
 1 

پيچيده .  درک و شناخت از دنيای کودک بسی پيچيده است        
از اين نظر که مسايل و مشغله های بزرگساالن با آنچه                 
که کودکان به آن می انديشند و فکر می کنند، متفاوت                      

پيچيده هم نيست از اين رو که بزرگساالن خود دورانی چنين                      .  است
علم روانشناسی از اين رو کمک می کند که           .  دنيايی را تجربه کرده اند     

با رجوع به دوران کودکی و اينکه مسايل و مشغله ها، ابهامات و                              
ناروشنی ها و اينکه چه سئواالتی برايمان مطرح بود و يا اينکه نسبت                  
به چه پديده هايی کنجکاو بوديم، تا حدودی درست و متناسب با                                   

اما فقط اين کافی       .کنجکاوی ها و سئواالت امروز کودکان پاسخ دهيم            
پی بردن به کنه دنيای کودکان مستلزم تحقيق و بررسی از                          .  نيست

مناسبات حاکم بر         شرايط و موقعيت اقتصادی، سياسی و اجتماعی               
جامعه سرنوشت و زندگی کودکان، چه در جامعه و به طبع آن در ميان                
خانواده و انطباق اين بررسی با علم روانشناسی، جامعه شناسی و                           

 ...بالخص روانشناسی کودک است که به ما کمک

 عبدل گلپريان

!به كمپين عليه اعدام كودكان بپيونديد  

 

٧٤شماره   

٣صفحه    

 
 

—————– 
همه کسانی که 
برای تغيير اين 
دنيای وارونه و 

ضد کودک آستين 
 ،ها را باال زده اند
جايشان در کنار 

 !ماست
——————————– 

مدتهاست که انتشار نشريه                      
 با همه اهميت و        ،کودکان مقدمند 

 ،ضرورتش به تعويق افتاده است      
 برای   ،برای خوانندگان مشتاقش     

فعالين دفاع از حق کودک بی                 
 . ترديد جای خالی نشريه پيداست

 حتما توقع       ،انتشار مجدد نشريه      
دروان پر   !  جديدی خواهد آفريد     

 انتظارات جدی          ،تحول کنونی    
توقع به  .  پيش روی ما می گذارد      

جايی است که هر فعال مدافع                 
حقوق کودک در هر ستون نشريه      
برای رفع موانع پيش رو راه                  

بخواهد آجری بر    .  حلی طلب کند   
 مشکلی پاسخ   ،آجری گذاشته شود  

اين .  بگيرد و گره ای گشوده شود      
بايد هم همين   .  توقع به جايی است    

انتشار نشريه در اين دوران     .  باشد
 جز اين   ،حساس و سرنوشت ساز    

بنابراين هر ستون      .  هدفی ندارد  
نشريه پيشاپيش متعلق به همه                
کسانی است که برای اين هدف             

 برای . انسانی به ميدان آمده اند
اينکه زندگی کودک را از دستبرد      

 . . . مذهب 

  دبير نهاد کودکان مقدمند، با افسانه وحدت
 

ه صفوف          از همه فعالين اين عرصه دعوت می  کنم ک
ا خود را فشرده تر کنند و برای دنيای شاد و          ری از   ع

ر  ، مذهب و ارتجاع برای کودکان     دست درازی   قاطع ت
 .از پيش به ميدان بيايند

  ٢ صفحه

  ۴ صفحه

 وات فرخیکودکان قربانيان خاموش     آ
در هر جامعه ای وضعيت زندگی کودکان درجه انسانی 

بودن آن جامعه  را نشان ميدهد  اينکه در ايران و در 
 ...زير سلطه حاکميت 

  با رضا رشيدی عضو دفتر مرکزی کودکان مقدمند

به سواالت و کنجکاوی کودکان در باره خدا و                  
 انواع باورهای مذهبی چگونه بايد پاسخ داد؟

و آزاد کردن کودکان و کل جامعه   تنها راه ،حمايت
از طريق   از شر جمهوری اسالمی مبارزه متشکل

به ميدان آوردن ميليونها انسان شريف و مبارز در 
.داخل و خارج کشور متحقق می شود   

  ٢ صفحه 

   ٣ صفحه
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سر سخن...   
 برای پاپان دادن به حرمانی ،در امان دارند

 برای خاتمه ،به نام کودک کار و خيابان
 برای جمع کردن بساط ،دادن به اعدام کودک

 ،کودک آزاری در هر شکل و شيوه ای
برای ايجاد جامعه ای که در آن کودک ايمن 

 کودک ، زندگی خالقه ای داشته باشد،وشاد
بودن به رسميت شناخته شود و تضمين 
.استاندارد زندگی کودک تامين گردد  

ه و          همه کسانی که برای تغيير اين دنيای وارون
د            اال زده ان ايشان     ،ضد کودک آستين ها را ب  ج

 !در کنار ماست
والت و                      ح رعت ت ا س د ب اي ه ب ري بض نش ن
رويدادهايی که ميتواند حقوق کودکان را به متن 

ن امر     .   اصلی مبارزه در جامعه براند بزند      همي
د                      ن ک ي ازه ای را طلب م ار ت . شکل و سبک ک

ا              تحقق اين امر بدون دخالتگری و حضور شم
 .فعالين مدافع حقوق کودک نشدنی است

 
ر                        ي ه ام انی ک ه زحم م جا دارد همين جا از ه
د                   ن دم ق ان م ودک ه ک ق نشري توکلی سردبير ساب

يک دوره نسبتا طوالنی با پشتکار و . تشکر کنم
ز       .   همت او انتشار نشريه ممکن شد        ر عزي ي ام

 اما مشغله های فراوان     ،همچنان در کنار ماست   
 .باعث شد که سردبيری نشريه را منتقل کند

برای اينکه نشريه کودکان مقدمند به يک 
ابزار کار روزانه هر فعال دفاع از حقوق 

 راهی جز اينکه همين ،کودک بدل شود
فعالين و رهبران آستين باال بزنند و قلم بزنند 
.ندارد  
————————————— 

 
 مصاحبه با افسانه وحدت... 

 
اخيرا شما بعنوان دبير نهاد کودکان مقدمند        

  ، تبريک می گويم،انتخاب شديد
 ،اوضاع سياسی ايران بشدت متحول است         

نهاد کودکان مقدمند چگونه در دل اين                     
 اوضاع متحول فعاليت خواهد کرد؟

 
بله اوضاع سياسی در ايران به                                                  

نسل جوان ايران بپا خواسته      .  است متحول شدت
که با صدای بلند اعالم کند که اين وضع ديگر                

 .برايش قابل تحمل نيست
 

 ن سه سفناک کودکان در اي     انگاهی به وضعيت      
دهه حکومت اسالمی بخوبی منطق اينکه چرا              

برای اعتراض در اين چند ماهه           جوان ميليونها
به خيابانها آمدند و فرياد ازادی سر دادند را                     

هيچوقت وضعيت کودکن در ايران      .  نشان ميدهد 
  کودکان هرگز اينقدر بی       .  اينقدر اسفناک نبوده    

!زندگی شاد، امن و خالق حق مسلم کودکان است  

 کودکان مقدمند 

 

٢ 

زاری سيستماتيک اين حکومت    آکودک  .  حقوق نبوده اند  
 . است قابل مشاهده در تمامی عرصه ها

