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 دو هفته يک بار منتشر ميشود                 

 زندگی شاد، ايمن وخالق حق مسلم کودکان است

روز جهانـي كـودك در چـنـديـن             
شهر بزرگ با برگزاري مـراسـمـهـا و          

اجتماعات باشكوه گـرامـي داشـتـه         
در ايــن روز فــعــالــيــن حــقــوق          .   شــد

كودك دست در دسـت هـم دادنـد و              
تصوير و خواست انسان مـتـرقـي و           
كودك دوسـت در ايـران از شـرايـط              
رشد و شكوفائي كودك را در مقابل       

 . جامعه قرار دادند
روز كودك در ايران ميرود كه به       
يك روز مهم در مـبـارزه بـراي يـك               
زندگي درخور كـودكـان يـعـنـي يـك             
زنــدگــي شــاد، ايــمــن و مــرفــه بــدل           

و اين مديون انسانهاي اسـت       .   گردد

برگزاري روز جـهـانـي كـودك در            
ايران در حال بدل شدن به يـك حـركـت            

هزاران نفـر در تـهـران         .   عمومي است 
سردشت سنندج و كامياران و حداقل      

 شهر ديگر در اين روز   ١٥در بيش از  
به اشكال مختلف گرد آمدند تـا ايـن          

تـا بـر حـقـوق         .   روز را گرامي بـدارنـد      
زيرپا گذاشته شـده كـودكـان تـاكـيـد              

تا اعالم كنند احترام به كـودك       .   كنند
و تامين يك زندگي شـاد و شـكـوفـا              

وظيفه جامعه و دولـت         براي كودكان 
ــا و          .   اســـت ــهـ ــنـ ــا جشـ ــهـ ــمـ ــراسـ مـ

راهپيماييهـايـي كـه در ايـن روز در               
چندين شهر بزرگ در ايران بـرپـا شـد            
نشان از اين دارد كه امـر كـودك حـق           
كودك و تاميـن سـالمـت جسـمـي و              
روحي كودك در حال بدل شدن بـه يـك         
مسئله جدي در جامعه اسـت آن هـم            
در جامعه اي كـه يـك رژيـم بـغـايـت                
ارتجـاعـي ضـد كـودك ضـد رفـاه و                 

آسايش ضد شادي و امنيت مردم در        
ســركــوب حــركــت تــرقــي خــواهــانــه          

جامعه ايـران بـار ديـگـر شـاهـد               

  مـهـر مـاه      ۱۶روز  .   اتفاق مهمي بود  
روز جـهـانـي کـودک در           به مناسبـت     

شهر هاي مختلف ايران مراسم هـاي        
مراسم هـايـي     .   با شکوهي برگزار شد   

گاه چندين هـزار نـفـره، هـاي شـاد و                
در حدود بيست و پـنـج شـهـر            .   مدرن
از شهر هاي کردستان گرفته تا      .   ايران

تهران فعالين حقوق کودک، جـوانـان،        
زنان، فعالين کارگري و دانشجويان و      

مـهـر را      ١٦ در يک کالم چپ جامعه    

با ابتکارات بي نظير خود به روزي بـه   
در ايــن   .   يـاد مــانــدنــي تـبــديــل کــرد        

مراسم ها قطعنامه هاي پـيـشـرويـي          
خـواسـت هـاي راديـکـال          .   صادر شـد  

صداي جامـعـه در      .   زيادي مطرح شد  
. دفاع از حـقـوق کـودکـان بـلـنـد شـد                

افراد و ارگانهاي مـخـتـلـف حـمـايـت             
خود را از حقوق پايمال شده کـودکـان          

اعالم کردنـد   .   در جامعه اعالم کردند   
ــه      ــان  " کـ ــودکـ کـ

 ٢صحفه  

 ٢صحفه 

از آنجايي که ميليونهـا کـودک         
 . در دنيا گرسنه اند

از آنجايي که ميليونـهـا کـودک          
از بي مسکني و يا بد مسکـنـي در       

 .عذابند
از آنجايي که ميليونـهـا کـودک          
بخـاطـر مـحـرومـيـت از بـهـداشـت                
مناسب و امکانـات درمـانـي جـان           

 .ميسپارند

از آنجايي که هزاران کـودک بـي         
 .سرپناه در شهرهاي بزرگ آواره اند

از آنجايي که ميليونـهـا کـودک          
 .از تحصيل محرومند

از آنجايي که ميليونـهـا کـودک          
به کار کشـيـده مـيـشـونـد و مـورد                 

 .استثمار وحشيانه قرار ميگيرند
از آنجايي که تبـعـيـض آشـکـار           
بين کـودکـان پسـر و دخـتـر حـکـم                  

