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گزارشی از مراسمها و تظاهراتها در 
 ايران به مناسبت روز جهانی آودك 

امسال در ايران روز جهانی آودك بطور واقع به         
 يعنی روزی ب;رای دف;اع از ح;ق;وق               ،روز آودك 

 روز ارج گذاری به اين انس;ان;ه;ا آ;وچ;ك و                ،آنان
روزی برای نويد دادن دنيای عاری از خش;ون;ت            
و آزار به آودآان بدل شد و ب;ن;ح;و ب;ي;س;اب;ق;ه ای                     

 ، س;ن;ن;دج     ،مورد استقبال قرار گرف;ت۔ در ت;ه;ران          
آامياران و سقز ما شاهد نمونه های درخشانی از         

 م;ت;رق;ی و آ;ودك           ،به ميدان آمدن انسانهای آزاده     
دوست بوده ايم آه اعالم آردند حقوق آودآان ب;ر    
هر چيزی مقدم است و اين حق بايد با تمام ن;ي;رو              

 متحقق شود و حراست گردد۔
 آودآان مقدمند

  ٢٠٠۵ مهر ١٨
 

قطعنامه همايش آودآان آار و خيابان به         
 مناسبت جشن روز جهاني آودك 

 
ما دوست داشتيم اين روز براي آودآان آه                       

 ٢٦٠دعوت ما را پذيرفته اند و همچنين براي                
 با جشن و    ،ميليون آودك آار و خياباني در جهان      

 تا در خاطراتشان بعنوان           ،پايكوبي همراه شود     
يكي از روزهاي شاد و بياد ماندني سالها تعريف           

 . گردد
شور و عالقه اي آ;ه اي;ن آ;ودآ;ان در جش;ن از                    

 تنها به اين دليل اس;ت آ;ه        ،خودشان نشان ميدادند  
يكروز فرصتي بود آه پديد آمده تا آن;ه;ا دور ه;م              

. جمع شوند و ساعتي به تفريح و بازي ب;پ;ردازن;د            
اين خود بيانگر بي امكاناتي مفرطي است آه آن;ه            

زندگي آنها غال;ب;ا   .   هر روزه با آن دست بگريبانند  
 ت;;ه;;ي اس;;ت از        ،ت;;ه;;ي اس;;ت از ش;;ادي و ب;;ازي           

 تهي است از پدر و مادري آه ف;رص;ت;ي          ،تحصيل
 ت;ه;ي اس;ت از          ،براي دوست داشتن داشته ب;اش;ن;د     

 آه فرصت و امكان ح;م;اي;ت      ،حمايت آماده جامعه  
ت;;ه;;ي اس;;ت از مس;;ئ;;ول;;ي;;ت             .   آ;;ردن را ن;;دارن;;د       

دولتمداران آه حرف و ع;م;ل;ش;ان ت;ا آ;ن;ون;ي از                     
عملي آه آنها تامين و حمايت نمايد بسيار ف;اص;ل;ه            

 . گرفته است

  
 

 
 

٢ در صحفه دامه ا  

٣ در صحفه دامه ا  

با پوزش از خوانندکان  
 گرامی هفته نامه
  کودکان مقدمند

به علت اشکاالت فنی نشر 
اين هفته نامه به تاخير 
 افتاده بود شماره های 

 را  با هم 41و , 40, 39
 تقديمتان می کنيم 

تجاوز و خشونت بDه     
آDDودآDDان دخDDتDDر در         
اندونDزى در مDحDيDط         

 کار
 

 ويدا بهروز  

٤ در صحفه دامه ا  
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گزارشی از مراسمDهDا و        
تظاهراتها در ايDران بDه         
مDDنDDاسDDبDDت روز جDDهDDانDDی       

 آودك
 

 پ6ن6ج    : سنندج
شنبه چهارده  
مهر در اي6ن      
ش6666ه6666ر ب6666ه      
ف666666راخ666666وان 
آ66ان66ون دف66اع   
از ح6666ق6666وق     
آ66ودآ66ان در    
سنندج تجم6ع   
و راهپيماي6ي    
ب6ه م6ن66اس6ب66ت      