 
 دهه حکومت مرگ و              سهدهها کودک ظرف اين              

ها    صد.  اعدام سپرده شده اند         ه های  چوبسرکوب به      
جوان در سياه چالهای حکومت در انتظار مرگ به سر            

در اين رابطه    ها زندگی انسانهای زيادی را       اين.  ميبرند
اعدام شدند،   های کودکانی که     خانواده.  به تباهی کشيدند   

شبانه روز سوگواری ميکنند   پدر و مادران داغداری که 
  فوریتغيير به اميد  ،با نفرت و انزجار از اين حکومت

   .هستند اين وضعيت
 

به گزارش تايمز و چند منبع خبری ديگر چندی پيش از           
وضع بازداشت شدگان اخير از تجاوز به نوجوانان در            

  يکی.  زندانهای مخوف حکومت اسالمی، گزارش دادند      
که به همراه     رضا  ساله به اسم     پانزدهاز آنها نوجوانی      

چند نوجوان ديگر در جريان تجمات اعتراضی اخير                
وحشيانه و   تجاوز دستگير شده و در زندان بارها مورد        

براساس همين گزارش رضا     .  تحقير جنسی قرار گرفته    
در خانه امن نگهداری ميشود و بارها گفته است                            

 . دارد خود کشی قصد که
 
 ١۴ ساله و بختيار         ١٣ حکم سنگسار ژيال            چه کسی   

 فراموش ميکند؟  اينها حرمت         ٢٠٠٤در سال    ساله را    
کودک، حرمت انسان را به بدترين شکلی خدشه دار                  

ميليونها انسان با تنفر از اين جانوران                              .  کردند
ماههاست که دارند با دست خالی برای پايه                  مخوف،

 .ترين حقوق کودک و انسان رو در رو ميجنگند ای
کنيم،    از قتل، اعدام و سنگسار کودک صحبت می            وقتی

مسائل ديگری مثل فقر، کودک کار، کودک خيابانی،               
ديگر مسائل و مشکالت موجود  کودک کارتون خواب و

در زندگی کودک در ايران که هر کدام موضوع                           
ازدواج .  بررسی ويژه و مهمی است کمرنگ ميشود              

ها مشکالت ديگر     کودک، تجاوز قانونی به کودک و ده        
که در صدر آنها فقر و کار کودک قرار دارد در                             

در ايران بر اساس     .  کودک ايرانی موجود است     زندگی
و ماهيت کودک ستيز جمهوری               قوانين ضد کودک      

  وقتی.  کودکان در تيرس هر باليی هستند               اسالمی،    
ترين رفتار را با کودک دارد، مسلما            حکومتی وحشيانه 

خشونت با کودک را             بزرگسال ديگری ميتواند        هر
 .مسلم خود بداند حق

 
اگر تمامی مشکالت و بدبختی کودکان را ناديده بگيريم، 
اگر فقری که براکثريت جامعه تحميل شده را نبينيم،                  
  اعتياد در ميان کودکان و نوجوانان را ناديده بگيريم، تن

فروشی کودکان برای تامين نياز خانواده، ازدواج                      
باالی طالق در ميان کودکان ايران و                  آمار کودکان،

و وانمود    هزار و يک معضل ديگر را ناديده بگيرم                 
نسبی برخوردار هستند    رفاه کنيم همه کودکان ايران از     

و ميتوانند به مدرسه بروند، تازه ميتوانيم درک کنيم                   
چرا افسردگی در ميان جوانان ايران امری عادی شده              
است و چرا درصد خودکشی اينقدر باالست و هر ساله             

د از   عآمار خودکشی در ايران ب        .  رو به افزايش است      
محيط غمزده  .  چين و هند باالترين رقم را در دنيا دارد           

شادی، اشاعه خرافات و      و تاريک مدارس، عدم وجود      

مذهب، ترساندن کودک از جهنم، وادار کردنش         
دينی، همه و همه دنيای شاد و          در انجام فرائض  

 شيرين کودکی را از آنها ميگيرد و زندگی آنها             
 . اميدی توام ميکند  با ياس و نارا
 

حجاب کودک که با شروع  اين حکومت بر                     
کودکان تحميل شد و اثرات عميق روحی روانی         
بر دختران گذاشته ، در خود معضل بزرگی                   

حجاب را به     .است که مفصل بايد به آن پرداخت      
 سال کردند، تحرک و            ششزور سر کودک         

با اعالم زن بودن کودک     .   گرفتند  او شادی را از  
ی را از   پر نور کودک    ساله عمال دنيای زيبا و      ٩
های متعدد از       استفاده  و راه را برای       گرفتند او

با وجودی که حکومت              .باز گذاشتند    کودک،
 خودش را کرد که مدارس           اسالمی تمامی سعی   

های    را مذهبی کند و کودک را مطابق ارزش               
قرون وسطی ای خودش بار بياورد           عقب مانده 

ها خيل عظيمی از        به اذعان خود حکومتی        ولی
 مذهب شده اند و زنان در  جوانان ايران کامال بی

 .صف مقدم مبارزات هستند
 

من ه قبل از هر چيز بايد از رأی اعتمادی که ب
داده شد برای قبول مسوليت نهاد کودکان مقدمند 

در اينجا دوست دارم از رفيق و . تشکر کنم
هميار گرامی کريم شامحمدی برای تالش 

 را ليتمسئو اين سالها که اين  بيدريغش در طی
های کريم در  راهنمايی. عهده دار بود تشکر کنم

.ادامه راه برای من ارزش زيادی خواهد داشت  
پالتفرمی با توجه به وضعيت انقالبی جامعه        ما    

ايران تهيه کرديم که به تصويب اعضای دفتر               
های مهمی    نهاد هميشه کمپين  .  مرکزی نهاد رسيد  

در  .رده است پيش ب  در دفاع از حقوق کودک به       
از هر وقت       بيشتر      توجه اصلی ما     دوره     اين

 دروی کمپين عليه اعدام کودکان خواه              ديگر   
 کودک در زندانهای حکومت اسالمی          دهها .دوب

ما بايد به مبارزه خود        .  در انتظار اعدام هستند     
در خارج کشور برای افشای ماهيت کثيف                      

دولتها و  .  هرچه بيشتر ادامه دهيم    اعدام حکومت
های حقوق بشر را وادار کنيم هر کاری            سازمان

ميتواند بکنند تا بتوانيم اين جوانان را نجات                     
امعه جهانی   ج توجه    ما بايد در همه حالتی     .  دهيم

در .  معطوف کنيم   را به حمايت از کودکان                 
 با يک حکومت وحشی و قرون                که  ای   جامعه
هويت آن  بخشی از    ی که کودک ستيزی        يوسطا

است با روشنگری و طرح خواستهای ماکزيمال        
شادی، .  برای همه کودکان بايد به ميدان آمد                 

امنيت و يک زندگی انسانی حق همه کودکان                 
 . است

 
ت اين نهاد را عهده يلمسئوکه ميکنم من افتخار 

دار شدم از همه فعالين اين عرصه دعوت 
کنم که صفوف خود را فشرده تر کنند و برای  می

 مذهب و دست درازیری از عادنيای شاد و 
 قاطع تر از پيش به ميدان ،ارتجاع برای کودکان

.بيايند  
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 با رضا رشيدی ... 

