
  

 

 فرشتھ ایلکا دختر گل فروش                 
ھای گلفروش از ترس ماموران  ھر چند روز یکی از بچھ

شھر داری زیر چرکس ماشینھای جاده بھشت زھرا 
ھیچ قانونی ھم نیست کھ بگوید چھ . میروند و میمیرند

آیا آن کودک گلفروش یک انسان بوده یا نھ. اتفاقی افتاده  

!بھ كمپین علیھ اعدام كودكان بپیوندید  

 

٥صفحھ    

 
 

سال جاری  شنبھ دوم مرداد ماه 
نژاد در نشست شورای  محمود احمدی

 حضور یافتعالی آموزش و پرورش 
 "سند تحول در آموزش و پرورش"تا 

 مدتی است کھ بوق و .را امضا کند
شیپور برداشتھ اند کھ قرار است 

 ،آموزش و پرورش را متحول کنند
با این برنامھ قرار   ،اسالمی تر کنند

است سیستم آموزشی و محتوای 
 از اساس تغییر  راای درسیبھکتا

 یعنی از اینکھ ھست ارتجاعی .بدھند
 .تر و غیر علمی ترش کنند

وزیر آموزش   حمیدرضا حاجی بابایی
با "و پرورش حکومت اسالمی میگوید 

اجرای این سند در آموزش و پرورش 
. تحوالت بنیادین رخ خواھد داد  .  

تواند آموزش و  تحول بنیادی می.
ھای گوناگون بھ  پرورش را در زمینھ

آموزان  سمتی سوق دھد کھ دانش
درجاتی از حیات طیبھ و تربیت 

 ".اسالمی را دریافت کنند
تقالی حکومت اسالمی برای 
مغزشویی و سربازگیری از میان 
کودکان و نوجوانان بھ نتیجھ نرسیده 

 . است
دستگاه کودک آزاری سیستماتیک 
حکومت اسالمی پس از گذشت بیش 
از سی سال دخالت مسقیم و آشکار 
مذھب و دستگاه حکومتی در آموزش 
و پرورش یک بار دیگر اعتراف 

 میکند 
  ٢صفحھ 

  ٤صفحھ 

٦ صفحھ    

حقوق کودک چیست؟ مسئول تامین 
 و تضمین آن کیست؟

 کریم شاه محمدی

بازھم اسالمی 
کردن آموزش 

 و پرورش
 

 سیامک بھاری

امشب جمع شده ایم کھ تاکیدات مجددی بر حقوق کودک داشتھ باشیم و پیمانھا را 
تازه کنیم و تعھداتی ببندیم، تحقق  حقوق کودک و عملی شدن آن  کار بیشتر و 

   !نیروی بیشتری می طلبد
سوال این است آیا ما در ھر جمع و محفلی، در ھر سازمان و نھادی و یا ھر کسی 
کھ قلبش برای کودکان می طپد، برای این کار انسانی آماده ایم؟ اھمیت بحث و 

 ،کھ مسئلھ کودکراچ!  گفتم حرف آخر را اول بزنیم  ،جمع شدن ما در این است
 .مسئلھ ھمھ ماست

 افسانھ وحدت

باید تغییر بیانیھ حقوق کودک چرا 
 اساسی کند؟

اه آن . ما جھانی شایستھ کودکان می خواھیم جھانی کھ درجھ رف
اسی و .  با رفاه کودکان سنجیده شود ع سی اف ن دست مذاھب و م

می .  اقتصادی از زندگی کودک کوتاه شود دازه اما سیست ھ ان ک
ھ پولکیفقطر  د ک کن ی ن م ودک    و دستمزد پدر و مادر تعیی ک

 ٣صفحھچقدر حق دارد،                                              
 

 .ختنھ یک رفتار وحشیانھ است
  حنیف معلم

 فرزندان نوزاد دلبندتان را نقص عضو نکنید و بھ تیغ جالد  :بھ ھمھ پدر و مادران
 !نسپارید

خواندن این نوشتھ محدودیت سنی نداشتھ و  جنبھ آموزشی آن برای ھمگان از 
کودکان باید از سنین خردسالی پاسخھای درست و بی  .اھمیت ویژه برخوردار است

 ... پرده در مورد
 



  

 

سر سخن...   
کھ نتوانستھ است فضای آموزشی را آنطور کھ 

 از علم تھی کند و مطابق میل ،می خواھد بسازد
رزوی الگوھای ایجاد آ.  خودش اسالمیش کند

مدارس قرآن طالبان در پاکستان و افغانستان 
تیرشان بھ سنگ .  روی دلشان مانده است

 دانش ، می گویند سلیقھ ای کار کرده اند،خورده
کم !  بی نصیب مانده اند" حیات طیبھ"آموزان از 

 ،خرافھ و جھل و دروغ بھ خوردشان داده اند
بجای علم و دانش کم آیت الکرسی و آداب وضو 

خوب حجاب بسرشان .  و خال را فرا گرفتھ اند
 سن تکلیف و جشن و تکلیف و حذف ،نکشیده اند

شادی و نشاط از مدارس را ھنوز آنطور کھ باید 
 .بھ اجر درنیاورده اند

دارند از تحول جدید در آموزش و پرورش 
برای شروع این تحول وزیر آقای . حرف میزنند

ی موسوم اجرای طرحخبر داد کھ  قرار است با 
"بھ طرح  دهبرای سال جاری "  ترنم والیت 

مدرسھ قرآن بھ نام ھای آموزشی  ھزار مجتمع
 ،ندناندازی ک در شیفت مخالف در مدارس راه
ایجاد " برای ،ھدف این طرح  بقول حضرت آقا

 باعث ایجاد انقالب در  است تاعدالت آموزشی
ھایی  برخی از برنامھ. "شود نظام تعلیم و تربیت 

  حکومت اسالمیکھ قرار است تحول مورد نظر
 بھ ستاتھ مد،ایجاد کندرا در آموزش و پرورش 

 ھمکاری وزارت  برنامھ مانند ، درآمده انداجرا
 قم، تربیت آخوند درآموزش و پرورش با حوزه 

بخشی از شروع این  دولت نھم  کاراواخرکھ در 
استفاده از طالب حوزه در طرح بود و طی آن 

ارس در دستور کار وزرات آموزش و مدر
در ادامھ طبق نقشھ ھای .  پرورش قرار گرفت
 از ابتدای سال بود قرار ،از پیش طرح شده

ی بیش از چھار ھزار  ادارهگذشتھ تحصیلی 
 ای دینیمدرسھ و موسسھ آموزشی بھ حوزھ

 کھ شامل ھشتصد ھزار دانشن سپرده شود
 طرحی کھ از سال پیش ،آموزش دختر میشد

بطور روزانھ دارد شکست خود را تجربھ می 
حاال دارند .  کند و سرش بھ سنگ می خورد

 ،کفش و کاله میکنند تا با طرح دیگری بیایند
تایید رھبری حکومت اسالمی را ھم پشت بندش 
کرده اند کھ روحیھ شکست خورده خودی ھا را 

 .ھم حفظ کنند
 

اما واقعیت این است کھ ایجاد تحول موضوعی 
است کھ مستقیما بھ ارائھ دھند و اجرا کننده آن 

در ذھن ھیچ فردی حتی یک لحظھ . برمی گردد
این توھم ایجاد نمی شود کھ حکومت اسالمی در 

 اوضاع ،پی آنست کھ عدالت آموزشی ایجاد کند
 ،فاجعھ بارآموزش پرورش را سر و سامان دھد

درحالیکھ کل سیستم آموزشی بر اساس تبعیض 
و نابرابری استوار گردیده است و ھر روز 
برتعداد کودکانی کھ از حق تحصیل محروم می 
شوند و بجای درس و مدرسھ آواره خیابانھا و 

 ، افزوده میگردد،کارگاھھا و بیغولھ ھا میشوند

!زندگی شاد، ایمن و خالق حق مسلم کودکان است  

 کودکان مقدمند 
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فقط در یک قلم چھارصدھزار کودک افغانستانی بھ 
. بودن از حق تحصیل محروم گردیده اند" مھاجر"جرم 

جدایی و آپارتاید جنسی ابعاد غیر منتظره ای می یابد و 
بھ جدایی متون درسی کتابھای دخترانھ و پسرانھ نیز 

کتابھای درسی مملو از خرافات و .  کشیده شده است
 فضای مدارس ،مفاھیم بشدت غیر علمی شده است

 حکومت با بپا کردن بسیج ،امنیتی و پلیسی است
مدارس و نظامی کردن محیط ھای آموزشی بھ قصد 
سربازگیری وشستشوی مغزی دانش آموزان از ھر 

اینھا ھمھ ثمره سھ دھھ .  حربھ و حیلھ ای استفاده میکند
 !اسالمی کردن آموزش و پرورش است

 
باید در اولین اقدام برای تحولی اصولی و بنیادی ھمھ 
آموزش و پرورش و سیستم آموزشی کشور را از زیر 

بجای تامین .  دست وپای این جانوران بیرون کشید
و "  ترنم والیت"پروژه مضحک و مسخره ای مانند 

 آموزش و ،و مزخرفاتی از این قبیل"  ترویج صلوات"
وژی ئولپرورش را از دست درازی ھر مذھب و اید

 آموزش و پرورش امری کامال غیر ،مصون کرد

در این صورت این امکان بوجود .  وژیک استئولاید
می آید کھ بودجھ آموزش و پرورش با نظارت دقیق 