 .ميراند
از آنجايي که کودکان در ابـعـاد         
ميليوني از آسايش، تفريح و ورزش       

 .محرومند
از آنجايي که جنگ بين قدرتهـا     
شيـرازه جـامـعـه را از هـم خـواهـد                  
پاشيد و کودکان بيشترين قربانـي و        
بيشترين آسيب را متحمل خواهـنـد       

 .شد
 :اعالم مي کنيم

 ۶صحفه  
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  ٤٩                                  شماره                                                                                  كودكان مقدمند                                   

 دست مذهب از زندگی کودکان کوتاه

 ٢صفحه 

انساندوستانه و ماكزيماليسـت هـيـچ       
 . گونه پرهيز نميكند

مراسم هاي امسال روز جـهـانـي          
كودك در ايران جدا از ابعاد گسـتـرده          
آن يك ويژگي ديگري هم داشـت و آن           

. هم شـعـارهـا و مـطـالـبـات آن بـود                 
قطعنامه و بيانيه و سخنرانيهائي كـه       
در اجتـمـاعـات روز جـهـانـي كـودك               
خوانده و يـا ايـراد شـد نشـان از يـك                 
حركـتـي عـمـيـقـا انسـانـدوسـتـانـه و                  

تـاكـيـد بـر       .   راديكال و مـدرن داشـت       
تــقــدم حــقــوق كــودكــان جــدا از هــر             
مصــلــحــت اقــتــصــادي ســيــاســي و          
اجتماعي تاكيد بـر حـقـوق كـودكـان             
ــر و حــق                  ــاج ــه ــان م ــودك ــر ك ــت دخ
سرپرستي مسـاوي كـودكـان تـوسـط           
مادر و پدر در هنگام جدائي و اعـالم         
موضع بر عليه حمله نظامي به ايـران        
در عين مخالفت با تسليح اتـمـي از           
جمله آن خواسته ها و انتظاراتـي بـود         
كه در اجتماعات روز جهـانـي كـودك          

 . برجسته شد و آن را متمايز ساخت
مــراســم روز جــهــانــي كــودك در         

 مهر ماه با راهپيـمـايـي      ۱۴تهران در   
از درب غربـي پـارك اللـه تـا مـحـل                 
آمفي تئاتر روباز در ايـن پـارك آغـاز            

شد و سپس خـود مـراسـم در مـحـل               
آمفي تئاتر بـا اجـراي سـرود تـوسـط              
كودكان و قرائت دو داسـتـان نـوشـتـه            
شده توسط كودكان كار و اجـراي يـك          
تئاتر و موسـقـي زنـده و سـخـنـرانـي                

در ايـن مـراسـم حـدود           .   ادامه يـافـت   
 نـفـر شـركـت كـرده بـودنـد و                  ۲۰۰۰

قطعنامه ارائه شده در اين مراسم كـه     
بروي پارچه اي نوشته شده بود توسـط    

ايــن .   شـركـت كـنــنـدگــان امضــا شــد          
مراسم توسط جمعيت دفاع از حقـوق       
كودكان كار و خياباني سازمـان داداه        

 . شده بود
 مـهـر     ۱۶در روز     در سنندج نيز 

توسط كميته بـرگـزاري روز جـهـانـي             
موسسه هـه وراز،      كودك متشكل از    

موسسه ماهور، دوستداران کـودک و       
کــانــون دنــيــاي شــاد بــراي کــودکــان          

در محل خانه كـرد   مراسم باشكوهي  
در اين مراسم كه بيـش از    .  برگزار شد 
 نفر شركت كرده بودند فعالين      ۴۰۰۰

حقوق كودك فعالين كارگري و حقـوق       
مدنـي بـا ارائـه تصـاويـري از آنـچـه                  

بــر كــودكــان در ايــران مــيــرود               كــه
ادعانامه محكمي بر عـلـيـه شـرايـط           
ظالمانـه اي كـه كـودكـان مـتـحـمـل                 

در خـاتـمـه ايـن         .   ميشـونـد داده شـد       
مراسم كـه هـمـچـنـيـن مشـتـمـل بـر                  
نمايشگاه كـارهـاي هـنـري كـودكـان             
اجرائي موسيقي شاد و كـودكـانـه و            
شعر خواني بـود قـطـعـنـامـه بسـيـار               