دفاع  شما بعنوان يک فعال با سابقه در      
 برای فعالين دفاع از ،از حقوق کودکان  

مودی                ن ران چه ره حق کودکان در اي
حوالت           ن ت د دراي اي ه ب د؟ چگون داري

 سياسی نقش ايفا کرد؟ 

 ؛با سالم به شما و خواننده گان نشريه
اوضاع :  در رابطه با سوال شما بايد بگويم که          

و جنبش اخير بغض فروخفته           سياسی حاضر 
ميليونها انسان محروم از زندگی شاد، امن                   

طغيان ميليونها انسان      .  ،مرفه و خالق است        
زحمتکش است که در اسارت رژيم سرمايه                

زندگی انسانی از آنها سلب شده                 داری حق  
است، مردمی که برای امرار معاش و                             

مايحتاج اوليه زندگی مجبورند در دو يا            تامين
سه شيف کار کنند ولی نتوانند از پس                                 

امروز مردم جانشان به      .زندگی برآيند    مخارج
لب آمده و در صفوف ميليونی به مقابله با                       

هر روز به اشکال           .  پرداخته اند     حکومت
مختلف و مناسبتها صف اعتراض سازمان                  
ميدهند و خواهان آزادی و برابری هستند، در            
مقابل درب زندانها محکم و استوار تظاهرات           
می کنند و عزيزانشان را آزاد ميکنند ودر                    

ماموران    خيابانها در مقابل تعرض رژيم، به         
اطالعات و نيروهای سرکوب حمله می کنند و         

اين تصوير سياسی،     .  آنها را عقب می رانند         
بزرگ    برشی کوچک از يک تصوير عمومی      

از مبارزات مردم ايران است، در همين رابطه        
من فعال حقوق کودک هم بايد از زاويه دفاع از 
منفعت فی الحال امروز کودکان وارد صحنه             

 .سياسی شوم

 کودکان مقدمند 

منفعت کودکان بر هر مالحظه و منفعت ملی، مذهبی، نژادی، اقتصادی، فرهنگی 
! و ايدئولوژيک مقدم است  

٣ 

 دبير 
 کودکان مقدمند
 افسانه وحدت

 
barnenforst@hotmail.com 
Tel: 0046-702468454 
Fax: 0046-706199054  

Address: Barnen Först 
Box 48 

151 21 Södertälje Sweden 
 

 سردبير
 نشريه فارسى
 سيامک بهاری

 
siabahari@yahoo.com 

 
 سردبير 

 نشريه سوئدى
 افسانه وحدت

afsanehvahdat@yahoo.se 
 

نشريه فارسى ماهانه منتشر ميشود و از 
طريق سايت آودآان مقدمند در دسترس 

 ميباشد

کودکی تجربه کنند و به آن خو بگيرند دختران                             
کوچکی که حتی  طبق قوانين اسالمی برای مردان                  
تحريک کننده هستند البته  دختر شير خواره هم برای             
آنها می تواند تحريک کننده باشد چرا که به گفته                         
خمينی در يکی از کتابهايش به نام توضيح المسائل که           
گفته است کامجويی و لذت جويی حتی از دختر                          

در اين کتاب ذکر شده          .شيرخواره  هم مجاز است            
آنچنان ضد بشر و ضد کودک است  که هر انسان                      
منصفی با خواندن اين مطالب حالش بهم ميخورد و                 

در جای ديگر   .  متوجه اوج انسان ستيزی آنها ميشود         
از اين کتاب نقل قولی از امام صادق آمده است که می            

خوشا به حال پدری که دخترش در خانه شوهر          "  گويد
البته اين  دو نمونه بسيار کوچکی         "    خون حيض ببيند  

از مطالب ضد انسانی او است و تنها به نوشتن اين                    
 سال است که     ٣١گونه خزعبالت کفايت نکرده اند و          

اين قوانين ضد انسانی را در زندگی مردم حاکم کرده             
چه بسار کودکانی که قربانی ازدواجهای اجباری          .  اند

شده اند چه بسار کودکانی که با وجود کودکی خود پدر 
چه بسيار کودکانی که مجبور به تن           .  يا مادر هستند      

فروشی شده اند و کودکانی که با فروختن گل يا آدامس        
يا واکس زدن در خيابانها بکار گرفته شده اند و يا                      
کودکانی که در دام باندهای قاچاق مواد مخدر و                         
مافيای اقتصادی گرفتار هستند کودکانی که در دام                  
اعتياد افتاده اند و يا آنانکه مأوا و سرپناهی ندارند و                 
شب را با خوابيدن در کارتن هايی در ناامنی خيابان                
به صبح می رسانند  و يا کودکانی که جسد های بی                    
روحشان اين طرف و آنطرف خيابان سوژه مطبوعات 

تا کی بايد فرياد اين کودکان را  که            .و اينترنت ميشود  
گوش جهان را کر کرده است نشنيده گرفت  و تا کی                 
بايد حقيقت در دناک رنج آنان را که مهر ننگی بر                     
پيشانی بشريت است پنهان کرد ؟ اکنون در دنيايی با               
وجود اين اندازه از پيشرفت صنعت و تکنولوژی که              
بشر به آن مينازد جای تآسف است که هنوز بر اين                   
معضالت سرپوش می گذارد و بی اهميت از کنار آن             

 .رد ميشود 
منافع اقتصادی دولتها در ارتباط با کشورهايی مانند             

ايران که در آن نقض آشکار حقوق کودکان وجود                    
دارد چنان  برايشان اهميت دارد که اگر فشار                               
انسانهای آزاديخواه و برابری طلب برای متوجه کردن 
افکار عمومی نباشد آنان هنوز ميخواهند افکار                          
عمومی را از پايمال شدن انسانيت به فرهنگ خودی             
و رسم خود نسبت دهند که باز برای جلب توجه دنيا به 
اين تراژدی دهشتناک فشار و فعاليت خستگی ناپذير             

در تمام دنيا و خصوصًا در            .  دو چندان الزم است         
ايران بايد بسيج ميليونی عليه سيستمی که کودکان را             
مورد تعرض افسار گسيخته اش قرار داده و                                 
کودکيشان  را از آنها گرفته است سازمان داد  همه                   
انسانهايی که قلبشان برای يک دنيای بهتر می تپد و                 
خواهان جامعه ای شايسته کودکان هستند بايد عليه                  
حکومت اسالمی اين سيستم جنايات کودکان متشکل              
شوند تا برای هميشه  به بی حقوقی مطلق کودکان در              

 .ايران و در دنيا پايان داد
کودک از روزی که به دنيا می آيد  دولت و جامعه در             
برابر وی مسئول است و دولتی که بجای مسوليت                    
پذيری در برابر افراد جامعه به جنايت عليه آنان می               
پردازد بايد در جهان رسوايش کرد و دستش را از                    

 . دخالت در زندگی آنان قطع کرد
 به اميد دنيای شايسته کودکان

يک جنبه از فعاليتها می تواند برگزاری مراسم هايی                
مانند مراسم روز جهانی کودک در همبستگی با                            
کودکانی که والدينشان در بند هستنند در مقابل                                