 پرورش تن و ،صرف ارتقا کمی و کیفی علم و دانش
 .روان دانش آموزان گردد

تحول یعنی اینکھ فورا و بیدرنگ بودجھ آموزش و 
پرورش را از چنگال سازمانھا و نھادھای و پروژه 

 آنرا چند صد برابر ،ھای امنیتی و نظامی بیرون کشید
 آنگاه این امکان مھیا میشود کھ مدارس ،افزایش داد

تخریبی تعطیل گردد و ساختمانھای استیجاری و 

مخروبھ ای کھ بھ نام مدارس بھ زور سرپا 
ھستند و دانش آموزان را دو شیفھ و سھ شیفھ 

 با مدارس ،خرما چپان در دل خود جای داده اند
نوسازی شده و مدرن با استانداردھای امروزی 

 اگر ،و شناختھ شده بین المللی تعویض گردند
 باید متون کتابھای ،بحث بر سر تحول است

درسی از خرافات و دست درازی مذھب پاک 
 کودکی کودکان درمدارس و محیط ھای ،شود

آموزشی بھ آنھا بازگردانده شود و دختر و پسر 
کنار ھم بھ فراگیری علم و دانش و تفریح و 

آموزش اجباری و رایگان باشد .  بازی بپردازند
و ھزینھ سرانھ ای کھ در بودجھ مملکت برای 

 بخش قتبل ،دانش آموزان درنظر گرفتھ میشود
 اگر ،توجھی از بودجھ کشور را شامل شود

قراراست واقعا تحولی در آموزش و پرورش 
رخ دھد باید روشن شود چگونھ استانداردھای 

 چگونھ بیش از ،آموزشی را باال میبرند
چھارمیلیون کودکی را کھ از شدت فقر و عدم 
امکان تامین مخارج تحصیلی از آموزش محروم 

 امکانات ،کرده اند را جذب مدارس می کنند
 ورزشی و تفریحی دانش ، آموزشی،درسی

آموزان را چگونھ تامین و ارتقا می دھند و حق 
 ایمن وخالق ،کودک از داشتن یک زندگی شاد

را و شکوفایی تن و روان کودک را و دوران 
کودکی او را چگونھ تامین کنند و برسمیت می 

 ھزینھ زندگی آموزگاران و کل کادر ،شناسند
آموزشی را چگونھ تامین میکنند و از شر فقر و 

 این اقدامات حتی یک ،تھیدستی نجات می دھند
لحظھ ھم در توان و در مخیلھ سران این 

 !حکومت نمی گنجد
 آموزش مسئوالنوقتی خامنھ ای از باال و 

پرورش در پایین لزوم تحول در آموزش و 
 معنایش دقیقا این است ،پرورش را تاکید میکند

کھ ارتجاع و خرافات و کودک ستیزی را 
 بھ ھر وسیلھ ای شده ،میخواھند گسترش دھند

 ،می خواھند میخ خود را محکم کنند و در مقابل
مردم با چنگ و دندان دارند از حق حیات و یک 
زندگی بھتر برای خود و فرزندانشان دفاع 
میکنند و با مطالبات مدرنشان طرحھای 

 .حکومتی را برسرشان خراب میکنند
اسالمی تر کردن آموزش و پرورش بیش از سھ 
دھھ است کھ استمرار دارد و مثل اژدھا بجان 

 زندگیشان ،کودکان و دانش آموزان افتاده است
 !را تباه کرده است

 
یک حقیقت ساده این است کھ حکومت اسالمی 

 ھر طرحی کھ بیاورند ،بھ آخر خط رسیده است
با مقاومت فوری مردم مواجھ میشود و شکست 

اسالمی تر کردن مدارس اعتراف بھ . می خورد
عقیم ماندن سیاستھای ارتجاعی این حکومت 
کودک ستیز است و مطالبات روشن و شفاف 

 ایمن و خالق ،مردم برای تامین یک زندگی شاد
 کشمکش اصلی میان مردم و ،برای کودکانشان

طرحھای حکومتی برای اسالمی تر کردن 
 .مدارس است

 



  

 

 
 بیانیھ  حقوق کودک چرا …

 بھ ١٩٨٩کنوانسیون حقوق کودک در سال 
 ان تقریبادر حالیکھ کودک  ،تصویب رسید

 و تعریف   از حقوق ویژهجھانھیچ جای  در
، نھ تنھا برخوردار ند برخوردار نبودشده ای

بھ فراموشی سپرده شده   بلکھ کامالندنبود
.  نداشت جاییمدنی کودک در قوانین .  ددنبو
اروپایی کودکان پیشرفتھ  در کشورھای یحت

 ارزشمند و مستقل بھ ات موجود، قوانینمطابق
 . آمدندشمار نمی

 ھا را بھ حقوق  نفس اینکھ کنوانسیون توجھ
 جلب کرد و دولتھا را وادار جھان در انکودک

تاکید این .  کرد کھ آن را امضا کنند مثبت است
کنوانسیون بر حقوق جھانشمول کودک، بدون 

 گام ، رنگ پوست ووابستگی آنھا بھ نژاد
بزرگی در زمینھ بھتر شدن دید جھانی بھ واژاه 

تحولی در جھت حقوق جھانشمول  کودک بود و
مسلما ھر گامی در   . بشمار میرفتکودکان

جھت حقوق کودکان برداشتھ شود مھم 
فعالین دفاع از حقوق ولی ما بعنوان   است

کودک کھ اجرای عملی آنچھ حق کودکان را 
 ،بر ھر منفعت سیاسی و اقتصادی مقدم میداند

 ،کنیم نگاه می  انتقادیا دیدیاین کنوانسیون را ب
ھای بشری   استانداردپیشرفتھ ترینای از   ذرهما

 و اجرای تمام و برای کودکان کوتاه نمیاییم
 جدی و ھای و کمبودکمال حقوق کودکان 

 .مورد نقد قرار میدھیم را اساسی این بیانیھ
 

اکثریت دولتھای کودک ستیز، مجرم و قاتل 
 حقوق کودک را امضا کرده پیمان نامھکودک 

 ایران کھ کودک اعدام جمھوری اسالمی.  اند
 فقر و سیھ روزی را بھ کودکان و چنین میکند

تحمیل کرده ھم این بیانیھ را امضا در ایران 

 کودکان مقدمند 

! منفعت کودکان بر ھر مالحظھ و منفعت ملی، مذھبی، نژادی، اقتصادی، فرھنگی و ایدئولوژیک مقدم است  
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 دبیر 
 کودکان مقدمند
 افسانھ وحدت

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

Box 48 
151 21 Södertälje Sweden 

 
 

 سردبیر
 نشريه فارسى
 سیامک بھاری

siabahari@yahoo.com 
 

 سردبیر 
 نشريه سوئدى
 افسانه وحدت

afsanehvahdat@yahoo.se 
 
 

نشريه فارسى ماھانه منتشر 
میشوند و از طريق سايت كودكان 

 مقدمند در دسترس میباشند

 اسالمی   قوانین ی در ھرجا و ھر زمان  كھ  كرده اعالم
 را   خودشان  باشد قوانین  در تعارض  كنوانسیون با این

نفس اینکھ دولتھای بھ شدت کودک . اجرا خواھند كرد
براحتی  ستیز و عقب مانده و متحجر میتوانند
مدافعین عضواین کنوانسیون شوند و تغییرش دھند 

 . داردجدی وا می بھ واکنش حقوق کودکان را
 

 جامعھ بوده، بخشترین   حقوق کودک قرنھا از بی
مورد سؤ استفاده بزرگساالن و استثمار دولتھا بوده 

 مذھب زده و عقب مانده دنیا ھر ھایدر بخش .است
ھم دولت بھ .  میخواھند میتواند با کودکان بکنند کاری

جان کودکان افتاده و از آنھا و نیروی کار ارزان و 
ناچیز آنھا استفاده میکنند و فقر و سیاه روزی را بھ 
آنھا تحمیل میکند، آنھا را اعدام و شکنجھ میکنند، و 
ھم در محیط خانھ و مدرسھ مورد آزار و شکنجھ قرار 

 سر او، کتک فریاد کشیدن برتحقیر کودک، .  میگیرند
زدن، ترساندن، حبس کردن، سوزاندن و تجاوز بھ 

 از  بسیاری در جوامع غربی ھم در یکودک حت
 بھ نفع ی کھ قوانینبا این تفاوت.  ھا دیده میشود خانواده

کودک وجود دارد کھ تا حد زیادی مانع دست اندازی 
  . کودکان میشود بھ
 

کودکان در متفاوت سخت نیست کھ با مقایسھ وضیعت 
در .   برد کودکان پیمطلق  بھ فالکت اکثریت ،ناجھ

 کودک در اثر پیشرفت تکنولوژی و ،جھانبخشی از 
بھ نسبت  مبارزات مردم از حقوق غیر قابل مقایسھ ای

این .  جوامع بدوی و مذھب زده برخوردار ھستند
تناقض شگرف در وضعیت کودکان دنیا و اینکھ در 
اروپا کودکان از سطحی از زندگی برخوردارند کھ 

رشد جسمی، ذھنی، روانی، و  میتواند تا حدی ضامن
موزش و پرورش رایگان و آاجتماعی آنان باشد و از 

 کھ بھ سادگی نشان میدھد اجباری برخوردار باشند
جنبش بھتر شدن وضعیت کودکان امکان پذیر است، 

دفاع از حق کودک را محق تر در صحنھ نگھمیدارد 
حقوق   خیل عظیمی از مردم را بھ مبارزه برایو

 تعداد بیشتری فریادھر روزه .  کندکودکان جلب می
بردگی کودکان در عصر علم   علیھاعتراضشان

