
 

 
 
 

 
 
 

 

www.childrenfirstnow.com 
٦٠  شماره  

 زندگی شاد، امن و خالق حق مسلم کودکان است

امير توآلى: سردبير   ٢٠٠٧، سپتامبر ١٣٨٦مھر   

  ٣ادامه صفحه 

٤ادامه صفحه   

٨ تا ٥ صفحه   

 يك ارزيابى، يك دورنما
 

 امير توآلى
سه سال از           
تاسيس نهاد        

آودآان "
براى ارزيابى از    .  ميگذرد"  مقدمند
از زواياى  "  آودآان مقدمند "نقش  

مختلفى ميتوان به اين دوره سه         
. ساله نگاه آرد و آنرا بررسى نمود      

در آلى ترين سطح در طى اين            
بعنوان "  آودآان مقدمند   "مدت    

يكى از سازمانهاى مدافع حقوق        
آودك پيگيرانه در اين راه مبارزه            
آرده است و به جرات ميتوان گفت       
آه جريانى فعال نه تنها در دفاع از        
حقوق آودك در سطح ايران بلكه         
در برخى از آشورهاى اروپايى نيز       
منشا اثر بوده و فعاليتها و                   
جهتگيرى هاى انسانى اش در          
برخورد به حل مسائل اجتماعى         

 آودآان راهنماى 

 

 :“آودآان مقدمند”مصاحبه با کریم شاه محمدی مسئول 

 چگونگى برگزارى و اهداف آنفرانس
آنفرانس آودآان مقدمند در آسـتـانـه بـرگـزارى            :   آودآان مقدمند 

است، بعد از يك دوره آار و فعاليت حول مسـائـل آـودآـان، ايـن                   
 دوره را چگونه ارزيابى ميكنى؟

 
سوالی را که مطرح کرده اید جوابش راحت نـيـسـت، مـقـدور                 :   آريم شاه محمدى  

به خاطر ایـنـکـه      .   نيست و ارزیابی که به دست خواهيم داد همه جانبه نخواهد بود       
این عرصه از کار و فعاليت محدود به یک کشور نيست، به یک قاره هم نيست و از             

 طرف دیگر فعاليت حول مسائل کودکان به یک نهاد و حتی چند نهاد 

 

!شرآت آنيد" آودآان مقدمند"در آنفرانس   
.  سپتامبر و يك اآتبر برگزار ميشود٣٠در شهر گوتنبرگ سوئد، در روزهاى يكشنبه و دوشنبه " آودآان مقدمند"آنفرانس نهاد   

 آنفرانس روز يكشنبه بزبان فارسى و از .تم اصلى اين آنفرانس استوضعيت آودآان در دنياى امروز و آلترناتيو ما، 
: سخنرانان عبارتند از.  صبح آغاز ميشود و تا شش بعداز ظهر ادامه دارد١١ساعت   

 آريم شاه محمدى، مينا احدى، سوسن صابرى، افسانه وحدت، عبدل گلپريان، امير توآلى، ممد اميرى، محسن تهرانى
:سخنرانان عبارتند از.  بعدازظهر ادامه دارد٦ صبح تا ١١روز دوشنبه آنفرانس به زبان سوئدى ميباشد آه از ساعت   

 Nina Cernold, Maria Kornevik, Eva Olofsson, Anita Broden, Cecilia Magnusson, Lars Johansson, Ethel Sjöberg, Susan 
Saberi, Farideh Arman, Mina Ahadi, Karim Shahmohamadi, Karim Nori, Afsane Vahdat och Moderator är: Nima 
Darjamadj 

:جزئيات برنامه آنفرانس در سايت آودآان مقدمند موجود است  
http://www.barnenforst.com/Farsi/html/index.htm 

: آدرس محل آنفرانس  
: روز يكشنبه  

Framtid huset, Backaplan, Ångpanna gatan, 9 A    30 september, kl 11-18 
:روز دوشنبه  

Haga bio, Linne gatan 21                1 oktober, kl 11-18  
:شماره تلفن هاى تماس  

  ٠٧٠٨٥٢٦٧٤٦آريم شاه محمدى
  ٠٧٠٢٤٦٨٤٥٤افسانه وحدت

مصاحبه در مورد آنفرانس با  
فرزاد اديبى، سيامك بھارى،  
 عبدل گلپريان و سياوش شھابى

 پيش نويس بيانيه در مورد 
"آنوانسيون حقوق آودك"ضرورت تغيير پالتفرم   

 اطالعيه بمناسبت 

جھانى آودكروز   

 

٢ صفحه  ١٠ صفحه     



 

 

 دبیر 
 کودکان مقدمند
 کریم شاه محمدی

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

Box 48 
151 21 Södertälje 

Sweden 
 
 

 سردبير
 نشريه فارسى
 امير توآلى

tavakoli@hotmail.com 
 
 

 سردبير 
 نشريه سوئدى
 افسانه وحدت

afsanehvahdat@yahoo.
se 
 
 

 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  ٦٠شماره  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  

٤ادامه صفحه   

 
 کنفرانس کودکان مقدمند 

در شھر ) ٢٠٠٧ اآتبر ١ سپتامبر و ٣٠(
 گوتنبرگ سوئد

 
 حقوق جھانشمول کودک، چرا و چگونه؟
دو روز سخنرانی، ميز گرد، نمايش فيلم، 
.تئاتر، موزيک، ميزکتاب و کارگاههاى مختلف  

رفتار هر جامعه با کودکان محک ارزيابى  
درجه انسانى بودن و آزاد بودن آن جامعه 

 است
  

  :تم کنفرانس

تصويرى از ابعاد بى حـقـوقـى         :   سخنرانيها

  و آلترناتيو ما ،کودکان در جهان امروز

ميز گرد بحث و بررسی در مورد ممنوعيـت         
 حجاب کودکان و سـمـبـل        ،مدارس مذهبی 
 های مذهبی

 
کنفرانس به زبانهاى انگليسى، سـوئـدى و          

اگر براى شـرکـت در       .   فارسى برگزار ميشود  
کنفرانس به زبانى غيـر از زبـانـهـاى اعـالم               
شده صحبت ميکنيد، با ما تماس بگيريـد تـا           

در اطالعيه هـاى     .   امکان آن را بررسى کنيم    
بعدى نکات بيشترى در مورد کنفرانس را بـه         

 .آگاهى شما خواهيم رساند
بــراى شــرآــت در آــنــفــرانــس و يــا             

 با آدرس    ،سخنرانى و يا داشتن آارگاه    
 :هاى زير تماس بگيريد

افسانه وحدت سردبير نشریه کودکان 
مقدمند به زبان سوئدی 

se.yahoo@afsanehvahdat   
0702468454 

کریم شاه محمدی مسئول نهاد کودکان 
se.yahoo@karimshamohammadi مقدمند 

 .0708526746 
فریده آرمان مسئول نهاد کودکان مقدمند در 

  com.yahoo@arman_faridehمالمو 
.0703638088 

کریم نوری مسئول کودکان مقدمند در 
karim.savalan@bredband.net  یوتبوری

0704441555 
  ٢٠٠٧فوريه  کودکان مقدمند

 اطالعيه بمناسبت روز جھانى آودك
 

هيچگاه همچون امروز زندگى صدها ميليون          
آودك در سطح جهان با مخاطرات جدى                 

هيچگاه در تاريخ جامعه       .  مواجه نبوده است   
بشرى، زندگى آودآان با اين همه آمبود،             
اين همه سختى، اين همه مصيبت و اين               
همه دوگانگى در آنار آوه عظيمى از ثروت،           
تمدن و امكانات شگرف براى زندگى روبرو              

در قلب اين دنياى پيشرفته،          .  نبوده است  
آودآان محرومترين  بخش اين جامعه جهانى        

صدها ميليون آودك هر چند آه زنده        .  هستند
اند اما در بدترين شرايط زيستى بسر ميبرند           
و روزانه هزار هزار از آنان در سكوت پرپر                   

 . ميشوند
گرسنگى، بى مسكنى، بى دارويى، آار              
طاقت فرسا، توهين و تحقير و فرودستى در           
جامعه و خانواده، سواستفاده هاى جسمى        
و جنسى، جنگ، دست درازى مذاهب و               
دهها موردى آه به چشم ديده نميشود                
زندگى آودآان را آامال به نابودى آشانده و           
مرگ دهها آودك در هر دقيقه عمق اين                  

 . فاجعه را نشان ميدهد
 

مسبب اين وضعيت نظام نابرابر اجتماعى و           
دولتهايى .  دولتها در تمامى نقاط دنيا هستند      

آه بر  آاستى ها و شرايط زيستى آودآان             
آامال واقفند و مرگ و مير آودآان را تنها نظاره          

در اآثر آشورها آمترين بودجه هاى           .  گرند
دولتى براى زندگى آودآان اختصاص يافته            

آودآان فراموش شدگان در مبارزه با          .  است
محروميتهاى اجتماعى هستند و همين               
دولتها بوجود آورنده و استمرار دهنده وضعيت        

 . نابسامان فعلى اند
 

. در ايران هم وضعيت آودآان مشابه است           
جمهورى اسالمى در آنار فقر و محروميت             
شديد، با قوانين اسالمى و فرهنگ منحطش        
زندگى را براى آودآان صد چندان دشوار آرده        

دختران نه ساله را بالغ مى نامد و              .  است
آودآان را  .  حجاب اسالمى بر سرشان ميكند     

اعدام ميكند و يا سالهاى سال در                          
سياهچالهايش زندانى ميكند، آموزش و               
پرورش را مملو از خرافات و مهمالت اسالمى         
آرده است، آودك را جزو احشام بشمار                
ميآورد و هيچ حق و حقوق انسانى را براى              
آودآان قائل نيست و آال زندگى آودآان و             
نوجوانان را با قوانين اش به نابودى آشانده            

 . است



  

٣صفحه   ٦٠شماره  کودکان مقدمند   

 در کنفرانس 
 شرآت آنيد “ کودکان مقدمند”
  اآتبر در گوتنبرگ١ سپتامبر و ٣٠

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

 

