساس مـيـکـنـم کـه         
بدون آنها زندگی کـردن     
برایم سـخـت خـواهـد         

وقتـهـای آزادم را       .   شد
به بازی فوتبـال، گـوش       
کردن بـه مـوسـيـقـی،         
دیدن کنسرتهای مـورد     
پسندم، خواندن کتـاب،    
و بودن با دوسـتـانـم و          
ــامــه هــای        ــرن ــدن ب دی
 .تلویـزیـون مـيـگـذرانـم        

ــال          ــب ــوت ــم ف ــي عضــو ت
شهرمان هستم و تا به    

امروز موفق به دریـافـت      
 مدال طال و یک نـقـره   3

ــت در          ــرکـ ــراى شـ بـ
مســابــقــات مــخــتــلــف    

در ضـمـن    .   فوتبال شدم 
در مدت کوتاه اقامتم در     
ترکيه موفق به دریافـت     
کمربند زرد و سـبـز و           
کسب یک مدال نـقـره        
 .در رشته تکواندو شدم

 
آيـا  : آودآـان مـقـدمـنـد       

ميدانـى آـه در ايـران          
دختران نميتوانند بـراى     
ديدن مسابقات فوتـبـال     
به استاديوم ها بروند و     
آال نميتواننـد دخـتـران       
فوتبال بازى آنـنـد اگـر        
هم اين امكـان جـايـى        
فراهـم شـود بـايـد بـا            
. حجاب اسالمى باشـد   

تصور اينكه بـا حـجـاب         
اسالمى فوتبـال بـازى      
آنى وحشتناك اسـت،    

 تو چى فكر ميكنى؟
 

آره مـن    :   نغمه شيخی 
ميـدانـم کـه در ایـران           
دختران حـق رفـتـن و          
دیدن مسابقات فوتـبـال     
را ندارند و یا مجبورند با      
حجاب اسالمی ورزش    
کنند و تصور چنين رفتار     
تبعيض گونه و نـابـرابـر         
دختـر و پسـر و زن و             
مرد، برایـم غـيـر قـبـل           
ــاک        ــن ــهــم و وحشــت ف

 .است
 

آيـا در    :   آودآان مقدمند 
ايران به مدرسه رفـتـى      
آيا خاطره اى از وضعيت     
دختران در ايران دارى؟     
آيا با دوستانى آه هـم      
ســـن تـــو در ايـــران          
هستند تـمـاس دارى؟      
ــايســه          ــق ــه م ــاال آ ح
مــيــكــنــى، چــه فــكــر       

 ميكنى؟ 
 

یــک :   نـغــمــه شــيــخــی   
خاطره تلخ از وقتی کـه      

در ایران بودم را تعـريـف       
 سالم بود کـه      ٧. ميكنم

پدرم دوچرخه ای برایـم     
امــا مــن اجــازه     .   خـریـد  

نداشتم کـه بـيـرون از         
حياط خـانـه دوچـرخـه         

مـــن .   ســـواری آـــنـــم   
دوست داشتم همچون   
دیگر پسران در بيرون از     
خانه دوچرخـه سـواری      

ميگفتند کـه چـه       .   کنم
معنی دارد کـه دخـتـر         
. دوچرخه سواری کـنـد     

عــيــب اســت و در             
فرهنـگ مـا مـردم بـه           
دخـتــر و زن دوچــرخــه        
سوار مـيـخـنـدنـد ایـن           
موضوع هميشه بـاعـث     
نــاراحــتــی مــن بــود و       

امـا بـه     .   ناراحتم ميکرد 
محض ورود به دانمـارک     
ــه         ــرخ ــک دوچ ــدرم ی پ
قشنگ برایـم خـریـد و         
من حسابی دوچـرخـه      

 .سواری کردم
 
 

ــد       ــن ــدم ــق ــان م ــودآ : آ
شنيدم آه دوسـتـانـى      
دارى آه والديـن شـان       
مذهبى هستند و آنـهـا     
ــدود           ــح ــى م ــل ــي را خ
ميكنند، ميتوانى در اين    
باره آمى از وضع آنـهـا        
تعريـف آـنـى؟ خـودت         
چى فكر ميكنى راجـع      
 به رفتار پدر و مادرها؟

 
بایـد بـه     :   نغمه شيخی 

یک نکته ناراحت کننـده     
در مدرسـه   .   اشاره آنم 

کودکانی را ميشناسـم    
کـــه مـــثـــل مـــن از           
ــر       ــگـ ــای دیـ ــورهـ کشـ

آنها شدیدا از    .   آمدهاند
طرف والدینشان کنتـرل    

آنـهـا اجـازه      .   ميشـونـد  
بازی با همکالسيـهـای     
پسر و یا نشسـتـن در        
کنار آنهـا و یـا خـوردن           
غذاهای دانـمـارکـی را       
ندارند و ميـگـویـنـد کـه          

تــــمــــام غــــذاهــــای     
دانمارکی ها از گوشت    
خــوک درســت شــده       
است و فتوای نجس و      
حــرام بــودن از طــرف        
والدینشان صادر شـده     

الزم بگـويـم کـه       .   است
آنها هيچگونه عالقه ای    
به یـاد گـيـری درس و           
ــان از خــود نشــان          زب
نميدهند و مـعـمـوال در        
ليست شاگرد تنبلهـای    

 نکته  .مدرسه قرار دارند  
جالب در این است کـه       
وقتی ما با هـم تـنـهـا           
هستيم آنها صراحتـا از      
ــدیـــد          ــرل شـ ــتـ ــنـ کـ
والدینـشـان عصـبـانـی        
هستند و آرزو ميکـنـنـد       
که کاشکی هـمـچـون       
مـــن آزاد بـــودنـــد و           
خودشان حق انـتـخـاب      
داشتند و بـه دلـخـواه          

ــدگــى        ــدیــن شــان زن وال
آنـهـا شـديـدا       .   نميكـردنـد  

کنترل مـيـشـونـد وکـتـک          
 .شان ميزنند

 
وضعيـت  :   آودآان مقدمند 

ايده آل تو چـى هسـت؟        
 آرزوهايت آدامند؟

 
آرزوی :   نــغــمــه شــيــخــی  

شادی و داشتن امکانـات     
الزم برای تمام  کـودکـان        
ــرای رشــد و            ــان ب ــه ج
رسيدن به نيازهایشان را     

 کودکان باید بـدور از       .دارم
هرگونه قوانيـن تـبـعـيـض         
آميز قرار بگيرند و وظيـفـه       
بزرگ تر هاست که دنيای     
شادی را بـرای کـودکـان         

 .فراهم نمایند
 

خيلى ممنون آه در ايـن        
  مصاحبه شرآت آردى

 عكس نغمه در يكى از مسابقات

 عكسى از فوتبال دختران در ايران



 کودکان مقدمند
  را تکثیر و پخش کنید

 
 

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

 
٤صفحه    ٥٥شماره  کودکان مقدمند 

 :ادامه
 عليه تدريس مذهب در مدارس

 
گرداننده اين کنفرانس       
کريستر استور مارک         
مسئول سازمان              
اومانيستها سوئد بود و      
او نيز در دفاع از حقوق         
کودکان و ضرورت دامن       
زدن به يک جنبش             
جهاني در دفاع از               

 . سکوالريسم حرف زد
در اين کنفرانس از طرف       
کميته عليه سنگسار و      
کمپين دفاع از حقوق         

 اطالعيه هايي در      ،زنان
مورد دستگيري محمود     
صالحي در ايران و              
ضرورت دفاع از مبارزات      
کارگران در ايران و              
همچنين در مورد               
محکوميت احکام              
سنگسار بر عليه دو زن      
در سودان و يک مرد در        
ايران  در بين جمعيت          
توزيع شد و همچنين          
بروشور سازمان ما از         
مذهب روي گردانيم در      
بين حاضرين توزيع             

 . گرديد
در اين کنفرانس خبرنگار    
راديو سراسري سوئد با      

 ،ماريا کارلس هامره         
 واندا      ،ريچار داوکينز     

 ، استيو جونز         ،نوويکا
 کريستر    ،رويي براوون   

استورمارک و مينا احدي    
مصاحبه کرد و در مورد        
جنبش جديد عليه            
بنيادگرايي مذهبي و        

 ،دفاع از سکوالريسم       
اهداف اين کنفرانس و       
همچنين کمپين ما از         

 ،مذهب روي گردانيم       
در اين     .  گفتگو کرد    

کنفرانس خبرنگاري از       
 خواهان  ،کشور لهستان 

گفتگوي مفصل با مينا        
احدي در مورد کمپين         
عليه مذهب و سازمان      
اکس مسلم شد که          
بزودي با سفر اين              
خبرنگار به آلمان اين          
مصاحبه انجام خواهد        

همچنين يک نفر     .  شد
فعال و مدافع حقوق           

انسان از کشور فنالند با     
تاکيد به اتباطاتي که         
دارد براي ايجاد                 
سازماني مشابه اکس     
مسلم در فنالند و              
همچنين دانمارک ابراز      

 . عالقه و آمادگي کرد
مينا احدي و مهين             
عليپور سپس در يک          
نشست با کريستر           

 در مورد     ،استور مارک     
ضرورت دامن زدن به          
جنبشي در سوئد نظير      
کمپين ما از مذهب روي     
گردانيم گفتگو کردند و       
همچنين در اين                 
نشست در مورد محمود    
صالحي و ضرورت دفاع       
از او با سازمان                   
اومانيستهاي سوئد         

دو نامه   .  صحبت کردند  
اعتراضي به دستگيري     
محمود صالحي به            
استور مارک داده شد و      
او قول داد که سازمان او      
به زودي به ايران نامه         
اعتراضي ارسال خواهد    

در اين نشست در     .  کرد
مورد احکام سنگسار دو     
زن  در سودان و يک مرد       
در ايران نيز صحبت شد       
و اعالميه هايي در اين       
مورد نيز به استور مارک      

 . داده شد
نشست بعدي مينا           
احدي و مهين عليپور با       
نماينده خانم رناته             
سوومر عضو پارلمان از       

در اين  .  کشور آلمان بود  
نشست در مورد               
برگزاري کنفرانسي در      
پارلمان اروپا بر عليه           
قوانين شريعه و تعيين       
تاريخ اين کنفرانس            

همچنين .  گفتگو شد    
نماينده خانم سوومر         
گفت که بعد از دريافت        
نامه اعتراضي به حکم       
سنگسار دو زن در             

 چندين نماينده     ،سودان

پارلمان از کشورهاي       
 پرتغال  ، ايتاليا ،انگليس
 با اعالم فوريت    ،و آلمان 

خواهان بررسي             
مسئله سنگسارها در    
دنيا و احکام سنگسار      

 ،اين دو زن در سودان       
در شوراي اروپا در            
شهر استراسبورگ        

شوراي اروپا  .  شده اند 
مرجع رسيدگي به          
شکايات از دولتها است    
و هفته آينده در مورد         
سنکسار و شکايت از      
دولتهايي که سنگسار    

دراستراسبورگ ،ميکنند
نشستي برگزار خواهد   

اين نامه اعتراضي . شد
به امضا کميته بين           
المللي عليه سنگسار    
و کمپين دفاع از حقوق     

در اين  .    زنان نيز رسيد  
نشست در مورد             
محمود صالحي و            
ضرورت اعتراض              
نمايندگان پارلمان اروپا     
به اين دستگيري نيز        
صحبت شد و نامه           
هاي اعتراضي به آنها      