روز ج666ه666ان666ی آ666ودك            
ص666ورت گ666رف666ت آ666ه           
آودآان و خ6ان6واده ه6ای         
زي66ادی در آن ش66رآ66ت           
آ666رده ب666ودن666د۔ حض666ور       
وس66ي66ع آ66ودآ66ان ج66ل66وه           
خ6اص66ي ب66ه اي66ن م66راس66م        

و اي6666ن در         ·   داده ب6666ود    
ش6666راي6666ط6666ی ب6666ود آ6666ه         
فش666اره666ای زي666ادی ب666ه         
س66ازم66ان66ده66ن66دگ66ان اي66ن         
برنامه جهت عدم ب6رپ6ای      
م666راس666م روز ج666ه666ان666ی       

 آودك تحميل شده بود۔ 
 م6ه6ر     ١۵ جمع6ه     : تهران

م666اه راه666پ666ي666م666اي666ی و            
مراسمی به مناسبت روز    
ج66ه66ان66ی آ66ودك ب66رگ66زار      

اين مراسم از ط6رف     شد۔  
جمع6ي6ت   " تشكلهايی چون  

و "   آودآان آار و خيابان   
جمعيت دفاع از جه6ان6ي   " 

ب66رپ66ا  "   ش66ايس66ت66ه آ66ودك      
گ66ردي66د۔ اي66ن ب66رن66ام66ه ب66ا         
اجتماع در تقاطع آ6ارگ6ر     

شمالي و بل6وار آش6اورز       
ش666روع ش666د و س666پ666س            
بصورت راهپيمايی بي6ش    
از هزار نفر آه ب6ا خ6ود          
پالآاردهای در دف6اع از       
ح66ق66وق آ66ودآ66ان ح66م66ل          

ميكردند ادامه يافت و در     
پ6666اي6666ان ب6666ه ص6666ورت           
مراسمی باشكوه در محل    
آم66ف66ي ت66ات66ر پ66ارك الل66ه          
برگزار گ6ردي6د۔ در اي6ن          

 ،م6ح در اب66ت66داي م66راس66م       
س66666رودي از ط66666رف            
. آ66ودآ66ان خ66وان66ده ش66د          

سپس سخن6ران6ي6ه6اي6ی در         
م66ورد آ66ار آ66ودآ66ان و           
ديگر مصاي6ب6ی آ6ه آن6ان          
بدان گرفتارند اي6راد ش6د۔       
از جمله آق6ای ي6زدی از           

جمع6ي6ت دف6اع      " مسئوالن  
از آ6666ودآ6666ان آ6666ار و             

در سخنانش ب6ر  "   خيابانی
حق آودآان به داشتن يك   

 تحصيل  ،زندگی آودآانه 
و ب66ه66داش66ت و مس66ك66ن             
مناسب تاآيد آرد۔ بعد از     
آن ت66ع66دادي از آ66ودآ66ان        
تاتري در م6ورد زن6دگ6ي        
واق66ع66ي خ66ود ب66ه اج66را            
درآوردن666د آ666ه م666ورد            
استقبال وسيع ح6اض6ري6ن      

ق66رار گ66رف66ت۔ از دي66گ66ر        
برنامه های اي6ن م6راس6م         

 ،اج66رای م66وزي66ك زن66ده        
خواندن اشعار و ن6م6اي6ش        
آارهای دستی و ن6ق6اش6ی        

  آودآان بود۔ 
 روز  : آامياران

 م66ه66ر م66اه       ١۶
در اي66ن ش66ه66ر        
م66666666666راس66666666666م  
ب66اش66ك66وه66ی ب66ه    
م66ن66اس66ب66ت روز   
ج66ه66ان66ی آ66ودك   
آ6666ه ت6666وس6666ط        
انجمن زاگ6رس   
ف66راخ66وان داده     
ش666666ده ب6666666ود          