چرا مثال وضعیت کودکان  .  رساتر میشودتکنیک  و
در ایران نباید مثل سوئد باشد؟ آیا امکان پذیر نیست؟ 

هللا  چند صد آیتمثالآیا امکانات مادی فراھم نیست؟ 
 معلوم  تاگردن کلفتی کنندمیلیاردر دیگر باید در ایران 

 دراین کشور برای رشد و  امکانات مالی و مادی شود
  فراھم است؟رفاه کودکان

. دولت ضد کودک امرش کودک و حقوق بشر نیست
برای اھدافش کودک را .  رسالتش چیز دیگری است

جمھوری اسالمی نطور کھ در اھم.  کند می  زیر پا لھ
وضعیت سیاه کودکان .   سال کرد و دیدیمسیاین طی 

 در تاریختاریخ بشر بعنوان ننگی  در این دوره از
اگر کودک بخواھد علیھ این .  ه استبشریت حک شد

اعالم جرم کند، کل تاریخ این وضعیت درجھان 
سازمان ملل .   باید محاکمھ شود و جوابگو باشد بشر

را باز  اسالمی  مثل جمھوری ھایی حکومت دست
کنند و ذره ای ھم امضا  نسیون راامیگذارد کھ این کنو

 انچھره کودک ستیزشبھ اجرای آن پایبند نباشند و بعد 
 بزرگ برای رسوایی یک  این،دنرا پشت آن پنھان کن
این    اسالمی ایرانحکومت!  این سازمان است

 مفاد آنرا با قوانین  کنوانسیون را امضا کرده ولی
 عوض میکند  اسالمیشریعت

جدا از آیا فقط نفس امضا کافیست؟ اما .   استکرده
 ضامن اجرایی انجام ھمین ،کمبودھای اساسی این بیانیھ

سند نیم بندی ھم کھ بھ تصویب رسیده چیست؟ چھ 
 مفاد آن را اجرا ھا کھ دولت میکنددنبالنھادی این را 

 سازمان جھانی  این،یونیسف ،برای نمونھد یا نھ؟ نمیکن
 با ھعریض و طویل بعنوان ارائھ دھنده این بیانی

 در این چھ نقشی ایفا میکند؟ھای میلیاردی  سرمایھ
رابطھ چھ مسولیتی دارد؟ چھ موضعی در قبال این 

غیر از این است کھ ھ ھا گرفتھ؟ آیا ب کودک ستیزی
حتی نوعا با سیاست ھمیشھ با دولتھا کنار آمده و 

کودکان اجرای حقوق در مقابل مماشات جویانھ اش 
 ف طی دو دھھ ای کھ یونیسوظیفھ؟ آیا  استقرار گرفتھ

فقط دادن آمار و   ،کنوانسیون بھ تصویب رسیدهاین 
 مناطقی در ی حت؟ارقام در مورد وضعیت کودکان بوده

 کرده   بنایا مدرسھ برای مثال ،امکاناتی فراھم کردهکھ 
بوده بدون استاندارد مدرسھ ای کپری و از این قبیل اند، 

.  عمدتا با فعالیتی نمایشی و ظاھر سازیقابل پذیرش و
با توجھ بھ ثروت ھنگفتی کھ این سازمان و این  

 .دراختیار دارد
 

ھا و تناقضاتی کھ   از این کمبود ھایی در اینجا نمونھ
عمال دست دولتھا را در انجام ھر کودک ستیزی باز 

 . بر میشمارممیگذارد 
  ماا سال میداند ١٨ سن کودک را زیر ١برای مثال ماده 

کند و  این بند را بھ قوانین جاری ھر کشوری محول می
میکند، مثال بھ حکومت  تھی عمال آن را از محتوا

ازدواج دختر  کھ حکم اسالمی ایران اجازه میدھد
 بھ آنھا تجاوز انرا صادر کند و قانون  سالھ٩ھای  بچھ

یا مثال در ماده .  کنند و کودک را زیر سن اعدام کنند
 حق آزادی بیان کودک اول بھ رسمیت شناختھ ١ بند ١٣

 ارزش  میشود و بالفاصلھ این بند از آزادی ساقط و بی
اجرای این بند میتواند از طرف قوانین "میشود، چرا کھ 

و یا در ماده ". جاری و رسمی ھر کشوری محدود شود
  ولی.  ر اجتمات شرکت کندارد د کودک حق د١ بند ١۵

اجرای این . "او گرفتھ میشود  این حق ھم بالفاصلھ از
 و نظم عمومی مبادرت داشتھ  حق نباید با امنیت ملی

  باشد و منافی اخالق عمومی و یا بر خالف حقوق اولی
 .ھا فراوان است از این نمونھ." و آزادی دیگری باشد

 
ال ساده این است ھا و تناقضات  چرا با وجود کمبود. سؤ

 و اندی سال کھ از بیستموجود در این بیانیھ در این 
 در ای، ھیچ تغییری گذرد ھیچ تبصره تدوین آن می

 .  صورت نگرفتھ استبھبود آن
بنابراین .  ستسخنگو و نماینده دولتھا  سازمان ملل

 و کھ منافعپذیرد  را تا آنجائی می "حقوق بشر"
را خدشھ دار مناسبات جاری سرمایھ داری جھانی 

خطر نیندازد و این سیستمی کھ ھ نکند، منافع دولتھا را ب
فقط بر اساس سود اقلیت محدودی طراحی شده را زیر 

اگر میخواست تغییراتی بھ نفع کودک در .  سوال نبرد
این کنوانسیون صورت گیرد، میبایستی با خیل  

اگر کاری برای .   درگیر میشدندی کودک ستیزدولتھا
 کھ عمال برخی از مفاد کنوانسیون را ییھا اما و اگر

خنثی میکند میکردند دولتی مثل جمھوری اسالمی 
ھای اساسی آنرا  نمیتوانست عضوش شود و بند

 کھ  ھایی بھ بند.   و بشدت ضد کودک کندزهاسالمی
جمھوری اسالمی تغییر داده و بقول خودشان اسالمی 

   با   ایرانجمھوری اسالمی. جداگانھ باید پرداختکرده  
٤ادامھ صفحھ   ی یعن  است  پیوستھ  كنوانسیون  این بھخود   طوشرتعیین   



  

 

! رفتار ھر جامعھ با کودکان محک ارزیابی درجھ انسانی بودن آن جامعھ است  

 ٤ کودکان مقدمند 

 بیانیھ  حقوق کودک چرا …
 
 عمال کل این سازمان را ،کودک اعدام میکند و
 .ی ارزش میکندب

 اگر تالش جھانی مدافعین حقوق کودک این
 این تالش ھمچنان در ، را ممکن کردکنونسیون

سطح جھان باید پیگیرانھ در صدد شفاف کردن و 
 راینکھ چھ ب. عملی کردن حق واقعی کودکان باشد

و چرا ھای مختلف میآید   سر کودکان در کشور
 چرا مسلھ حق کودک عرصھ مھمی ،تسچنین ا

از سیاست دول جھان نیست؟ چرا موضوع کودک 
و درجھ رفاه آن امر اصلی دولتھا نیست را 

ھمھ آنچھ را کھ !  کنوانسیون بی پاسخ میگذارد
فعالین دفاع از حقوق کودک برای جھانشمول 
کردن حق کودک انجام داده اند را در بندھا و 

 خانواده و حتی ،تبصره ھایش بھ دست دولتھا
رسوم و مذاھب می سپارد و عمال کنوانسیون را 
بھ شیر بی یال و شکمی بدل می کند کھ ضمانت 
اجرایی آنھم بھ دست ھمان دولتھایی می افتد کھ 
خود ذره ای بھ اجرای قوانینی کھ حقوق کودک 

 از البالی ھمھ .را تضمین کند پایبند نیستند
 میشود این سازمان مللعملکردھای  مواضع و

سازش دائمی با سیستم موجود، با واتیکان و 
ھا و با جریانات ارتجاعی و سازمانھای  کشیش

اسالمی و اسالم سیاسی، نزدیکی با دولتمردان و 
 .کم بھا دادن بھ حقوق بشر را لمس کرد

ما جھانی شایستھ کودکان می خواھیم جھانی کھ 
 دست ،درجھ رفاه آن با رفاه کودکان سنجیده شود

مذاھب و منافع سیاسی و اقتصادی از زندگی 
قطر کھ اندازه اما سیستمی .  کودک کوتاه شود

  و دستمزد پدر و مادر تعیین میکند کھ پولکیف
کھ وضعیت جھانی کودک چقدر حق دارد، 

،  اشکارترین چھره نابرابری است،ن در آنکودکا
بزرگترین قربانیانش را کودکان تشکیل 

وستم مذھبی و فقر و سرکوب  جھانی کھ   .میدھند
تمامی حقوق اولیھ کودکان را از آنھا قوم پرستی 
، بھ کنوانسیونی نیاز دارد کھ ھمھ این ربوده است

نابرابری ھا و این چھره زخم خورده و مجروح 
ھای وسیع علیھ فقر  باید کمپین. را زیر سوال ببرد

کودک، اعدام کودک، کار کودک و ھر نوع 
استفاده از کودک را در دستور ھر روزه وس

مبارزه ای جھانی  و در این راستا جامعھ گذاشت
این امرما بعنوان کسانی است کھ .  را ازپیش برد

 ،معتقدیم کودکان مقدمند بر ھر منفعت سیاسی
 ما بھ غیر ازبھ دست!  اقتصادی و ایدئولوژیک