 . داده شد
سفر دو روزه نمايندگان    
کميته بين المللي           
عليه سنگسار و اعدام     
و همچنين نماينده          
کمپين بين المللي          
دفاع از حقوق زنان در        

 سفري پربار بود      ،ايران
و ما خواهيم کوشيد با      
پيگيري و ارسال              
قطعنامه عليه تدريس     

 اين  ،مذاهب در مدارس  
قتعنامه را به پارلمان        

 . اروپا تحميل کنيم
 

کميته بين المللي 
 عليه سنگسار

کمپين بين المللي 
دفاع از حقوق زنان در 

 ايران
 ٢٠٠٧ آوريل ١٩

 !در کبک کانادا چه میگذرد
 مهران محبوبی

 
در عرض ماه های اخير مرتبا از ایالت فرانسوی               
زبان کبک در آانادا، گزارشهایی حاکی از مقابله            
مردم با سياست های نسبيت فرهنگی دولت در          

 . نشریات پرتيراژ کانادا درج می شود
 

دختر یازده ساله ای در زمين فوتبال بخاطر                _  
داشتن حجاب اسالمی و امتناع از پوشيدن لباس         
ورزشی توسط داور مسابقه از بازی اخراج می              

 . داور علت اخراج را مقررات بازی ذکر کرد. شود
در شهر هروکسویله شورای شهر طی اطالعيه       _  

برای جلب مهاجر به شهر تازه بنيان یافته خود،              
خاطر نشان کرده اند که مظاهر مذهبی در                    
شهرشان تشویق نميشود و به چشم اکراه به آن         

 . دیده ميشود
از مهد   “  مسلمانی”در شهر مونترال والدین         _  

کودکی که به آودك شان گوشت خوک داده بود،           
اين ماجرا به روزنامه های صبح          .  شكايت آردند 

پرسنل مهد کودک گفته اند       .  کانادا آشيده  شد    
که در سالهای قبل از روی این مسئله ما راحت              
می گذشتيم و مثل بچه هایی که به گوشت یا              
چيزی حساسيت داشتند گوشت خوک به این             

داشتند، نمی   “  مسلمان”بچه ها آه والدين           
ولی حاال متوجه این شدیم که این خود یک         .  دادیم

و از  .  نوع تبعيض عليه این آودآان بشمار می رود         
لحاظ تربيتی این بچه ها خود را از همان سنين               
طفوليت از دیگران جدا دانسته و برای جامعه و               

 . خودشان مضر است
 

این موارد تنها نمونه هايى از یک موج وسيع تری            
از نارضایتی مردم عليه سياست نسبيت فرهنگی        

 . و تبعيض نژادی  دولت کانادا محسوب می شود
 

اما موضع دولت آانادا آامال متفاوت با عملكرد               
رئيس دولت فدرال    .  روزمره مردم در جامعه است      

آانادا آقاى هارپر در مورد مساله دخترى آه                   
ميخواست با حجاب اسالمى فوتبال بازى آند              
گفت آه اخراج آن دختر توسط داور غلط بوده است 
و تاآيد آرد آه مظاهر مذهبى از جمله حجاب                
داشتن آن آودك در زمين بازى و در آانادا آامال                

 .قانونى و برحق است
 

اما مردم در آانادا نمی خواهند جامعه تيکه پاره             
شود و برای هر جمع و گروهی یک نوع قوانين                

بايد يك قانون براى همه          .  وجود داشته باشد    
جامعه نمی خواهد قوانين سکوالر خود را          .  باشد

 . زیر پا بگذارد
 .این بحث های داغ امروز مردم  در کانادا است



 

٥صفحه     ٥٥شماره  کودکان مقدمند 

!با اعتراضاتمان مانع اعدام آودآان شويم  

يكى از   :   ان مقدمند آودآ
عرصه هايـى آـه نـهـاد          
آودآان مقـدمـنـد در آن         
فعاالنه شرآت دارد عليه 
اعدام آودآان و نوجوانان    

ليسـتـى   .   در ايران است  
آـــودك و      ٢٥شـــامـــل    

نوجوان آه در آسـتـانـه         
اعدام قرار دارند اخيـرا از      
طرف آمپين عليه اعـدام     
. منـتـشـر شـده اسـت         

لطفا بـراى خـوانـنـدگـان         
توضيح دهيد آـه شـمـا         
چــه بــرنــامــه اى بــراى        
جلوگيرى از آشتـار ايـن       
آودآان داريـد و چـطـور          
ميخواهيد آه جـمـهـورى      
اسالمى را در اين عرصه     

 .به عقب برانيد
 

قبل :   آريم شاه محمدى  
از اینـکـه مشـخـصـا بـه            
اقدامات عملی بپردازیـم    
الزم دانسـتـم روی یـک         
نکته اشاره ای داشـتـه        

کشـورهـای کـه      .   باشـم 
ــا  اعــدام را در             رســم
قانونشان درج کـرده انـد       
هميشه در تبليغـاتشـان     
ميگويند که اعدام کـيـفـر       
ــت و           ــت اسـ ــواسـ خـ
تالششان بر این اسـت      
که افکار عموم را به ایـن       
عمل شنيع آغشته کنند    
و مشــروعــيــتــش را از        

بـنـابـرایـن     .  جامعه بگيرند 
یکی از وظایـف مـا ایـن          
استکه در مـقـابـل ایـن          
. پـروپــاگـانــدا بــایسـتــيــم     

کشتن انسانـهـا از هـر         
طرفی که بـاشـد قـتـل          
است، دولتهای ارتجاعی 

اعدام را به عنوان کيفـر      
قتل، علم مـی کـنـنـد،         
اما اعدام فـقـط کـيـفـر          
قتـل نـيـسـت، کـيـفـر            
احتکار، کيفر طـنـز بـه         
خدا و پيغمبر و امامـان،      
کيـفـر سـکـس غـيـره           
مجاز، کيفر هـمـجـنـس       
گرایان، کيفر تشـکـيـل       
احزاب مخالف و غـيـره        

ــت      ــم هسـ ــی .   هـ مـ
خواهند با این تبليـغـات      
ــنـــده      ــنـ مســـمـــوم کـ
مشروعيـت آنـرا بـرای        

اعـدام  .   خودشان بخرند 
کــودکــان و نــوجــوانــان      
ــحــه ای دســت         اســل
دولتـهـای مـثـل ایـران          
است که می خواهـنـد      
جوانان و مردم  معترض     
. را به تمکين بکشانـنـد     

ما باید در مـقـابـل ایـن          
تبليغات مسموم کننـده    

 .بایستيم
بــه ســوال شــمــا بــر         
ميگردم همـانـطـور کـه        

کـودکـان   " اشاره کردید    
بـه اشـکـال      "   مقدمـنـد  

گونانگون در مقابل ایـن      
عمل وقيـح جـمـهـوری        
اسالمی عکس العمـل    
نشان داده است و تـا        
ــامــه هــای          ــا ن حــاال ب
اعتراضـی خـطـاب بـه         
ــد،       ــوئـ ــمـــان سـ ــارلـ پـ
کــنــوانســيــون حــقــوق    
کودک و مـردم آزاده و         
انسان دوسـت، دولـت      
سوئد را زیر فشار قـرار       
داده ایم که نسبت بـه       
اعدام کودکان در ایـران      
عکس الـعـمـل نشـان         
دهند و ما شـاهـد ایـن       
بوده ایم که این کـار را         

اما نه فقط ما    .   کرده اند 
بلکه انسـانـهـا آزاده و         
کودک دوست، از جمله    
کمپيـن عـلـيـه اعـدام          
ــابـــل          ــقـ ــدام در مـ مـ
جمهوری اسالمی و یـا     
هر کشور دیگری که به     

چنين عمـل فـجـيـعـی         
دست زده انـد عـکـس        
العمل نشان داده اند و      
موفقيتهای بـه دسـت       
آورده شــده اســت و         
جای خوشحالی اسـت    
که تا حاال جان چنـدیـن       
نفر از اعدام و سنگسار     
 . نجات پيدا کرده است

کمپيـن نـه بـه اعـدام           
 Stop Child)کــودکــان   

Executions Petition) 
که توسط مينا احدی و      
نازنين افشين جم، کـه     
چندین نفـر از اعضـای        
ــارلــمــان کشــورهــای     پ
اروپايى و انسانها آزاده     
و کودک دوست  امضـا       
کرده اند، شروع شـده      

 . است
نهاد کودکان مقدمند از     
این کمپين حمایت مـی    
کــنــد و ایــن حــرکــت         
انسانی را در راسـتـای      
دفاع از حقوق کـودکـان      

 .می داند
نهاد کودکان مـقـدمـنـد        
مــردم آزاده و شــریــف       
دنيا، نهادهـای مـدافـع       
ــان،       ــودکـ ــوق کـ ــقـ حـ
نمایندگان کنـوانسـيـون     
حــقــوق کــودکــان و          
دولتهای که حکم اعدام 
کودکان در قـانـونشـان        
لغو شده است را فـرا         
می خواند که بـه ایـن         
ــتــی         ــتــل عــمــد دول ق

 . اعتراض کنند
 

چـه  :   آودآان مـقـدمـنـد     
انــتــظــارى از مــردم در       
داخل آشور و يـا  در           
ساير آشورهـاى دنـيـا       
براى نجات اين آودآـان     

آنها بـايـد چـكـار         .   داريد
آنند تـا ايـن اعـتـراض          
جــمــعــى مــوثــر واقــع       

 شود؟
 

: آريم شـاه مـحـمـدى       
ببيند تصـویـری کـه از          

جامعۀ ایران بـه دسـت       
داده مــی شــود ایــن        
است که گویا جـامـعـه        
ایران جامعه اسـالمـی      
ــن            ــا ای ــوی اســت و گ
حکومت منتخـب مـردم       
می باشد، و گویا مردم     
بــا قــوانــيــن شــریــعــت     
موافقند در صورتـی بـه       
هيچ وجه اینطور نيست 
جمهوری اسـالمـی بـا       
قتل و عام حکومتش را      
ســر پــا نــگــه داشــتــه       
است، مردم منتظر هـر     
فرصتی هسـتـنـد کـه         
بســاط ایــن حــکــومــت     
سيـاه را بـر چـيـنـنـد،             
بنابراین انتظاری کـه از      
مردم در داخـل کشـور        
می رود این اسـت کـه        
به اعـدام کـودکـان در          
سطح هر چه عمومـی     
تر و گسترده تر اعتراض 
کنند نباید به حـکـومـت       
سياهی کـه در طـول         
سه دهه خون مردم را      
در شيشه کرده است،    
گذاشت کودکی اعـدام    

ــراضــات     .   شــود ــا اعــت ب
ــه           ــر چ ــی ه ــوم ــم ع
گسترده  احکام حـکـم       

اعدام را باید لغو کنـيـم و         
همچنين فعالين دفـاع از       
حقوق کـودکـان و مـردم          
آزاده قلم شان را بـه کـار         
ــامــه هــای         ــنــدازنــد ن ــي ب
اعتراضی خـود را از هـر          
طریقی که ممکـن اسـت      
برای سازمان بين الملـل،     
دولتها در اروپا و هر کشور   
دیگر و سازمانهای دفاع از     

 .حقوق کودکان بنویسند 
ــات           ــراض ــت ــام اع ــم در ت
عمومی که در ایـران هـر        
روزه شاهدش هسـتـيـم،      
این شعار را بر افرازنـد ،،        
اعدام کودکـان فـورا لـغـو          