 ادامه مصاحبه با آريم شاه محمدى
 

هم محدود نيست، بلکه اهدافی را که پيشـارو داریـم بـزرگ،             
وسيع، اجتماعی  و بعد جهانی دارد و به یک معـنـا فـعـالـيـت                   
حول مسائل کودک اگر چه  در هم تنيده نيستند ولی به هـم               

از يـك طـرف       .   ربط دارند، تاثير می گيرند و تاثير مـی گـذارنـد             
 کرونی که زندگی یک کودک 100ميليون ها نفر که هر کدام با     

را در نقاطی دیگر از این دنيا تـامـيـن مـی کـنـنـد تـا حـرکـت                          
اجتماعی که در ایران تحت عناوین مختلف از جمله نمونه بـارز            
آن، جشن برف و بازی، آدم برفيها، جشن بادبادکها، کـودکـان             
کار و خيابان، لبخند کودکان و روز جهانی کودک را مـی تـوان                 
برشمرد، ولی نقش ما ، نقش  فعالين  و انسـانـهـای کـودک           

مـهـم   .   دوست و آزاده  در هر گوشه ای از این دینا مهم اسـت             
است، به این دليل، توقعات و انتظاراتی جلو رو گذاشته ایـم ،              
بنابراین با این معدود نهادها در سطح محدودی  از ایـن دنـيـا             
جوابگوی چنين انتظارات و توقعاتی  نيـسـت، پـيـشـرفـتـهـای                 
داشتيم، به تشکيالت کودکان مقدمند سرو سامانی هـر چـه            

ناچيز داده شده است، با این جثـۀ کـوچـک فشـارهـای روی                   
دولتها بوده ،گوشهای شنوا در بعضی از نقاط دنـيـا بـاز شـده          
است، نگاه  دولتها در بعضی جاها به طرف ما چرخـيـده ولـی                

. . . . . نگاه کودکان گرسنه، بی خانمان، بی بهره از تـحـصـيـل                 
اهداف بزرگ و انسانی پيشارو داریـم ،          .   هنوز در انتظار است   

انسانهای آزادیخواه و کودک دوسـت را در ایـن دنـيـا داریـم،                  
اميدها به طرف ما جلب شده، و ما هم  امـيـدواریـم در ایـن                     
کنفرانس صدای اميد کودکان در سطح هـر چـه وسـيـع ایـن                  
جهانيان باشيم که بتوانيم با هم فکری هـر چـه بـيـشـتـر در                    
سطح وسيع، کارها ی بزرگتری را سازمان دهيم  که بتـوانـيـم          
به این وسيله دولتها را برای احقاق حقوق کـودک زیـر ضـرب                 

و همچنين اميدواریم در سطح  هر چه وسيعتر  در           .   قرار دهيم 
کشورهای هر چه بيشتر تشکلها و یا نهادهای مدافع حـقـوق            

رسانه های عمومی که داریـم و چـنـد             .   کودک تاسيس شود  
زبانه می باشد اميدوارم بتوانيم آنها را فعالتر،سازمان یافته تـر           
کنيم و تلوزیون کودکان مقدمند هم در راه است این رسانه ها            
مهم هستند زبان بی صدای کودکان هستند اميدواریم با ایـن            
صدا بتوانيم بر جامعه در سطح هر چه وسيعتر تاثير گذار باشد  

 و  دولتها را زیر فشار قرار دهيم
  

آنفرانس چگونه برگزار ميگردد، آيا براى همه       :   آودآان مقدمند 
آزاد است؟ ترتيب برنامه ها چگونه است و به چـه زبـانـهـايـى                 

 آنفرانس برگزار ميگردد؟
کنفرانسی را که پـيـشـارو داریـم دو روز              :   آريم شاه محمدى  

از نمایندگان پارلمان سوئـد،  .   است، به زبان فارسی و سوئدی 
فعالين مدافع حقوق کودک و کسانی که در امور اجتماعی بـا             
کودکان کار می کنند دعوت به عمل آورده ایم ، تا حـاال اکـثـر                  
نمایندگان پارلمان سوئد جواب مثبت داده اند و در کـنـفـرانـس              
شرکت می کنند، کنفرانس شامل، سـخـنـرانـی، مـيـز گـرد،                 

ورود بـرای عـمـوم آزاد          .   نمایش فيلم و موسيقی خواهد بـود     
 .  است

 
مهمانان و سخنرانانى آه شـنـاخـتـه شـده             :   آودآان مقدمند 

هستند چه آسانى هستنـد و مـوضـوع سـخـنـرانـى شـان                    
 چيست؟

کسی اعالم نکرده است که در مورد چـه     :   آريم شاه محمدى  
موضوع مشخصی صحبت خواهد کرد چونکـه مـوضـوع بـحـث               
کنفرانس در سطح عموميتری خواهد بود در وافع کـنـفـرانـس              
می خواهد در سطح وسيع و کليتری به وضعيت کـودکـان در                

جهان بپردازد، اگر کسی بخواهد روی مـوضـوع مشـخـصـی                
سخنرانی کند آنهم آزاد است و محدودیتی وجود ندارد، ولـی           
موضوع ميز گرد مشخص است، بـحـث کـه داریـم در مـورد                   
ممنوعيت مدارس مذهبی، ممـنـوعـيـت حـجـاب کـودکـان و                  

کسانـی کـه در کـنـفـرانـس             .   سمبلهای مذهبی می باشد   
. صحبت می کنند از جمله اعضای پارلمان سوئد می باشـنـد           

اوا اولفسون از حزب چپ، ماریا کومویک یاکوبسـون از حـزب              
مردم،اوا الرسون از حزب محيط زیست،آنيتا بوردیـن از حـزب             
مردم،سيسيليا ماگنوسون از حزب محافظه کـار، سـوسـيـال            

 .دمکراتها هم قول داده اند که یک نفر را خواهند فرستاد
کاژال . مونا داهل در مورد قتلهای ناموسی صحبت خواهد کرد        

  ) Psykiatri, Dödens industri(     فييل فيلمی  را بـه اسـم            
( نينا کرنولد در مورد کـتـابـی بـه اسـم                 .   نمایش خواهد داد  

internatet  (نوشته است صحبت خواهد کرد. 
و تعدادی از فعالين کـودکـان        .   نيما داریامج گرداننده کنفرانس   

مقدمند و فعالين مدافع کودک که بـعـضـا هـم در مـيـز گـرد                      
امير توکلی، افسـانـه     :   شرکت دارند و هم سخنرانی از جمله      

وحدت، کریم شاه محمدی،سوسن صـابـری، کـریـم نـوری،               
 ...فریده آرمان، عبدل گلپریان، پيمان بخشایش و 

 
آسانى آه نمي توانند در آنفرانس شرآت       :   آودآان مقدمند 

 آنند مثال از ايران، آيا امكان ديدن تصوير آنرا دارند؟  
در فکر این هستيم که اگر با برنامه های         :   آريم شاه محمدى  

کانال جدید هم خوانی داشته باشد پخش مستقيم  داشتـه           
در فکـر ایـن     .   باشيم در غير اینصورت غيرمستقيم  خواهد بود   

هم هستيم که اگر مشکالت تکنيکی اجازه بدهد از طـریـق              
سپيکر پخش کنيم، در این مورد بـعـدا بـه اطـالع خـواهـيـم                    

 .رساند
 

چه انتظارى از برگزارى اين آنفـرانـس دارى،          : آودآان مقدمند 
 اهداف اين آنفرانس آدامند؟

انتظارم این اسـت کـه تـعـداد هـر چـه                 :   آريم شاه محمدى  
بيشتر از فعالين مدافع حقوق کودک در این کنفرانس شرکـت     
کنند و یا پيام  خودشان را از هـر طـریـقـی بـه دسـت مـا                          
برسانند، کنفرانس یکی از ابزارهای مهم ماست که بـه ایـن             
وسيله بتوانيم دولتها را زیر فشار بگذاریم و همچنين اميدوارم       
بتوانيم بيانيه حقوق کودک کـه مشـغـولـش هسـتـيـم  بـه                     
. کنفرانس ارائه داده شود، این یکی از کارهای مهم مـاسـت            

این درست، که مفاد کنوانسيون حقوق کودک مثـبـت اسـت             
ولی کم و کاستهای دارد که الزم و ضروری است آنرا نقد کرد    
و جلو به اصطالح  سوء تعبيرهای دولتها را گرفت، بـنـابـرایـن                
اهدافی را که این کنفرانس جلو رو دارد بزرگ است وظـيـفـه               
ای را که به عهده گرفته ایم مهم است ، نتيجه ای که از این               

 .کنفرانس گرفته می شود باید راه گشا باشد



 
 

٤صفحه   ٦٠شماره  کودکان مقدمند   

 با ما تماس بگيريد
نظرات، پيشنھادات و تجربيات خود را با 

از آودآان برايمان . ما در ميان بگذاريد
.بنويسيد، اين نشريه شماست  

 

 ادامه اطالعيه روز جهانى آودك
 

اما در ميان اين همه سياهى و مشقات روزنه         
هاى اميد فراوان است بويژه در ايران جنبش           
دفاع از حقوق آودآان پرتوان در اعماق جامعه        
ميجوشد آه گوشه هايى از آنرا در برگزارى            
مراسمهاى روز آودك و يا جشن هايى براى           

مدافعين حقوق   .  شادى آودآان، شاهديم     
آودك در اين مراسمها نظام نابرابر و                       
سياستهاى آودك ستيز جمهورى اسالمى را       
به نقد مى آشند و خواهان زندگى بهترى             

 .براى آودآان ميشوند
 
از جمله در ايران روز جهانى       )  مهر١٦( اآتبر   ٨

آودك ناميده ميشود، بايد اين روز را در ابعاد             
بايد در اين   .  هر چه باشكوه ترى جشن بگيريم     

روز مساله آودك را به مساله آل جامعه بدل          
بايد حول خواستهاى روشن و انسانى        .  آنيم

. مان، مردم هر چه بيشترى را گرد آوريم                
تامين زندگى شاد و مرفع براى همه آودآان،         
الغا حكم اعدام، شكنجه و زندانى آردن                
آودآان بايد در صدر خواستهايمان قرار داشته        

دفاع از زندگى انسانى آودآان، مبارزه       .  باشد
و فعاليت حول ايجاد شرايطى بهتر براى                 
آودآانى آه فورا احتياج به آمك دارند امرى           