 .این امر بھ فرجام نھایی نمیرسدمردم متمدن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حقوق کودک چیست؟ ... 
 پیاده شده متن ادیت  کھ مالحظھ می کنید،آنچھ

شده برای چاپ سخنرانی کریم شامحمدی است کھ 
 . گردیده استاز تلویزیون کودکان مقدمند پخش

*  *  * 
دوستان خیلی خوش آمدید، بحثی را کھ امشب  با 
شما در میان می گذارم بھ ھیچ وجھ  جدید نیست، 
ولی مسئلھ  حقوق کودک و صحبت کردن بر سر 
ھر بندش مھم است و برای بھ کرسی نشاندن ھر 
بند آن باید کمپینھا گذاشت، می بینیم، دنیایی کھ در 

  دنیای، استآن زندگی می کنیم، ھنوز کھ ھنوز
 با تالش و ند کھکودکان نیست، ھر چشایستھ 

غذای گرم در مدرسھ، مسکن مناسب،   تحصیلی،
تفریح، نقاشی،موسیقی،   ایاب و ذھاب، ورزش،

مستقل از وضعیت خانوادگی حق ھر کودک 
است، و باید رایگان باشد، تامین یک زندگى 
شایستھ انسانى براى کودکانی کھ داراى نقص 

کودکانی کھ بھ ھر دلیل بھ   بدنى یا ذھنی ھستند،
کشوری دیگر مھاجرت می کنند، بنابر این 

 با دیگر ،مھاجر  ،برابرى حقوقى کامل کودکان
 !شھروندان در این دنیا حق ھر کودک است

  مانندقوانین و نرمھای ارتجاعی و ناحقاما  
شمشیری روی سر کودکان می چرخد، قطعا این 
قوانین و نرمھای ارتجاعی و ضد کودک باید لغو 

 :یا ممنوع شود
لغو فوری مجازات اعدام کودکان، ممنوعیت  

حبس و زندانى کردن کودکان، ممنوعیت شکنجھ 
 . و اقرار گرفتن از کودکان، ممنوعیت کار کودک
 ممنوعیت تفتیش عقاید کودکان، ممنوعیت حجاب،

ممنوعیت ھر نوع تعرض بھ جسم کودک، از 
ممنوعیت .  جملھ بھ بھانھ مذھب، سنت و رسوم

ممنوعیت تنبیھ بدنى ممنوعیت  .ختنھ پسر و دختر
دست اندازى مادى و معنوى نھادھاى مذھبى و 

ممنوعیت جلب .  سکتھاى مذھبى بھ کودکان
کودکان بھ فرقھ ھاى مذھبى و مراسم و اماکن 

و در کل جدایى کامل مذھب از آموزش و . مذھبى
 پرورش و غیره و غیره 

 کی قرار است این کارھا را انجام دھد و خوب
تامین و تضمینش کند؟ گفتیم  در یک کالم  

و ھر جامعھ  در این دنیای خط خطی !  جامعھ
دولتی دارد و سیستمی و امکاناتی، دولت موظف 
است حقوق کودک را بھ کرسی بنشاند و این 

 کامال  نیست و تخیلیمئنم  خیالیطشدنی است و م
چون این اتفاقات بھ درجاتی !   استممکنھم  

 . رخداده است
پیشرفت جامعھ توسط مبارزات اجتماعی، دانش 
بشر، پیشرفت علم و صنعت این امکانات را 

 اگر سود اقلیتھای مفتخور ،فراھم آورده است
 .جامعھ اجازه بدھد، شدنی است

اینجا الزم است تاکیدات مجددی بر چند نکتھ 
بشود، بھبود شرایط مادى و روحى ھمھ کودکان، 
رفاه، رشد و شکوفایى آزادانھ کودکان، تحت ھر 
شرایطى مھمترین اولویت و این وظیفھ دولت 

 .است کھ بھ اجرا در آورد
باید بھ دولتھا فھمانده شود کھ رفتار ھر جامعھ با 
کودکان مھمترین محک درجھ انسانى بودن و آزاد 

باید بھ دولتھا تحمیل کنیم و  .بودن آن جامعھ است
بفھمانیم کھ  کودکان مقدمند، بر ھر چیزى، بر ھر 
مالحظھ و منفعت ملى، اقتصادى، سیاسى، 

و این با مبارزه قاطع و .  ایدئولوژیکى و مذھبى
 .پیگیر موثر خواھد شد

الزم است بھ پشرفت بشر و رابطھ اش با حقوق 
کودک اشاره ای داشتھ باشیم، طبق شواھد و 
اسناد، بھ جز بیانیھ ای پنج بندی کھ در حمایت از 

 کھ در ژنو بھ ١٩٢٤حقوق کودکان کھ در سال 
تصویب می رسد اسناد دیگری در دفاع از حقوق 
کودک دیده نمی شود، البتھ در قرن پانزدھم و 
شانزدھم، رنسانس نقش مھمی را در شکستن 
مقدسات یا تابوھا و حکم سیاه کلیسا داشت و از 

، ١٩١٧طرف دیگر انقالب فرانسھ و بعدا انقالب 
 ...ھمچنین پیشرفت 

 

کودک و دوستدار آزاده ی  مبارزه انسانھا
 داشتھ یی حاصل شده است و دستاوردھاییپیشرفتھا

است ولی با این وصف ھر روزه در رسانھ ھا 
 !وضعیت کودکان را می بینیم کھ چگونھ است

امشب جمع شده ایم کھ تاکیدات مجددی بر حقوق 
کودک داشتھ باشیم و پیمانھا را تازه کنیم و تعھداتی 
ببندیم، تحقق  حقوق کودک و عملی شدن آن  کار 

 !  بیشتر و نیروی بیشتری می طلبد
سوال این است آیا ما در ھر جمع و محفلی، در ھر 
سازمان و نھادی و یا ھر کسی کھ قلبش برای 
کودکان می طپد، برای این کار انسانی آماده ایم؟ 

گفتم   ،اھمیت بحث و جمع شدن ما در این است
 ،کھ مسئلھ کودکراچ!  حرف آخر را اول بزنیم

 .مسئلھ ھمھ ماست
، ھمھ را مشاھده میکنیدیک تصویری در اینجا شما 

 .زده اندکودکان دست در دست ھم دور دنیا حلقھ 
راستش حرف من ھمین است، دنیای کودک ھمین 

کودکان .است کھ  با یک تصویر بیان شده است
دست در دست ھم نھ رنگ یا نژادی را می شناسند 

کودکان دست در دست ھم نھ ملیتی را ! نھ جنسیتی
کودکان دست در دست ھم نھ ! می شناسند نھ مذھبی

این را می شناسند کھ پدرم نھ فالن سرمایھ داری 
است یا فقیری، چونکھ دنیای طبیعی کودک ھمین 

ولی تا رسیدن ما بھ این دنیای کودکان چھ !  است
فاصلھ ای است و ما کجا ایستاده ایم و برای اینکھ 
این مصافت را طی کنیم چھ کارھای را در دستور 

 مھم است و چقدر وقت براش می ،خود می گذاریم
مھم ھم گذاریم و قرار است چگونھ آنرا پیش ببریم 

 .بھ این نکات  بر می گردیم! است
وقتی کودکی بدنیا می آید می گویند بھ این دنیا 

ولی کدام دنیا، دنیای کھ  خط خطیش !  خوش آمدید
 دنیای !کرده اند،با دنیای کودکان فرق می کند

ولی خط .  کودک مثل یک تخم مرغ سفید است
خورده و خط خطی شده است، قاره، قاره شده، 
کشور بعد از کشور و این خط خوردگیھا ھم ھنوز 

قومی، نژادی،   کافی نیست، ملی، مذھبی،
اقتصادی، سیاسی و غیره و غیره شده است، بلھ 
چنین دنیای را ساختھ اند کھ  کودکان اولین 

 .قوربانیان آنند
البتھ ھمانطور کھ در باال اشاره ای بھ آن داشتم، 
این مرزھا با تالش و مبارزات اجتماعی و پیشرفت 
بشر تکانھای خورده است و دستاوردھای داشتھ 
است و در بعضی جاھا بعضا، بعضی از امکانات 
برای کودکان فراھم شده است، در فرصتی دیگر بھ 

 .این موضوع می پردازم
 بگذاریم، بر آنبھ سوال اصلی بر گردیم و تاکیداتی 

حقوق کودک چیست؟ مسئول تامین و تضمین آن 
 کیست؟

تامین یک زندگى شاد، ایمن و خالق برای ھمھ 
کودکان، این یعنی حقوق کودک، کی مسئول  تامین 

و این !   در یک کالم  جامعھ؟!و تضمین آن است
 .حق ھم جھانشمول است

!  کھ یک زندگی شاد داشتھ باشد داردکودک حق
امنیتش  تضمین شود و در یک شرایط ایمن و شاد 
است کھ خالقیت کودک شکوفا خواھد شد و این 

حیات پایھ اى ترین حق ھر   ! کودک استحق
کودک است، از این رو جسم و روح کودکان باید 

درمان و  داشتن،. از ھر نوع تعرضى مصون باشد
٧بقیھ در صفحھ کمک ھزینھ   مھد کودک، مدرسھ،  بھداشت،  



  