کـــودکـــان !   بـــایـــد گـــردد   
مقدمند صـدای اعـتـراض       
همۀ انسانهای شریـف و      
آزادۀ است که برای دفـاع      
از حــقــوق کــودکــان بــر         

مـا بـایـد      .   خواسته اسـت  
این صف انسانيت را هـر        
چه بيشتر محکم کنيـم و       
در مقابل حکومتهای ضـد      
کودک بایستم و نگـذاریـم       
کودکی به اعدام محـکـوم      

این حکم انسانهای   .   شود
متمدن، شریف و آزاده در      

 . سراسر دنيا است
  

!نگذاريم آودآان را اعدام آنند  
“مسئول آودآان مقدمند”محصاحبه با آريم شاه محمدى   

 در کنفرانس 
 “ کودکان مقدمند”

 شرآت آنيد 
  آگوست در استكھلم٢٥  و ٢٤ 

 
دو روز سخنرانی، میز گرد، نمايش 
فيلم، تئاتر، موزيک، ميزکتاب و 

 کارگاهھاى مختلف



  ٧ادامه صفحه 

 نفر از از نمايندگان پارلمان اروپا از ٣۴
 کمپين عليه اعدام 

 .کودکان و نوجوانان در ايران دفاع کردند
 

کمپين عليه اعدام کودکان و نوجوانان در ايـران از             
طرف نازنين افشين جم و مينا احدي و کميته بيـن           

در .    اعالم شـد    ٢٠٠٧المللي عليه اعدام در فوريه      
يک نشست با نمايـنـدگـان پـارلـمـان اروپـا مـتـن                   

 ٢٣قطعنامه اي به آنها داده شد که در آن اسامي           
نفر از محکومين به اعدام در ايـران کـه زيـر سـن                  

اين قطعنامه ضمـن    .    قيد شده بود   ،قانوني هستند 
محکوميت شديد اعدام کودکان در ايـران خـواهـان           
لغو فوري همه احکام اعـدام در ايـران بـر عـلـيـه                   

 . کودکان و نوجوانان شده بودند
اخيرا تعدادي از نمايـنـدگـان پـارلـمـان مـتـن ايـن                    
قطعنامه را امضا کرده و اعالم کرده انـد کـه امضـا               

 . اين نامه کماکان در پارلمان اروپا ادامه دارد
 

اسامي کودکان محکوم به اعدام در ايران عبـارتـنـد     
  : از
  ساله ١٧بنيامين رسولي   -١
  ساله ١٧حسين توراني   -٢
  ساله ١٧حسين حقي    -٣
  ساله ١۶مرتضي فيضي  -۴
  ساله ١٧سعيد جزيي   -۵
  ساله ١۶علي مهين ترابي   -۶
  ساله ١۶ميالد بختياري    -٧
  ساله ١٧فرشاد سعيدي    -٨
  ساله ١۶مصطفي    -٩
  ساله ١٧محمود -١٠
 صابر -١١
  ساله ١٧حميد   -١٢
  ساله ١٧سجاد   -١٣
  ساله ١۵فرزاد   -١۴
  ساله ١۶حسين قره باغلو -١۵
  ساله ١۶اصغر -١۶
  ساله ١٧ايمان -١٧
  ساله ١۵نعمت -١٨
 محمد موسوي -١٩
  ساله ١٧دالرا دارابي   -٢٠
  ساله ١٧حمزه   -٢١
  ساله ١٧شهرام پور منصوري -٢٢
 هدايت نيرومند -٢٣
 

همچنين در قطعنامه مذکور آمده است کـه اعـدام           
کودکان و نوجوانان در همه جاي دنيا ممنوع اسـت          
و جمهوري اسالمي ايران جزو معدود دولـتـهـايـي            

 کـودکـان را       ،است که کماکان در نهايت سبعيت        
به اين جنايت بايـد نـقـطـه پـايـانـي               .   اعدام ميکند 

هم اکـنـون مـبـارزه بـراي نـجـات                .   گذاشته شود 
محکومين به اعدام با شـدت و قـدرت در جـريـان                 
است و بايد کاري کرد که حکومت اسالمـي ايـران            
همه احکام اعدام را ملغي کرده و ديگر جرات نکند          

 . هيچ کودکي را اعدام کند
اسامي نمايندگان پارلمان اروپا که نامه اعتراضي 
به اعدام کودکان در ايران را امضا کرده اند عبارتند 

 :  از
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 ويکتوريا آگنه له تو   ايتاليا   -١
 وينسه زو   آيتا    ايتاليا -٢
 کاترينا   باتسه لي    يونان -٣
 آنجليکا به ر    آلمان -۴
 آندره به ري   آلمان -۵
 ويوينه بيرنه   آلمان -۶
 ماريا کارل شامره    سوئد -٧
 پائولو کازاکا  پرتغال -٨
 ميکاييل   کاشمن   انگلستان -٩
 گويستو کاتانتا    ايتاليا -١٠
 اليانس دلدو ايتاليا -١١
 کلير گيبالت  فرانسه -١٢
 نه آ گيل  انگلستان -١٣
 آنا ماريا گومس   پرتغال -١۴
 اومبرتو   گيودوني  ايتاليا -١۵
 جنس هولم سوئد -١۶
 سيلويا يوونه   کاوفمن   آلمان -١٧
 هلموت کونه   آلمان -١٨

 جين المبرت  انگلستان -١٩
 ليندا مک آوان انگلستان -٢٠
 هلموت مارکوو   آلمان -٢١
 لوئيزا مورگانتيني  ايتاليا -٢٢
 روبرت موزاکويي  ايتاليا -٢٣
 رائول رومه وا ايرودا اسپانيا -٢۴
 اينگلر سگه ر استروم  سوئد -٢۵
 اويديو سيالگي   رومانيا -٢۶
 پتر استاستني    اسلواکي -٢٧
 اوا بريت اسونسون   سوئد -٢٨
 بيرتا تومسون    دانمارک -٢٩
 النا والنسيانو    اسپانيا -٣٠
 آنه وان النچر   بلژيک -٣١
 گابريل تسيمر  آلمان -٣٢
 ياروسالو چرينا  جمهوري چک -٣٣
 فلک ناز اوجا  آلمان -٣۴

 کميته بين المللي عليه اعدام
 2007 آوريل 8

 !در ايران گسترده تر میشود کمپين عليه اعدام کودکان و نوجوانان
 !د از این کمپینئحمایت نمایندگان پارلمان سو

کــمــپــيــن عــلــيــه اعــدام      
کودکـان و نـوجـوانـان در           
ايران روز به روز گسـتـرده       

سازمـانـهـا،    .   تر می گردد  
گروه هها و انـجـمـنـهـای          
بسياری از ایـن کـمـپـيـن          

لـيـنـک    .   حمایت کرده انـد    
سایت کمـپـيـن در اکـثـر           
سایت های بين الملـلـی      

ایـن  .   اضافه شـده اسـت     
کمپين که در مـاه فـوریـه         

 توسط مينـا احـدی       2007
از ســوی کـمــيــتـه بــيــن         
المللی عـلـيـه اعـدام و           
نازنين افشين جم اعـالم      

شــد، مــی رود تــا بــا         
قدرت تـمـام خـواسـت        
انسانی مردم ایـران و       
چهان را مبنی بر توقـف      
و لــغــو احــکــام اعــدام       
کسانی که در حـيـن و        
زمان ارتکاب جـرم و یـا         
اتهام به ارتکـاب جـرم،       

ــر      ســال ســن       18زی
ــه             ــد را ب ــه ان ــت داش
جــمــهــوری اســالمــی     

 .تحميل کند
 

دالرا دارابی، عـلـيـرضـا        
رضایی و سينا پایمردی    

 32تنها سـه  نـفـر از             

نوجوانی هسـتـنـد کـه        
حکم اعدام گرفته اند و     
اکثـرأ سـالـهـاسـت در          
زندان با فکر آزاردهند و      
غــيــرانســانــی اجــرای    
حکـم اعـدامشـان، در        
زندان به انتظار به سـر       

اعدام کودکان . می برند
و نـوجـوانـان در هـمـه           
جاي دنيا ممنوع اسـت     
و جمـهـوري اسـالمـي        
ايــران جــزو مــعــدود          
دولتـهـايـي اسـت کـه          
ــهــايــت        کــمــاکــان در ن

 کـودکـان را       ،سبعيت   



 !د از این کمپینئحمایت نمایندگان پارلمان سو: ادامه
 

به اين جنايت بايد نقطه پاياني گـذاشـتـه         .   اعدام ميکند 
هم اکنون مبارزه براي نجات محکومين به اعـدام       .   شود

با شدت و قدرت در جريان است و بايد کـاري کـرد کـه                 
حکومت اسالمي ايران همه احکام اعـدام را مـلـغـي               

 .کرده و ديگر جرات نکند هيچ کودکي را اعدام کند
به دنبال تماس فعالين کميته بين المللی عليـه اعـدام            

د تعداد وسيعی از نـمـایـنـده           ئ با نمایندگان پارلمان سو   
گان احزاب مختلف از جمله رهبر حزب چپ در پارلـمـان            

د، پتيشن کمپين را عليه اعدام کودکان و نوجوانان         ئ سو
در زیـر اسـامـی       .   این امضاء ها ادامه دارد    .   امضاء کردند 

 :نمایندگانی که تا به حال امضاء کرده اند می خوانيد
 
 -4اگـون فـریـد          -3جنـی فـورس         -2گودران اوتاس     -1

الينا   -7اوا اوالفسون     -6گونيال والن     -5ماتس اینارسون   
روسـانـا     -10آنـکـی آلسـتـن           -9الرش اولـی        -8لينا    

اوال   -13ٱسـا کـمـپـی           -12ماتس ساندر    -11دینامارکا  
 -16باربرو وستتـرهـولـم         -15اوا الرسون     -14آندرسون  

 .آليسه اوسترم -18بيریگيتا اولسون  -17گونار آندره 
 

بـه  .   شما هم می توانيد در این کمپين شـرکـت کـنـيـد        
سایت کميته بين المللی عليه اعـدام سـایـت اعـدام              
کودکان را متوقف کنيد، مراجعه کنيد و پـتـيـشـن هـای           

لينک این پتيشن ها را بـرای       .   عليه اعدام را امضاء کنيد    
اخبار اعدام ها در   .   دوستان و آشنایان خود ارسال کنيد     

برای مقامات سـازمـان      .   ایران را برای همه ارسال کنيد     
ملل، عفو بين الملل، پارلمانهای اروپایی  و پـارلـمـان               
اروپا ، نامه های اعتراضی خـود بـه احـکـام اعـدام را                   

 . ارسال کنيد
 

 کميته بين المللی عليه اعدام
 2007 /04 /20 

net.adpi.www 
com.stopchildexecutions.www 

 

٧صفحه     ٥٥شماره  کودکان مقدمند 

 

اعدام کودکان تحت هر    
بهـانـه ای بـایـد لـغـو             
گردد،لغو اعـدام حـکـم       
بشـــریـــت مـــتـــمـــدن    
است،مـجـازات اعـدام      
کثيفترین و وقيحـتـریـن      
ــل عــمــد         ــت شــکــل ق
است،کشتن انسانـهـا    
از هر طرفی که بـاشـد       
قتـل اسـت،دولـتـهـای        
ارتجاعی اعـدام را بـه        
عنوان کيفر قتـل عـلـم        
می کـنـنـد،امـا اعـدام         
ــل           ــت ــر ق ــف ــي ــط ک ــق ف
نـــيـــســـت،کـــيـــفـــر      
احتکار،کيفـر طـنـز بـه         
ــر و            ــب ــم ــغ ــي خــدا و پ
امامان،کيـفـر سـکـس       
ــر       ــف ــي ــجــاز،ک ــره م غــي
همجنس گرایان،کيـفـر    
تشکيل احزاب مخـالـف     
ــم              ــره هــ ــيــ و غــ