۔ در  برگزار شد 
اين مراسم آه صدها نف6ر      
ش666رآ666ت آ666رده ب666ودن666د        
چندين فع6ال آ6ارگ6ری و         
م6داف66ع ح66ق6وق آ6ودك از          

 ،ج66مل666ه س666ع66ي666د ي666وزی        
 س6ه6ي6ال      ،فرامرز قربان6ی  

 اسرين ن6ب6وی و     ،محمدی
بختيار رضايی سخنرانی   
آ66ردن66د۔ در اي66ن م66راس66م        
آودآ6ان ش6رآ6ت ف6ع6ال6ی           
داشتند۔ اج6رای ت6ئ6ات6ر و           
خ66وان66دن س66رود ت66وس66ط        
آودآان و موسيق6ی زن6ده       
ب66ه اي66ن م66راس66م روح66ی         
زنده و بشاشيت ويژه ای      
ب66خ66ش66ي66ده ب66ود۔ در اي66ن           
اجتماع همچنين قطعنام6ه    
ای در دف66اع از ح66ق66وق           
آودآان آه توسط انجم6ن     
برق و فلزآار آ6رم6انش6اه     
ارائه شده بود و قطعنام6ه    
ای از ط66رف آ66ودآ66ان          
آ66ام66ي66اران آ66ه خ66واس66ت66ه       

 ٨ه66اي آ66ودآ66ان را در          
· ت شد ئ بند آورده بود قرا   

س6ال6ن م66ح6ل اج6ت66م6اع ب66ا            
ش66ع66اره66ای چ66ون آ66ار           
آودآان ممنوع، آ6ودآ6ان     
م66ق66دم66ن66د، ت66ب66ع66ي66ض و            
خشون6ت ع6ل6ي6ه آ6ودآ6ان           

جهان6ي آ6ه     ،ممنوع است   
شايس6ت6ه آ6ودآ6ان اس6ت،          

! ش6ايس6ت66ه ه66م6گ66ان اس66ت       
 مزين شده بود۔···و
 

 م6ه6ر     ١٧روز   :   سنDنDدج  
يكبار ديگر شهر س6ن6ن6دج       
ش66اه66د ب66رپ66ای اج66ت66م66اع         
ب6اش6ك6وه6ی ب6ه م6ن6اس6ب6ت              
روز جهانی آ6ودك ب6ود۔        
در اين مراسم پرشور آه    
در پارك سپيدار برگ6زار     
شد بيش از هزار پ6انص6د       
ن66ف66ر آ66ه در م66ي66ان آن66ه66ا           
حضور فعالين آ6ارگ6ری      
و آارگران آارخانه های    
نساجی شاه6و و نس6اج6ی         
آردستان چش6م6گ6ي6ر ب6ود         
ش66رآ66ت آ66رده ب66ودن666د۔           
اج66رای ب666رن666ام666ه ه666ای        
متنوع آه ص6ده6ا آ6ودك         
در گ66روه66ه66اي م66خ66ت66ل66ف     
آواز، ت66ات66ر، ن66ق66اش66ي و          

· · · سرود و شعرخواني و    
در آن دخيل ب6ودن نش6ان        
از ي666ك س666ازم666ان666ده666ی          
قدرتمند در برپ6اي6ی روز       
جهانی آودك داش6ت۔ در       
طول اين مراسم آودآ6ان     
زي6ادی پش6ت م66ي6ك66رف66ون        

 ش6ع6ر خ6وان6دن6د و          ،رفتند
س6666خ6666ن گ6666ف6666ت6666ن6666د و             
آرزوه66ايش66ان ب66ا ه66م66ه           
درم66ي66ان گ66ذاش66ت66ن66د۔ اي66ن       
روز يك روز شاد و بي6اد        
ماندنی همراه ب6ا اح6ت6رام         
به آودك و حقوق6ش ب6ود۔       
همچنين در اي6ن اج6ت6م6اع         

اعالم موجوديت  تش6ك6ل        
ان66ج66م66ن ح66م66اي66ت از           "   