خوانده شد كـه بـا           راديكال و مترقي  
استقبال وسيع حاضرين مواجه شد و       

 . مورد تائيد قرار گرفت
 مهرمـاه   ١٤دو روز قبل از آن در       

نيز به مـنـاسـبـت گـرامـيـداشـت روز               
جــهــانــي کــودک جشــنــي بــا عــنــوان          
کارناوال قطار شادي در پـارک کـودک         
سنندج از سوي کميتـه بـرگـزاري روز           
جهاني کودک در سنندج بـرگـزار شـد           
که با استقبال گرم کودکان و خـانـواده         

 .هايشان مواجه شد
مراسم روز جهاني كودك در شهر       
كامياران كه توسط جمعيت حـمـايـت        
از کودکان کار و خيابان اين شهر و بـا   
شرکت مهد کودک شاهپرک برپا شـده        

. بود مورد استقبال زيادي قرار گرفت     
اين مراسم ابتدا بـا اجـراي تـئـاتـر و                
فيلم در مـحـل كـانـون فـرهـنـگـي و                  
هنري كامياران شروع شـد و سـپـس            
بشكل راهپيـمـايـي فـعـالـيـن حـقـوق               
كودك خانواده هاي کودکـان و مـردم          
آزاديــخــواه شــهــر و بــا حضــور خــود           
كودكان بطرف مـيـدان اصـلـي شـهـر              

ادامـه يــافــت و در آنـجــا بــا پــخــش               
کتابـچـه هـاي پـيـمـان نـامـه حـقـوق                   
کودک، بروشورها و عـکـسـهـائـي از             
کودکان کار و قـطـعـنـامـه جـمـعـيـت               
حمايت از کودکان کار و خـيـابـان بـه             

 .پايان رسيد
 مهر  ۱۶در شهر سردشت در روز      

مراسم بزرگي به مناسبت روز جهاني      
كودك و در دفاع از حقوق كودكان در         
پارك الله اين شـهـر تـوسـط انـجـمـن               

مــحــل    . تــيــروژ ســازمــان داده شــد         
مراسم كه با شعارهائي چون كودكـان       
مــقــدمــنــد كــار كــودكــان مــمــنــوع           
تحصيل رايگان براي هـمـه جـاي مـا            
كارگاه نيست و خيابان نيست مـا بـه          
مدرسه برميگرديـم آذيـن شـده بـود،            
حكايت از يـك اجـتـمـاع مـردمـي و                
پرشور در دفاع از حق انسانـي كـودك         

در اين گرهمايي شكـوهـمـنـد        .   داشت
بيش از دو هزار نفر شركـت كـرده             كه

بــودنــد بــرنــامــه هــائــي چــون تــئــاتــر          
موسيـقـي و سـرود خـوانـي و تـرانـه                  
خـــوانـــي يـــك فضـــاي شـــاد و                      

براي كودكـان ايـجـاد کـرده             صميمي
 . بود

مراسمهاي روز جهاني كودك 
 شهر ديگر نيز برپا    ١٥در بيش از 

بود كه بخاطر عدم دريافت گزارش  

دقيق از آنها در اينجا يادي از آنها 
اما حركتي كه  . به عمل نيامد 

بخاطر اين روز در دفاع از حقوق 
كودكان در ايران آغاز شده اس 
نشان از آن دارد كه جنبش نويني 
در حال شكل گيري است كه 
عميقا مهر انسانيت مترقي و 
راديكال، مهر کودک دوستي، مهر 
برابري و سوسياليسم را برخود 

جنبشي كه جوانه هاي آن در . دارد
جشن آدم برفهاي سنندج زده شده    
است در حال ريشه دواندن و  
گستردن است و ميرود كه در كنار 
جنبش كارگري، جنبش برابري 
طلبانه زن و مرد و جنبش خالصي    
فرهنگي شرايط يك دگرگوني 
عظيم اجتماعي در ايران را فراهم 

به اين جنبش نوين بايد . كند
پيوست، آن را تقويت كرد، موانع 
آن را بركنار کرد و زمينه هاي  
موفقيت و پيشروي گسترده تر آنرا   

اين گوشه اي از . فراهم نمود
ماهيت عميق آزاديخواهانه و 
برابري طلبانه جنبشي است که  
ميرود حکومت اسالمي را 
سرنگون کند و نظامي انساني و 