مجازات اعـدام     . هست
وســيلــه ای اســـت         
دردست دولتها که می    
خـــواهـــنـــد رعـــب و       
وحشت ایجـاد کـنـنـد،        
اعدام یـکـی از ارکـان          
حاکميت دولتها اسـت     
که می خواهند مـردم      
 .را به تسليم بکشانند

ــور         ــه ــم ــت ج ــوم ــک ح
اســــــالمــــــی در         
ــران،کــــودکــــان و       ایــ
نوجوانان را بـه اعـدام        
محکوم می کـنـد کـه         
جوانان معتـرض را بـه        
تسليم بکشانـد و بـه        
عمر حاکمـيـت سـيـاه        

اعـدام  .   خود ادامه دهد  
کودکان شنيعترین قتل   
عـمــد اســت بــایــد در        
مقابل آن ایستاد و بـه       
این قوانيـن تـوحـش و         
بربریت خـاتـمـه داد و          
احکـام، حـکـم اعـدام         
ــن         ــي ــن ــان در چ ــودک ک
کشورهای بـایـد لـغـو         

 .  شود

 بعد از اعـتـراضـات بـيـن           
الــمــلــلــی عــلــيــه اعــدام     
کودکان،حکومت جمهوری  
اسالمی را واداشـت کـه       

 کنوانسيون 1994در سال  
حقوق کـودکـان را امضـا          

ــد      ــن ــت      .   ک ــوم ــک ــا ح ام
جمهوری اسالمـی،هـنـوز     
جزء تنها کشورهای است 
کــه بــيــشــتــریــن اعــدام      
کودکان چه آشکار و چـه        
پــنــهــان انــجــام مــی           

حکومـت جـمـهـوری       . گيرد
ــکـــی از          ــالمـــی یـ اسـ
کشورهای است که حکم 
اعدام در قانون گـنـجـانـده      
شده است و طبق قانـون      
کودکـان را در مـال عـام            

 . حلق آویز می کند
با وصف اینکـه در ژانـویـه          

 کــمــيــتــه حــقــوق      2005
کـودکـان سـازمـان مـلــل          
متحد، کشور ایران را فـرا       
خواند که اعدام کودکان را     
فورا لغو کند،ولی بـا ایـن        
وجود و تـالـشـهـای کـه            
صورت گرفت، در طول  دو      
سال گذشتـه تـا مـارس         

 نوجـوان   25 حد اقل    2007
در نوبت اعدام قرار دارنـد،      
اسامی و سن این افـراد       

 .به قرار زیر است
 
 ١٧بنيامين رسولي          -١

 ساله 
 ١٧حسين تـورانـي            -٢

 ساله 
 ١٧حسين حـقـي               -٣

 ساله 
 ١۶مرتضي فـيـضـي           -۴

 ساله 
 ١٧سعـيـد جـزيـي               -۵

 ساله 
 ١۶علي مهين ترابي        -۶

 ساله 
 ١۶ميالد بختيـاري              -٧

 ساله 
 ١٧فرشاد سعيدي           -٨

 ساله 
  ساله ١۶مصطفي    -٩

  ساله ١٧محمود -١٠
 صابر -١١
  ساله ١٧حميد   -١٢
  ساله ١٧سجاد   -١٣
  ساله ١۵فرزاد   -١۴
حسين قره بـاغـلـو       -١۵
  ساله ١۶
  ساله ١۶اصغر -١۶
  ساله ١٧ايمان -١٧
  ساله ١۵نعمت -١٨
 محمد موسوي -١٩
 ١٧دالرا دارابـي           -٢٠

 ساله 
  ساله ١٧حمزه   -٢١
شهرام پور منصوري -٢٢
  ساله ١٧
 هدايت نيرومند -٢٣
 

کمپيـن نـه بـه اعـدام           
 Stop Child)کــودکــان   

Executions Petition) 
توسط مـيـنـا احـدی و          
نازنين افشين جم  کـه     
چندین نفـر از اعضـای        
پارلمان کشورهای اروپا   
و انسانها آزاده و کودک     
دوست  امضا کرده اند،     

 . شروع شده است
نهاد کودکان مقدمند از     
این کمپين حمایت مـی    
کــنــد و ایــن حــرکــت         
انسانی را در راسـتـای      
دفاع از حقوق کـودکـان      

 .می داند
نهاد کودکان مـقـدمـنـد        
مــردم آزاده و شــریــف       
دنيا،نهـادهـای مـدافـع       
ــان،       ــودکـ ــوق کـ ــقـ حـ
نمایندگان کنـوانسـيـون     
حــقــوق کــودکــان و          
دولتهای که حکم اعدام 
کودکان در قـانـونشـان        
لغو شده است را فـرا         
می خواند که بـه ایـن         
ــتــی         ــتــل عــمــد دول ق

بـه ایـن     .   اعتراض کننـد  
 .   کمپين بپيوندید

 
 نهاد کودکان مقدمند 

2007-04-13 

. مسئولين مراآشى قول پيگيرى مساله را دادند              
ارسال نامه به يونيسف در مراآش و همينطور به                

ارسال نامه به نخست     .  يونيسف در ديگر از آشورها     
وزير سوئد و همينطور ارسال نامه به سازمانهاى                

 . مدافع حقوق بشر و غيرو
فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى نقش بسزائى      
در موفقيت پريسا و دخترش داشت و با تماسهاى              

 بين المللى يك 
 

جبهه وسيع و گسترده اى را براى نجات آنها سازمان           
 ساله  ١٢چندى پيش نيز در موردى مشابه داود         .  داد

 ساله بهمراه مادرشان زهرا کمالفر در                ١٧و آنا      
 ماه گرفتار بودند آه  آنها هم               ٢٣فرودگاه مسکو     

بکمک فدراسيون سراسرى پناهندگان توانستند این        
 .درهای بسته را باز کنند و عازم کانادا شوند

  
نهاد کودکان مقدمند از اینکه توانست در این پيروزی            
بزرگ سهيم باشد بسيار مسرور است و اين موفقيت         
. را نتيجه فعاليت متشكل و انسانى خود ميداند                

همينجا از همه انسانهايى آه به  دنيايى بهتر فكر               
" آودآان مقدمند   "ميكنند دعوت ميكنيم آه به                

بپيوندند، ساختن دنيايى بهتر به نيروى همه ما نياز            
 . دارد

 در کانادا" کودکان مقدمند" دفتر
٢٠٠٧ آوريل ١٩   

!اعدام کودکان فورا لغو باید گردد  

 با ما تماس بگيريد
از آودآان برايمان . نظرات، پيشنھادات و تجربيات خود را با ما در ميان بگذاريد

.بنويسيد، اين نشريه شماست  

 پريسا و دخترش راهى آانادا شدند: ادامه
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باید دست مذهب : ادامه

و نهادهای اسالمی را از 
 زندگی کودکان کوتاه کرد

 
این کشور بدست ایـن رژیـم        
چشـم بــه جــهــان گشــوده        

مبارزات و اعـتـراضـات      .   است
این نسل و در طول حاکميت      
ــاه اســالمــی، عــقــب         ســي
نشينيهای زیادی را بـه ایـن        

 .رژیم تحميل کرد
نسل جوان امروز و در دوران       
کودکی اش، دارالقرآنهای به    
مــراتــب ســازمــانــيــافــتــه و       
طراحی شده  دوران تثبـيـت       
ایــن رژیــم را هــم از ســر             

که بارقه هـای آن       .   گذراندند
. را در دانشـگـاه هـا دیـدیـم           
. دانشجویان معتـزض چـپ        

کمونيست، همان جـوانـانـی      
هستـنـد کـه کـه در دوران             
ظهور جمهوری اسـالمـی و        

 . بعد ار آن متولد شدند
ــا            ــروز ب ــانــی کــه ام ــودک ک
چشمانـی بـاز دارنـد رژیـم           
سراپا نـکـبـت اسـالمـی را            
تجربه می کنند، کـودکـان و         
نوجوانانی هسـتـنـد کـه در          
جریان اعـتـصـاب مـعـلـمـان،           
برای بدست آوردن خواسـت     
و مطـالـبـات پـایـمـال شـده             
شان، با حـاضـر نشـدن در           
مدارس درس نشـان دادنـد        
که برای حکومت خدا و قرآن      
هم کوچکترین ارزشی قایـل     

رژیــم اســالمــی   .   نــيــســتــنــد
شاید توانسته بـاشـد سـود        
پنج در صدی از این کودکان و    
جوانان را به کـيـسـه حـوزه           
های علميه ریخته باشد  اما      
سودی عاید تضمين و بقـای      
رژیم را بـا خـود بـه هـمـراه              

همين پنج درصد هـم     .   نياورد
در پشت کامپيوترهای حـوزه     
علميه اش در قـم، بـجـای            
مطالعه و مـرور قـرآن، دارد           
موزیک غـربـی گـوش مـی           
دهد و با دوسـت دخـتـرش          

 ...چات می کند وو
رژیم اسـالمـی ضـد کـودک          
وضعش از این هـم خـرابـتـر           

چون بنا بر ایـن طـرح        .   است
که قرار است شسـتـشـوی       
مغزی کـودکـان را در مـهـد            
کودک قرآنی به اجرا در آورد،      
فاقد مـربـی کـافـی و الزم             
برای این جنایت اسـت و در        
همين طرح خواستارتعليم و     
تربيت مربی بـرای ایـن امـر          

 .شده است
همه این تـقـالهـا نشـان از           
اســتــيــصــال و درمــانــدگــی      
رژیمی است که در واپسيـن      
روزهای عمر سياه خود، بـه       
تالشی پرداخته اسـت کـه        
بجز اخته کردن دنيای شـاد،     

بازی و نشـاط کـودکـان،          
تضمين دیگری برای بـقـاء       
را نمی تواند نسيب خـود       

 .کند
 

 چه بايد کرد؟
 

خـارج از ایـنـکــه اســالم،          
قرآن و قوانين اسـالمـی،       
چقدر قادر خواهد بـود بـا         
اتکا به این شـيـوه هـا و            
اجــرای طــرحــهــای ضــد       
کودک، بقاء خود را ادامـه        
دهد، بایستی در مـقـابـل       
هر نوع دسـت درازی بـه         
دنــيــای آغــازیــن کــودکــان     
توسط مـذهـب و بـویـژه           
قوانـيـن و فـرامـيـن ضـد             
بشــری اســالم و قــرآن         

نباید گذاشت کـه    .   ایستاد
خرافه و جـهـل و مـراکـز            
توليد بسيج و حزب اهللا را       
بر روی کودکان خـردسـال       

تعـرض بـه     .   به اجرا بگذارد 
دم و دســتــگــاهــی کــه         
کودکان را از همـان دوران       
چشم گشودن به دنـيـای       
دور و بر خود و از طـریـق           
این مراکز دچار افسردگی    
می کند، یک وظيفه مهـم      
و حــيــاطــی فــعــالــيــن و        
مدافعين حقـوق کـودکـان       

والدین کودکان نـيـز     .   است
مسئوليت بمراتب سنگين   
تری در قبال فرزندان خـود       
دارند و باید در مـقـابـل آن          
حساسيت، سرپيـچـی و      
اعــتــراض خــود را نشــان       