" آ66ودآ66ان و ن66وج66وان66ان      
ت66وس66ط خ66ان66م س66ي66م66ي66ن           
چايچی  به اطالع ع6م6وم        
رسيد و قطعنامه ای ن6ي6ز        
در دف666اع از ح666ق666وق               

 آودآان خوانده شد۔ 
 

برگزاری اج6ت6م6اع6ات و         
راهپيم6اي6ه6ای امس6ال ب6ه          
م66ن66اس66ب66ت روز ج66ه66ان66ی       
آ66ودك در اي66ن س66ط66ح             
حكايت از آن داش6ت آ6ه          
مردم مترقی و آزاديخواه    
ب66رخ66الف ح66اآ66م66ي66ت ي66ك     
رژيم سرآوب6گ6ر و ض6د         
آودك عزم آرده ان6د آ6ه         
ام66ر آ66ودآ66ان و اح66ق66اق         
حقوق آنان را ام6ر خ6ود          
دانسته و از هر فرص6ت6ی       
ب66رای اع66الم اي66ن ت66ع66ه66د        
ب66ه66ره خ66واه66د جس66ت ت66ا        
زمانی آه آودآان به ي6ك     
ش66راي66ط انس66ان66ی دس66ت          
يابند۔ نهاد آودآان مقدمند    
در ه66م66ي66ن ج66ا ض66م66ن             
قدردانی و تشكر از ه6م6ه    
دس666666ت ان666666درآ666666اران        
برگزاری اج6ت6م6اع6ات و         
راهپيمايی ه6ای ب6اش6ك6وه        

 ، س666ن666ن666دج   ،در ت666ه666ران   
آامياران و ديگر شهره6ا     
اع66الم م66ي66ك66ن66د آ66ه در              
م66ب66ارزه ب66رای دن66ي66اي66ی         

 رف6اه و     ،برمبنای سعادت 
شادی برای همه آودآ6ان    
اين دوستان ميت6وان6ن6د ب6ر        
اين تشكل اتكا آنن6د و آن       

 را يار خود بدانند۔ 
 

 آودآان مقدمند
 ٢٠٠۵ مهر ١٨

١ۀ  صحفه دام ا  
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 قطعنامه همايش آودآان آار 

در ع6666وض پ6666ر از              .   
 حسرت و رنج  ،خشونت  

 ، پر از شكاف طبقات6ي        ،
از تبعيض و مح6روم6ي6ت       
ح6ت66ي از اب66ت66داي6ي ت66ري66ن         

 پ66ر از ن66دي66ده        ،ام66ك66ان66ات
 . پر از تنهايي،شدن 

ت66ح66ق66ي66ق66ات ي66ون66ي66س66ف از      
آ66ودآ66ان در آش66وره66اي      
مختلف ح6اآ6ي اس6ت آ6ه          
چ66ي66زي آ66ه ب66ي66ش66ت66ر اي66ن        
آودآان و ن6وج6وان6ان از         
آن وحش6ت دارن6د م6رگ         

گ66زارش . (   ف66ج66ي66ع اس66ت     
 ٢٠٠٣وضعيت آودآان    

 )از انتشارات يونيسف
آي66ان66م66ي66ي66ش66ود پ66اس66خ66ي          
 !درخور آودآان داشت؟

 ١٩٩٠در ده666666ه              *  
اينت6رن6ت از ت6ح6ص6ص6ي           
بودن و بازيچه م6ع6دودي       
از افراد ممتاز به رس6ان6ه       
اي همگاني تب6دي6ل ش6د ه          

 ،است
تل6س6ك6وب فض6اي6ي دو          *   

م66ي66ل66ي66ارد دالر ه66اب66ل از        
پيچ6ي6ده ت6ري6ن و حس6اس            
ترين اب6زار و ام6ك6ان6ات           
تكنول6وژي آ6ه ت6ا آ6ن6ون            

 ،ساخته شده است
م6666ي6666زان م6666ب6666ادالت        *   

روزان66ه در ب66ازاره66اي         
بين المل6ل6ي ح6دود ي6ك و            
 .نيم تريليون دالر است