 . آامال انسانى است
نجات دهنده آودآانمان تنها نيروى متحد و             
متشكل خود ماست با برگزارى روز آودك اين          
اتحاد و همبستگى را عميق تر و گسترده تر            
آنيم، با برپايى جشن هاى باشكوه در روز             
آودك، شادى را به ميان آودآان بياوريم و               
همزمان اميد به تغيير و زندگى بهتر را هر چه           
بيشتر تقويت آرده و جنبش دفاع از حقوق             

 .آودك را به خيابانها بكشانيم
 
 

"آودآان مقدمند"نهاد   
  ١٣٨٦ شهريور ٢٠٠٧سپتامبر 

 ادامه يك ارزيابى يك دورنما
 

 . فعالين در اين آشورها بوده است
ديدن ريشه و اساس      "  آودآان مقدمند "يكى از ويژه گى هاى نهاد           

نظام اقتصادى   .  مصائب و مشكالت آودآان در دنياى امروز است                 
اجتماعى حاآم و دولتهاى پاسدار اين نظم جهانى مسبب اين زندگى             

منفعت آودك در   "  آودآان مقدمند "لذا از نظر     .  غير انسانى آودآان اند    
خود يك اصل اساسى در برخورد به معضالت اجتماعى است، در پرتوى             
اين جهتگيرى استكه مذهب، منفعت ملى، امنيت ملى، فرهنگ جارى           
و مسائلى در اين سطح دليلى براى ناديده گرفتن و چشم پوشى از                  
حقوق آودك نميشود لذا همين نهاد ما را  متمايز ميكند و به پيشتاز                   

 .دفاع از آودك مبدل مي نمايد
دهها سخنرانى و سمينار برگزار       "  آودآان مقدمند "در طى اين دوره       

نموده است و نشستهاى متعددى با مسئولين و دست اندرآاران                    
از آودآان پناهجو آه گرفتار در فرودگاهها       .  مسائل آودآان داشته است   

بوده اند دفاع نموده و صداى آنها را رساتر به گوش ديگران رسانده                      
در طى  .  است و تا آنجايى هم آه توانسته مستقيم آمك نموده است            

اين مدت شصت شماره نشريه منتشر شده است آه از زواياى                       
مختلفى به مسائل آودآان پرداخته است و خوانندگان خود را در ايران               
دارد، انتشار دهها اطالعيه در موارد مختلف فعال برخورد آردن با                       

در آنار اينها برنامه هاى      .  نهاد بوده است  رويدادهاى روز از ديگر فعاليتهاى       
آه مدتها مستمر تهيه ميشد نشانگر يك             "  آودآان مقدمند  "تلويزيونى   

فعاليت چند جانبه و همزمان استكه از سازمانى وسيع و از فعالينى                       
 . بيشمارحكايت دارد

نتيجه و بازتاب اين فعاليتها را ميتوان در خواستها و شعارهاى جنبش دفاع              
ميتوان به فستيوالها و جشنها آه ديگر روالى         .  از حقوق آودك در ايران ديد     

روتين در شهرهاى مختلف ايران پيدا آرده است، رجوع آرد و يا ميتوان در                
و "  نسبيت فرهنگى "آشورهاى اروپايى در بى رنگ آردن تز راسيستى             

خواست بستن مدارس مذهبى آه ديگر به پارلمانها راه پيدا آرده است                 
خواستها و شعارهاى ما ديگر چنان در بعدى            .  اين تاثيرات را متوجه شد      

در اين  "  آودآان مقدمند "اجتماعى و سراسرى اعالم ميشود آه ديگر نهاد         
 .  اهداف تنها نيست

آنقدر مسائل و     .  از آمبودها در ظرفيت يك سازمان نميتوان حرف زد                 
مشكالت و زندگى غير انسانى آودآان وسيع و عميق استكه يك اراده                  
. ميليونى و يك جنبش قوى و بين المللى را براى پاسخگويى مى طلبد                  

جنبه هاى غير انسانى زندگى صدها ميليون آودك چنان وحشتناك استكه           
بدون دامن زدن به اين جنبش سراسرى نميتوان اقدامى موثر براى آودك               

اما روزنه هاى اين حرآت اينجا و آنجا به چشم ميخورد، هر جا                .  انجام داد 
حضور داشته اند اين فعاليتها مثمر ثمر واقع          "  آودآان مقدمند "آه فعالين   
جنبش زندگى بهتر براى آودآان وجود دارد اما نهادهايى                .  شده است 

را آم دارد بايد بر اين آمبود فايق آمد و براى اين               "  آودآان مقدمند "مانند  
" آودآان مقدمند "برنامه داشت و اين مهمترين بخش از فعاليتهاى نهاد               

آنفرانس ميتواند با جمبندى از فعاليتهاى تاآنونى بطرف اين             .  بايد بشود 
خيلى ساده ما بايد بسيار بسيار بيشتر از امروز متشكل     . دورنما خيز بردارد 

. فعاليت آنيم، بايد بسيار بيشتر از وسايل ارتباط جمعى استفاده نمائيم              
بعد از برگزارى آنفرانس تنها       "  آودآان مقدمند "برنامه تلويزيونى هفتگى     

نهاد ما بايد در آشورهاى باز هم بيشترى            .  يك قدم در اين جهت است       
واحدهاى خود را سازمان دهد و تجربيات نهادهاى قديمى تر را به آنها                     

بايد در هر آشورى سخنگو و بلندگوى دفاع از آودآان شويم،             .  منتقل آند 
آنوانسيون حقوق  "بايد با فشار به مجامع بين المللى آمبودهاى مفاد                

 . را بنفع باز هم بيشتر آودآان تغيير دهيم" آودك
همه اينها با انسجام بهتر، فعاليتهاى باز هم فشرده تر و حرفه اى ترى                    

به اميد  .  مسير اين حرآت را آنفرانس بايد هموار آند          .  امكان پذير است   
 .آنفرانسى موفق



 
٥صفحه    ٦٠شماره  کودکان مقدمند 

کودکان مقدمند در میدان نبردی درگیر است 
که شاید بی اغراق سنگری برای کل بشریت 

 متمدن است
 

 سيامك بهارى
 

معموال برگزاری کنفرانسهـا و اجـالـسـهـای            
ساليانه همراه ارزیابی و بازبينی مجدد دوره        
. ای است که پشت سرگذاشته شده اسـت       

نهاد کودکان مقدمند در درجه اول و پـيـش از          
 ،اینکه پيکر تشکيالتی و اداری آن را ببيـنـيـم          

جـنـبـشـی     .   بيشتر شبيه یک سنگر برای حمله و مقاومت اسـت     
برای دفاع از حق کودک است که دست به ریشه ها می بـرد تـا                 
برای حرمانهای بی پایان و حقایق تلخ زندگی کـودک در جـهـان                 

 عملی و درعين حـال فـوری         ،وارونه سرمایه داری راه حل واقعی     
 .بيابد و برای تحققش مبارزه کند

 کودکان مقدمند در ميدان نبردی درگير است که شاید بی اغراق           
بشریتی که علـيـه بـی        .   سنگری برای کل بشریت متمدن است     

 .حقوقی کودک به ميدان می آید
 نـه قـومـيـت نـه           ، این جثه اجتماعی عظيم نه مرز می شناسد       

 این اولين و مهمترین پایه آن سنگری است که جنبشـی            !مذهب
 .را با وسعتی اینچنين نمایندگی ميکند

بی حقوقی کودک در پشت دیوارهای ضخيم فقر و بی حـقـوقـی              
. دست در دست مذهب و ناسيوناليسم مداوما باز توليد ميـشـود           

 . ریشه می دواند و گسترش می یابد
 رفاه کودک را معـيـار رفـاه خـود قـرار نـداه                   ،مادام که جامعه ای   

 بـه ایـن اعـتـبـار            ، موضوع کار نهاد کودکان مقدمند اسـت       ،است
وسعت و پهنه ی ميدان مبارزه به طول وعرض این جهان پـهـنـاور               

 پيـش از هـمـه بـرای            ،جهانی پر از محنت و رنج و کمبود       !   است
اگراز این سر به خودمان و جنبش اجتمـاعـی کـه بـرای                .   کودکان

 سرباالیی کـه    ،احقاق حق کودک به ميدان آمده است نگاه کنيم 
 .با آن مواجه ایم عيانتر ميشود

 ،از فستيوال آدم برفی ها و مانند آن در کردستان و جاهای دیـگـر              
 تـا نـقـد       ،تا مبازه برای کوتاه کردن دست مذهب از زندگی کودک         

 از   ،کنوانسيون دفاع از حقوق کودکان و اراٸه آلـتـرنـاتـيـو جـدیـد                
سمينار و افشاگریهای بی امان در روزنامه و نشریات تـا بـرنـامـه                

همـه وجـوه     . . .  جدل و دیالوگ و جلسات و ،رادیویی وتلویزیونی 
گوناگون و عرصه های متنوعی است که هرکدام بسته به توان و            

 تالش برای دفاع از حقوق کودک را دارد از حاشيه جامـعـه          ،امکان
برای آنکه حقوق کودک زیـر نـویـس جـامـعـه                .   به متن آن ميآورد   

 تامـيـن    ، برای آنکه متن اصلی حق در جامعه حق کودکان         ،نباشد
 ! سالمت و رفاه کودکان باشد،زندگی

ما با این چشم انداز و با این افقها سنجيده ميشویم و پراتيکمـان              
 کدام هدفـهـا     ،چقدر بلند و دور اندایشانه دیده ایم      .   محک ميخورد 

.  محک ارزیابـی مـاسـت       ،را نشانه رفته ایم و یا متحقق کرده ایم        
افشای حقایق پنهان از دیـد جـامـعـه و ویـران کـردن آن دیـوار                        
ضخيمی که حقيقت هولناک زندگی کودکان را دارد پشـت خـود              

 یک سند مهم در ارزیابی از فعاليتهای دوره گذشتـه       ،پنهان ميکند 
 . ماست

جثه اجتماعی جهان متمدنی که برای احقاق حق کودک                     
 اما جثه تشکيالتی که     ،درميدان نبرد ایستاده است عظيم است     