 .دهند
جنبـش دفـاع ار حـقـوق           
ــوشــه           کــودک در هــر گ
جــامــعــه بــرای دفــاع ار         
حقوق کودک و در بـرابـر          
مســئــولــيــت انســانــی و     
تاریخی که بر عهده دارد،      
باید عکس العمـل نشـان       

عـدم تـمــکـيــن بــه        .   دهـد 
ــوزش        ــم آمـ ــتـ ــسـ ــيـ سـ
اسالمی، باید بـه مـيـدان        

بایـد خـواهـان جـدا         .   بياید
کردن مذهب از آمـوزش و       

آمــوزش و   .   پــرورش شــد   
پرورش رژیم اسالمی نـيـز      
به اندازه کـافـی، تـعـفـن           
اسالمـی را بـا خـود بـه             
همراه دارد اما این شـعـار       
و این مـطـالـبـه در مـيـان             
کــانــون هــا و نــهــادهــای       
مدافعين حـقـوق کـودک،        
می تواتد مـحـوری تـریـن          
خواست در مصون داشتن    
نسبی کودکـان در ایـران        

راههای گـونـاگـون      .   باشد
دیگری را می توان اتـخـاذ        

سر باز زدن والـدیـن        .   کرد
ــادن         ــرســت ــان از ف ــودک ک

فرزندانشان به ایـن مـهـد        
کــودک هــای قــرآنــی،          
پشتيبانـی سـازمـانـهـا و          
نــهــادهــای غــيــر دولــتــی     
مدافع حقوق کوک از ایـن       
گونه اقذامات در جهت راه     
انــدازی حــرکــتــی در بــه        

" کرسی نشاندن شـعـار،     
مذهب باید از آمـوزش و         

ایـجـاد   "  پرورش جدا باشد 
هر گونه تشکلی که مـی      
تواند رسالتی در دفـاع از        
حــقــوق کــودک، چــه در        
سطح سراسری و محلی    
داشــتــه بــاشــد، آن راه         
کارهایی اسـت کـه مـی         
تواند امنيت فکری، روحی    

و روانی را در این سـنـيـن         
کودکی و در مـقـابـل هـر           
گونـه گـزنـدی از جـانـب            
سيستم آمـوزش قـرآنـي       
رژیـم حــاکــم تــا حــدودی        

نباید بگذاریـم   .   تضمين کند 
این غنچه های نو شکفته     
را در این مهد کـودکـهـای         

تاریخ .   قرآنی، پژمرده کنند  
در آیــنــده، نــظــاره گــران        
امروز، والدین و مدافـعـيـن       
ــودک،          ــوق کـــ ــقـــ حـــ
روشتفکران، نویسندگان و   
هر انسان شـرافـتـمـنـدی        
که ذره ای قـلـبـش بـرای          
کودکان مـی طـبـد و بـه            
مسموميـت و خـطـرنـاک         

بودن این مهد کـودک هـا          
واقف و آگاه هستند  تحت    
هيچ گونه توجيه و بـهـانـه        
. ای نــخــواهــد بــخــشــيــد     

وظيفه و مسئوليتی بـس      
خطير در قبال کودکـان بـر        

باید دسـت   .   عهده ماست 
ــای           ــاده ــه ــب و ن ــذه م
اســالمــی را از زنــدگــی        

هـمـه   .   کودکان کوتاه کـرد    
ما در قـبـال سـرنـوشـت            
امــروز و آیــنــده کــودکــان        

 . مسئوليم

 در اول ماه مه آودآان را فراموش نكنيد: ادامه
 

در شرايط سياسى امروز ايران اما، اول ماه مه نه تنها تجلى ايـن رو در روى                  
طبقاتى است بلكه بيش از آن و فراتر از آن تعرضى به حـكـومـت هـار و ضـد                        

اوباشان اسالمى در حكومت نه تنها استثمار وحشيانـه اى را             .   بشرى است 
به آارگران و طبقات فرو دست تحميل آرده اند بلكه با قوانين قرون وسطايـى               

قوانينى آه تـبـعـيـض،        .   شيرازه زندگى روزمره مردم را نيز از هم گسيخته اند         
 . جهل و بى حقوقى ارآان و پايه هاى آن است

در مقابل اين وحشيگرى اما، جامعه و در پيشاپيش آارگران و مردم آزايخواه و        
انساندوست ساآت نيستند، نظاره گر نيستند،  توجيه آننـده وضـع مـوجـود                 
. نيستند و حل مشكالت را به آينده اى دور و به دست دولتمردان نسپرده انـد               

ما با جامعه اى خروشان، معترض و با خواستهايى شديدا انسانى و راديـكـال               
هر ساله در اول ماه مه اين خيز براى رهايى را در قـعـطـنـامـه هـا و               .   روبرئيم

 امسال . خواستهاى آارگران مى بينيم
 . نيز بيش از پيش بايد رهايى آل جامعه در قطعنامه ها تجلى يابد

هر ساله در قطعنامه هاى آارگرى در تهران، سنندج و ديگر شهرها خـواسـت      
ممنوعيت آار آودآان و برخوردارى آودآان از محيطى امن، سرشار از شـادى             

امسـال  .   و نشاط و امكانات آموزشى بهداشتى و رفاهى، مطرح شده اسـت            
بايد عالوه بر اينها بر محكوم آردن اعدام آودآان تاآيد شود و خواهان تـوقـف                 

بايد سـيـطـره    . هيچ آودآى نبايد زندانى گردد. فورى تمامى احكام اعدام شد 
مذهب بر آموزش و پرورش محكوم شود و مدارس بر پايه علم و مدرنيـسـم و                  

وضعيت معيشتى خانواده و درآمد والدين بـايـد          .   برابرى جنسى استوار شوند   
به اين بربـريـت و  بـه ايـن بـى                  .   تامين آننده زندگى انسانى آودآان باشد     

 .حقوقى آودآانمان بايد معترض بود
  !در اول ماه مه آودآان را در قطعنامه هايتان فراموش نكنيد

!جنگ در عراق را تمام آنيد  



 

٩صفحه     ٥٥شماره  کودکان مقدمند 

 !نه به مدارس مذهبى، نه به مدارس اسالمى  
 مصاحبه ايسکرا با کريم شاه محمدى دبير کودکان مقدمند 

مـي  :   عبـدل گـلـپـريـان       
خواستم نظر شـمـا را        
ــهــاد         ــيــر ن ــعــنــوان دب ب
کودکان مقدمند مبـنـي     

ــر ــدارس        (   ب ــه م ــه ب ن
مذهبي، نه به مـدارس     

در .   بپـرسـم  !   ) اسالمي
عنوان پالتفرم کـودکـان      

نه به  (   مقدمند، هم به    
مدارس مذهبي و هـم،     
نــــه بــــه مــــدارس         

اشاره شده  )   اسالمي  
چرا هر دو؟ آيـا       .   است

همان نـه بـه مـدارس          
مذهبي کافي نيسـت؟    
چه تفکيکي را مـابـيـن        
مذهب بطور عـمـوم و        
اسالم بطور خصوص در    
ايــن رابــطــه قــايــل           

 هستي؟
 

: کريم شـاه مـحـمـدي       
خيلي ممنون از وقـتـي      
ــار مــن           ــي کــه در اخــت
گذاشتيد قبل از ايـنـکـه       
به جواب سوال بپـردازم     
خواستم به يک نـکـتـه        
اشـــاره اي داشـــتـــه       

نـه بـه     ( کمپين     باشم،
مدارس مذهبي، نه بـه     

کـه  ! )   مدارس اسالمـي  
کودکان مقدمند اعـالم     
کرده اسـت ابـتـدا بـه           
ساکن نيست بلکـه تـا       
حاال دو کمپين ديگـر بـا        
دو سرتيتر متفاوت ولي    
با يک مضمون داشـتـه       

ــي        ــم اول ــه     ( اي ــه ب ن
ــدارس اســالمــي     و )   م

نه بـه مـدارس      ( دومي  
مذهبي کـه سـايـتـش        

و مـا   )   هم موجود است  
هم در هـر دوي ايـن           
کمپينها که اعالم شده    
بود و هست بود ه ايـم        
و فعـال هـم هسـتـيـم           
ــاظ           ــح ــه ل ــه ب ــک ــون چ
مضموني اشکـالـي در      

 . آن نمي بينم
امـــا ســـوال ايـــن            

چرا کمپين ديگـر       است
با چنين سر تيتري؟ در      
صورتي که اسالم يکي    

از ايــن مــذاهــب مــي        
 .باشد

ببينيد همانطور کـه در       
باال اشاره کردم در ايـن      
دو کمپيني کـه قـبـالن        
اعــالم کــرده ايــم بــه         
لــحــاض مضــمــونــي        

نمـي بـيـنـم          اشکالي
اشکـالـي را کـه مـي           
ــه آن اشــاره           شــود ب

و به نـظـرم مـهـم            کرد
هم هست اين است و     
اينطور به نظر مي رسد    
که اين دو کـمـپـيـن دو          
تصوير مـتـفـاوتـي را از          
خود بروز مي دهند کـه      

نـه  ( گويا در کمپين اولي   
ــدارس           ــه مـــــ بـــــ

مــا فــقــط       ) اســالمــي
ــدارس        ــف مـ ــالـ ــخـ مـ
اسالمي هستيم و در      

نـه بـه     (      کمپـيـن دوم    
گـويـا      ) مدارس مذهبي 

نقش اسالم سياسـي    
و ويژه گيهـاي مـدارس       
اسالمي ناديده گرفـتـه     
مي شـود در صـورتـي         
که اينـطـوري نـبـوده و          
ــيــســت پــس اگــر           ن
اينطوري نـيـسـت چـه         
دليلي دارد از هـمـيـن         
اولش نگويم که مـا بـه        
طور عموم چه چيزي را     
نمي خواهيم و به طـور      
مشخصتر کجا را مـي       
خواهيم بزنيم و افشـا       
کــنــيــم بــه نــظــرم            

ما بايد واضح و       پالتفرم
روشن هـمـه چـيـز را           
تصريح کند بـه هـمـيـن         
خاطر پالتفرمي را کـه       
ارائه داده ايم، تلفيقـي     
از اين دو پالتفرم قبلـي      
مــي بــاشــد در واقــع        
ــد         ــن ــدم ــق ــان م ــودک ک
کمپيني را به اين اسـم     

نـــه بـــه مـــدارس           ( 
مذهبي، نه به مـدارس     

اعالم کرده  )   ! اسالمي  
است که به طور واضـح      
و روشن مي خـواهـيـم       
اينرا بـگـويـيـم کـه مـا             
مــمــنــوعــيــت مــدارس     

مــذهــبــي را بــه طــور        
عموم مي خواهيم و بر     
نقش اسالم سياسـي    

مـدارس     و ويـژگـيـهـاي     
اسالمي که چه نـقـش      
اسفناکي را در دنـيـاي       
امروز بازي مي کـنـد را        

بنـابـر      افشا و ترد کنيم   
ــالم          ــش اس ــق ــن ن اي
سياسي را با مـذهـب       
مســيــحــيــت در قــرون     
وســطــي مــي شــود       
مقايسه کـرد، مـذهـب       
مسيحيت هـم چـنـيـن        
قابليـت ضـد انسـانـي         
خــود را بــه نــمــايــش         
گذاشت با زور و تـرور،        
ارعاب و آدمـکـشـي و         
تحميل عقايد مذهـبـي     