روزها در مقابل        باشد هزاران نفری که اين           زندانها
درب زندانها دارند عزيزانشان را آزاد می کنند و ما                  
نيز بايد مراسممان را در کنارآنها و با همياری مردم                  

فعالين حقوق کودکان به جامعه                 بايد.  برگزار کنيم   
فراخوان دهند و تمام کسانی را که نسبت به حقوق                        
کودک حساس هستند و عالقه دارند را به ميدان آورد،              
جنبه ديگر فعاليت، اعتراض به سازمانهای جهانی مانند        
يونيسف ووادار کردن سازمانهای دفاع از کودکان در             
سراسر دنيا به واکنش و اقدام عملی موثر در حمايت از            
کودکان ايران و کودکانی که والدينشان تحت بازداشت            
هستنند است و در خارج کشور بايد فعالين و سازمانهای 

با راه اندازی راهپيمايی در          راديکال دفاع از کودکان     
سطح شهر تمام مردم را به اعتراض نسبت به تهاجم                  
وحشيانه جمهوری اسالمی به جسم و روح کودکان و                

حمايت و آزاد        ،تنها راه  .  زندگيشان به خيابانها آورد       
کردن کودکان و کل جامعه از شر جمهوری اسالمی                  
مبارزه متشکل از طريق به ميدان آوردن ميليونها انسان 
شريف و مبارز در داخل و خارج کشور متحقق می                    

  .شود
 .نابود باد جامعه ضد کودک و ضد انسان

——————————————–— 
 کودکان قربانيان خاموش       ...  

در هر جامعه ای وضعيت زندگی کودکان درجه انسانی         
بودن آن جامعه  را نشان ميدهد  اينکه در ايران و در                   
زير سلطه حاکميت ارتجاع اسالمی کودکان وضعيت              
اسفباری دارند ميزان درندگی و غير انسانی بودن                      
سران حکومتی را می رساند که بيش از سه دهه است               
حاکميت سياهش را بر آن جامعه گسترانيده و هر روز             
بيش از پيش زندگی افراد جامعه ای هفتاد ميليونی را                 
بسوی فقر وفالکت و بدبختی می کشاند اما در اين ميان            
بيشترين آسيبها متوجه کودکان ميشود که ما همه روزه            
شاهد قربانی شدن آنها هستيم کودکانی که با وجود اينکه          
در بوجود امدن اين همه فقر وفالکت کوچکترين نقشی            
ندارند ولی بيشترين آسيبها متوجه آنان است کودکانی               
که محيط برای بدبخت کردنشان چنان مهيا است که                    
گويا پيمودن اين مسير بدبختی از بايدهای زندگی است            
هر گاه يکی از آنها جرمی مرتکب شود بايد در                              
زندانهای جمهوری اسالمی انتظار جشن هيجده سالگی          
اش باشد  و هديه تولدش در حکومتی که عدالت اسالمی  
اش را جار ميزند  طناب داری است که با نهايت بی                     

 .رحمی و قساوت بر گردنشان اويخته ميشود
در مهد کودکها و مدارس بين آنها ديوار جنسيتی کشيده            
ميشود وبه جای بازی و شادی در کنار هم در تقابل هم               
با جنس اول و دوم تعريف می شوند و در اين ميان آن                 
کودکانی را  که والدينشان در بازار بی رحم رقابت                     
اندوخته ای برای خود جمع نکرده اند بايد از مهد                          
کودک و درس خواندن محروم شوند و به جای نشستن              
سر کالس درس و بازی و شادی در خيابانها مشغول                  
کار شوند و خود و خانواده شان را هم تأمين کنند                            
کودکان کار و کودکان خيابانی بايد آواره خيابانها شده و          

... در جستجوی لقمه ای نان از آنان استفاده جنسی و                  
 .ميشود 

دختران کوچک و دوست داشتنی از کودکی بايد محکوم         
به حجاب بردگی شوند تا اسارت بردگی و بندگی را از             
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 ٤ کودکان مقدمند 
 به سواالت و کنجکاوی ... 

 
می کند تا به دنيای کودکان راه يابيم و با نگرشی              
انسانی پاسخ متناسب با سئواالت کودک را ارائه            
دهيم با اين مقدمه کوتاه به اصل موضوع                              

  .بپردازيم
کودک روزانه و حتی هنگامی که در رختخواب             
به استراحت می پردازد، تمام مشاهدات و شنيده             

 .های روزمره برايش سئوال بر انگيز است
در ميان اين مشاهدات و شنيده های روزانه از                  
طريق صوت و تصوير، پيدايش و هستی را در               

برای .  درون ذهن خود به مجادله می کشد                        
پرداختن به اين مسئله، کودکی را در نظر بگيريم           
که مداوما دنبال يافتن پاسخ به ناروشنی هايش                  

يکی از اين ناروشنی ها برای کودک                     .  است
دانستن اين است که آيا خدائی که روزانه اسمش              
را از زبان بزرگترها می شنود ولی قادر به ديدن            

 و لمس کردن آن نيست، چه چيزی است؟
مهمترين ابزار برای يافتن پاسخ صحيح برای                 
کودک اين است که او را با منطق لمس و ديدن                  

کودکان قبل از اينکه با مذهب، خدا يا            .  آشنا کرد 
هر گونه باور خرافی ديگری مسموم شوند، در               
همان ايام کودکی شناخت خود را بطور عينی از             
طريق مشاهده يا ديدن و همچنين لمس کردن پديده         

اين يک توان داده شده است که               .  ها می فهمند    
برای هر انسانی در دوران کودکی نقطه اتکايی              
برای شناخت و يافتن پاسخ به کنجکاوی هايش                 

 .است
بد نيست که همين پروسه را بعنوان يک تجربه                

 .شخصی در اين اينجا بازگو کنم
زمانی که دخترمان ساعاتی از روز را در مهد                
کودک می گذراند، با مربی مهد کودک از قبل                   
صحبت کرده بودم که ما مذهب نداريم و شما هم               
روزهايی که بچه های مهد کودک را به کليسا می           
بريد به من اطالع دهيد که دخترمان را به منزل               

دورانی هم که پا به مدرسه گذاشت همين              .  ببريم
مسئله را با مدير مدرسه مطرح کردم و آنها نيز               
بنا به تعهدی که در مقابل مسئوليت و سرپرستی              

کودکان توسط پدر و مادرها دارند، جواب مثبت             
چنين طرحی از طرف نظام آموزشی                    .دادند

همين کشورهای اروپايی، در واقع يک نوع                      
سرمايه گزاری از طرف سيستم و نظام سرمايه              
داری حاکم در انطباق با مذهب و باز توليد اين                  
تشريک مساعی مابين سرمايه و مذهب بعنوان               

 .ارکانی که مکمل بقای يکديگرند قرار دارد
عی بود که می بايست من در           طشروع مدرسه مق   

اين باره او را بيشتر به ابزار ديدن و لمس کردن              
با بيان ساده ای و با آوردن                 .  متکی می کردم     

 .جسارتش را ستودم
بعد از گذشت چند سال و از آنجا که دختر ما با                   
همان همکالسی متولد افغان دوستی صميمانه ای          
با هم داشتند، احوالش رو پرسيدم و گفتم که                          
راستی از زرمانه چه خبر؟ آيا همچنان روسری             
اش را به سر می زند؟ گفت گه گاهی می زند ولی 
خودش هم زياد دوست ندارد بلکه عادت کرده اما           
در منزل اصال استفاده نمی کند و گفت يکبار در              