با توجه به اي6ن ت6ح6والت          
خ66ارق ال66ع66اده آي66ا آس66ي         
هس6666ت آ6666ه     
جدا ادعا آن6د   
اع66666الم66666ي66666ه 
نش66666666س66666666ت  
ره6666666ب6666666ران 
جه6ان ب6راي     
حل مشكالت  
آ66ودآ66ان در    

 ١٩٩٠س66ال   
روي6666666اي6666666ي  

 !ناممكن است؟
ما مي انديشيم و اع6ت6ق6اد          
داري66م م66ي66ش66ود ه66م66ي66ن            
ام666روز و ب666ا ه666م666ي666ن             
امك6ان6ات پ6دي6ده آ6ودآ6ان           
آار و خ6ي6اب6ان را پ6اس6خ            

خ666واس666ت666ه666اي زي666ر    .   داد
ح6اص6ل ت6ج66ارب ع66م6ل66ي         
ف666ع666ال666ي666ن در ع666رص666ه        
حمايت از آودآان آار و     
خيابان و الزامات زندگي    
اين آودآان بوده و سع6ي      
ش66ده از ن66گ66اه آن66ه66ا ب66ه              
 . موضوع پرداخته شود

۔ م66ق66دم ب66ودن ح66ق66وق           ١
آ666ودك ب666ر ه666رگ666ون666ه           

 ،مص66ل66ح66ت اق66ت66ص66ادي        
 سياسي و اجتماعي 

۔ ن66گ66اه اح66ت66رام آم66ي66ز          ٢
جامعه به آودآان آ6ار و       
خيابان بعنوان انساني آ6ه    
حقوقش م6ور د ت6ع6رض          

 م6ي ب6اي6د        ،قرار گرف6ت6ه      
اساس تع6اري6ف دول6ت و         
ج66ام66ع66ه ق66رار گ66ي66رد و           
ت666م666ام666ي ن666گ666رش666ه666ا و        
ت66ع66اري66ف66ي آ66ه ب66ه ه66ر              
طريقي آن6ان را ع6وام6ل          

 فروش6ن6دگ6ان    ،قاچافچيان  
مواد م6خ6در و ب6ان6ده6اي            
فحشا و ول6گ6رد م6ع6رف6ي          

 ب6اي6د ت6غ6ي6ي6ر           ،مي نماي6ن6د   
 .آند
۔ دوران آ66666ودآ66666ي            ٣

م66ه66م66ت66ري66ن زم66ان ب66راي      
ش66ك66ل گ66ي66ري و ت66ك66وي66ن        
شخصيت آودك محسوب   
ميشود و از اي6ن م6ن6ظ6ر            
آ66ودآ66ان خ66ي66اب66ان م66ورد      

ل66ذا .   ت66ه66دي66د م66ي ب66اش66ن66د        
مسئولين م6وظ6ف6ن6د ب6دون         
فوت وقت ح6م6اي6ت ه6اي         
مق6ت6ض6ي را در دس6ت6ور            

ت6ا  .   آار خود ق6رار ده6ن6د       
آ66ودآ66ي آن66ه66ا س66وخ66ت66ه          

 .نشود
۔ آم66وزش اج66ب66اري و         ٤

رايگان حق همه آودآ6ان    
تامين ام6ك6ان6ات آن      .  است

مي بايست ت6وس6ط دول6ت        
 .فراهم گردد

۔ تامين اجتماعي آ6ودك  ٥
و پرداخت بيمه ب6ي6ك6اري        
ب66دون ق66ي66د و ش66رط ب66ه             
خ66ان66واده او ي66ك ش66رط            
عملي مهم براي لغو آ6ار      

 .آودآان است
۔ از آنجا آه آسيب هاي      ٦

جسمي و روح6ي ن6اش6ي          
از آ66ار ت66ا آخ66ر ع66م66ر              
م666ان666دگ666ار اس666ت و رد           
رح66ق66ي66ق66ت آ66ار ف66رص66ت      
آودآي را از آن6ان س6ل6ب         