 
 ٥ کودکان مقدمند 

!دست مذھب از زندگی کودکان کوتاه  

  ختنھ یک رفتار وحشیانھ است... 
فرزندان نوزاد  :بھ پدر و مادران جوان

دلبندتان را نقص عضو نکنید و بھ تیغ 
 !جالد نسپارید

خواندن این نوشتھ محدودیت سنی نداشتھ و 
آموزش مسایل جنسی برای ھمھ ی سنین 

 از اھمیت ویژه
کودکان باید از سنین  .برخوردار است

خردسالی پاسخھای درست و بی پرده در 
 مورد پرسشھایشان در

مورد مسایل جنسی دریافت کنند تا در 
 .بزرگسالی دچار گمراھی نشوند

قربانی کردن اندام جنسی نوزادان پسر 
برای خدا یا بھ بیان عامیانھ ختنھ شامل 
قطع نمودن بخش بزرگی از اندام جنسی 
نوزادان است کھ در طول دوران رشد و 
بزرگسالی وظیفھ ی محافظت از اندام 
جنسی و انتقال حس لذت جنسی بھ مغز را 

این بخش بر روی قسمت  .برعھده دارد
پیشین اندام جنسی پسر ھا قرار گرفتھ و از 

 نظر انتقال لذت جنسی ھمانند کلیتورس یا
در زنھا رفتار میکند و از اینرو  (چوچولھ)

 .دارای توان بسیار باالی جنسی است
قطع نمودن یا قربانی کردن اندام جنسی 
پسرھا از روی آموزه ھای دینی و برای 
خشنودی خدا صورت می گیرد تا توان 
لذت جنسی مردھا را تا اندازه ی بسیاری 
بزرگی کاھش داده و از این رو آنھا را از 

این رفتار  .فکر کردن در این باره باز دارد
وحشیانھ ھنوز نیز در برخی کشورھای 
مسلمان نشین آفریقایی بر روی نوزادان 
دختر نیز صورت می پذیرد تا با قطع 
نمودن حساس ترین بخش از اندام جنسی، 
زنان را نسبت بھ آمیزش و مسائل جنسی 

 .بی میل نمایند
ریشھ ی تاریخی قطع یا قربانی نمودن 
اندام جنسی بھ دوران سلطھ کنیسھ ھا و 

در آن دوران باور  .کلیساھا باز می گردد
بر این بود کھ خود ارضایی جنسی 
رفتاری اھریمنی است کھ انسان را از خدا 

خود  .و اندیشیدن بھ خدا دور می سازد
ارضایی جنسی از سوی بسیاری کشیشھا 
و مال ھا بھ عنوان ریشھ ی بسیاری از 
بیماری ھا و کری و کوری و کچلی و 

دلیل دیگر این  .دیوانگی معرفی می شود
بود کھ دین فروشان باور داشتند کھ خود 
ارضایی، توجھ فرد را بھ خدا و پیامبر 
کاھش داده و شخص بیشتر بر روی لذت 

 .بردن از خود تمرکز خواھد کرد
امروزه، تحقیقات علمی در این زمینھ 
آشکار ساختھ کھ خود ارضایی جنسی در 
حد متعادل برای سالمتی جسمی و روحی 

افراد ضروری است و بیش از نود درصد مردان 
و بیش از ھفتاد درصد زنھا خود ارضایی جنسی 

در کشورھای پیشرفتھ ی غربی، .  دانجام می دھن
ربط .   دلوازمی ھم برای این کار تولید می شو

قربانی نمودن اندام جنسی و خود ارضایی در آن 
است کھ بخش قطع شده ی اندام جنسی دارای ده 
ھا ھزار رشتھ ی عصبی بسیار حساس است کھ 

 اوج لذت جنسییابیشترین نقش را برای ارگاسم 
پس از قربانی یا قطع نمودن این  .بر عھده دارند

ھفتاد بخش، کودک حس جنسی خود را تا میزان 
از دست داده و از اینرو از لمس کردن درصد  

اندام جنسی خود تا اندازه ی زیادی بی میل می 
اگر بخواھیم میزان لذت جنسی در مردھا  .شود

را بھ طور نسبی با اعداد بررسی کنیم، بدین 
 :گونھ خواھد بود

  دهازده :  هلذت در اندام جنسی دست نخورد
 دهاز سھ : هلذت در اندام جنسی قربانی شد

تا شش حدود :  هلذت در اندام جنسی بازسازی شد
پس از )   یکپیوست(  رجوع شود بھده  از ھفت 

قطع یا قربانی نمودن بخش پیشین اندام جنسی 
، بھ مرور زمان و در ھنگام رشد و نمو  برای 

کودک تا دوران بزرگسالی، بدن برای تطبیق و 
ترمیم این آسیب مانند ھر زخم یا آسیب دیگر 

میکند، بدین گونھ کھ پوست قسمت   تغییراتی
پیشین اندام جنسی ضخیمتر می شود تا در برابر 

از این رو این  .امان بماند  آسیب و تحریک در
بھ رنگ قھوه ای تیرھشده و   تر  پوست پررنگ

بزرگی از حس و   کلفت می شود و بخش بسیار
 .ظرافت خود را از دست می دھد

در اندام جنسی دست نخورده، بخش پیشین بھ 
عنوان یک غالف یا پوشش یا الیھ ی محافظ 

این اندام را مرطوب و حساس و   عمل کرده و

پوست آن را بسیار نازک نگاه می دارد و از این 
پیشین اندام جنسی دست   رو رنگ پوست بخش

پوست  .نخورده بھ رنگ صورتی روشن است
است کھ بھ منظور  پیشین اندام جنسی ھمانند ناخن

مرطوب نگاه داشتن و محافظت از بخش پیشین 
قطع نمودن این  اندام جنسی در آنجا قرار گرفتھ و

قسمت، بخش پیشین اندام جنسی را ھمچون 
 .سازد  برداشتن ناخن، خشک و آسیب پذیر می

قسمت سر اندام جنسی ھمچون یک اندام داخلی 
 بھ حساب می آید کھ باید توسط پوست رویین

ھمچنین در ھنگام نزدیکی جنسی  .محافظت شود
در دوران بزرگسالی این اندام در ھماھنگی کامل 

جنسی زنانھ رفتار کرده و دستیابی بھ   با اندام
حداکثر لذت جنسی برای ھر دو شریک را 

پوشش محافظ اندام جنسی،   .امکانپذیر می سازد
بدون نیاز بھ کرمھا و مرطوب کننده ھای 

نگاه می   تجاری، این اندام را نرم و مرطوب
 .دارد

قطع عضو یا قربانی نمودن اندام جنسی نوزادان 
دختر در کشورھای پیشرفتھ غربی جنایت بھ 

و تحت پیگرد سخت قانونی قرار می   شمار آمده
گیرد و قطع عضو یا قربانی نمودن اندام جنسی 

تنھا تحت شرایط ویژه و با   نوزادان پسر نیز
سختگیری بسیار و در صورت پافشاری زیاد 

اما در کشورھای   والدین متعصب انجام می شود
اسالمی ھمچون ایران طاعون زده ی اسالمی، 

 .داین کار رویھ ای بسیار عادی بھ شمار می آی
 اما چرا چنین است؟

ارید کھ از ذفرض را بر این بگ  !عدم آگاھی
ھزاران سال پیش امامان و پیامبران سنت را بر 

می دادند کھ بھ جای اندام جنسی   این قرار
نوزادان، کوچکترین انگشت دست راست ھر 

خشنودی خدا قطع و قربانی   نوزادی باید در راه
در چنین شرایطی مردم یاد می گرفتند کھ  .شود

دارای چھار   زندگی کردن با دستی کھ تنھا
انگشت است، پدیده ای بسیار عادی بوده و بنا بر 

انگشت   عادت، در گذراندان زندگی تنھا با چھار
ھم دچار ھیچ مشکلی نمی شدند، اما در آن 
 شرایط تنھا یک انسان پنج انگشتی می توانست

توضیح دھد کھ زندگی با ھمھ ی پنج انگشت تا 
 .چھ اندازه ساده تر و دلپذیرتر است

ھر پدر و مادر جوانی در ھنگام زایش نوزادشان 
ھمھ ی ده انگشت دست و پای فرزندشان را می 

تا از سالمتی کامل او خاطرجمع شوند،   شمارند
پس چرا بالفاصلھ نوزاد بی گناه را بھ تیغ جالد 

قربانی   اندام جنسی اش در راه خدا  می سپارند تا
شود؟ پدر و مادران جوان باید این حس را در 

را بھ زور بر روی تخت  خود تصور کنند کھ آنھا
خوابانده و در حالی کھ آنان شیون و زاری می 

نمی آید، قسمتی   کنند اما کاری ھم از دستشان بر
از بدنشان را قطع کنند؛ این عین ھمان بالیی 

است کھ بر سر نوزاد و بی 
٧بقیھ درصفحھ    



  

 

خ خیلی پرتقال آب جان خانم ممنون گفت بعد
زه ای م ود وش ا ب م گ ی ھ م د چ ش ی وب م  خ

ھ ش ی م ال  آب ھ ق رت پ
 . . . خوشمزه  غذاھای یا بخوره
ت ف ن گ ا م ر روزھ ث ان اک وب ت  در ات ش ھ ب
ل زھرا م گ روش ف ی ا م ج دی اون ا اوم م ت از  ح

  .باشھ گفتم بخر باشھ؟  گل من

ت  ا رف ن م ر از درد و    . . . ت م پ و دل
م رک  غ ت ی دخ ن ی گ ن ی  س ر م ک د و ف ک ی م

ردم ھ ک ا در چ ھ م ای ک ی ا  دن ن
م زندگی برابری ی ن ک ی ھ  م کک زش ھ پ ون ت ی ب

ودکی براحتی آمپول اشتباھی بھ  ا  ک د، ت زن ب
ر  راب م در ب ی ھ ون آخر عمر فلجش کند و قان

ھ داشت ود ن اه بزرگ وج ب ت ن اش ھ  ای ھ ک اش ب
ن ودک ای اری ک ت را ی خ دب د ب ا  دھ ت

ا ده  فقط کوچکی دختر اینکھ ھ  سال سن ب ک
ھ  روزھایش را در پشت نیمکتھای باید درس م

بگذراند مجبور شود ھر روز صبح تا شب را 
ا راه ھ زرگ ا و ب ھ ان اب ی دود در خ و  ب

ی روش ف ل م گ د و غ ن ش را  ک ک وچ رادر ک ب
 .بکشد بدوش

روز او را در اتوبان بھشت زھرا  بعد از چند
دم ان آبی دخترک دی م ونش چش گ ل ی ھ  ن را ب

اده ھ ج ت ار  دوخ ظ ت ود و در ان ب
د  کھ بود ماشینھائی خرن بیایند و گلھایش را ب

 .کوچکش را دوا کند درد برادر تا

 

 ممنوعیت کار حرفھ ای برای کودکان و نوجوانان! 