 .جشن تولد من اصال به سر نزده بود
برای کودکان و نو جوانانی که در مورد وجود يا             
عدم وجود خدا کنجکاو هستند، آشنا کردن آنها به            
روشهای واقعی و تجربی و در ابتدای امر و در               
سنين کودکی که هنوز دانستنی های علمی، نظری       
و تئوريک برای کودکان سنگين است، در نتيجه            
متکی کردن به ديدن و لمس کردن پديده ها در                   
دادن شناختی تجربی و برای واکسينه شدن آنها در 
مقابل اين هيوال بسيار موثر است اما همين رويه             
را نمی توان به تناسب رشد سنی و فکری کودکان    

ديدن و لمس کردن تنها                 .  همچنان ادامه داد        
سرآغاز و مقدمه ای برای متکی کردن آنان به                  
ابزاری است که قادر شوند بوسيله آن پوچی                      
خرافه ها را در سئواالت و کنجکاويهای خود                   

اما به تناسب رشد جسمی و فکری کودک        .  دريابند
اين شناخت بتدريج می تواند وارد مراحل باالتری        

به نسبت  .  که قابل پذيرش و هضم باشد تغيير کند          
اين رشد فکری و سنی و شناخت و آشنايی آنها در 
سنين باالتر و زمانی که کودکان به مرحله                           
نوجوانی قدم می گذارند، دادن تصويری علمی از         
پيدايش جهان هستی و متکی کردنشان به شناختی          
علمی از داده های هستی، قدرت شناخت واقعی              

 .را ممکن و ساده تر می سازد
کسانی بر اين باورند که بايد به کودک گفته شود               
که خدا وجود ندارد، به اين چيزها باور نکن، اين            
پوچ است و ده ها جمله از اين نوع را که طی                      
مراحل مختلفی خود ممکن است عميقا طی کرده            
و بدان رسيده اند، می خواهند اتوماتيک وار و                  

فرض اين   .  مکانيکی کودک نيز آنها را بپذيرد            
دسته از کسانيکه با اين رويه وارد می شوند اين              
است که چون کودک نسبت به پدر يا مادر خود                 
احساسی عاطفی دارد و آنها را دوست می دارد               
لذا هر آنچه را که پدر يا مادر بيان کند پذيرش آن             

چنين آموزشی برای     .  قطعی است     برای کودک  
کودک نه تنها کمکی به او در پوچی و خرافی                    
بودن خدا نمی کند بلکه نوعی بد آموزی و                            
يادگرفتن به گونه ای سطحی نگرانه خواهد بود و          

اين روش آموزشی    .  بايد اکيدا از آن پرهيز شود         
. در واقع نه آموزش بلکه بدآموزی به کودک است    

يکی از داليل اتخاذ اين روش سطحی از جانب                
بزرگترها اين است که چندان حال و حوصله                     
توضيح دادن و روشن کردن موضوع را برای                

کودکان بنا به موقعيت سنی که              .  کودک ندارند  
دارند براحتی می توانند استدالل و منطقی را که             
با موقعيت سنی آنها خوانايی داشته باشد بپذيرند و          

کودک بر خالف          .  در ذهنشان جاگير شود              
بزرگترها هيچگونه ارتباطی با مصلحت گرائی            
ندارد و واقعيت هر پديده ای را آنگونه که هست              

اين بر عهده بزرگترهاست که حقايق را       .  می فهمد 
آنگونه که هست و با بهره گيری از دستاوردهای            
علم و دانش امروز در مقابل سئواالتی که برای               

      .کودکان مطرح است قرار دهند

مثالهايی در مورد اشياء و پديده ها با همديگر به                  
مثال يکی  .  صحبت کردن پيرامون آنها می پرداختيم     

از مثالهای برای کمک به تفهيم موضوع اين بود                
. که آيا اين ليوان را می بينی؟ جوابش اين بود، آری

اگر به آن دست بزنی لمسش می کنی؟ جواب،                      
خوب حاال تو به اين باور داری که اين يک              .  آری

ليوان است يا نه؟ جواب، آری معلومه که باور دارم 
می توانی بگويی از کجا اين         .  اين يک ليوان است    

باور را به وجود اين ليوان پيدا کردی؟ آره می                      
خوب برای من بگو چگونه؟ برای             .  توانم بگويم  

اينکه من می بينمش و بهش هم دست زدم که اين                  
همان ليوانی است که باهاش نوشيدنی ها را می                   

 .آفرين به اين دختر با هوش .خوريم
بعد از گذشت مدتی و قبل از اينکه در مدرسه و يا               

خدای نا      در ميان هم سن و ساالنش با داستان                  
موجود ويا با خرافات آشنا شود، و اينکه چرا او در        
اين مراسم ها شرکت ندارد و در عوض به کالس               
نقاشی و کاردستی می رود، الزم بود که بر سر اين 

عدم شرکت او در . مسئله با هم صحبتی داشته باشيم
چنين برنامه هايی در واقع صورت مسئله                               

 .صحبتهای ما بود
ادامه صحبتهايمان بر سر ديدن و لمس کردن در                
همين رابطه ادامه داشت تا اينکه او به يکی از                      
همکالسی هايش که در افغانستان متولد شده اشاره           
کرد و اولين چيزی که توجه دخترمان را به اين                   

. همکالسی اش جلب کرده بود روسری او بود                    
مسئله روسری صورت مسئله ادامه بحثهای من و            

اينجا بود که مسئله مذهب، اسم خدا و        .  دخترمان شد 
اينکه او نيز بارها اين اسم را از زبان همکالسی                 
های ديگرش و با حالت ترس در وجود آنان شنيده              

در اين سطح از گفتگوی ما روش . بود، به ميان آمد
لمس و ديد مجددا بکار گرفته شد و پيرامون وجود             

که    يا عدم وجود خدا به همين منوال ادامه داشت              
اگر کسی پديده يا چيزی را نتواند ببيند يا نتواند                     

ساخته شده و       لمس کند، دليلی ندارد به اين پديده           
 .غير واقعی باور کند

چيزی که در اين گفتگوهای دو نفره ما برايم جالب            
بود اين بود که دخترمان در گوش کردن به                              
صحبتهای من و يا اظهار نظرهای خود در رابطه             
با مذهب و خدا، احساس ابهام و يا ترديد را در خود 

يکی از داليل اصلی اين عدم ابهام اين بود            .نداشت
. که تا اين مقطع سنی ذهن او عاری از خرافات بود 

انگار از ابتدای بحث مربوط به لمس و يا ديدن                     
ليوان، خود را به يک نگاه علمی و منطقی از                        
بررسی پديده ها به گونه ای تجربی مجهز کرده بود 

وقتی کالس هفتم بود    .  و اين را بارها من شاهد بودم     
برايم تعريف کرد که معلم آنها در درس تاريخ به                
مذاهب مختلف سه گانه و خدای يکتا اشاره کرده                

معلم از دختر ما می پرسد می توانی بگوئی            .  است
خدا کی است؟ او در جواب می گويد من اين خدائی           
را که شما می گوئيد تا زمانيکه نتوام با چشمهای                 
خودم ببيم و بهش دست بزنم، نمی شناسم و باوری             