ــان     ــودک ــه ک ــان و    ,   ب زن
مردان از طريق کليـسـا      
ــاب و                   و اربــــــ

حاکميت سـيـاه        رجوع
خود را تـحـمـيـل مـي           

و انسانها را تحـت        کرد
نام مرتدين و جادوگـران     
مي سوزاندند بـالخـره      
در اروپــا اعــتـراضــات و        
مبارزات وسيعي علـيـه     

سـيـاه و        اين حاکميت 
ــه وقــوع        ــجــاعــي ب ارت
پيوسط و قدرت کليـسـا     
بـه عـقـب رانـده شـد            
مذهب را از دولت جـدا       
کردند و مـذهـب را از           
ــيــن و آمــوزش و          ــون ق
پرورش راندند و در واقع     
اين حاکميت سـيـاه و        
ارتجاعي پائين کشيـده    

 .شد
قـرن بـيـسـتـم           اما در  

چه؟ در قـرن حـاضـر و          
هـمــيـن امـروز اســالم        

بـه     سياسي است که  
عنوان يـک حـاکـمـيـت          
ــاه و            ــيـــــــ ســـــــ

کـارش را بـا          ارتجاعي
ــمــب گــذاري،        ــرور، ب ت
کشتار انسـانـهـا، بـي        
حقوقي زن، تـحـمـيـل         
حجاب،تحميـل عـقـايـد       
ــروق          ــي از ط ــب ــذه م
ــهــاي ســازمــان      ــال کــان

يافته، زندان و رعـب و        
پيش مي بـرد       وحشت

و نه تنها در خاورميانه و  
شمال آفريقا بـلـکـه در        

اروپايي    دل کشورهاي 
و امـريـکـاي شـمـالـي          
کارشان را بـا بـمـب و           
عمـلـيـات انـتـحـاري و           

پيش مي برد و       کشتار
مدعي سهم خـواهـي      
در قدرت سـيـاسـي و         
ميدانداري براي ايـفـاي     

ــش  ــقـ ــات        نـ ــيـ در حـ
سياسي، اجتماعـي و     
فرهنگي جامـعـه مـي       
باشد و از ايـن رو يـک           
کـارزار وسـيــع مـالــي،        
تبليغاتي را جهت ايجـاد   
و يا گستـرش مـدارس       
 . اسالمي آغاز کرده اند

و از طرف ديگر دولتهاي     
بــه جــريــانــات       غــربــي

اسالمي پر و بال مـي       
دهند و با سوبسيتهاي    
که داده مي شود ايـن       
جريانـات ارتـجـاعـي را         
. تــقــويــت مــي کــنــنــد     

گفتني است که اينـجـا      
اشاره کنم، سه هفت،    
قبل نيامـکـو صـابـونـي         
وزير، به هم پيوستگـي     
سوئد، از طرف هـمـيـن       
جريانات ارتـجـاعـي بـه        
مرگ تـهـديـد شـد بـه           
خاطر اينکه او هم البته     
ــودش          ــک خ ــب ــه س ب
مــمــنــوعــيــت مــدارس     
مذهبي و نه به حجـاب      
کودکان را مي خواهد و     
حاال مجبور اسـت کـه        
جــلــســاتــش را طــبــق     
گفته، پليس مخفيانـيـه     

اين اولـيـن    .   بر گذار کند  
بار نيست که گـروهـاي      
ــز و درشـــــت             ريـــ

ــرور و         اســالمــي ــا ت ب
رعب و وحشت متوصل    

آنـهـا روش     .   مي شوند 
کــارشــان ايــن اســت،      
مدارس اسالمـي هـم      
يکي از اين کانالهاسـت     
که مذهـب و قـوانـيـن          
مـــذهـــبـــي را بـــراي       
ــوي   ــشـــ ــتـــ ــســـ شـــ

دايــر    کــودکــان   مــغــزي
مي کنند و آماده شـان      
مي کنند براي اهـداف      

هـر  .   سياهي که دارنـد   
ــط را            ــا هــم شــراي ج

مساعـد مـي بـيـنـنـد           
قوانين شريعت را عـلـم      

تـا حـاال در       .   مي کننـد  
سوئد چند بار با اشکال     
گوناگون خواسـتـه انـد       
که بعضـي از قـوانـيـن          
شريـعـت بـه جـامـعـه           
تحميل کـنـنـد ولـي از          
همين روزهـاي اول از        
ــه          ــه، ن ــع ــام ــرف ج ط
محکمـي گـرفـتـنـد در          
ــن          ــي ــن ــادا هــم چ ــان ک
تالشي کـردنـد دولـت        
مي خواست دادگاهاي   
شريعت را به رسمـيـت      
بشناسد اما تالششان   

بـه  .   در هم کوبيده شـد    
بـــا ايـــن       هـــر حـــال   

توضيحات خواستم اينرا   
تصريح کنم که حامـيـان      
مدارس مذهبي به طور    
ــي         ــاي ــه ــت ــوم دول ــم ع
هســتــنــد کــه بــا تــز،        
نسبيت فرهنگي ،، بـه     
اين جريانات ارتـجـاعـي      
بال و پـر مـي دهـنـد             
حمايتشان مي کنند و     
از طرف ديگر جـريـانـات        
اسالمي هستـنـد کـه       
شرايط را بـه اصـطـالح        
مساعد مي بـيـنـنـد و          
ــاج          ــد ب ــن ــواه ــي خ م

ــم ــد و          هـ ــرنـ ــيـ ــگـ بـ
ــن   ــي ــن ــچ ــدارس    هــم م

اســـالمـــي را بـــراي       
اهداف سياه خـود بـه        
لحاظ اقتصادي و غـيـره      
حمايت مي کنند بنـابـر      

نقش و     اين به نظر من   
تاثير هر مذهبـي را در        
ابعاد اجـتـمـاعـي مـي         
توان توضيـح داد و بـه          
طور عيني مـوجـوديـت       

ــي     ــب ــذه ــر م ــورد    ه م
ارزيـابــي، نـقــد، افشــا       

مذهب .   ترد قرار گيرد     و
مسيحيـت و مـذاهـب        
ديگر را هم گذشـتـه از        
حمايت دولتها بـايـد در       
موقعيت اجتمـاعـي آن      
ــور          ــه ط ــت، ب ــذاش گ
مشـــخـــص مـــذهـــب     
مسيحيـت را يـک بـار          
انداختند و اين مـذهـب       
مهـار شـده اسـت در          
واقع اين نقشي را کـه       
اسالم سياسي بـازي     
مي کند را ندارد بـنـابـر         
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نهاد معـطـوف بـه ايـن           
مدارس در کشـورهـاي      
اروپي و آمريکـا اسـت،       
چه پالتفـرم و خـطـوط         
مشخصي براي اينگونه   
مدارس در داخل کشور    
داريد؟ يـا کـال مـدارس         
ــران را          ــان در اي ــودک ک
چگونه وارد اين فـاکـتـور      
مــي کــنــيــد؟ يــا چــه         
رهنمود مشخـصـي در      
اين زمينه براي فعالـيـن      
دفاع از حقوق کودک در     

 ايران داريد؟
کــــــريــــــم شــــــاه       

جــواب ايــن   : مــحــمــدي
ســوال کــار ســخــتــي      
اســت، بــراي هــمــيــن     
کارهاي زيادي را بـايـد        
در دستـور گـذاشـت و         
انجام داد، قبل از اينکـه      
به طور مشـخـص روي       
فــعــالــيــتــهــا انــگــشــت    
بگذاريم الزم اسـت بـه       
يک نـکـتـه اشـاره اي           

در يـک    .   داشته باشيم 
دو ده، اخير، دولـتـهـاي       
غربي بخصوص آمـريـکـا      
کـــه حـــاضـــر نشـــده       
کــنــوانســيــون حــقــوق    
کودکان را امضـا کـنـد          
خود اينـهـا بـودنـد کـه           
مــدارس مــذهــبــي را       
دوبار، به وجود آوردند و      
جــان تــازه اي بــه آن          
ــد، و اســالم          ــدن ــي دم
سياسي را در جهـت،،     
نظم نـويـن جـهـانـي،،         
ساختـه انـد، در واقـع          
دولتها و گروهاي ريـز و       
ــت  درشــــــــــــــــــــــــ

دست پرورده     اسالمي
پديد،    خود اينها است،  

مدارس مذهبي هم در    
بتن، نظم نوين جهاني،    
قــــابــــل تــــوضــــيــــح     

مـا و       بنابر ايـن     است،
انسانهاي طرفدار دفـاع    
از حــقــوق کــودکــان را       
بيشتر از هـر زمـانـي          
موظف مـي کـنـد کـه           
پرچم انسانيت و حقوق 
جهاني کـودکـان را در         
مقابل ايـن هـمـه بـي          
عدالتي و محرومـيـتـي      
که به کودکان تحـمـيـل       
مي شود به طـور هـر         
چه وسيعتر و متشـکـل     

آنهايي که .   تر بر افرازيم 

اين همين پديده را مي     
ــدارس          ــه مـ ــوان بـ تـ
مذهبي هم تعميم داد     
چــونــکــه بــدون شــک       
پشت هر مـدرسـه اي       
ــور           ــه ط ــي ب ــب ــذه م
مســتــقــيــم يــا غــيــره      
مســتــقــيــم مــذهــبــي    
خوابيده است و از آنـهـا     
حمـايـت مـي کـنـد و            
بستگـي بـه قـدرت و          
نقشي که مذاهـب در      
جامعه بازي مي کـنـنـد       
دارد کليسا، مسجـد و      
ــره         ــگــاگ و غــي ــن ســي
مدارس مذهبـي را در       
ــافــع خــود        جــهــت مــن
حمايت و هدايـت مـي       
کنند و از طـرف ديـگـر           
وقتي مـا بـه مـدارس          
اسالمي به طـور ويـژه       
در قرن حاظر نـگـاهـي        
بيندازيم مي بينيم کـه      
آن قابليت ضد انساني،    
ضد کودکي که مـدارس     
اسالمي از خـود بـروز        

دو    مي دهد دو بـعـالو،    
نيست آنـهـم هـم بـه          
همين خاطر که مذهب    
مسيحيت مـهـار شـده       
است و اگـر نـه جـاي           
شــکــي نــيــســت هــر      
مــذهــبــي کــه قــدرت       
سياسي را در دسـت       
داشته بـاشـد هـمـان         
قابليت ضد انسانـي را      
از خود نشـان خـواهـد         

اينرا الزم دانسـتـم     .   داد
اشاره کـنـم تـحـمـيـل           
عــقــايــد مــذهــبــي بــه     
کودکان خصـيـصـه، هـر        
مذهبي به طور عـمـوم      
مي بـاشـد ولـي جـدا          
سازي مـيـان دخـتـر و          
پسر، تحمـيـل حـجـاب        
کودکان، مـمـانـعـت از         
فعاليتهاي اجـتـمـاعـي       
ــز،          ــان ج ــودک ــراي ک ب
خصوصياتي اسـت کـه      
مدارس اسـالمـي بـه        
شدت از خود بروز مـي       

 . دهد
 

ايـن  :   عـبـدل گـلـپـريـان        
فعاليتها در چه ابـعـادي      
مطرح است؟ مـنـظـورم      
وجــه داخــل و خــارج         