 ، رهبری و مهيا و مسلح کند            ،آن را ميخواهد نمایندگی کند        
 .چندان قوی و با بنيه نيست

 بـه    ، ما مدعی هستيم که دردها و ریشه ها را می شـنـاسـيـم              
 همين ميزان هم باید تشکيالت و قدرت اداری و مدیریتی و 

 باید اعالم کرد که کودک 
 مذهب، ملیت و هیچ سنتی ندارد

 
 

 فرزاد اديبى
 

آنفرانس آودآان مـقـدمـنـد     : آودآان مقدمند 
لذا يك دوره از آار و فعالـيـت را           .   در راه است  

اين نهاد پشت سر گذاشته است، شما اين        
 دوره فعاليت را چگونه ارزيابى ميكنيد؟ آيا راضى هستيد؟

مسلم رضایت ما از پيشبرد کارها بنا بر نتيجه آنـهـا             :   فرزاد ادیبی 
نشریه و سایت شـکـل   .   فعاليت های بسياری شده است   .   است

واحـدهـای جـدیـدی در دوره           .   و سازمان بهتری پيدا کرده اسـت      
نهاد کـودکـان     .   جدید در کشورهای مختلف شروع به کار کرده اند        

مقدمند توانسته است در چند کشور در فعل وانفعاالتی کـه بـه               
کودکان و منافع و حقوق آنان برمی گردد، نقش و دخالت داشـتـه       

بـایـد   .   اما همه اینها آن چيزی نيست که هدف مـا اسـت             .   باشد
بتوانيم نقش جدی در پس زدن قوانين ضـد کـودکـان در جـهـان،                   
. بویژه قوانين مذهبی مانند قوانين اسـالمـی، داشـتـه بـاشـيـم                

اسالم در اروپا، کاناد و امریکا سعی و تالش دارد که در زنـدگـی                 
. مردم و به ویژه کودکان و زنان نقش تصميم گيری داشته بـاشـد             

باید با تمام قوا در برابر این هجوم بـه حـقـوق شـنـاخـتـه شـده                       
کودکان مقاومت کرد و نقش مضر و ضد کودکان مذهب را به طـور              

 .کلی و مذهب اسالم در این عرصه معين افشا کرد
 

بنظر شما آنفرانس بايد به آدام نيازهاى نـهـاد           :   آودآان مقدمند 
 آودآان مقدمند جواب دهد؟ 

کنفرانس باید روی حقوق جهانشمول کودکان تاکيـد        :   فرزاد ادیبی 
باید به طور سریع و روشن به دنيا اعالم کرد کـه ایـن دنـيـا                   .   کند

باید اعالم کـرد کـه کـودک          .   شایسته و مناسب کوکان ما نيست     
کودک باید در آزادی و رفـاه و          .   مذهب، مليت و هيچ سنتی ندارد     

جنگ، فقر، زندان و بی مسـکـنـی در کـنـار               .   آسایش بزرگ شود  
نفوذ مذهب  و ناسيوناليسم در زندگی کودکان، زنـدگـی پـاک و                

باید کنفرانس در راستـای  .  کودکانه کودکان مار تخریب کرده است 
 کوتاه کردن دست مذهب از زندگی و تحصيل کودکان تالش کندو

 
جايگاه و نقش آودآان مقدمنـد را در دور آتـى               :   آودآان مقدمند 

چگونه مي بينيد و چه عرصه ها و آدام معضالت بايـد در مـحـور                  
 فعاليتهاى نهاد آودآان مقدمند قرار گيرد؟

به نظرم در دنيای امروز که به هر طـرف نـگـاه مـی             :   فرزاد ادیبی 
کنی، آسيبی به جسم کـودکـان دارد وارد مـی شـود، نـقـش                     
تشکلی مانند کودکان مقدمند که به طور پـيـگـيـر و رادیـکـال در                    
. تالش تعغيير شرایط زندگی کودکان است، بسيـار مـهـم اسـت              

کودکان مقدمند باید بتواند توجه مردم جهان را به آنچه بر کودکان            
می گذرد و آسيب های روانی و جسمی که از رهگذر جنگ، فقر             

بایـد  .   و نفوذ مذهب و مليت بر کودکان وارد می شود را جلب کند            
بتوان با بسيج افکار عمومی دنيا، قدرتمداران وادار کرد که قوانين           

از نظر سازمـانـی کـودکـان         .   را به نفع حقوق کودکان تعغيير دهند      
مقدمند باید بتواند در همه جهان واحدهای خود را بـرپـا و فـعـال                  

باید هر فعال کودکان مقدمند با حساسيت بيشتری شرایـط          .   کند
در هـر کـجـا کـه           .   کودکان را در حوزه فعاليت خود بهبود بخـشـد         

قانونی عليه کودکان وجود دارد باید کودکان مقدمنـد بـا بـرپـایـی             
به نظرم بشـریـت   .   کمپين های گسترده برای لغو آنان تالش کنند    

امروز به تشکل کودکان مقدمند و نظرات و ایده های این تشـکـل              
 .نيازمند است

  

 



 

 

٦صفحه     ٦٠شماره  کودکان مقدمند 

 ادامه مصاحبه با سيامك بهارى
 

اینجا  نميتوانيم از خـودمـان رضـایـتـی             .   راهبردی داشته باشيم  
نميتوانيم طول و عرض این جـنـبـش واقـعـی و                .   داشته باشيم 

به . اجتماعی را ب ابعاد سازمان تشکيالت آن به نمایش بگذاریم
هر درجه که اعتراض عليه کودک آزاری و دست درازی بـه حـق                
کودک و محروم کردن کودک از حقوق پایه ای و جهـانشـمـولـش               

 به همان نسـبـت بـایـد           ، توده ای و همه گير ميشود      ،اجتماعی
 بـا چـهـره هـای           ،پيکره تشکيالتی سازمانی قوی و پـر بـنـيـه            

 مطرح و شاخصی که ایـن اعـتـراض را رهـبـری و                    ،سرشناس
قـابـل   .   دستاوردهایش را تثبيت کنند درجامعه عينا دیده شـونـد          

 .رجوع و در دسترس باشند
 دقيقا از تشخـيـص      ،این عدم رضایت از موقعيت تشکيالتی امروز      

 عزم راسـخ     ،موانع و کمبودها و وخامت وضع کودکان و در مقابل         
برای اینکه جامعـه مـنـتـظـر          .   ما برای غلبه بر آنها نتيجه ميشود      

پاسخ عملی و راههای برون رفت از وضعيت موجود است و ایـن             
 . بدون حرکت ماشين تشکيالتی این جنبش ممکن نيست

 
بنظر شما آنفرانس بايد به آدام نيازهاى نهـاد         :   آودآان مقدمند 

 آودآان مقدمند جواب دهد؟ 
جازه بدهيد که باز هم سراغ چهره برافروخته و          ا:   سيامك بهارى 

 از دنيای سـرشـار از وحشـت          ،زخم خورده جهان کودکان برویم 
کودکان در عراق و دارفور از کارگاههای کـار شـاق کـودکـان در               

 کوره های سفال و آجر همدان و هانوی و          ،پاکستان و  بنگالدش   
 از مدارس و کتابهای ،از دهکده های سوخته افریقا. . . سایگون 

 از تيغهای زنگ زده و ،درسی مسموم به مذهب و ناسيوناليسم
خونين ختنه دختران تا مقنعه و حجاب و  نـامـوس پـرسـتـی و                  

ها و پس کوچه هـا و دخـمـه            "   دعا" از سنگسار   .   فجایع بيشمار 
 تـا مـيـلـيـونـهـا            ، تهران و نيـویـورک     ،های بوداپست و ریودوژانيرو   

کودکی که هرگز رنگ مدرسه را به چشم نـمـی بـيـنـنـد و تـا                       
بزرگسالی باز هم در ابعاد ميليونی هرگز حتی یکبار شستـشـو            

 از مـدارس مـذهـبـی و            ،با آب گرم و صابون را تجریه نمی کنند        
 از صحنه های شنيـع اعـدام     ،سکتی در قلب پایتختهای اروپایی   

کودکان در خيابانهای و زندانهای ایران اسـالمـی از دکـه هـای                 
تاریک تا هتلهای چند ستاره محل فروش سکس کودکان و مرگ           

 حتی اگر ثـانـيـه ای هـم شـده               ،یک کودک درهر دم و بازدم ما      
بگذریم تا همه شاخهای این هيوالی هفت سر خـود را نشـان                

 بـه    ، برای شکـسـتـن ایـن شـاخـهـا             ،نهاد کوکان مقدمند  !   دهد
نيرویی وسيع برای نبردی درعرصه های بسيار گوناگون و متنوع          

این کنفرانسی برای ساختن ابزاری کـارا جـهـت            .   نيازمند است 
 .شرکت در صحنه های نبردی است که به آنها اشاره کردم

 یـک تشـکـيـالت         ،برای به ميدان کشيدن این نيروی اجتمـاعـی        
بـه یـک     .   سراسری قوی و موثر باید صحنه گردان مبـارزه شـود         

 بایـد مـتـشـکـل کـردن ایـن نـيـروی                  ،معنا این کنفرانس 
 .اجتماعی را هدف خود قرار دهد

 ،فعالين کودکان مقدمند درهمين دوره با هر توانی که داشته اند          
با این هيوالی هفت سر جنگنيده اند و ميـدان نـبـرد را خـالـی                     

 !نگذاشته اند
دوم سازمـان و     !   دراین دوره اما برای ما اول سازمان و تشکيالت        

در زمره حياتـی تـریـن      !   .   .   سوم سازمان و تشکيالت   !   تشکيالت
بدون این ارابه نمی توانيم از       .   اقدامات وملزومات پيشروی است   
کوشش فردی و فدراکاری و      .   ناهمواریها و سنگالخها عبور کنيم    

جانفشانی به ابزاری داٸمی و تثبيت شده و ایجاد سـنـتـهـای               
ماندگار بدل نمبشود در  دراز مدت هم طبعا قابل دوام نـخـواهـد       

ایـن را    .   ما به یک ستاد محکم و سازمان یافته نـيـازمـنـدیـم        .   بود
مبارزه هر روزه مردم برای دفاع از حق کودک در ایران و هـرجـای               