.  *آزاد و برابر بپا کند  
 

به فقر کـودکـان اعـتـراض          " .   مقدمند
   .کردند

. کودکان شدند "   کار" خواهان لغو   
بهداشت، مسکن و امکان تـحـصـيـل      
کودکان را جزو حقوق پـايـه اي آنـهـا              

عليه تهديد جنگ و بـمـب       .   برشمردند
ايـن اتـفـاقـات        .   اتم شـعـار داده شـد         

. بسيار جالب و در خورد توجـه اسـت         
  .به انسان روحيه ميدهد

امـا واقـعـا چـه اتـفـاقـي افـتـاده                  
است؟ چرا اينطـور و در ايـن چـنـيـن                
ابعادي به روز کودک توجه ميشـود ؟         

اين موضوع را فقـط در مـتـن            بنظرم
تحوالت رو به جلوي جامعه ميـشـود        

جامعه به شدت در حـال      .   توضيح داد 
جنبش انقالبي مـردم در    .   تغيير است 

مــبـارزه بــراي    .   حـال پـيــشــروي اســت      
حقوق کودک در اين شکـل از چـنـدي            

. پــيــش در ايــران شــروع شــده اســت            

ميرود که به بستري براي نشـان دادن         
 اعتراض و خشم مردم به 

جشـن  .   وضع موجـود بـدل گـردد        
که اولين بار در سنندج     "   آدم برفي ها  " 

امـا  .   برگزار شد شروع اين حرکت بود     
مـراسـم    به جرات مـيـتـوان گـفـت کـه            
چـه بـه     .   امسال بي همـتـا بـوده اسـت         

لحاظ استقبال از آن و چـه بـه لـحـاظ              
خـــواســـت هـــاي مـــطـــرح شـــده و               

ايـن روز نشـان داد          . راديکاليسـم آن   
توازن قوا به نـفـع مـردم تـغـيـيـر                 که  

اين حـرکـت يـک بـار ديـگـر              .   ميکند
نشان داد کـه چـپ دارد در جـامـعـه                
دست باال پيدا ميکند و نـقـش فـعـال         

ايـن حـرکـت خـبـر از            .   بازي ميـکـنـد    
قدرت يک جنبش عميق و انسـانـي و          

در ايـن روز اعـالم         .   کارگري ميدهـد  
مي شود که حـقـوق کـودکـان مـرز و               

بــا هــرگــونــه    .   کشــور نــمــي شــنــاســد     

ناسيوناليسم و ملي گرايي و تبعيـض     
اين روز عليـه کـل       .   مرزبندي ميشود 

نظام سرمايه داري و هـمـه مصـائـب            
عليه وضع موجـود    .   ناشي از آن است   

نشان ميدهد که جامعـه ايـران        .   است
 . دستخوش چه تحوالتي خواهد شد

روز جهاني کودک در ايران نشـان        
نـه  .   داد که مردم مرعـوب نشـده انـد          

فقط مرعوب نشده اند بلکه جسور و        
تـرفـنـد     .   پر انرژي به ميدان مي آينـد      

" مـراسـم هـاي آلـتـرنـاتـيـو            "   برگزاري  
توسط رژيم هم مانع از تـجـمـع چـنـد             

 ۱۶.   هزار نفري مردم در اين روز نشد      
ــار                    ــن ــد در ک ــاي ــر امســال را ب مــه
اعتصابات تعطيل ناپـذيـر کـارگـري،         
اعتـراض بـه قـتـل اکـبـر مـحـمـدي،                  

 خـرداد    ٢٢اجتماع خـاوران، تـجـمـع          
زنان، اعتراض وسـيـع و گسـتـرده بـه              

حکم اعدام کبرا رحمانـپـور و وقـايـع            
ديگر نظير اين گذاشت تا فهمـيـد در          

بـنـظـرم جـنـبـش         .   ايران چه خبر اسـت    
انقالبي مردم دارد به اعتماد بـنـفـس          

خود آگاه تر    .باالي دست پيدا ميکند   
بـايـد   .   و راديکال تر از قبـل مـيـشـود          

بـايــد بــراي    .   ايـن رونــد را ادامـه داد          
حـزب    .حرکت هاي بزرگتر آماده شـد     

ما روشـن اسـت کـه نـقـش فـعـال و                    
تعيين کننده اي داشته است و بعد از         
اين حتي وظايف مهمتري بر دوشـش       

 .قرار ميگرد
ــد           ۱۶ امــا     ــاي  مــهــر امســال ب

اينـهـا از     .   آذر باشد   ۱۶الگويي براي   
هـمـه اشـکـال بـروز          .   هم جدا نيستنـد   