 ما خواستار ح6ذف  ،ميكند
همه اشكال آار آ6ودآ6ان       

 .هستيم
۔ م6م66ن6وع66ي6ت و اع66الم          ٧

جرم عليه تمام6ي اش6ك6ال        
شكنج6ه و آزار آ6ودآ6ان          
ب66ه ه66ر ش66ك66ل و ب66ه66ان66ه            

 سو استفاده هاي   ،تربيت( 
توسط هر . . . ) .   مختلف و   

ش66خ66ص66ي و ارائ66ه راه            
آ666اره666اي ح666ق666وق666ي و          
اجتماعي جهت مقابل6ه ب6ا       

 .آن
۔ جم6ع آوري گ6روه6ي         ٨

آودآان آار در خ6ي6اب6ان         
نه تنها مشكلي از آنان را      

 ب6ل6ك6ه خ6ود         ،حل نمي6ك6ن6د    

آسيب هاي جدي تري را      
ل6ذا  .   به آنان وارد م6ي6ك6ن6د        

ما خواستار توقف ف6وري     
 .اين شيوه ها هستيم

۔ ب66ه م66ن66ظ66ور اي66ج66اد             ٩
مصونيت براي آ6ودآ6ان      
م66ا خ66واس66ت66ار در ن66ظ66ر          
گ66رف66ت66ن ب66ي66م66ه و ت66ام66ي66ن        
 .اجتماعي فراگير هستيم

۔ ب66ا وج66ود ف66راوان66ي        ١٠
آودآان آار و خي6اب6ان و        
م66ع66دود ب66ودن م66ك66ان66ه66اي      
دولتي آه م6ورد اع6ت6م6اد          

ل66ذا م66ا    .   آ66ودآ66ان ب66اش66د     
خواهان ايجاد تس6ه6ي6الت       
قانوني و مالي از ط6رف       
مسئولي6ن ب6راي ت6اس6ي6س           
مك6ان6ه6اي ث6اب6ت و ق6اب6ل              
دس6ت6رس ب6راي آ6ودآ66ان         

ه6ا     از طرف ان ج6ي او      
 .مي باشيم

۔ آ66ودآ66ان م66ه66اج66ر          ١١
بويژه مهاج6ري6ن ج6ن6گ6ي         

 ، ن66ژاد   ،ج66دا از م66ل66ي66ت        
م66666ذه66666ب و غ66666ي66666ره             
بخصوص آودآان افغ6ان    
و ع666راق666ي در اي666ران             
ب666ايس666ت666ي از ت666م666ام666ي           
امكانات رايج در آش6ور       
بدون هيچ قيد و ش6رط6ي         

 .برخوردار گردند
۔ از آنجايي آه دول6ت    ١٢

جمهوري اسالمي اي6ران     
از امضا آنندگان پ6ي6م6ان        
نامه جهاني حقوق آ6ودك     

 ، از اي6ن6رو ت6ب6ل6ي6غ            ،است
ت66روي66ج و آم66وزش اي66ن          
ح66ق66وق از وظ66اي66ف و             
ت6666ع6666ه6666دات دول6666ت و            
دس66ت66گ66اه66ه66اي ذي66رب66ط و      
رسان6ه ه6اي گ6روه6ي و           

 ت66ل66وي66زي66ون و        ،رادي66و    
مطبوع6ات و آم6وزش و         

 .پرورش ميباشد
ما خواهان اجراي فوري    

 .اين اقدامات هستيم

۔ ل6غ6و وج6وه ورودي         ١٣
ب66ي66م66ارس66ت66ان66ي66و م66راآ66ز        
ب66ه66داش66ت و درم66ان و             
همچنين هزينه و شه6ري6ه      
ت666ح666ص666ي666ل666ي و دي666گ666ر        
امكانات و سرويس ه6اي      