این تشکيالت باید این جنبش و مـبـارزه       .   دیگر دارد به ما ميگوید   
این منطـق و نـيـاز مـبـارزه            .   موجود را رهبری و سازمادهی کند     

کنفرانس ما باید با آگاهی و دقت به درجه اهـمـيـت ایـن           .   است

موضوع واقف باشد و فعالين ما بـرای سـاخـتـن چـنـيـن پـيـکـره                       
تشکيالتی داوطلب شوند و کودکان مقدمند را در همه کشـورهـا            

ایـن  .   به متن جامعه و به نيرویی غيـر قـابـل حـذف بـدل کـنـنـد                      
این در حـقـيـقـت       .   مهمترین اقدام برای کنفرانس ما ميتواند باشد      

 .مهمترین محک آینده نگری ما هم هست
 

جايگاه و نقش آودآان مقدمنـد را در دور آتـى               :   آودآان مقدمند 
چگونه مي بينيد و چه عرصه ها و آدام معضالت بـايـد در مـحـور           

 فعاليتهاى نهاد آودآان مقدمند قرار گيرد؟ 
به درجه ای در پرسش پيشين وخامت اوضـاع و            :   سيامك بهارى 

ایـجـاد   .   ضرورت وجود تشکلی مانند کودکان مقدمند را برشمـردم        
این موضوعـی  .    یک هدف فوری ما است     ،جهانی امن برای کودک   

 یـک    ،شرایط موجـود  .   مربوط به آینده ای نامعلوم و موهوم نيست       
کودکان مقدمند یک تشکيالت چند     .   لحظه هم قابل تحمل نيست    

 .وجهی است که در جبهه های اصلی نبرد در گير است
 یک تالش نهاد ما حرکت برای تعقيير قوانين و به یک معنا حرکت             

باید دولـتـهـا را عـقـب رانـد و                .   اجتماعی علنی در خيابانهاست   
زندگی وحيات کودک را از زیر چکمه هـای خـونـيـنـشـان بـيـرون                     

مشخصا در ایران هرچه بيشتر مبارزه برای دفاع از حقـوق   .   کشيد
کودک در اشکال متنوع و گوناگون در خيابانها سنگربندی کند ایـن            

 .تالش اجتماعی زودتر به نتيجه می رسد
دولتها مسٸول بی چون وچرای تامين استانداردهای شـنـاخـتـه            

ایـن عـرصـه از کـار را بـایـد                 .   شده بشری برای کودکان هستند    
اصـالح وضـع     .   دراشکال متنوعش سازمان داد و به نتيجه رسـانـد         

 . یک خواست داٸمی ماست،موجود کودکان
عقب راندن دولتهای اروپایی بـرای سـازش خـفـت بـارشـان بـا                    
جریانات تروریستی اسالمی و بستن مدارس مذهبی مشـخـصـا           

باید جامعه را مـتـوجـه         .   دراروپا یک اقدام تعيين کننده دیگر است      
باید پادگـانـهـا و مـکـانـهـای سـربـازگـيـری بـرای                      .   این خطر کرد  

ایـن را    !   مدارس اسالمی موقوف  !   تروریستهای اسالمی را بست   
باید به ضرب اعتراض و مبارزه مردم اروپا به دولتهـای سـازشـکـار            

 .اروپایی تحميل کرد
حجاب کودکان موضوع مهم دیگری است که بـایـد وجـدان بـيـدار                 

باید حـجـاب بـرای        .   جامعه را به زاویه های پنهان آن متوجه کنيم        
این امری اسـت کـه مـذهـب در اشـکـال                 .   کودکان ممنوع باشد  

 با دست درازی آشکار و نهان در حيات و زندگی کـودکـان              ،پيچيده
هيج موسسه آموزشی مجاز نـيـسـت حـجـاب را            .  انجام ميدهد 

. بایستی حجاب برای کودکان بدون چون وچرا ممنوع گردد    .   بپذیرد
این هم یک عرصه و محور مهم از فعاليتهای اجتماعی ایـن دوره                

 . است
.  کودکان مقدمند نور اميدی در دل سياهـی هـاسـت     ،بدون تردید 

این تشکلی است که  بشریت متمدن هر روزه بـه آن مـحـتـاج                    
این نيازی قاٸم به ذات برای جامعه ای است کـه از هـر         .   است

سو مورد هجوم قرار گرفته است و حرمت وآسایش و امـنـيـت و                 
مذهب و ناسيوناليسم دستـان  .   رفاه آن را دارند به توبره ميکشند      

اولـيـن   .   سرمایه داری برای این هجوم درابعاد اجـتـمـاعـی اسـت             
 ،این مسٸله که کـودکـان مـلـيـت          .    کودکانند ،قربانيان این تهاجم  

 ایدٸولوژی و مرز ندارند را باید به وجدان بيدار جامعه بدل    ،مذهب
کال برای تبليغات سياسی و اجتماعی ما به ابزار تبلـيـغـی             .   کنيم

راه اندازی بـرنـامـه       .   که وسعت اجتماعی داشته باشد نيازمندیم     
به این عرصـه هـم       .   های تلویزیونی بخشا این هدف را ميپوشاند      

باید بها دهيم و کانال تلویزیونی کودکان مقـدمـنـد را راه انـدازی                  
باید شرایط . اینها اهم سرفصلهایی است که پيش رو داریم. کنيم

 .تامينش را مهيا کنيم
اميدوارم کنفرانس با موفقيت همه دسـتـورات مـحـوری خـود را                  
انجام دهد و با اسناد راهگشا ادامه این تالش عظيم اجتماعی را         
. همه گبر تر کند و راههای عملی نفوذ و گسترش خود را بـيـابـد                

همينجا به همه فعالين کودکان مقدمند خسته نبـاشـيـد و درود               
 .ميفرستم



 براى ايجاد دنيايى بھتر، به

!بپيونديد“ آودآان مقدمند ”  

مصاحبه با عبدل گلپريان از فعالين 
 مدافع  حقوق آودك

 
 

آنفرانس آودآان مقدمنـد    :   آودآان مقدمند 
لذا يك دوره از آار و فعاليت را      .   در راه است  

اين نهاد پشت سر گذاشته است، شما اين دوره فعاليت را           
 چگونه ارزيابى ميكنيد؟ آيا راضى هستيد؟

اگر بخواهم ارزیابی از فعاليـت ایـن دوره را            :     عبدل گلپريان 
مختصرا اشاره کنم باید گفت که فعاليتـهـای دور اخـيـر در                 

نـهـاد کـودکـان       .   ماههای گذشته، بسيار ارزنده بوده اسـت       
مقدمند در هر گوشه ای از اروپا، آمریکا و در داخـل کشـور،               
آن حلقه هایی را که باید به مسائل و مـعـضـالت کـودکـان                  
بپردازد، بعنوان امر هر روزه در مقابل خـود قـرار داده و بـه                   

پرداختن به وضعيت زندگی کـودکـان       .   مصاف آنها رفته است   
در جامعه، شرایط و موقعيت زندگی کودکان کارو خيابـانـی،           
مسئله مربوط به اعتياد و قاچاق کودکان و دهـهـا مـعـضـل                 
دیگر اجتماعی که هر یک به نحوی بـرای کـودکـان مضـر و                  
خطرناک بوده است، نهاد کودکان مقدمند بعـنـوان مسـائـل             
روزمره فعاليت خود بدانها پرداختـه، ریشـه هـای مصـائـب                
کودکان را نشان داده، راه حل ارائه داده و همـچـنـان بـرای                
ایجاد یک شرایط و موقعيت بهتر برای کودکان تالش کرده و            

همچنين  از افشای ماهـيـت مـخـرب مـدارس              .   خواهد کرد 
مذهبی برای کودکان در خارج کشور گرفته تا تـالش بـرای              
لغو و ممنوعيت حجاب کودکان، افشای تزنسبيت فرهنـگـی      

شـایـد   .   و غيره امر فعاليت این دوره این نـهـاد بـوده اسـت               
بشود این فعاليتها را ليست کرد و من نـکـاتـی را از قـلـم                     

در هر حال می خواهـم بـگـویـم کـه نـهـاد                  .   انداخته باشم 
کودکان مقدمند دراین مدت چند ماه از فعاليـت دوره اخـيـر               

فـکـر   .   خوب کار کرده است اما بهيچ وجـه کـافـی نـيـسـت                
ميکنم می شود و می توان این ریتم از تالشها را وسيعتر و             

چنين ظرفيت و پتانسيلی در ميان فعالـيـن         .   گسترده تر کرد  
عرصه کودکان مقدمند وجود دارد و همين کنفرانسی که در          
راه است باید بـتـوانـد ایـن ظـرفـيـت را هـرچـه بـيـشـتـر                            
سازمانيافته، اجتماعی تر و بين اللمللی تر کند و معـضـالت            
عدیده کودکان را به موضوع هـر انسـان کـودک دوسـت و                  

 .  مدافع حقوق کودک تبدیل نماید
 

بنظر شما آنفرانس بايد به آدام نيـازهـاى         :   آودآان مقدمند 
 نهاد آودآان مقدمند جواب دهد؟ 

در جواب به سئوال اول کلـيـات آنـرا اشـاره              :     عبدل گلپريان 
کردم که بنظر من باید تمامی نيازهای کودکان مقدمـنـد در             
این کنفرانس و اگر موقعيت زمانی هم ایجاب نکرد، کل ایـن            

امـا بـطـور      .   نيازها را در دستور فعاليت خود داشـتـه بـاشـد            
مشخص تر این را اشاره کنم که تا کنون کنوانسيون حقـوق            
کودک که اکثر کشورها آنرا امضا کرده اند و حتی به آن هـم              
پایبند نيستد، باید در این کنفرانس مطرح و راه حلی برایش           

این کنوانسيون از آنجا که در یـک مـوقـعـيـت            .  جستجو کرد 
تاریخی معين تنظيم شده است، علی رغـم عـدم تـعـهـد                 
عملی امضا کنندگان آن و شانه باال انداختن در مقـابـل آن،              
امروز دیگر پاسخگوی معضالت و مشکالت کودکان در سطح         

بـنـظـر مـن       .   جهان نيست و چندین دهه از آن مـی گـذرد             

 