با توجه  .   کشوري است 
به اينکه عمده فعالـيـت      

در ايـن سـيـسـتـم نـا            
عادالنه و نا برابر نفعـي      
دارنــد بــا زبــان خــوش       
اجازه نمي دهـنـد کـه         
حقوق کودکان رعـايـت      
شود و نـمـي گـذارنـد          

آنـهـا   .   کاري پيش بـرود    
مسجد و کليسا دارنـد،     
کشيـش و مـال دارنـد          
رسانهاي عـمـومـي در       
ــارشــان هســت      ــي اخــت
دولت و غيره هم دارنـد      
که راه آزادي کودکان را      

ما بايد با راه .   کنند   سد
انداختن کـمـپـيـنـهـاي          
وســيــعــي در ســطــح      
جهان در مـقـابـلـشـان         

تـا تـغـيـري          بيسـتـيـم   
زندگي    دربهبود شرايط 

 .کودکان به وجود آيد
بــه هــر حــال بــا ايــن          
توضيح کوتاه خـواسـتـم      
اين را بيان کنم کـه بـه         
طور عموم بانيان نـقـض      
حــقــوق کــودکــان چــه      
کساني هسـتـنـد، يـا         
بهتر مي توان گفت چه     
سيستمي اسـت کـه       
راه تــحــقــوق احــقــاق      
کــودکــان را ســد مــي       

 .کند
به سوال شما به طـور       

کنکرتر بـر مـي گـردم          
همـانـطـور کـه اطـالع          
داريــد نــهــاد کــودکــان       
مــقــدمــنــد کــمــپــيــنــي    

در بين الملـلـي         است
مــبــارزه بــراي احــقــاق     
حقوق و رفاه کودکان از     
هـمـه امــکـانـات و راه           
هاي قانوني ممکن، از     

فعاليت بعنوان يک گروه    
فشـار روي دولــتـهـا و          
نهادهاي مخـتـلـف، تـا        
فراخوان دادن ميتـيـنـگ      
ها و تـظـاهـرات هـا و            
ســازمــانــدهــي عــمــل    
مستقيم مردم، را بکـار     

اگر مـا مـوفـق       .   ميگيرد
در چند کشـور        بشويم

ــرب         ــاي غ از کشــوره
دولــتــهــا را بــه عــقــب       
بنشانيم و ممـنـوعـيـت       
ــذهــبــي و         ــدارس م م
حــجــاب کــودکــان و          
سمبلهاي مذهـبـي را      
به آنها بقبوالنيم ضربه،    
کاري را هم بـر اسـالم        
ســيــاســي و هــم بــر       
مدافعين تـز، نسـبـيـت        
فرهنگي، در سطح بين    
الملل وارد آورده ايـم و        
تاثير مسـتـقـيـم آنـهـم          
روي حـــکـــومـــتـــهـــاي    
اسالمي خواهد بود در     
مورد ايران که مذهب از     
آموزش و پرورش عـلـي      
العموم جدا نـيـسـت و        
حکومـت اسـالمـي تـا         
چنـگ ودنـدان مصـلـح         
اســت بــايــد بــه طــور        
مشخصتر و در فرصتـي     
ديگـر بـه آن پـرداخـت           
همين را اشاره کنم، در     
ــهـــوري         ــمـ ــران جـ ايـ
ــه         ــي بـــ ــالمـــ اســـ

ح   کنوانسيون   اصطالح
قوق کـودکـان را امضـا         
کرده است اين حکومت    
چنان ضد کودک اسـت      
که انسان نمي داند از      

کــجــا شــروع کــنــد کــه       
حقوق کـودکـان رعـايـت        

آنجا چيزي رعايـت    .   شود
امـنـيـت و      .   نمـي شـود    

زندگي کودکان در سطح    
ــر ســوال        ــعــي زي وســي
است، اعـتـيـاد،کـودکـان       
خــيــابــانــي، فــقــر و            
گــرســنــگــي، خــريــد و       

. . . . . . . فــروش کــودکــان      
مصــيــبــتــي اســت کــه       
زندگـي کـودکـان را بـه           
مخاطره انداختـه اسـت       
تنها راه ممکن اين است     
که بساط اين حکومت را     
جمع کـرد ولـي تـا فـرا            

چـنـيـن روزي،         رسيـدن 
فعالين دفـاع از حـقـوق         
کــودکــان و انســانــهــاي     
کودک دوست و شـريـف      
مي توانند از، روشـهـاي      
ــا           ــه ت ــت ــرف ــي گ ــون ــان ق
فستيوالهاي مختلـف بـا      
شعارهاي راديکال که در    
بيانه، حقوق کودک درج     
شده است بـه مـيـدان         
ــنــد و جــمــهــوري         ــاي ــي ب
اسالمي را چه در سطح    
ايران چه در سطح بـيـن        
الملل افشا کنند تا حـاال      
شــــاهــــد چــــنــــيــــن     
فستيوالهايي بـوده ايـم      
گســتــرش ايــن نــوع          
فستيوالها در سطح هـر      
چه وسيعتـر جـمـهـوري        
اسالمـي را زيـر فشـار          

 .خواهد گذاشت
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 براى ممنوعيت حجاب کودکان
 گفتگوى ميترا زينالى با مينا احدى در مورد ممنوعيت حجاب کودکان 

شـمـا   :   ميتـرا زيـنـالـى      
ــعــدادي از        ــهــمــراه ت ب
فعالين مدافـع حـقـوق       
انســانــي از آشــور         
سوئد بـا نـمـايـنـدگـان          
پارلمان اروپا نشستـي    
داشــتــيــد در مــورد          
مــمــنــوعــيــت حــجــاب     
. کودکان صحبت آرديـد   

قبل از هر چيـز سـوال        
من اينـسـت ايـن چـه          
نشستى بود و نـتـايـج       

 آن چه شد؟ 
 

ايـن يـک     :   مينا احـدى   
مالقات بـا تـعـدادي از         
نمايندگان پارلمان اروپـا    

 .در شهر بروکسل بود   
اين مالقاتـهـا اسـاسـا        
بدليـل هشـت مـارس        
روز جهاني زن تـدارک       
ديده شده بود و ما روز       

 مارس بـدنـبـال يـک          ٢
راهــپــيــمــايــي بــطــرف    
ساختمان اتحاديه اروپـا    
بــا ايــن نــمــايــنــدگــان       

در ايـن     .مالقات کرديم 
نشست من و مـهـيـن        
عليپور و کيميا پازوکـي     
و مهناز ماسوري حضور    

مــبــاحــثــات   .داشــتــيــم
مالقاتها شامل مسائل   

متعـددي و از جـملـه           
حجاب کـودکـان بـود و         
قرار شد که در پارلمـان      
اروپــا کــنــفــرانســي        
سازمان داده شود و ما     
قــطــعــنــامــه اي بــراي     
مــمــنــوعــيــت حــجــاب     
کودکان به پارلمان ارائه    

 .کنيم

چــرا :   مــيــتــرا زيــنــالــى   
حجاب کودکان را نـقـد        

 انتقاد شما بـه     ،ميکنيد
 اين موضوع چيست؟ 

 
حــجــاب :   مــيــنــا احــدى  

ــض          ــق ــودک ن ــراي ک ب
رسمي و عيان حـقـوق      

ــان اســت     ــودک ــن  .ک اي
تعرضي بيشرمـانـه بـه       
. حقو ق کودکان اسـت     

کودک مذهـب نـدارد و        
بايد بتواند در يک محيط     
خنثي و بدور از تعـصـب       
ــب             ــق ــه و ع ــراف و خ

در .   ماندگي رشد کـنـد     
کشورهاي اسـالم زده     
و يا در خـانـواده هـاي          
متعصب کودکان دخـتـر      
از همان آغاز دوره رشد     

 ،و تجربه کردن زنـدگـي     
در کيسه هاي زشـتـي      
به اسم حجاب  چپانده      
شــده و بــه آنــهــا يــاد         
ميدهند که چگونه خـود     

يـاد  .   را سانسور کـنـنـد     
ميگيرند که جسم آنـهـا      
ــت و           ــف اسـ ــيـ ــثـ کـ

 تا آنجـا    ،احساساتشان
که به عواطف جنـسـي      

 خـطـرنـاک      ،برمـيـگـردد   
است و بـايـد کـنـتـرل            

کودکان دختر يـاد    .   شود
ميگيرند کـه کـمـتـر از           
پسران هستند و بـايـد       
به يک نقش درجه دوم      
توام با صبر و شکيبايي     
در خانه و خانواده اکتفـا     

ايـنـهـا هـمـگـي         .   کننـد 
بــهــمــراه خشــونــت        
رسمي و غير رسـمـي      

 به معني   ،عليه دختران 
نــابــود کــردن زنــدگــي      

اين کـودکـان     .   آنهاست
بنظر من از کودکي پرپر     
مــيــشــونــد و از بــيــن        
ميروند و دقيقا بهـمـيـن       
دليل بايد فکري بـحـال       

 .اين معضل مهم کرد

استدالل :   ميترا زينالى 
مــيــشــود کــه کــودک     
نمي فهمد و در مـورد       
همه مسائل او والدين    
تصميم ميگيرند خـوب     
چرا در مورد حـجـابـش       

 تصميم نگيرند؟ 
کــودک :   مــيــنــا احــدى  

مايملـک پـدر و مـادر          
همانطـور کـه      .نيست

 ،والديـن حـق نـدارنـد        
 ،کودک را کتک بـزنـنـد      

همانطور کـه والـديـن        
 به کـودک     ،حق ندارند 

تعرض جسمي کرده و    
يا تنبيهاتي از قـبـيـل         
زنداني کردن کودک و     
يا گرسنه نگه داشتـن     

 حـق    ،او انجام دهـنـد    
ــدارنــد     بــه او      ،هــم ن

ــيــن و مــقــررات        ــوان ق
ارتجاعـي چـنـد هـزار         
ــه اســم          ســالــه را ب
. مذهب تحميل کـنـنـد     

بشــريــت مــتــرقــي و      
مدافع حقوق انسان و    
حقوق کـودک  بـراي         
تحميل حقوق کودکـان    
به جامعه و به خانواده     

مبارزه کرده و جنگيـده      
و اکنون نيـز بـايـد بـه           
يکي از نـمـونـه هـاي         
بارز تعرض به حـقـوق       
کودکان يعني حـجـاب      
علنا و آشکـارا حـملـه        

 .کند
 

خواسته :   ميترا زينالى 
 شما چيست؟ 

 
ــا احــدي         ــن ــي ــا  :م م

خواهان مـمـنـوعـيـت         
ــان       ــودکـ ــاب کـ ــجـ حـ

ــم  ــيــ ــتــ ايــــن .     هســ
خواست سر راست و     

يـعـنــي   .   واضـح اسـت    

اينکه هـيـچ دولـتـي و          
بــطــريــق اولــي هــيــچ      
خانواده اي حـق نـدارد       
به کودکان دختر تعـرض     
کرده و آنها را وادار کنـد       

.   حجاب بر سر کـنـنـد        ،
اگر اين قانـون تصـويـب        
شود در همه جا حجاب     
کودکان ممنوع خـواهـد     

همانطور که تنبيه   .   شد
کــردن و خشــونــت بــر       
عليه  کودکان مـمـنـوع        

ــهــمــراه ايــن    .     اســت ب
ــواهــان         ــا خ ــون م ــان ق
شرکت همـه کـودکـان       
دختر در فـعـالـيـتـهـاي           
اجتماعي و فرهنگي و     
ــدارس         ورزشــي در م
ــيــل         ــدل ــيــم و ب هســت
مذهب هيچ خانواده اي 