در همين رابطه از او پرسيدم خوب . هم به آن ندارم
معلم تو در واکنش به اين جواب تو چی گفت؟ در                 

. هيچی نگفت و اظهار نظری نکرد             :  پاسخ گفت  
بهش گفتم به نظر تو آيا سکوت معلم دال بر حقانيت 
و درست بودن پاسخ تو نبود؟ با شوقی در چشمانش        
لبخندی زد و با غرور تمام سری تکان داد و من هم 
با تمام وجود بغلش کردم و بوسيدمش، توانايی و                 
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 ٥ کودکان مقدمند 

!ممنوعيت فوری کار کودکان   

 اطالعيه دفتر مرکزی نهاد کودکان مقدمند
 

د در           ن دم دفتر مرکزی نهاد کودکان مق
ه             س ل ود طی دوج ی خ م نشست رس
اد                  ه يت ن ال ع ی ف متوالی خطوط اصل
کودکان مقدمند و نقاط  ضعف و قوت         

 .کار نهاد را بررسی کرد
اد                  ه يت ن ال ع رم ف ف الت به اين منظور پ
ه                   ي ل ه ک د ک ردي ه گ ي برای دور آتی ته
ی و                 اع م ت ای اج ه ت ي ال ع ب ف وان ج
ر             عيت خطي تشکيالتی نهاد را درموق
ی            ظارات ت سياسی کنونی در ايران و ان

ه        ،که از اين نهاد ميرود     ی ک اي ه ن  کمپي
ا و         نهاد کودکان مقدمند بعنوان اولويته
ورا            د ف اي مبرمترين وظايف پيش رو ب
ذارد را                     گ ود ب ار خ ور ک ت در دس

 .بررسی و تعيين کرد
ار               م ک ي س ق نحوه آرايش و و ظابف و ت

ر مرکزی        ت ان        ،درونی دف  سر وسام
ر واحدهای کشوری و                 ات ه دف دادن ب
ای          اد و گسترش واحده ج شهری اي

ار                ،جديد ن ک وازي ن خطوط و م  تعيي
 ،برنامه تلويزيون کودکان مقدمند

رات                   ي ي غ ه  و ت ه نشري ري هيئت تحري
الزم برای بهبود کار سايت و و بالگ         

 .نهاد را تعيين کرد

ه                 ي ل ن ع ي پ م کمپين عليه اعدام کودکان و ک
ه             ه حوزه ب ه ب ران ت دارس دخ ذاری م واگ
ن                   ي پ م وان دو ک ن ع ی ب ن اصطالح علميه دي

د              ردي ن گ ي ي ع ل   .   فوری و اضطراری ت اب ق
ان                ودک ه اعدام ک ي ل توجه است که کمپين ع
اه                   ن م دي ه طی چن ود ک جزو اولويتهايی ب

ر      ،اخبر مداوما پبش برده شده است      ت  اما دف
ه                رو ب ي مرکزی نهاد توجه و اختصاص ن
جددا       اين کمپين را ناکافی ارزيابی کرد و م
د                   ي اک ورد ت ن را م ي پ م اهميت حياتی اين ک
ن                     رد اي شب ي اری و پ قرار داد و خطوط ک

 .کمپين را تدقيق کرد
اق              ف ه ات ی ب جزييات پالتفرم فعاليت دورآت
ان         ودک اد ک ه آرا به تصويب دفتر مرکزی ن

د     ي ه مرور در               .   مقدمند رس رم ب ف الت ن پ اي
اد                        ه ی ن ون زي وي ل ه های ت ام رن ه و ب نشري

 .معرفی خواهد گرديد
رار                        اد ق ه ور ن ه در دست گری ک ه دي ت نک

ت رف ود           ،گ اد ب ه ر ن ي اب دب خ ت م .    ان ري ک
ود            ،شامحمدی رده ب  از مدتها پيش اعالم ک

می              که به داليل شخصی در حال حاضر ن
د و              ن ه ک ف تواند بعنوان دبير نهاد انجام وظي
د          ن رسما از دفتر مرکزی نهاد کودکان مقدم

ر را               ي خاب دب ت درخواست کرد که موضوع ان
 .در دستور خود بگنجاند

ری          از اعضای دفتر مرکزی سه نفر کانديد دبي
ا           ، دراين انتخابات  ،نهاد شدند  ه وحدت ب ان  افس

خاب                   ت اد ان ه ر ن ي وان دب کسب اکثريت آرا بعن
 .گرديد

دفتر نهاد کودکان مقدمند دراولين اجالس خود         
ری                      ا از تالش و رهب ات رسم اب خ بعد از انت
صميمانه کريم شامحمدی که طی مدت طوالنی 

ار   ک ت ا پش ن          ،ب ي حس مت ت ي يت و صم  خالق
ود و                      يت ب ن مسٸول ده دار اي برانگيزی عه
وب چه                بعنوان يک چهره شناخته شده و محب
اد        ه در سطح اجتماعی و چه درميان اعضای ن
نقطه اتکای انبوهی از فعاليتهای اجتماعی نهاد       

 . قدردانی کرد،کودکان مقدمند بود
اقت            بدون شک تجربه ارزنده و صميمت و رف
اد              ه رکزی ن ر م ت ان دف اک م ه وی ک الصان خ

 .کودکان مقدمند را ياری خواهد کرد
 

 دفترمرکزی نهاد کودکان مقدمند
 ٢٠١٠ژانويه 

 :زمان پخش برنامه تلويزيونی کودکان مقدمند
 . به وقت اروپای مرکزی٣٠/١٥ تا ٣٠/١٤ برابر، بوقت ايران١٨ تا ١٧هرچهارشنبه؛ از ساعت 

 :پخش مجدد
 .  به وقت اروپای مرکزی٣٠/١٠  تا ٩/ ٣٠ برابر، بوقت ايران١٣ تا ١٢هرپنجشنبه؛ از ساعت 

 
 !ساعات پخش برنامه کودکان مقدمند را از هر طريق ممکن به ديگران اطالع دهيد

 . اظهار نظر و پيشنهادات شما هستيم،منتظر تماس
 

 .روابط عمومی تلويزيون کودکان مقدمند
se.yahoo@afsanehvahdat 

TV 
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 .ميشنود
 

آری از    مهدی از ما زندگيش را می خواهد        
) بای(چشمهای او به خانواده          !  من و شما    

آيا تحفه جمهوری اسالمی      .  خيره شده است   
را خواهند پذيرفت و جان او  را خواهند                   

نقشه ای برای       ستاند؟ با خودش می گويد         
اما آنها چه؟ نقشه بر  کشتن عزيز آنها نداشته

سر دار کردن او و تماشای صحنه رقت                   
انگيز جان دادنش را بر باالی چوبه دار در           

و "  عفو"  "رضايت"سر نميپرورانند؟           
چند صد هزار بار  بر زبانش                "  بخشش"

 جاری شده؟
 مهدی و مهدی ها چشمشان به تجمع شبانه            

به تالش خستگی ناپذير        درمقال زندانهاست 
همه انسانهايی که برای لغو مجازات اعدام           
و نجات جان انسانها در کارزاری انسانی              