 
٧صفحه    ٦٠شماره  کودکان مقدمند 

کونوانسيون جدیدی باید طرح و تنظـيـم شـود و شـکـی               
ندارم که با تالش و مبارزه ای بين المللی و اجـتـمـاعـی،         
ميتوان چنين طرح جدیدی را از پایين به دولتها تحميل کرد           
. که آنرا بعنوان سند پایه ای در این مقطع زمانی بپـذیـرنـد      

حتی اگرپذیرش آن از جانب دولتها کاری دشوار بـاشـد ،              
حداقل ترین حالت آن این است که سندی مـنـطـبـق بـا                 
مشکالت بيشمار کودکان و معضالت آنان در دنيای امـروز،          
به پالتفرمی برای احقاق حقوق کودک و فراتـر از آن بـه                

فکر ميکنم بـر    .   موضوعی قابل توجه در جامعه تبدیل شود      
بستر این طرح ميـتـوان جـایـگـاه هـر تـک نـيـازی را در                         

 . کنفرانس عنوان کرد
 

جايگاه و نقش آودآان مقدمند را در دور         :   آودآان مقدمند 
آتى چگونه مي بينيد و چه عرصه ها و آدام معضالت بايد            

 در محور فعاليتهاى نهاد آودآان مقدمند قرار گيرد؟
با تالشهایی که در دور اخير ایـن نـهـاد از              :   عبدل گلپريان 

خود نشان داده است، شخصا خـوشـبـيـن هسـتـم کـه                 
کودکان مقدمند چنين پتانسيل عظيمی را که در دور اخير          
از خود نشان داده است، در دور آتـی و بـویـژه بـعـد از                       

در .   کنفرانس نيز بهتر و جامع تر از خود نشان خواهـد داد            
مورد بخش دوم سئوالتان بگویم با فرض اینکه از نظر ما و             
کودکان مقدمند، حقوق کودک جهانشمول است  امـا از             
نظرعرصه های کار در مورد ایـن مـعـضـالت، کـودکـان در                  
داخل کشور با مشکالت دردناکی دست و پنجه نرم مـی            

پرداختن و معطوف شدن به شرایط ناهنجار زندگـی         .   کنند
کودکان در ایران، آسيا و آفریقا تقریبا با تفاوتهایی جزئـی،           

بنظرم شرایط  .   عموما در یک بستر عمومی تری قرار دارند       
و موقعيت زندگی کودکان در این کشـورهـا بـایـد مـحـور                  

کودکان کار  .   اولویت دار فعاليت نهاد کودکان مقدمند باشد      
و خيابانی، کودکان اعتياد زده در ایران شاید از دردناکترین          
معضالتی باشد که نهاد کـودکـان مـقـدمـنـد مـی تـوانـد                 

همـيـجـا    .   فعاليت متمرکزتری را در این زمينه داشته باشد  
از فرصت استفاده ميکنم و از فعالين و مدافعـيـن حـقـوق               
کودک در ایران می خواهم که واحدهـای نـهـاد کـودکـان                
مقدمند را در شهرهای مختلف ایران راه انـدازی و بـرای               
تحـقـق اهـداف واالی کـودکـان، فـعـالـيـتـهـای خـود را                         
سازمانيافته و در ارتباط با نهاد کودکـان مـقـدمـنـد پـيـش              

در خارج کشور و در اروپا و آمـریـکـا نـيـز مسـئلـه                     .   ببرند
مدارس مذهبی و حجاب کودکان به نظر من دو بعد جـدی            
و اساسی کار نهاد کودکان مقدمند می تواند بـاشـد کـه              
توسط سازمانهای اسالمی و مماشات دولتهای اروپـایـی         

کارهایی .   به خطری جدی برای کودکان تبدیل شده است       
در این زمينه توسط فعالين کودکان مقدمند در دور اخـيـر              
انجام گرفته است اما همچنان باید این تهدیداتـی کـه از              
جانب مدارس مذهبی و حجاب، بر بـاالی سـر کـودکـان                 
گسترده شده است، همچنان موضوع فعاليت نهاد در دور         

 . آتی باشد



مصاحبه با سياوش شھابى از فعالين مدافع  
 حقوق آودك در ايران

 
لـذا يـك     .   آنفرانس آودآان مقدمند در راه اسـت        :   آودآان مقدمند 

دوره از آار و فعاليت را اين نهاد پشت سر گذاشته اسـت، شـمـا                  
 اين دوره فعاليت را چگونه ارزيابى ميكنيد؟ آيا راضى هستيد؟

. ابتدا باید دید این دوره را چگونه سپری کردیم           :  سياوش شهابی 
قطعا رفقای دیگر درباره فعالتيها و اقداماتی که در طول یک سال               
گذشته صورت پذیرفته، پاسخهای کلی و دقيقتری خواهند داد                
پس اجازه دهيد زوایای دیگری از فعاليتهای کودکان مقدمند را                  

در طول یک سال گذشته شاهد برگزاری                    .  بررسی کنيم   
مراسمهای مختلفی بودیم که هر یک به نحوی در راستای برنامه             

از برگزاری مراسمهای   .  ها وسياستهای کلی کودکان مقدمند بوده     
مخصوص کودکان در ایران تا مراسمها و ارتباطات بين سازمانی و              
برگزاری کمپينهای مختلف در سطح اروپا و جهان و در این اواخر،                
کمپين عليه مدارس مذهبی و تالشها و مکاتباتی که مخصوصا                
دبير نهاد در این خصوص با ارگانهای مختلف داشته، همه از نقطه              
قوتهای کودکان مقدمند بوده که باید در سال جدید تقویت شوند               
اما اگر بخواهيم مجموعه فعاليتهایی را که کودکان مقدمند در                  
راستای تحقق سياستهای کلی و اصلی خود داشته ارزیابی                 

کودکان .  کنيم، در ميابيم که در مواردی ضعيف عمل کرده ایم                 
مقدمند نهادی است بين المللی که در راستای دفاع از حقوق                 
کودکان و تالش برای جلب توجه افکار عمومی در قبال مسائل                  

باید دید چقدر در این امر موفق       .  مربوط به کودکان فعاليت می کند     
آیا توانسته در سطح منطقه ای که در آن فعاليت می کند،               .  بوده

 نهادی تاثير گذار و مورد توجه باشد؟ 
در ایران به مدد تالشهای فروانی که صورت گرفته اما، هنوز نام                 
کودکان مقدمند به عنوان یک سازمان سياسی مدافع حقوق                  

قطعا ان قسمت از     .  کودک در بين افکار عمومی شناخته نشده         
فعالينی که به هر شکل در حوزه کودکان فعاليت می کنند و یا                   
ارتباطی با ان داشته و دارند، نهاد کودکان مقدمند را می                          
شناسند و شاید هم از ان تاثير گرفته باشند اما در بين افکار                      

این بر  .  عمومی هنوز نتوانسته ایم نهادی شناخته شده باشيم           
می گردد به ميزان ارتباط و دخالتگری نهاد در امور روزمره آن                      
جامعه و تالش برای ایجاد تشکل یا منطبق نمودن فعاليتهای                   

برای نمونه،   .  تشکلهای موجود با سياستهای کودکان مقدمند          
عليه کار کودکان در ایران، هنوز طرح و برنامه هدفمندی را در                     
دستور کار خود نگذاشته ایم و نتوانسته ایم در قبال آن کاری                     

هنوز نتوانسته ایم تالش کنيم، تا در اکسيونهای مختلفی            .  کنيم
که برگزار می شود، توجه افکار عمومی را در خصوص مسئله                   

جلب کنيم و   ...  کودکان و مذهب، کودکان و فقر، کودکان و جنگ و           
اینها نه به خاطر         .  اقدامهای عملی در این خصوص برداریم             

مشکالت امنيتی یا موقعيت سياسی آن جامعه، که اتفاقا به                  
 . خاطر ضعفها و یا کم توجهی از طرف نهاد بوده است

نبود تشکلی که در راستای سياستهای کودکان مقدمند حتی در            
سياستهای آن قد بردارد، یکی از بزرگترین مشکالت             %  50حد  

پيش روی ما در این زمينه بوده و از آنجایی که توجه ما، بيشتر به                 
مسائل کلی تر در ایران و حوزه اروپا و اسکاندیناوی بوده،                          

البته نباید   .  نتوانسته ایم به مواردی که اشاره شد بپردازیم                 
مشکالت پيش روی فعالين و نهاد را که همه از آن مطلع هستيم               

مسائلی که گذرا به ان اشاره شد، در واقع             .  را نيز نادیده گرفت    
یک نياز مبرم و مهم برای ورود به عرصه ایست که با تصویب                       
پالتفرم کودکان مقدمند در کنفرانس امسال، باید به آن توجه ویژه             

در کل می توانم بگویم با توجه به فعاليتهایی تاکنونی و               .  داشت
نيز توجه به مشکالتی که متاسفانه دامنگير نهاد است، سال                 

 .خوبی را پشت سر گذاردیم
 

بنظر شما آنفرانس بايد به آدام نيازهاى نهاد            :  آودآان مقدمند 
 آودآان مقدمند جواب دهد؟ 

 

 
٨صفحه    ٦٠شماره  کودکان مقدمند 

من فکر می کنم مواردی که در سوال اول به انها              :  سياوش شهابی 
اشاره کردم، مهمترین وظایفی است که امسال کنفرانس باید به ان              

در وحله اول، پرداخت و تصویب پالتفرم کودکان مقدمند             .  پاسخ دهد 
که سوار بر حتی برنامه یونيسف است و سپس برنامه ریزی و                        
سياستگذاری برای فعاليت بهتر نهاد برای رسيدن به اهدافی که                  

 . اشاره شد، مهمترین وظيفه کنفرانس است
تالش برای ایجاد تشکلهای کودکان در ایران و خارج کشور مخصوصا               
در اروپا، تالش برای برقراری ارتباط منظم و مداوم با نهادهای مختلف              
مرتبط با کودکان در سطح ایران و جهان و جلب توجه افکار عمومی                   
جهان نصبت به وضعيت کودکان در ایران و دخالتگری در مسائل مربوط             
به کودکان، همه باید در دستور کار سياستگذاریهای کنفرانس قرار                