 عمومي براي آودآان 
۔ حم6اي6ت ق6ان6ون6ي از          ١٤

سرپرستي توسط مادر و     
يا پدر بطور ي6ك6س6ان در          

 .هنگام جدايي
ب66ي66چ66ه و خ66ف66اش ش66ب              
مح6ص6و ل ب6ي ت6وج6ه6ي             
ج66ام66ع66ه ب66ه ن66ي66ازه66اي            
انساني آنهاست جامع6ه و      
مسئولين آن بايد با ت6وج6ه       
به اين ني6ازه6ا از آش6ي6ده          
ش666دن ب666ه اي666ن ورط666ه            

جلوگيري )   همين امروز( 
 .آنند
م66ا خ66واس66ت66ار اج66راي      *   

فوري و دقيق مفاد پيم6ان      
نامه جهاني حقوق آ6ودك     
و دي6گ6ر مص6وب6ات ب6ي6ن            
المللي ب6راي ح6م6اي6ت از          
خ66ق66وق آ66ودآ66ان ب66وي66ژه        
آودآ6ان آ6ار و خ6ي6اب6ان            

 .هستيم
دستان شما ان جي او ه6ا        
و تك تك انس6ان6ه6اي6ي آ6ه            
در اقش666ار و ط666ب666ق666ات           
مختلف با انواع تشكل ه6ا   
آ66ه از ت66ب66ع66ي66ض66ات در           
رنجند را م6ي فش6اري6م و          
ه66م66ي66اري ت66ان را ب66راي        
اح666ق666اق اي666ن ح666ق666وق             

 .خواستاريم
 ٨٤ مهر ماه ١٥

جمعيت دفاع از آDودآDان       
 آا ر و خيابان 

جمعيت دفاع از جهاني 
 شايسته آودآان

 
 

١ۀ  صحفه دام ا  
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تجاوز و خشونت به آودآان دختر در       
 اندونزى در محيط کار

 ويدا بهروز 
 ٢٠٠۵ سپتامبر ١٧

بار ديگر سخن از استثمار يکى از ض6ع6ي6ف       
ترين بخش جامعه ي6ع6ن6ى ک6ودک6ان ب6ه م6ي6ان                  

. واقعيتى که تازگى ن6دارد و ت6ل6خ اس6ت             .   آمد
حقيقت6ى ک6ه خش6م و ن6ف6رت م6ا ب6ه س6ي6س6ت6م                          
سرمايه دارى را برمی انگيزد و ب6اي6د ب6دان              

 HUMANتش66ک66ي66الت     .   پ66اي66ان ب66خ66ش66ي66د      
RIGHT WATCH       درگ66زارش خ66ود از 

کودکان کارگر در اندونزى نقل مى ک6ن6د ک6ه         
آ66ودآ66ان دخ66ت66ران در م66ح66ي66ط آ66ار ع66الوه              
براينکه مورد تجاوز و تنبيه بدنى ق6رار م6ى           
گيرند، حقوقشان هم به آن6ه6ا پ6رداخ6ت ن6م6ى                
شود و رژيم اندونزى هم ه6ي6چ واک6ن6ش6ى ب6ه                

 . اين مسئله مهم نشان نمى دهد
HRW کارمند اندونزى راجع اين ب6ه  ١٩ با 

موضوع صحبت کرده است و بيشتر آنها ب6ه         
اين اعمال فجيج و غير انسان6ى اق6رار ک6رده           

ام666ا آن666ان خ666ي666ل666ى س666ري666ح ب666ع666د از                 .   ان666د
اظهاراتشان، اعالم داشتند که اين ام6ر ف6ق6ط            
در چند مورد ص6ورت گ6رف6ت6ه اس6ت و ب6ن6ا                   

براين ني6ازى ب6ه ت6غ6ي6ي6ر ريش6ه اى ش6راي6ط                     
بر طبق .   موجود از طرف رژيم وجود ندارد 
 Sahr  ،نويسنده اين خبر محمد ع6ل6ى ش6ه6ر           

Muhammed Ally دخ6ت6ری آ6ه       ٤٤ همه 
مصاحبه شدند، تعريف م6ى ک6ن6ن6د ک6ه ه6ي6چ                  
حقوق شايسته اى بابت ساعت ک6اريش6ان ب6ه            