 .برای حق حيات تالش ميکنند
 

مهدی را بايد نجات داد تا خانواده محترم                 
هم آسوده تر غم جانگداز عزيز از              )  بای(

دست رفته شان و سوگ دردناکش را تحمل          
 .                 کنند

 

   

 ٦ کودکان مقدمند

نمی خواسته دوستی را غرق خون          .  بشود
نمی خواسته داغی بر دل خانواده ای              کند

نه نمی خواسته و    .  .  .  نمی خواسته     بگذارد
چشم به مرگ         حاال در التهابی دردناک        

درنگاه سرد و بی احساس           .  دوخته است  
اجرای حکمش را می جويد و با             زندانبان

زندگی بدرود می گويد و دوباره خود را               
پشت ميله های زندان می يابد که بايد                       

 .رسيدن مرگ را نظاره گر باشد
گذشته ای کوتاه به نام کودکی و دورانی پر         

تمام زندگی      اضطراب در سلول زندان          
فاصله نازک     !  مچاله شده مهدی است            

هستی و نيستی برای او چنان بهم تنيده شده         
حتی   که خودش را نميتواند زنده فرض کند       

صدای   صدای تپيدن قلب مضطرب خودش     
 .قدمهای پرشتاب مرگ است

تشويشی که   .  همه وجودش تشويش است        
فقط او می تواند حسش کند و هيچ زبانی                

تمامی فاصله او    .  قادر به بازگوييش نيست    
 بند،  با دوران کودکيش پر شده از سلول،           

صدورحکم، دايره       دادگاه،  حاکم شرع،    
 .مجازات و مرگ ، اجرای احکام

صدای دالرا      او صدای بهنام شجاعی،           
... و    صدای مولود   صدای بهنود، ،  دارابی

و همه ضجه های دردناک کودکانی که                 
ناباورانه بر سر دار جان باخته اند را  با                
هياهوی مهيبی که همه ذهن کودکانه اش             

در درون ويران شده اش               را پر ميکند      

 او  سه سال پيش در دوران کودکيش              
 وقتی هنوز هيجده ساله نشده بود                       

مرتکب قتل    بخاطر يک اشتباه کودکانه    
حتی خودش نميداند چگونه اين             .  شد

او توسط دادگاه به اعدام     !  حادثه رخ داد  
از همان لحظه   .  با چوبه دار محکوم شد    

صدور حکم تا به حال سه سال است که        
مداوما در اضطرابی هولناک از چوبه         

سه سال است که         .  دار آويزان ميشود    
شبهای پرکابوسش به طناب دار در هر        

 .سپيده دم گره ميخورد
اما .  او ميداند که انسانی را کشته است         

ميداند وقتی او     نقشه قتلی در سر نداشته    
هرگز تصور نمی     از خانه خارج ميشد    

کرد که دستش به خونی آلوده خواهد               
 .شد

به   هر شب به عالم کودکيش بر ميگردد      
 شلوغی خيابان      قيل و قال مدرسه             

ازدهام محله پر جنب جوشش و همه               
زمان و مکانی که در ذهن مشوشش               

 تا شايد با اين تقال        بايد با بازسازی کند    
به آنچه در زندگی کوتاهش گذشته جان        
بدهد تا زنده بودنش را ناباورانه لمس            

 . کند
او کودکی  و نوجوانيش را بهم گره                  

همه تصاوير مبهم را کنار هم               ميزند
می گذارد تا به خودش هم که شده ثابت          
کند که او نمی خواسته مرتکب قتلی                

 !مهدی صادقلو را بايد از خطر مجازات اعدام نجات داد
 سيامک  بهاری

 //// /// /// //// //// / /// //// /// /// //// //// / /// //// /// /// //// //// / /// //// /// /// //// //// / /// //// /// /// //// //// / /// //// /// /// //// ///////////////////////////////////////////////////////////  

مهدی صادق لو ، جوانی محبوس در زندان رجايی شهر کرج                به گزارش هرانا،  
ای " موجب قتل نوجوانی با نام خانوادگی          ١٨که در سن نوجوانی کمتر از        در "   ب

محکوم شده و در خطر اجرای حکم                  شده بود از سوی دادگاه به اعدام       ٨٦سال  
 .قرار دارد

ول، سعی در               فعاالن حقوق بشر و وکيل متهم در   ت ق واده م جلساتی مختلف با خان
 .به نتيجه ای نرسيده است جلب رضايت اوليايی دم بر آمدند که تا کنون

ر          ٥مقامات قضايی در سالجاری دست کم حکم اعدام          ت م از    نوجوان که در سن ک
ه دو                 ١٨   سالگی مرتکب قتل شده بودند را اجرا نموند که لز جمله آنها می تواند ب

ود                            ٣نجوان تبعه افغانستان و      ن ه ام های دالرا دارابی ، ب ه ن رانی ب د اي  شهرون
 .مصلح زمانی اشاره نمود شجاعی و
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 کودکان مقدمند 

  اعم ازیيتقضايی کودکان بدون تبعيض جنسحقوقی و سن 
! تعيين گردد سال تمامهيجده بايد  دختر و پسر     

 
 

 ؛کودک اعدام
  

 از چشمانت عشق می بارد و مظلوميت
 چه کسی گفت گناه عشق ورزيدن مرگ است؟

  نگاهت درکوچه پس کوچه های عاشقی
 واژه زنده بودن را به سطح صداقت آب جاری کرد

 !هيهات
 عشق را تجربه نکرده
 مرگ را در انتظاری

چه کسی قانون عشق را با اعدام برای تو تفسير                      
 کرد؟

  تو مظلوم تر و پاکتر از آنی
 که شعله های زمان

  زندگی نو شکفته ات را
 !به کام مرگ بکشاند

 ای انسان
 به دنيا بگو

   ساله زير چوبه دارشانزدهجوانی 
 تمرين مشق عشق ميکند

  سکوت من و تو
  شراره های اين عشق را

 به نفس سرد زمين می سپارد
  مبادا که چشم شب
  شاهد تن جوانش
 بر چوبه دار شده

 و بر دامن سپيده دم بگريد
 
 
 

 
 ؛کودکان کار

 
 در پرواز خورشيد
  در همهمه مردم

 کودکی می گريخت
 در ميان کوی و خيابان
 در ميان آهن و ماشين
 کودکی می گريخت
 در تند بادی لرزان
 در غربت و دلتنگی

 در صدای بوق ماشين ها
 کودکی می گريخت
 در فرياد می گريخت

 در عصيان می گريخت
 درميان کودکان

 کودکی می گريخت
 فردا را دوست می داشت

  هم از آنگونه که گذشته اش
  عبرتی بودسرا پا

 دستهای پهن و خاکستری رنگش
 قصه ائی بود از روزهای سرد

 و پيشانی درهمش
  نقشی بود

 از تهيدستی و فقر در سکوت و پريشانی
  و درميان تنهائی کودکانه

 کودکی می گر يخت
 

 

 فرشته ايلکا
 فعال حقوق کودک

 

٧ 



 8 

 

ممنوعيت دخالت مذهب در آموزش و پرورش و لغو فوری تبعيض و تمايز در همه عرصه ها و 
!مختلط شدن مدارس در همه سطوح تحصيلی. سطوح آموزشی   