مخصوصا تاکيدم بر تالش برای ایجاد تشکلهای مدافع کودک در            .  گيرد
. سطح شهرهای ایران نظير تهران، اصفهان، تبریز و مشهد است                 

سنتهای مبارزاتی در شهرهای کردستان که در طی سالهای گذشته          
نمودهای عينی تر و بيشتری به خود گرفته، بهترین تجربيات را در                   
اختيار ما قرار داده که کنفرانس باید با توجه به انها، قدمهای عملی                 
برای بيرون بردن این سنتها از شهرهای کردستان به دیگر نقاط ایران              

 .بر دارد
اما نکته مهمتری که مدتهاست همه ما به نحوی بر ان تاکيد داریم،                 
. تغيير شرایط کاری کودکان مقدمند از منظر امنيتی در ایران است                 

چنين برداشت می شود که چون بيشتر فعالين کودکان مقدمند از                 
اعضا و کادرهای حزب اپوزیسيون هستند، پس کودکان مقدمند نيز                

این پيوند شاید ناميمون ميان سازمان      .  یک سازمانی اپوزیسيون است   
و حزب باعث شده که امکان فعاليت علنی کودکان مقدمند در ایران                

به نظر باید سياست جدیدی اتخاذ کرد تا این معضل بر             .  مقدور نباشد 
باید ميان نهاد و یک سازمان و حزب اپوزیسيون خط                   .  طرف شود  

تفاوتی کشيده شود و امکان ارتباط و تبادل نظر علنی ميان نهاد و                   
من فکر می   .  دیگر سازمانها و نهادهای مرتبط در ایران را فراهم نمود           

کنم بر قراری ارتباط منظم و مداوم نهاد با سازمانهای مختلف چه در                
ایران و چه خارج از کشور و تالش برای برقراری ارتباط ميان نهادهای                
مختلف مدافع حقوق کودک با نهادهای داخل کشور، خود بزرگترین               

بر قراری یک ارتباط منظم ميان این       .  قدم در راه تحقق این هدف است      
نهادها همانند تجربه همبستگی کارگری می تواند نقشی تعيين                
کننده و تاثير گذار در روند فعاليتهای هم نهاد کودکان مقدمند و هم                  

 .تشکلهای موجود در ایران باشد
 

جايگاه و نقش آودآان مقدمند را در دور آتى چگونه            :  آودآان مقدمند 
مي بينيد و چه عرصه ها و آدام معضالت بايد در محور فعاليتهاى نهاد              

 آودآان مقدمند قرار گيرد؟
آنچه که مسلم است، نه تنها در ایران، که حتی در           :  سياوش شهابی 

سطح جهانی نيز تا آنجا که دیده می شود، تنها این کودکان مقدمند               
است که به عنوان یک نهاد سياسی مدافع کودک با رادیکاليسم و                 
کوتاه نيامدن از مطالبه حقوقی که متاسفانه در این دنيای وارونه از                 
کودکان دریغ و پایمال می شود فعاليت می کند که مبارزه عليه کوتاه               
کردن دست مذهب و خرافات مذهبی از زندگی کودکان، در حال                    
حاضر یکی از مهمترین اقداماتی است که نهاد در دستور کار خود                   

من فکر می کنم نهاد باید همچنان با قدرت در این                .  گذاشته است 
 .مسير حرکت کند

 
اما همچنان که اشاره کردم، نهاد باید تالش کند تا عرصه برای ایجاد                

باید تالش  .  تشکلهای مدافع حقوق کودک مخصوصا در ایران باز شود          
کرد تا با اوردن فعالين به زیر یک سقف واحد، امکان ایجاد تشکلهایی               

همانطور که گفتم،     .  منسجم را در شهرهای مختلف بوجود اورد             
سنتها و تجربيات فراوانی که در نتيجه سالها فعاليت در شهرهای                  

 .کردستان به دست آمده، می تواند ما را در این مهم یاری کند
 

جامعه ایران هنوز عيله کار کودک و فقری که امروز گریبان گير خانواده              
های کارگری و به طبع کودکان است قدم قابل توجهی بر نداشته                   

به نظر من نهاد کودکان مقدمند باید تالشهای عملی را در                  .  است
در محور  ...  مورد مسائل مربوط به کودکان کار، کودکان فقر، جنگ و              

فعاليتهای اصلی خود در داخل ایران قرار دهد و این مهم بدون وجود                 
 .یک تشکل قدرتمند کاری است غير ممکن



 

 
٩صفحه    ٦٠شماره  کودکان مقدمند 

قرار دارند و شكوفايى و زندگى شاد و آزاد از آنان سلب                
حتى در اروپا مدارس مذهبى زندگى             .  گرديده است  

 . آودآان را تباه آرده است
 

آودك مذهب، سنت و تعصب خاص ندارد، به هيچ فرقه              
انسانى است جديد، آه به      .  مذهبى اى نپيوسته است    

حكم تصادف و مستقل از اراده خود در خانواده اى با                    
مذهب و سنت و تعصبات خاص پا به حيات گذاشته                    

جامعه موظف است تاثيرات منفى اين بخت                .  است
جامعه موظف  .  آزمايى و قرعه آشى آور را خنثى آند           

است شرايط يكسان و منصفانه اى براى زندگى همه               
آودآان و رشد و شكوفايى آنها و شرآت فعال آنها در                 

لذا رشد آودآان بايد در          .  حيات اجتماعى فراهم آند      
محيطى آامال آزاد، سكوالر و علمى باشد و هيچ نهادى            
حق اجبار فيزيكى و يا روحى براى پذيرش مذهب را به                

مدارس مذهبى بايد فورا تعطيل         .  آودك نداشته باشد    
گردند، پوشش هاى مذهبى از جمله حجاب اسالمى              
بايد ممنوع گردد و همينطور حمل سنبلهاى مذهبى هم           

 .ممنوع شود
 
 منافع ملى/امنيت ملى_ ٤

آزادى هاى فردى و اجتماعى آودك در پالتفرم آنوانسيون         
در موارد متعددى محدود و يا آال از بين رفته است از                    

 آه درباره آزادى عقيده     ١٥ و   ١٤ و   ١٣جمله در ماده هاى     
:  ميگويد ١٣ماده  .  و افكار و آزادى تشكيل انجمن است         

آودك حق آزادى بيان دارد، آودك بدون ترس از                         "
محدويتهاى حكومتى، دانستنيها و افكار متنوع خود را در           
قالب آلمات، دست نويس يا چاپ آارهاى هنرى بيان                

اجراى اين حق ميتواند از     )٢.  آرده و يا به ديگران بدهد     
: طرف قوانين ديگرى آه الزم هستند، محدود شود        

) ب.  بخاطر حفظ حقوق يا شهرت فردى ديگر       )  الف
بخاطر حفظ امنيت ملى، نظم عمومى، اخالق و             

 ١٤ و يا ماده        .عفت عمومى و يا سالمتى جامعه         
حكومتها به حق آودك براى آزادى افكار، وجدان و مذهب          "

آزادى مذهب و جهان بينى تنها       )  ٣بند  .  توجه ميكنند 
در شرايط قانونى تعيين شده قابل تجديد است آه          
آنهم بخاطر حفظ امنيت ملى، نگهدارى نظم                   
اجتماعى، حفظ سالمتى و يا عفت عمومى و يا               

 و  .وقتى منافى حقوق اوليه و آزادى ديگرى باشد         
حكومتها حق آودك را براى شرآت در                 "١٥يا ماده     

اجراى اين حق     )  ٢.  اجتماعات برسميت ميشناسند    
نبايد با امنيت ملى و نظم عمومى مبادرت داشته و          
منافى اخالق عمومى و يا بر خالف حقوق اوليه و             

 ."آزادى ديگرى باشد
از يك طرف آزادى عقيده      "  آنوانسيون حقوق آودك  "بيانيه  

و تشكل را برسميت ميشناسد ولى همزمان آنرا مشروط         
زير .  به امنيت ملى و منافع ملى ميكند و آنرا نقص ميكند            

پا گذاردن آزادى هاى عمومى عمال همسويى با دولتهاى         
ديكتاتورى استكه آل جامعه و بويژه آودآان در آن هيچ               

در .  ارزشى ندارند و همواره مورد سرآوب قرار ميگيرند            
صورتى آه همين آزادى هاى عمومى در برخى از                     

لذا اين ماده پالتفرم        .  آشورهاى جهان جارى است       
آنوانسيون آامال منطبق با قوانين جارى در آشورهاى             
 .اختناق زده و غير انسانى است و بايد فورا تصحيح گردد

 

 شرايط جنگى_ ٥
، سن آودآان را از هجده سال       ٣٨آنوانسيون در ماده    بيانيه  

اين .  به پانزده سال در شرايط جنگى تقليل داده است                
آاهش سن در زمان جنگ آه شرايطى خطرناك براى                   
آودآان است عجيب است، وقتى جنگى بين دولتها رخ                
ميدهد آودآان بايد از اولين اقشار جامعه باشند آه سريعا            
به مناطق امن منتقل شوند، آودآان هميشه قربانيان اوليه          

اما اين ماده با آاهش سن           .  جنگ بين دولتها بوده اند        
ماده .  آودآان، شرآت آنها در جنگها را عمال قانونيت ميدهد         

حكومتهاى عضو پيمان، افرادى را آه           ":   ميگويد  ٣٨
هنوز سن پانزده سالگى خود را تمام نكرده اند به               

 ."جنگ نمى فرستند
آنوانسيون عمال همسويى با آشورهايى       بيانيه  اين ماده    

از طرف  .  استكه حقوق آودك برايشان هيچ ارزشى ندارد          
ديگر سالهاست آه بيش از دويست هزار آودك در                        
آشورهاى آفريقايى براى اينكه زنده بمانند مجبورند روزانه           
بجنگند، آودآانى آه اسلحه هايشان از قدشان بلندتر                

اين آودآان در شرايطى بغايت غير انسانى و                  .  است
آنوانسيون در اين مورد هم ساآت        .  وحشيانه بسر ميبرند  

 .است و از زير فشار گذاردن دولتها پرهيز ميكند
آودآان بايد از شرايط جنگى آامال دور باشند اين را بايد                 