 ٦ کودکان مقدمند

 دختر گل فروش...
  

ش ان م ی چش ون آب ود، چ ی،  ب ا آب دری
ام آرام م ت، ت داش رار ن وش و  و ق ھ

ھ  ش را ب واس ن  ح ی اش ا و م ھ آدم
 .بود داده عبور میکردند کھ ھائی

د و  و آم ل ج
نمی خوائی؟  گل ؛جان خانوم سالم گفت

ا ھ ھ ورت روی!  ارزون ش  ص ای ب زی
ون: گفت کردم و با مکثم مکثی ھ   ج چ ب

می. . .  بخر  ات ر چش ھ  و نگاھی زی ب
 .کرد پرتقالم آب لیوان
م و  بیا بشین کمی با ھم حرف گفتم بزنی

ام  م رم ت خ ی ت را م ای ھ ل رای  گ ب
 .میرم مریض چند عیادت

ھ اش ت ب ف ت درد گ ت ھ  دس ن ک ن
وان  یک کنھ، بھ خوبشون زودتر خدا لی

ال ق رت ش آب پ وت ردم دع رک .  ک ت دخ
چ  راضی ی دون ھ د و ب بنظر می رسی

رف ی از ط وال ن س ت ،م ف  گ
کن  ده سالمھ تمناست اسمم کر ن البتھ ف
ان  محل وب کار من اینجاست، من در ات

 .بھشت زھرا کار می کنم
  

قش و  ز ن د ری ده سالھ بنظر نمی رسی
ف  ری ا ظ ود ب ای ب وھ وه  م ھ د ق ن ل ب

ت ائی درم روشن، گف دن  پ ع ارگر م ک
ش  بخاطر ناراحتی قلبی دو سال بود ی پ

ج ن رادر پ ک ب رد، ی ھ م ال دارم  س
ی ع وق ھ م ھ س ش ک ال ود س ر  ب ت دک

ول پ ی آم اھ ب ت اال او  اش ش زد و ح ھ ب
د ست، من و مادرما فلج ای ار  ب ی ک ل خی

م ی ن د ک ای ھ ش م  ک ی ون ت ب
اھی مکث  بعد کنیم درمانش  وت کرد  ک

ت ف ی  و گ .  ول  . ی .  م ن
م ھ دون ره ک االخ ی ب ھ چ ش ی ا  م م

م ھ ھ ادی  ک ول زی رای  پ م ب داری ن
ش  ان م . . . درم ت ف س گ ی از  پ ک

ھ مواظبت برادرت ن تی می ک و و  وق ت
 کار می کنین؟ مادرت
ت ف ی گ اھ رادرم گ ا ب ن ب ی  م م
م ون ھ م ون ی خ اھ ی  گ ادرم، ول م

م وقتھا بعضی جان خانم وری ای مجب ھ ن ت
م ذاری گ ل ش ب داق ھ ح م ک ی ن ار ک و  ک

 .در بیاریم درمانش برای پولی

رد زی روز س ی ائ ود پ ھ  ب ان ازی ت
ای ای ھ ادھ زی ب ی ائ ورت پ ا ص ب و  زی

رده ز ک رم ک و ق ش را خش ک وچ ود،  ک ب
لی دستانش ک خی وچ د، ک ودن انی  ب ھ  دست ک

ر زندگی خارھای سال سالھای میدادند نشان
ده ی ک  و ا چ ت خش وس ش پ ورت ی  ص ل ی س

 . استخریده را بجان زمانھ
ھ ھ و  او ک درس دور از م

ش ای ھ سی کال م ود ھ ھ ب ش را ب ی  دل درد م
گ آورد رای زن ازی ورزش ب ھ  و ب چ ا ب ب

ی چاره ائی شده دلش تنگ  ھا ود ول جز  ب
 .نداشت گلفروشی 

ا ن م ودک ت ھ ک ال ح ده س ب ب ص ا ش در  ت
اده را ج ت زھ ش ھ دود آواره ب ی ت، م و  ھس

رداری ھ وران ش ام د از م رس ت ی ! م
ردش ود، س ش ی ش  م رم ود گ ش ی  م

 .بفروشد را گلھایش باید ولی
وران ام ر از م ت ش ی رداری ب ھ ی  ش م

د رس ون ت رش  چ ی گ ت ر دس اگ
د گلھای کنند  ن ت  قشنگش را پرپر می کن اذی

ازه  د و اج ن ن ک ی ھ اش م م ری ی  و ج م ن
 .کند کار دیگر در آن محل  کھ دھند

گلفروش از  ھر چند روز یکی از بچھ ھای 
رس  وران ت ام رداری م ھ ر  ش زی
ای ھ رخ ای چ ھ ن ی اش را  م ت زھ ش ھ اده ب ج

چ ی د، ھ رن ی م ی د و م رون ی م  م ی ھ ون ان ق
ت س ھ نی د ک وی گ ھ ب اقی چ ف اده؟ ات ت ا آن  اف آی

 نھ؟ یا بود انسان یک کودک گلفروش
ا ن م ش ت ان ت ای دس ھ ل ر از گ ا و  پ ب زی

ی گ ارن گ ود رن ھ ب ھ ک ون ت ا ب روب   ت غ
تا چشمھای غمگین مادرش  بفروشھ ھمشونو

ھ  ن ی ب ا دل را ن ش را  و ی ک وچ رادر ک ب
 .کنھ  شاد

رک ت ا دخ رم ا در س رم ھ و گ ار  ب ظ ت ان
ی ا غروب ب ا زی ھایش فروش ب ل ود و در  گ ب

ا بھشت زھرا ھمپای جاده طول ھ ن می  ماشی
 . . .شاید  تا  می دوید می دوید، دوید،



  

 

 کودکان مقدمند 

ممنوعیت دخالت مذھب در آموزش و پرورش و لغو فوری تبعیض و تمایز در ھمھ عرصھ ھا و 
!مختلط شدن مدارس در ھمھ سطوح تحصیلی. سطوح آموزشی   

  ختنھ یک رفتار وحشیانھ است... 
 .خود می آورند گناه و بی دفاع

پدران و مادران جوانی کھ بھ قربانی نمودن 
اندام جنسی فرزند نوزاد خود می اندیشند، باید 

این جنایت خونین را از نزدیک   دست کم یکبار
و سپس در مورد قطع )  پیوست دو(نگاه کرده 

بگیرند چرا کھ   عضو فرزند نوزادشان تصمیم
تنھا آنان در آینده نسبت بھ نقص عضو 
 فرزندشان باید پاسخگو باشند و قطع نمودن اندام

جنسی نوزادان، رفتار وحشیانھ ای است کھ با 
 .ھیچ معیاری قابل توجیھ نیست

چنانچھ بھ وجود خدا یا پروردگار یا آفریننده ی 
بی عیب و بی ھمتا باور دارید، پس باید بپذیرید 

خدایی انسان را بدون نقص آفریده   کھ چنین
است و بنابراین دست بردن در آفرینش و ناقص 

 .گناھی بزرگ است نمودن بدن انسان
و اگر ھم بھ خدا و مذھب باور ندارید، پس باید 
بدانید کھ قربانی نمودن اندام جنسی یک نوزاد 

 .خشنودی خدا، جنایتی توجیھ ناپذیر است  برای
مطالعات نشان می دھد کھ سیستم عصبی 
کودکان بسیار پیشرفتھ است و آنھا درد را حتی 

از  .بزرگساالن احساس می کنند  بیشتر از
اینرو، سکوت لحظھ ای برخی از نوزادان در 
ھنگام ارتکاب این جنایت خونین بھ این خاطر 
است کھ نوزاد از شدت درد در حالت شوک و 

ھر انسانی این حق  .ناتوانی مغزی فرو می رود
را دارد تا در دوران بزرگسالی در مورد خدا و 

اندامھایش   مذھب و قربانی کردن یا نکردن
برای آن خدا یا مذھب تصمیم گیری کند اما 
 وادار نمودن کودکان بی گناه بھ دنبالھ روی از

خداھای ناشناختھ و ایدئولوژی ھای پیچیده ی 
مذھبی یا قربانی نمودن اندامھایشان برای آن 

قطع  .جنایتی نا بخشودنی است  خدا و مذھب،
اندام جنسی نوزادان، جنایت و شکنجھ ای 

آمد گویی آنان   خونین است کھ بھ منظور خوش
 .بھ دنیای پر از شکنجھ اسالم صورت می گیرد