 کودکان مقدمند

  ساعته خود را شروع کرد٢٤کانال جديد برنامه های 
 

مشخصات کانال جديد را    .  های خود را از ماهواره نايل ست شروع کرد             ساعته کانال جديد، برنامه     ٢٤تلويزيون  
 . به دوستان و آشنايان خود اطالع دهيد و به هر شکل که ميتوانيد وسيعا آنرا تبليغ کنيد

 : مشخصات کانال جديد در ماهواره نايل سات به اين قرار است
Satellite: AB4A/NILESAT@7 Degrees West  
Freq: 10873 
Polarity: Vertical  
Symbol Rate: 27500 
Fec: 3/4  

 به نايل سات نيز     LNBالزم به توضيح است که دارندگان ديش هاتبرد ميتوانند بدون تغيير زاويه ديش و با نصب                    
 .همزمان دسترسی داشته باشند

٨ 

سرپرست وزارت آموزش و پرورش ايران، خواستار         

های آموزشی دختران و پسران در        جداسازی کتاب 

 .مدارس اين کشور شده است

های   کتاب“:  احمدی معتقد است     رضا علی   علی

های    درسی بايد متناسب با نيازها و ويژگی               

آموزان، آينده زندگی فردی، خانوادگی و               دانش

ها، نيازهای روحی، روانی و عقالنی         اجتماعی آن 

کتاب، ايبنا    گزارش خبرگزاری   به”.آنها تنظيم شود   

احمدی ديروز در       )  وابسته به وزارت ارشاد         (

نيازهای   با اشاره به  ”  برنامه درسی ملی  ”  همايش

متفاوت روحی، روانی و جسمی دختران و پسران         

ضرورت دارد  “:  درشرايط سنی مشابه گفته است     

های    برنامه درسی ملی و به تبع آن کتاب                 در

وی تاکيد    ”.درسی به اين نيازها پاسخ داده شود        

هدف هيچ کدام از اين تغيير و            “کرده است که      

ها   تحوالت ايجاد ممنوعيت و محدوديت برای خانم        

 ”.نيست

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با رد الگوبرداری         

آموزش و   ”:از نظام آموزشی غرب گفته است            

پرورش ما نبايد منفعل باشد و بايد با توجه به                  

های درسی را        مبانی ارزشی و اعتقادی کتاب        

 ”.تنظيم کند

کار از محتوای      هفته گذشته يک نماينده محافظه      

های درسی آموزش و پرورش ايران به شدت           کتاب

انتقاد کرده و آن را مسبب حذف دين از زندگی                

 .آموزان ارزيابی کرده بود آينده دانش

   ————————————— 

منتشر "  ايبنا"اين عين خبری است که توسط خبرگزاری         
هيچ دخل و تصرفی حتی در يک کلمه آن                  .  شده است  
 ،وزارت آموزش پرورش جمهوری اسالمی       .  وارد نشده 

قرار است برای تحکيم مبانی تبعيض و کودک آزاری                 

 تالش برای جدايی جنسيتی و ايجاد تفاوت          ،سيستماتيک
اگر در  (حتی در ميزان دسترسی به دانش و اطالعات            

کتابهای منتشر شده درآموزش و پرورش اسالمی ذره             
 ، دانش آموزان را درجه بندی روحی                )ای پيدا شود     

 آنچه که يک دختر     ، جسمی و سنی کند    ، عقالنی ،روانی
 ساله متفاوت    ٧ ساله بايد بداند با يک پسر بچه              ٧بچه  
 آنچه   ،اگر کودکی در روستا به دبستان ميرود             .  است

الزم دارد بداند با کودکی در شهر به دبستان ميرود                     
اين عين سازمان و قانونی کردن تبعيض        .  متفاوت است 

و نابرابری وسازمان دادن کودک آزاری سيستماتيک             
 .چه چيز ديگری ميتواند باشد

ميزان درجه بندی روحی و روانی کودکان را چه                        
نهادی براساس کدام استاندارد و سطحی تعيين ميکند؟             
چگونه ميشود سطح کتب درسی مثال رياضيات را                     
برحسب وضعيت جنسيتی و روحی نوشت؟ در کشوری 
که دانش آموزانش درمدارس تخريبی و کپری و کانتين          

 خرما   ، سه شيفه و چهار شيفه         ،و اتوبوسهای مستعمل   
 برابر آمارهای همين وزارت بی                     ،چپان شده اند        

 بيش از سه ميليون کودک از دسترسی به                  ،مسئوليت
 و آنهايی که توانسته اند       ،آموزش و پرورش محروم اند     

 از حداقل     ،خود را به هر زحمتی به مدرسه برسانند               
 به جای کالس درس با           ،ايمنی و بهداشت محروم اند        

تعريف استانداردهای مدرن جهانی در بيغوله هايی که            
 ٢٧ بيش از        ،همين وزارت ضد کودک اعالم ميکند            

درصد آنها تخريبی است و هرآن بر سر دانش آموزان             
فرو ميريزد و سيستم آموزشی که جزو عقب مانده ترين   

 تازه به    ،سيستم های آموزشی جهان محسوب می شود          
 ،فکر افتاده اند که کتب درسی را دخترانه و پسرانه                    

 . شهری و روستايی کنند
يکی از استانداردهای آموزش و پرورشهای پيشرفته               

در جهان يکدست کردن و همطراز کردن همه                       
کودکان و دانش آموزان برای دسترسی به علم                       

 .ودانش در سطحی يکسان است
تالش آموزش و پرورش جمهوری اسالمی برای                
هر چه مذهبی تر کردن مدارس عمال با مقاومت                   

سه دهه تالش        .  جدی همه جامعه روبرو است              
ارتجاعی اين حکومت برای بازداشتن دختران از               

 مقاومت جدی و پس راندن اين فشار و                    ،تحصيل
افزايش خيره کننده حضور زنان در رده های                         

 !تحصيالت عالی است
 ،قرار بود همه زنان و دختران را خانه نشين کنند                

کمپين خانه دار کردن زنان بعنوان يک هدف جدی             
جمهوری اسالمی توسط مردم به شکست  کشانده                

 تغيير کتب درسی و          ،بدون هيج ترديد    .  شده است  
 ،دخترانه وپسرانه کردن و حتی جغرافيايی کردن آن       

 .باز هم به شکست کشيده خواهد شد
همه پروژه های حکومت اسالمی مانند پروژه های            

 مدرسه   ٤٠٠٠تحويل   "  ترويج صلوات  "مضحک   
 حضور مال و آخوند         ،دخترانه به حوزه های دينی        

 ،در مدارس برای رفع شبهات دينی دانش آموزان              
و دهها پروژه ارتجاعی       .  .  .    ايجاد نمازخانه  و         

 . دود شده و هوا رفته است،نظير آن
آنچه که پنبه اين پروژه های کپک زده و فوق قرون             
وسطايی را يکی پس از ديگری زده است، تالش بی          
وقفه برای حضور در جامعه و کسب علم و دانش و             
فن و آوری و خالصی از شر دست درازی مذهب               

 .در آموزش بوده است
در شماره بعدی نشريه به تفصيل به اين موضوع                 

 همين جا از خوانندگان نشريه می          ،خواهيم پرداخت 
 .خواهيم فعاالنه در اين بحث شرکت کنند

 ! جداسازی کتابهای آموزشی دختران و پسران،آموزش و پرورش