آودك هيچ منفعتى در شروع جنگ          .  دولتها تضمين آنند   
ندارد اين شرايط وحشيانه را دولتها با سياستهاى ضد                  
انسانى شان به آل جامعه تحميل ميكنند لذا نه تنها سن             
هجده سالى بايد مبناى شرآت در فعاليتهاى نظامى باشد          
بلكه بايد با فشار به دولتها از مسلح آردن آودآان و در                   

 . جنگ شرآت دادن آنها جلوگيرى آرد
 

معتقد استكه موارد فوق       "  نهاد آودآان مقدمند    "نتيجتا   
يعنى سپردن تعيين سن بلوغ به اختيار دولتها، بى                       
مسئولتى دولت در تضمين زندگى انسانى و مرفع براى               
آودك و سپردن آن به نهاد خانواده، ممنوع نكردن دخالت                
روزافزون مذهب در آموزش و پرورش و در زندگى روزمره                 
آودك، محدود و مسدود آردن حق ابراز عقيده و نظر به                  
بهانه هاى امنيت ملى و يا منفعت جامعه و پائين آوردن                  
سن آودآان جهت شرآت در جنگها آه در ماده هاى                     
گوناگونى مطرح شده است و راهنماى دولتها قرار دارد با              
منافع آودآان در تناقص است و عمال صحه گذاردن بر                    
وضعيت موجود است لذا بايد سريعا پالتفرم آنوانسيون               

 .حقوق آودك تصحيح گردد
  

منتظر نمى ماند ما در اولين          "  نهاد آودآان مقدمند    "اما  
را تنظيم  "  آنوانسيون حقوق آودك   "بيانيه  فرصت آلترناتيو    

آرده و در اختيار همه فعالين حقوق آودك و همه آسانى              
. آه زندگى بهترى را براى آودآان ميخواهند، قرار ميدهيم           

ما سعى ميكنيم آه با مطرح آردن آلترناتيو پالتفرم                       
سطح توقع و انتظار فعالين          "  آنوانسيون حقوق آودك    "

حقوق آودك را باال برده و براى تغيير قوانين در سطح بين                
آنوانسيون بيانيه  همزمان جهت تغيير     .  المللى تالش آنيم   

بگونه اى آه منافع آودآان را تامين آند در سازمان ملل و يا             
 . هر مجمع جهانى ديگر تالش مى نمائيم
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"آنوانسيون حقوق آودك"ضرورت تغيير بيانيه   
 در مجمع     ١٩٨٩در نوامبر     "  آنوانسيون حقوق آودك    "بيانيه   

در آنزمان نفس تصويب پيمان     .  عمومى سازمان ملل تصويب شد    
نامه اى آه حقوق آودك را برسميت بشناسد و دولتها را در                  
. جهت حفظ و رعايت حقوق آودآان ترغيب آند گامى بجلو بود            

آنوانسيون حقوق   "اما در طى مدتى آه از تصويب پالتفرم                 
ميگذرد نه تنها وضعيت عمومى آودآان در سطح جهان           "  آودك

بهبودى نيافته بلكه شرايط زندگى صدها ميليون آودك در سطح          
گسترده ترى همچنان مخاطره آميز و غير انسانى است و                   

 . چشم انداز روشنى براى بهبود در آوتاه مدت متصور نيست
 

در پايه اى ترين سطح نظام سرمايه دارى و دولتهاى پاسدار اين        
نظام، مسئول بوجود آمدن اين وضعيت اسفبار براى آودآان                

برنامه ريزى و تامين زندگى انسانى آودآان جزو الويت         .  هستند
آمترين بودجه هاى دولتى به مسائل آودآان           .  دولتها نيست 

اختصاص مى يابد و آودآان همچنان جزو قربانيان و محروم ترين           
بنا به گفته نماينده سازمان ملل در       .  بخش هاى جامعه هستند   

امور تغذيه روزانه هجده هزار آودك به دليل گرسنگى ميميرند              
آه اين تنها گوشه آوچكى از ابعاد فاجعه بارى استكه آودآان              

 .در آن قرار دارند
 

با آاستى  "  آنوانسيون حقوق آودك  "از طرف ديگر مفاد بيانيه        
هاى اساسى آه در بر دارد خود عمال به ابزارى براى توجيه                  
وضع موجود توسط دولتها و نهادهاى تصميم گيرنده بدل گشته            
و وضعيت غير انسانى فعلى را مشروعيت ميدهند و نهايتا                  

آاستى هاى پالتفرم آنوانسيون     .  منافع آودك را تامين نميكند     
چنان برجسته و مهمند آه دولتها با توصل به آنها محروميت                  

اين آمبودها در خطوط عمده بشرح      .  آودآان را قانونيت داده اند    
 :زيرند

 
 سن بلوغ_ ١

يك آودك   ":  در ماده اول بيانيه آنوانسيون آمده است آه                 
انسانى استكه سن هجده سالگى را هنوز تمام نكرده است              
مگر اينكه سن بلوغ از نظر حقوق جارى در آشورهاى              

 ."مربوطه زودتر تعيين شده باشد
در بيانيه آنوانسيون ابتدا سن بلوغ هجده سال قيد ميشود اما             
. دست دولتها را باز ميگذارد تا خود راسا سن بلوغ را تعيين آنند            

تكامل و بلوغ     .  اين يك تناقص در تعريف از سن بلوغ است                
جسمى و روانى انسان امرى مربوط به محل تولد و يا حقوقى              
نيست بلكه امرى فيزيولوژيك و طبيعى است لذا سن بلوغ براى           
همه انسانها به يكسان بايد تعيين گردد و دست دولتها را نبايد              
 .باز گذاشت تا آنرا حقوقى و يا بنا به سياستهاى روز تعيين آنند

اين ماده آنوانسيون بويژه دست دولتهاى اسالمى را باز                     
 سال و پسران را پانزده سال         ٩ميگذارد تا سن بلوغ دختران را        

به همين دليل وضعيت آودآان در      .  طبق قانون شريعه اعالم آند    
آشورهاى اسالم زده بسيار فاجعه بار است تحت اين قانون                
آودآان بسيارى اعدام ميشوند و يا به زندانهاى طوالنى مدت              
محكوم ميگردند دهها هزار آودك به جنگ فرستاده ميشوند و يا            
دختران خردسال به ازدواج با مردان مسن مجبور ميگردند و                  
دختران از همان نه سالگى به بهانه اينكه ديگر طبق قانون بالغ             

اند مورد تبعيض جنسى قرار ميگيرند، حجاب اسالمى بايد بر               
 . سر آنند و از معاشرت با پسران منع ميگردند

 
 خانواده_ ٢

واحد خانواده در بيانيه آنوانسيون نقش آليدى جهت رشد و               
تربيت آودك را داراست و آينده آودك تماما به وضعيت عمومى              

 بند يك نقش خانواده را           ١٨ماده   .  خانواده گره خورده است      
حكومتها تاآيد و تضمين ميكنند آه        ":  اينگونه تعريف ميكند  

پدر و مادر هر دو با هم مسئول تربيت و رشد آودك                     
تامين شرايط مطلوب   ":   بند دوم  ٢٧ و يا در ماده        ."هستند

براى آودك، در مرتبه نخست، وظيفه والدين و يا                      
  ."سرپرست اوست

وضعيت در همه دنيا در حال حاضر به همين گونه است زندگى              
آودك تماما به حجم دارايى خانواده گره خورده است لذا اآثريت           
آودآانى آه والدين شان از درآمد بااليى برخوردار نيستند آينده           
اى روشنى ندارند و اين بخش اآثريت ساآنين جهان را در بر                 

به همين دليل استكه صدها ميليونها آودك به ابتدايى           .  ميگيرد
از طرف ديگر     .  ترين امكانات زندگى بفوريت محتاج هستند           

آودآانى آه فاقد خانواده هستند بدون سرپرست و حامى در              
شرايط غير انسانى بسر ميبرند و اآثريت دولتها هيچ نقشى در           

آودآان آار، آودآان خيابانى، آودآان      .  تامين زندگى آنها ندارند    
پناهجو، آودآانى آه با گدايى خود را زنده نگه داشتند،                       
آودآانى آه به فحشا آشانده شده اند تنها چند نمونه استكه            
نشان ميدهد آه دولت بايد نقش آليدى در تامين زندگى                    

آودآان مستقل از داشتن پدر و مادر، مستقل         .  آودآان ايفا آند  
از اينكه والدين شان پولدار و يا فقير هستند بايد از امكانات                    
آافى و امروزى براى يك زندگى انسانى با آينده اى روشن                   

تضمين رفاه و سعادت هر آودك، مستقل از            .  برخوردار باشند 
پالتفرم آنوانسيون در مورد     .  وضعيت خانوادگى، با دولت است     

خانواده هايى آه رفتارى انسانى با آودآانشان ندارند ساآت             
است و غير مسئوالنه آودآان را در وضعيت غير انسانى رها                

 . ميكند
لذا خانواده هايى آه آودآشان را مورد اذيت و آزار جسمى و                
روحى قرار ميدهند بايد با دخالت قاطع دولت مواجه گردند و                  
آودك از اين محيط نامناسب براى رشد، به نهادهاى مسئول و             

 .مدرن منتقل شود
 
 مذهب_ ٣

در مورد نقش مخرب مذهب بر      "  آنوانسيون حقوق آودك  "بيانيه  
مذهب خرافات است، ايده ها و نظراتى         .  آودآان ساآت است  

متعلق به دوران جهالت بشر است، بويژه جايگاه آودك در                    
مذاهب در حد احشام است و به اين اعتبار بايد آامال از جامعه               

متاسفانه امروزه مذهب در خانواده، در جامعه، در          .  زدوده شود 
دولت و در آموزش و پرورش نقش برجسته اى در تخريب                       

آموزش و پرورش در اآثر نقاط دنيا آامال           .  شخصيت آودك دارد   
اين در حالى استكه     .  سكوالر و مبتنى بر علم و دانش نيست         

دولتهاى مذهبى متعددى در دنيا وجود دارند آه قوانين مذهبى           
را روزانه در جامعه عمل ميكنند و ميليونها آودك بطور                           
سيستماتيك تحت آموزش و پرورش مذهبى و قرون وسطايى             


