
 

 

تظاهرات اعتراضي در مقابل پارلمان آلمان عليه قانون 

 ختنه کودکان پسر

 

صحبت و راي  ٬امروز در حاليکه در داخل پارلمان آلمان در مورد لغو ممنوعيت ختنه کودکان پسر 

. داده بودتظاهرات اعتراضي  يک به فراخوان در بيرون پارلمان يک ائتالف ٬گيري ميشد  

. صبح آغاز شد چندين نفر سخنراني کردند ۱۱عت در اين ميتينگ  که از سا  

 

 

گرداننده برنامه کاتارينا ميکاديا از 

  .طرف ائتالف عليه ختنه بود



 

 

 

 اولين سخنران رولف اشتوکل از سازمان کمک به کودکان در آلمان بود 

 

 

 دومين سخنران اينگريد شوه وه از سازمان تره ده فام بود



 

 

 

  .بوداز شوراي مرکزي اکس مسلم   مينا احدي سومين سخنران اين ميتينگ

 

 سپس کريستين باهلس از سازمان موگيز حرف زد 

 



 

 

 

 سپس نماينده پارلمان از حزب چپ راجو شارما سخنراني کرد 

 

 

. نفر به نماينده پارلمان از حزب چپ داده شد ۱۰۱۱۱امضاي در بخشي از برنامه   



 

 

 

.ان کودکان و جوانان حرف زد سپس دکتر اولريک فگه لر از تشکل پزشک  

 

. کريم شاه محمدي از نهاد کودکان مقدمند سخنراني کرد و مينا احدي سخنان او را ترجمه ميکرد  



 

 

 

. علي اوتال يکي از قربانيان ختنه در مورد اين تجربه تلخ و اثرات منفي آن در زندگيش حرف زد  

 

 الکساندر باخل قرباني ختنه 



 

 

 

. اوته بود آخرين سخنران والتر  

 ٬بگوش ميرسيد ٬گريه يک کودک که او را ختنه ميکردنددر حاليکه صداي  در قسمت پاياني اين برنامه يک نمايش کوتاه

  . تعدادي نمايش کوتاهي اجرا کردند

 

حکايت از اين دارد که  ٬گزارشي که رسانه هاي آلماني د رمورد پارلمان پخش کردند  

ده شوراي مسلمانان آلمان و شوراي يهوديان و امام ها و رابين ها نشسته در داخل پارلمان آلمان نماين

پوزيسيون گوش ميدادند که ميگفتند براي رضايت خاطر امام و او به صحبتهاي احزاب در قدرت و يا 

در اين نشست نماينده حزب سوسيال . مسجد و کنيسه و کليسا بايد به تن و بدن کودکان تعرض کرد

و لغو  ٬نبايد بويژه به يهوديان آموزش دهيم که تربيت کودکان چگونه بايد باشدما . دمکرات گفت

را هديه اي به مذاهب و  ٬ممنوعيت ختنه که از سوي يک دادگاه در کلن فراخوان آن داده شده بود

اده والدين اعالم کرده و عمال اين ممنوعيت را لغو کرده و در پايان جلسه گفتند از فردا هر خانو

  .مسلمان و يا يهودي ميتواند با خيال راحت فرزندش را ختنه کند



 

 

چگونه است که به حق کودکان : در داخل سالن اما نماينده حزب چپ عليه اين قانون حرف زد و گفت

اين نقض رسمي حقوق . و تن و بدن آنها تعرض ميشود و اينرا براي دفاع از مذهب انجام ميدهيد

نفرراي  ۴٣۴نماينده  ۰۸۵از  . جلسه راي گيري شد و نتايج چنين اعالم شد در پايان. کودکان است

اين قانون امروز تصويب شد که از فردا در . ممتنع دادند نفرراي ۴۴منفي و  نماينده راي ۰۵۵مثبت 

ائتالف عليه ختنه در ميتينگ امروز . هر بيمارستان و يا حيات خلوتي ميتوانند کودکان را ختنه کنند

معترضين در صدد اعالم  .ادامه خواهد يافت مبارزه و اعتراض در جامعه آلمان کرد که اعالم 

. شکايت از اين تصميم پارلمان به دادگاه محافظ قانون اساسي خواهند بود :.  

 عکسهايي از اين ميتينگ 

https://plus.google.com/103759986271578849636/posts/Kvn1TgA6CUb 

 

 گزارش اين ميتينگ در سايت اومانيستهاي آلمان با عکس 

http://hpd.de/node/14593 

تلويزيون سراسري آلمان  از اين برنامه " اف.د–ذ "گزارش تلويزيون   

Bundestag hat beschlossen – religiöser Brauch bleibt 

 

 شوراي مرکزي اکس مسلم 

  ۱۱۱۱دسامبر  ۱۱

http://?ctl=dereferer&to=aHR0cHM6Ly9wbHVzLmdvb2dsZS5jb20vMTAzNzU5OTg2MjcxNTc4ODQ5NjM2L3Bvc3RzL0t2bjFUZ0E2Q1Vi
http://?ctl=dereferer&to=aHR0cDovL2hwZC5kZS9ub2RlLzE0NTkz
http://netzwerkb.org/2012/12/12/deutscher-bundestag-hat-beschlossen-religioser-brauch-bleibt/