 دختران را از    ،حق ندارد 
کالس شنا و يـا رقـص         
محـروم کـرده و يـا از            
شــرکــت در اردوهــاي      
ورزشــي و تــفــريــحــي     

اينها اکنون  .   محروم کند 
ــي در            ــت ــور ح ــه وف ب
ــي      ــاي کشــورهــاي اروپ

 .اتفاق مي افتد
 

فــکــر :   مــيــتــرا زيــنــالــى  
ميکنيد که چرا جـوامـع       
اروپايـي در ايـن مـورد          
سکوت و يا مـمـاشـات        

 کرده اند؟ 
 

در اروپا مـا     :مينا احدي   
با يک رونـد پـيـشـروي         
خزنده اسالم سياسي   
و جريـانـات تـروريسـت        
ــه       ــواجـ ــالمـــي مـ اسـ
هستيم که با سياست    
مــمــاشــات و  کــمــک        

 همـراه   ،دولتهاي غربي 
در اين کشورهـا    .   است

تـــزهـــاي نســـبـــيـــت     

فــرهــنــگــي و زيــر پــا       
گذاشتن جهانشمولي  
حــقــوق انســانــي و       

 کـار را     ،حقوق کودکان 
به اينجا کشـانـده کـه        

در .     امروز مي بيـنـيـم     
مقابل اين اوضاع بـايـد      
ايستاد و جـنـبـشـي         
جهاني بنظر مـن االن      
در نقد و مقابله با ايـن       

در اين  .   روند وجود دارد  
جنبش بـايـد حـقـوق         
کودکان و مبارزه بـراي      
تثبيت حقوق کـودکـان     
جايگاه ويژه اي داشته    
ــاشــد و مــن فــکــر          ب

 يک جبهه مهم    ،ميکنم
مبارزه مـا بـر عـلـيـه            
اسالم سياسي و در      
ــوق           ــقـ ــاع از حـ دفـ
انساني تـالش بـراي       
مــمــنــوعــيــت حــجــاب    

 .کودکان است
فراخـوان  :   ميترا زينالى 

شما به خواننده هـاي     
 نشريه ما چيست؟ 

 
فـراخـوان   :   مينا احـدى  

من اينسـت کـه ايـن         
مبارزه را جدي بگيريـد     
و به ما کمک کنيـد تـا         
اين امر حياتي را واقعا     
در سـطـح قـانـون در           

ايـن  .   اروپا تثبيت کنيـم   
يک جبهه مهم مبـارزه     
بر عليه جنبش سـيـاه      
اسالمي اسـت و مـا        
حتما درگير مباحثات و     
نــبــردهــاي زيــادي بــا     
اسالمـيـهـا خـواهـيـم         

براي تحميل ايـن    .   شد
خواسته به  اتـحـاديـه        
اروپا و بـراي عـمـلـي          
کــردن ايــن خــواســت     
احتياج به کمک هـمـه      

 .است

 ممنوعیت فوری حجاب برای کودکان



  

 ممنوعیت هر نوع آزار، فشار و ارعاب به کودکان
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کت مينا احدى و مھين عليپور در کنفرانس بر شر
 عليه تدريس مذهب در مدارس، در پارلمان اروپا  

قطعنامه اى بر عليه تدريس مذهب در مدارس به اين کنفرانس ارائه 
 داده شد

 
 به دعوت نمايندگاني از کشور سوئد در پارلمان           ، ماه آوريل  ١٧روز سه شنبه     

اروپا و سازمان اومانيستها در سوئد، کنفرانسي در محل پارلمان اروپا در شهر              
برگزار "   يا فوندامانتاريسم مذهبي در مدارس      ،تئوري تکامل "بروکسل با عنوان    

 . شد که در آن شخصيتهاي سرشناس بين المللي سخنراني کردند
 ، نفر بودند  ١٠٠در ابتداي کنفرانس ماريا کارلس هامره به حاضرين که حدود               

 چهره  ،سپس پروفسور ريچارد داوکينز از دانشگاه آکسفورد          .  خوشامد گفت 
 نويسنده  ،جنجالي مدافع تئوري تکامل و مخالف تدريس مذهب در مدارس               

 سخنراني مفصلي در مورد       ،چندين کتاب و گيرنده چندين جايزه بين المللي          
مضرات تدريس مذهب در مدارس و حمله مستقيم از اين طريق به حقوق و                   

تئوري تکامل فقط يک فاکت نيست که اتفاق افتاده و                 :  آينده کودکان گفت   
 بلکه اشراف به اين تئورى، پذيرش يک          ،همگان بايد نسبت به آن آگاه باشند        

فلسفه تحقيق و اجازه دادن به فکر که رشد            .  فلسفه معين در زندگي است     
او تدريس مذاهب در مدارس را      .   جستجو کند و کشف کند و به پيش برود         ،کند

حمله آشکار به حقوق کودکان دانست و براي مبارزه عليه اين پديده فراخوان                
 . داد

 ،سپس واندا نوويکا مسئول فدراسيون دفاع از حقوق زنان در کشور لهستان               
در مورد حمله اخير به حقوق زنان در کشور لهستان و دفاع از ممنوعيت                         
قانوني سقط جنين در اين کشور و نقش کليسا و پاپ در اين پروسه                              
سخنراني کرد و اينرا حمله آشکار به حقوق زنان و آغاز تعرض به همه حقوق                 

او اتحاديه اروپا را مورد نقد قرار داده و از رفتار و عکس العمل                    .  زنان دانست 
 . پاسيو اتحاديه اروپا در مورد معضالت زنان در کشور لهستان انتقاد کرد

سخنران بعدي اين کنفرانس پروفسور استيو جونز از انگلستان بود او در مورد                
استيو جونز در يک      .  اهميت تدريس تئوري تکامل در مدارس سخنراني کرد            

 در اهميت تدريس اين تئوري      ،سخنراني جذاب و با نمايش فيلم در مورد تکامل        
 . و کمک آن به رشد فکري کودکان سخنراني کرد

. سخنران بعدي اين کنفرانس مسئول بين المللي اومانيستها رويي براون بود            
اينکه :  او در مورد مباحثات مربوط به تکامل و آموزش مذهب در مدارس گفت                 

تکامل اتفاق افتاده يک واقعيت غير قابل انکار است و بايد در مدارس تدريس                  
 نکته مهم اينست که چرا بحث در مورد عدم تدريس تکامل و جايگزيني                ،شود

او به سياست دولتهاي غربي و مماشات آنها با          .  آن با مذهب راه افتاده است     
مذهب و اسالم پرداخت و دفاع از سکوالريسم را يک جنبه مهم مبارزات مردم               

رويي براوون سپس به معرفي بيانيه بروکسل پرداخت که              .  در دنيا دانست   
اخيرا از سوي سازمانهاي سکوالريست و مدافع حقوق انساني تصويب شده و 

 . از همه دعوت کرد که از اين بيانيه مشترک دفاع کنند
ما از مذهب روي      "سپس مينا احدي در يک سخنراني به معرفي سازمان                

پرداخت و قطعنامه مشترک کميته بين المللي عليه سنگسار و              "  برگردانيم  
کمپين دفاع از حقوق زنان در مورد ممنوعيت تدريس مذاهب در مدارس را به                  

مينا احدي گفت ما در مورد يک معضل مهم سياسي حرف                 .  جمع ارائه داد   
دولتهايي که  .  ميزنيم و بايد بدانيم که راه حل اين معضل نيز سياسي است               

تدريس آن در مدارس    ´همگام و هم منفعت با کليسا حرکت کرده و از مذهب و           
 اکنون به اسالم سياسي نيز باج داده و بهمراه آن مجددا همه                 ،دفاع ميکنند 

مذاهب و همه عقب ماندگي و ارتجاع را به مدارس و به ذهن کودکان تزريق                   
اين حمله به حقوق کودکان است و بايد با يک مبارزه گسترده جهاني              .  ميکنند

 . پاسخ بگيرد
در اين بخش مهين عليپور نيز در مورد تدريس مذهب در کشور سوئد و تاثيرات                
مخرب آن در ذهن کودکان حرف زده و اعالم کرد که ما خواهان ممنوعت قطعي          

 . تدريس مذاهب و همچنين اسالم در مدارس هستيم

باید دست مذهب و نھادهای 
اسالمی را از زندگی کودکان 

 کوتاه کرد
 
 

 عبدل گلپريان
 

به گزارش خبرگزاری مـهـر، ایـجـاد و راه انـدازی                  
مهمترین اقدام در زمـيـنـه       "   مهدهای کودک قرآنی  ” 

تربيتی برای سنين پيش دبستانی اسـت          -قرآنی
که با بررسيها و تبادل نظر کارشنـاسـان سـازمـان             
بهزیستی و سازمان دارالـقـرآن الـکـریـم از سـال                

 . به مرحله اجرا در خواهد آمد1386
 

سطور باال به انداره کافی چـنـدش آور و مـنـزجـر                 
تالش و تقالی نـهـادهـای حـکـومـت            .   کننده است 

جــمــهــوری اســالمــی بــرای مســمــوم کــردن و             
شستشوی مغزی کودکان، امروز دیـگـر تـالـشـی            
. برای بقاء نظام سرا پا ضد کودک این رژیم  اسـت           

نهاد جناحهای رژیم شامل سازمان موسوم به دار         
الــقــرآن و ســازمــان بــهــزیســتــی، در اقــدامــی             
سازمانيافته حکومتی، در تـدارک ایـحـاد مـراکـزی             

قـرار  .   هستند"   مهدهای کودک قرآنی  " تحت عنوان   
است در این مراکز کـه بـرای کـودکـان زیـر سـن                   

 ساله را    6 تا   3دبستان تدارک دیده شده، کودکان      
به زهرآگين ترین مزخرفات ارتجاعی و ضد بشـری          

 .آموزش دهند
طرح تاسيس این مهد کودک هـا، طـرح، الـگـو و                 
توحشی است که طالبان در افغانستـان، بـر سـر             
کودکان معصوم و بی خبـر از انـگـيـزه هـای ضـد                   
بشری نمایندگان اسالم و اسالم سياسی، اعمال 

 .می کردند
این تقالها قبل از هر چيـز، تـالـشـی بـرای بـقـاء                   
رژیمی ضد کودک است که بـزعـم خـویـش مـی                
خواهد کودکانی را که بجز پرواز در دنـيـای بـازی،               
صداقت، پاکی، دوست داشتن و محبت، بـه چـيـز            
دیگری نمی توانند بياندیشنـد، بـه سـالخ خـانـه               
زهرآگينی ببرد که در آن، آموزش و تعليم خـرافـات،       
جـهـل، مـرد سـاالری، درجـه چـنـدم بـودن زن،                     
تروریسم و هر آنچه را که با انسان و انسانيـت در             
تضاد است، تحت عنوان مهدهای کودک قرآنی بـه         
خورد کودکانی بدهد که  بجز ظـرافـت و لـطـافـت                
دنيای کودکی خـویـش بـه چـيـز دیـگـری نـمـی                     

ابن طرح و برنامه های مسموم کـنـنـده           .   اندیشند
می کوشد تا از این طریق بتوانـد نسـل آیـنـده را                 
اندکی در تداوم عمر ننـگـيـن و رو بـه زوال خـود                    

 . تضمين کند
این گونه طرحهای طالبـان بـداد رژیـم جـمـهـوری                

نسل جوان امروز نسـلـی      .   اسالمی نخواهد رسيد  
 است که در دوران قدر قدرتی و کشتار انسانهای 