ب6ي6ش6ت6ر از نص6ف اي6ن             .   آنها تعلق نمى گيرد   
دخترها تحت تجاور و ي6ا ب6ه ن6وع6ى ت6ح6ت                   

م6ح6م6د ع6ل6ى اع6ت6ق6اد             .   خشونت قرار گرفت6ن6د   
دارد که دليل اين ن6اب6راب6رى ب6ه خ6اط6ر اي6ن                  
است که رژيم اندونزى اجازه کن6ت6رل ک6ام6ل            

 . کودکان را به کارفرماها داده است 
 س6ال6ه ب6ه ع6ن6وان            ١٢-١٨ دخت6ر    ٦٤٠٠٠٠

کلفت در اندونزى کار م6ى ک6ن6ن6د و اي6ن در                  
 در اي6ن  ،حالی است که پايين ترين سن مجاز  

 ١٥ برای آار آردن     ،آشور بر اساس قانون   
بسيارى از م6ردم  ان6دون6زى            .   سال مى باشد 

برای آاستن فق6ر از آ6ار خ6ان6گ6ی آ6ودآ6ان                  
 . استفاده ميكنند

اما چگونه اي6ن دخ6ت6ران ج6وان م6ى ت6وان6ن6د                   
احساس امنيت کنند در حاليکه همواره ت6ح6ت    
تنبيه و تجاوز قرار ميگيرند؟ اين گزارش به     
رژيم اندونزى فراخوان مى دهد ک6ه ع6ک6س            
العملى در م6ورد ح6ق6وق ک6ارى و دس6ت6م6زد                  

 س6اع6ت ک6ار در          ٨کودکان نشان دهد، مثال      
روز، مرخصى ک6ارى، دس6ت6م6زد ح6داق6ل و               
همچن6ي6ن ح6ق ت6ح6ص6ي6الت را ب6ه رس6م6ي6ت                      

 . بشناسد
اما نه ت6ن6ه6ا ن6م6ى ب6اي6د از دول6ت ان6دون6زى                        
تقاضاى بهتر ک6ردن ش6راي6ط ک6ار را ک6رد،                
بلکه بطور جدى خواستار ممنوع کردن ک6ار    

هيچ کودکى نبايد م6ج6ب6ور       .   براى کودکان شد  
به کار شود و يا هي6چ خ6ان6واده اى ب6ه دل6ي6ل                 
مشکالت اقتصادى کودکش را به کار وادار        

جاى کودکان نه در خانه ها به عنوان        .   سازد
کلفت و نه در کارخانه ه6ا، ب6ل6ک6ه در ک6ن6ار                  
پدر و مادرهايشان، در محيطى امن و لبريز         

ص6داهش6ان را ب6اي6د در           .   از عشق مى ب6اش6د      
کوچه ها و محلهاى بازى همراه دوست6انش6ان       
ش66ن66ي66د ن66ه ف66ري66اد دردش66ان از ض66رب66ه ه66اى              

آن66ه66ا م66ى ب66اي66د روزه66ا را در                .   ک66ارف66رم66ا 
ک66ال66س66ه66اى درس ب66گ66ذارن66د و ب66ت66وان66ن66د در              
محيطى آزاد پرورش ي6اب6ن6د، ش6اد ب6اش6ن6د و                  

اين کودک6ان ن6ي6س6ت6ن6د         .   کودکى را تجربه کنند  
که مسئول نگهدارى از وال6دي6ن6ش6ان هس6ت6ن6د                
بلکه جامعه مسئوليت فراهم آوردن امکان6ات       
الزم و محيطى امن ب6راى ه6م6ه ک6ودک6ان و                 

ان6دون6زى ن6م6ون6ه ي6ک6ى از              .   جوانان را دارد  
کشورهايى است که ک6ودک6ان اس6ت6ث6م6ار م6ى               
شوند و از وضعيت ناسالم برخ6وردارن6د ام6ا         
چ66گ66ون66ه م66ى ت66وان ج66ل66وى اي66ن ک66اب66وس                    

 وحشتناک را گرفت؟ 
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