بازسازی نسبی اندام جنسی قربانی شده در 
) پیوست یک(دوران بزرگسالی امکانپذیر است 

دشواری فراوان چند سالھ   اما ھمراه با رنج و
خواھد بود، پس بھترین چاره، پیشگیری از 

دلیل ھای .  رویداد این جنایت خونین است
نادرستی ھم کھ از سوی مال ھا یا پزشکان بی 
 خرد شده ی مسلمان برای توجیھ این جنایت

ارائھ می گردد، بسیار بدوی و چرند است و 
امروزه با وجود صابون و شامپو و پیشرفت 

ی نظافت، نیازی بھ قطع نمودن  انسان در زمینھ
 .یک اندام برای تمیز نگاه داشتن آن وجود ندارد

نیست کھ بھ فرزند پسر   این ھیچ کار دشواری

 حقوق کودک چیست؟ ... 
شرفت علم و صنعت و دانش بشر پی

اتفاقاتی بود کھ حقوق کودک را بھ 
عنوان یک شھروند در مرکز بحث و 

ھای اجتماعی قرار کشمکش جدال و 
در سال          داد کھ نتیجتا اکثر کشورھا را 

م یپای امضا کردن کنوانسیون ن١٩٨٩
در دل این .   آوردانبند حقوق کودک

اعتراضات و رو در رویھای اجتماعی 
خیلی از انسانھای شریف و کودک 
دوستی بودند کھ با تالش و فعالیتی کھ 
داشتند نقش ایفا کردند از جملھ یانوش 
کورچاک در لھستان در دفاع از نجات 

 کودک توسط نازیستھا چھارصدجان 
 ،جان خودش را ھم از دست داد و غیره

در ھمین سوئد می بینم، زمانی کھ حکم 
ا سیاه کلیسا بر سر مردم بود، اگر اتفاق

دختر و پسری بدون ازدواج در کلیسا 
رابطھ جنسی  می داشتند و بچھ دار می 
شدند شرم آور بھ حساب می آمد و 

 می  آنھاکودک را بعنوان حرامزاده از
ولی با پیشرفت بشر و مبارزات .  گرفتند

آزادیخواھانھ ای کھ رخ داد، و وقتی کھ  
دست کلیسا از سر زندگی مردم قطع شد 

 .رابطھ زن و مرد ھم آزاد شد
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خود یاد دھید تا در ھنگام شستشو، اندام جنسی 
ھمانگونھ کھ   خود را نیز تمیز نماید، درست

فرزند دختر شما توانایی تمیز نمودن اندام 
 جنسی خود را دارا است بدون اینکھ الزم باشد

بھتر است بدانید بیش  .بخشی از آن را قطع نماید
مردان جھان دارای اندام ھشتاد و پنج درصد از 

و قربانی نشده ھستند کھ از  جنسی دست نخورده
ھمچنین  .این نظر دچار ھیچ گونھ مشکلی نیستند

بر اینکھ قربانی   ھیچگونھ دلیل علمی مبنی
نمودن اندام جنسی از بروز بیماری ھای 
 مقاربتی پیشگیری کند وجود ندارد و ھمواره

برای جلوگیری از اینگونھ بیماری ھا در مورد 
ھمھ ی اندامھای جنسی باید از روشھای 

بیاید امروز با آگاھی   .شود  پیشگیری استفاده
رسانی بھ آشنایان خود و پدر و مادر ھای 

عضو   جوان، یک نوزاد را از شکنجھ و نقص
ھمھ ی نوزادان دست نخورده و  .نجات دھیم

سالم بھ دنیا می آیند، پس نوزاد خود را نقص 
 !نکنید و بھ تیغ جالد نسپارید عضو

 
 :پیوستھا
برای اطالعات بیشتر در مورد یک؛ 

چگونگی بازسازی اندام جنسی قربانی شده 
 :تارنما ھا بازدید کنید و آسیب دیده، از این

org.norm.www://http  
  http://tlctugger.com 

 
برای آشنایی بیشتر در مورد چگونگی   دو؛

انجام جنایت ھولناک قطع اندام جنسی 
 :نوزادان از این ویدئوھا دیدن کنید

http://www.youtube.com/watch?
v=0vUjzvNHexI&feature=related 
 
http://www.youtube.com/watch?
v=_c3190--TN8&feature=related 
 
http://www.youtube.com/watch?
v=ZlFI9zDZ_bY&feature=related 
 
http://www.youtube.com/watch?
v=hzBJoW-iJ6E 
 
http://www.youtube.com/watch?
v=Pfkq9EIprY 

 
 



  

 

 

 .  باید فورا آزاد شودکودکان کارحقوق دفاع از بھنام ابراھیم زاده فعال 

 دفاع از سرشناس از چھره ھای بسیار ،بھنام ابراھیم زاده کارگر لولھ سازی شورآباد شھر ری
فعال کارگری و عضو کمیتھ پیگیری برای ایجاد تشکل آزاد کارگری و   ،کودکان کار و خیابان

خرداد در تھران توسط نیروھای ٢٢ روز شنبھ ،عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان
 طبق آخرین اخبار دریافتی وی در زندان اوین تحت شرایط ،وزرات اطالعات دستگیر گردید

 .وخیم و غیر انسانی تحت بازجویی است
وی  در ھنگام دستگیری مورد ضرب وشتم شدید قرار گرفتھ است، بشدت آسیب دیده است و 

 زخمی و خون آلود بھ زندان اوین منتقل ،درحالیکھ بشدت از ناحیھ قفسھ سینھ مجروح بوده و دو دنده اش شکستھ شده بود
 .گردیده است

 
 اول ماه مھ در پارک اللھ تھران، بھمراه دھھا فعال ،بھنام ابراھیم زاده سال گذشتھ نیز در مراسم بزرگداشت روز جھانی کارگر

 اما پیگرد قضایی وی ھنوز ، پس از مدتی با دادن وثیقھ سنگین موقتا مرخص گردید،کارگری دیگر دستگیر و روانھ زندان شد
 .بھ اتمام نرسیده و کماکان پرونده او تحت بررسی است

 
 . خانواده وی در اشتویھ را چندین بار احضار و بازداشت نمود است،وزرات اطالعات برای تحت فشار گذاشتن بھنام

جمھوری اسالمی با اعمال فشار بر فعالین دفاع از حقوق کودکان تالش دارد وضعیت فاجعھ بار کودکان و کودک آزاری 
 جمھوری اسالمی ھمچنان بھ عقب ،اما تالش شبانھ روزی صدھا  فعال مدافع حقوق کودکان.  سیستماتیک خود را پنھان دارد

 .نشینی وا میدارد
 

 آواره بیقولھ ھای ،جرم بھنام دفاع از حقوق صدھا ھزار کودکی است کھ بواسطھ اعمال فقر تحمیلی حکومت اسالمی بھ جامعھ
 .  بھنام را دستگیر کرده اند تا دستگاه کودک آزاری سیستماتیک خود را سرپا نگھدارند،کار و خیابان  شده اند

 
 تمامی تالش خود ، ضرب وشتم و شکنجھ این فعال دفاع از حقوق کودکان،دستگیری  نھاد کودکان مقدمند ضمن محکوم کردن

 . را برای آزادی وی بکارخواھد بست
 

 نھادھا و سازمانھای دفاع از حقوق کودکان می خواھیم کھ فعاالنھ برای آزادی بھنام ابراھیم زاده دست بکار ،ما از ھمھ تشکلھا
 .شوند

 
 .بھنام ابراھیم زاده باید و فورا بدون ھیچ قید و شرطی آزاد گردد و بسرعت تحت مراقبت ویژه پزشکی و درمانی قرار گیرد

 
 نھاد کودکان مقدمند

 ٢٠١٠ جون ١٤
 ١٣٨٩ خرداد ٢٤

 
 بر روی شبکھ ھاتبرد از ساعت ده ، برابر چھارم اوت، مرداد ماه١٢کانال جدید از روز سھ شنبھ : توجھ

 .و نیم تا دوازده و نیم شب بوقت ایران برنامھ خواھد داشت
KBC Channel  
Freq: 11200 
Symbol Rate: 27500 
Polarity: Vertical  
Fec: 5/6  

 کودکان مقدمند

 .لطفا دوستان و آشنایان خود را از تغییر برنامھ ھای کانال جدید مطلع کنید

٨ 



  

 

دانم کھ آنھا در زمان بچھ ھای من ھم 
وجود دارند یا خیر؟ شماھا ھم توی سن 
و سال من برای این چیزھا نگران 

 بودید؟
 

من تنھا یک بچھ ھستم و ھنوز راه حل 
ھا رو نمیدانم، اما می خوام بھ شما 

 :یادآوری کنم کھ شما ھم نمی دونید
 
شما نمی دونید کھ چطور حفره الیھ   -

 ازن رو رفع کنید؟
شما نمی دونید کھ چطور ماھی ھا   -

 رو بھ یک رودخونھ مرده برگردونید؟
شما نمی دونید کھ چطور میشھ   -

حیواناتی رو کھ تا االن منقرض شدن، 
 .بازگردوند

و شما نمی تونید جنگل ھایی کھ در   -
حال حاضر تبدیل بھ صحرا شدن رو 
بازگردونید اگر نمی دونید کھ چطور 
اینھا رو بازیابی کنید، پس لطفا خرابی 

 !اونھا رو متوقف کنید
 

در اینجا، شما نماینده دولت، تاجر، 
خبرنگار و یا سیاستمدار ھستید، اما در 
واقع شما مادر و پدر، برادر و خواھر، 

ھستید و )  عمو و دایی(خالھ و عمھ 
 . ھمھ شما فرزند کسی ھستید

من تنھا یک بچھ ھستم ولی می دونم کھ 
در حقیقت ھمھ ما بخشی از یک 

 میلیارد نفری بزرگ ھستیم، ۵خانواده 
 میلیون گونھ اصلی و ھمھ ما در ٣٠از 

ھوا، آب و خاک مشترک ھستیم و 
مرزھا و دولت ھا ھرگز نمیتونن این 

 .حقیقت رو تغییر بدن
در کشور من، اسراف زیادی صورت 
می گیرد، ما زیاد می خریم و دور می 

اندازیم، و در عین حال کشورھای شمال بھ 
 .نیازمندان کمکی نمی کنند

حتی زمانی کھ ما بیش از اندازه کافی 
داریم، برای از دست دادن مقداری از 
ثروتمان می ترسیم، می ترسیم کھ آنرا بھ 

 .اشتراک بگذاریم
در کانادا، ما زندگی ممتازی داریم، با مقدار 

ما .  زیادی مواد غذایی، آب و سرپناه
ساعت، دوچرخھ، کامپیوتر و تلویزیون 

 . داریم
دو روز پیش اینجا در برزیل، زمانی کھ با 
برخی از کودکان خیابانی حرف زدیم، 

این چیزی بود کھ یک کودک بھ . شوکھ شدم
ای کاش من ثروتمند بودم و اگر ”:  ما گفت

بودم، بھ تمام کودکان خیابانی غذا، لباس، 
“ .دارو، سرپناه و عشق و محبت می دادم

اگر کودک خیابانی کھ چیزی ندارد، حاضر 
است سھمش را بھ اشتراک بگذارد، چرا ما 

ھنوزم حریص ھستیم؟ من نمی   کھ داریم،
تونم بھ این فکر نباشم کھ این کودکان ھم 
سن و سال من ھستند، چیزی کھ تفاوت 
عمده ماست، جایی ھست کھ متولد شدیم، 
ممکن بود من یکی از این بچھ ھایی باشم 
کھ خیابانھای برزیل زندگی میکنن، من می 
تونستم یک کودک گرسنھ در سومالی باشم؛ 
یا یھ قربانی جنگ در خاورمیانھ و یا یھ 

درستھ کھ من یھ بچھ ھستم .  متکدی در ھند
ولی اینو میدونم کھ اگر ھمھ پولی کھ در 
دنیا صرف جنگ میشھ، در پایان دادن بھ 
فقر و یافتن راه حلھای زیست محیطی 
صرف میشد، این کره خاکی جای فوق 

 !العاده ای می شد
 Severn«  گفتنی است سورن سوزوکی

Suzuki« ھم اکنون از فعاالن محیط ،
زیست است و در اماکن مختلف سخنرانی 

 .ھای اثرگذاری داشتھ است

 کودکان مقدمند 

 
ھ  من اینجا ھستم تا بھ نمایندگی از کودکان گرسن
ھ شان را کسی  ری در سراسر جھان کھ صدای گ

 .نشنیده است، صحبت کنم

Severn 
Suzuki  

٩ 

یکی از خاطرات بھ یادماندنی سازمان 
 سخنرانی دختر بچھ نودملل در دھھ 

 سالھ ای بود کھ از دغدغھ ھا و دوازده
آرزو ھای انسانی خودش درباره فقر و 
محیط زندگی اش می گوید و از 
نگرانیھایش درباره صدمات جدی کھ بھ 
محیط زندگی اش وارد شده حرف می 

 .زند
وی در این سخنرانی بدون ترس از 
قدرت ھای حاکم بر سازمان ملل ، اخطار 
ھای جدی بھ این سازمان می دھد کھ 

 . شنیدنی است 
بخش ھایی از سخنرانی متاثر کننده این 

 .دختر بچھ در ذیل آمده است 
ما تمام پولھامون رو جمع کردیم و 

 مایل رو طی کردیم کھ بھ شما ۶٠٠٠
بزرگترھا بگیم باید روش خودتون رو 

از دست رفتن آینده ام مثل از .  تغییر بدید
دست دادن انتخابات یا سھام در بازار 

 .نیست
من اینجا اومدم تا درباره ھمھ نسل ھایی 

 .کھ بعد از این میان صحبت کنم
من اینجا ھستم تا بھ نمایندگی از کودکان 
گرسنھ در سراسر جھان کھ صدای گریھ 

 .شان را کسی نشنیده است، صحبت کنم
من اینجا ھستم تا درباره مرگ حیوانات 
بی شماری در سراسر این سیاره صحبت 

 .کنم زیرا آنھا جایی برای رفتن ندارند
در حال حاضر من از بیرون رفتن زیر 
نور خورشید، بھ دلیل سوراخ ازن می 

 .ترسم
من از تنفس در این ھوا می ترسم چون 
نمی دانم چھ مواد شیمیایی در آن موجود 

 .است
چندسال پیش ھمراه پدرم برای ماھیگیری 
بھ ونکوور می رفتیم تا اینکھ فھمیدیم کھ 
ماھیھای آنجا سرطان دارند و االن ھم در 
مورد حیوانات و گیاھانی می شنویم کھ 

 .ھر روزه در حال انقراض ھستند
در زندگی ام، عاشق دیدن گلھ ھای 
بزرگ حیوانات وحشی و جنگلھای انبوه 
پر از پرندگان و پروانھ ھا ھستم، اما نمی 



  

 
 
 

 
 

 خواستھای فوری جنبش دفاع از حقوق کودکان
  
 

نھاد کودکان مقدمند بھ منظور تسھیل پیشروی  و متشكل شدن ھرچھ بیشتر جنبش دفاع از حقوق کودکان و احقاق 
 : حقوق کودک مفاد زیر را بعنوان خواستھای فوری و حداقل جنبش دفاع از حقوق کودکان در ایران اعالم میدارد

 
 بھداشتی و درمانی کودکان برابر آخرین استانداردھای جھانی بوسیلھ ، آموزشی،تضمین و تامین امکانات رفاھی -١

دولت موظف است استاندارد واحدی از رفاه و امکانات رشد مادی و معنوی کودکان و نوجوانان را، در باالترین . دولت
سطح ممکن، تضمین کند و کمک ھزینھ ھای الزم و خدمات رایگان پزشکی و آموزشی و فرھنگی را مستقل از وضعیت 

  .خانوادگی کودکان و نوجوانان تامین کند
ایجاد مھد کودک ھای مجھز و مدرن بھ منظور برخورداری ھمھ کودکان از یک محیط زنده و خالق تربیتی و   -٢

  .اجتماعی، مستقل از شرایط خانوداگی
 
ممنوعیت ھرنوع . تضمین حقوق برابر برای ھمھ کودکان صرفنظر از محل تولد، انتساب بھ ملیت یا مذاھب مختلف-٣

 .تبعیض علیھ کودکان دختر و پسر، مھاجر و غیر مھاجر و کودکانی کھ داخل یا خارج ازدواج بدنیا آمده باشند
 
 ممنوعیت کار حرفھ ای برای کودکان و نوجوانان-٤
 
ایجاد مراکز بازآموزی با .  لغو کلیھ قوانین قصاص و اعدام درمورد کودکان، ممنوعیت نگھداری کودکان در زندان-٥

برای نوجوانان بزھکاربا کمک ھای مؤثر پزشکی و رواتپزشکی امکانات رفاھی، آموزشی و پرورشی مدرن ھمراه با 
 .  بازگرداندن زندگی شایستھ بھ آنانھدف

 
 !ممنوعیت حجاب کودکان-۶
 
جلب . کودکان باید از ھر نوع دست اندازی مادی و معنوی مذاھب و نھادھای مذھبی مصون باشند. کودک مذھب ندارد -٧

 . افراد زیر شانزده سال بھ فرقھ ھای مذھبی و مراسم و اماکن مذھبی ممنوع است
   
ممنوعیت دخالت مذھب در آموزش و پرورش و لغو فوری تبعیض و تمایز در ھمھ عرصھ ھا و سطوح آموزشی میان  -٨

  .مختلط شدن مدارس در ھمھ سطوح تحصیلی. دختر و پسر
 
رابطھ . مقابلھ قاطع قانونی با استفاده جنسی از کودکان  حتی تحت نام ازدواج، جرم سنگین جنایی محسوب میشود-٩

  . سال، ولو با رضایت آنھا، ممنوع است و جرم محسوب میشود١٨جنسی افراد بزرگسال با افراد زیر 
 

ممنوعیت . ممنوعیت ھر نوع آزار کودکان در خانواده، مدارس و موسسات آموزشی و در سطح جامعھ بطور کلی-١٠
 .ممنوعیت فشار و آزار روانی و ارعاب کودکان. اکید تنبیھ بدنی

 
 .ـ ممنوعیت بخدمت گرفتن کودکان در نھادھای نظامی، انتظامی و امنیتی١١

 
این مطالبات فوری جنبش انسانی دفاع از حقوق کودکان در ایران و خواستھای حداقل و عاجل برای رھانیدن کودکان از 

ت ی اس الم اد .  محرومیت و بیحقوقی و دست درازی مذھب و مقابلھ با کودک آزاری سیستماتیک توسط جمھوری اس ھ ن
ھمھ انسانھایی کھ قلبشان برای حقوق کودک میتپد و کلیھ تشکل ھا و نھادھای مدافع حقوق کودک را " کودکان مقدمند" 

  .بھ مبارزه برای تحقق این خواستھا فرامیخواند

 ١٠ کودکان مقدمند