اعتراض جـامـعـه بـه نـظـام کـثـيـف                  
. اسالمي سرمايه در ايـران هسـتـنـد           

گراميداشت روز جهاني کودک در اين      
 ۱۶ابعاد نشان داد که ميتوان و بايد        

آذر را به مراتب گسـتـرده تـر بـرگـزار              
بايد به يک اعتراض همـه مـردم         .   کرد

بـايـد از هـمـيـن االن            .   تبديلـش کـرد    
مشغول سازماندهي و برنـامـه ريـزي         

در ايــن مــورد در اطــالعــيــه             .   شــد
سازمـان جـوانـان کـمـونـيـسـت آمـده                

 . است
 *  * * 
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 مسکن، تغذيه، بھداشت و رفاه برای همه کودکان

 ٣صفحه 

بعد از ظهر روز جـمـعـه مـورخـه             
 محل آمفي تـئـاتـر       ۱۴/۷/۱۳۸۵

رو باز پارک الله شـاهـد گـردهـمـايـي              
بزرگـي در دفـاع از حـقـوق انسـانـي                 

 . کودکان بود
اين مراسم که به مـنـاسـبـت روز            
جهاني کودک برگزار مـي گـرديـد در            

 از درب غربي پـارک  ۳۰/۱۴ساعت  
الله با راهپيمايي جمعيت کثـيـري از         
کودکان کار و فعاليـن حـقـوق کـودک             
با در دست داشتن پـالکـاردهـايـي بـا            
مضمون دفاع از حـقـوق کـودکـان بـه             
سمت محل آمفي تئاتـر رو بـاز ايـن             

بـــدنـــبـــال ايـــن    .   پـــارک شـــروع شـــد      
راهپيمايي و تـجـمـع آنـان در مـحـل               
آمفي تئاتر، مراسم با اعالم بـرنـامـه          
توسط خانم ستاره بـهـرنـگ يـکـي از             
اعضــاي جــمــعــيــت و اجــراي ســرود           

. توسـط کـودکـان کـار آغـاز گـرديـد               
برنامه هاي اين مراسم که با استقبـال        
پر شور جمعيت حاضر روبـرو شـد بـه            

 :شرح زير بود
اجــراي ســرود در حــيــن شــروع            
مراسم و ادامـه آن تـوسـط کـودکـان               

اجراي تئاتر با کارگرداني علـي        -کار
بـنـي هـاشـمـي تـوسـط گـروه تـئـاتـر                    
جمعيت در رابطه بـا کـار کـودکـان و              

قرائت دو داسـتـان         -آزار و اذيت آنها   
کــه تــوســط خــود کــودکــان کــار بــه             
نامهاي پـرويـز غـالمـي و سـلـسـلـه                 

سـخـنـرانـي       -تاجيک نوشته شده بـود     
افسانه عظيم زاده يـکـي از اعضـاي            
جمعيت دفاع از حقوق کودکان کار و        

اجراي موسيقي توسط گروه      -خيابان
  armaitiموسيقي متال 

ــراســم                 ــن م ــن در اي ــي ــن ــچ ــم ه
نمايشگاهي از عکسها، قصـه هـا و          
نـــقـــاشـــي هـــاي کـــودکـــان کـــار و             

جمعيت دفاع  " برشورهايي در معرفي    
و "   از حقوق کـودکـان کـار و خـيـابـان             

حقوق کودک بـر پـا شـده بـود کـه بـا                   
استقبال گسترده شرکت کنندگـان در        

 . مراسم مواجه گرديد
پخش قطعنامه جمعيت و جـمـع        
آوري امضا براي اين قـطـعـنـامـه در             
طوماري پارچه اي در طول مـراسـم و          
پايان آن از ديگر فعاليتهايي بـود کـه          

 .در  اين گردهمايي صورت گرفت
شرکت حدود دو هزار نفر در ايـن         
مراسم و استقبال بـي نـظـيـر آنـان از                
طرح مسئله حقوق کودکان،  گـواهـي        
بود بر اراده و خـواسـت هـمـه اقشـار                
مردم در پايان دادن بـه تـبـعـيـض بـر              
عليه کودکان مهـاجـر، رفـع سـتـم از              
کودکان کار و اولـويـت حـق کـودکـان             
براي داشتن يک زندگي شاد و مـرفـه،         
بر هر مصلحتي اعم از نژاد، ملـيـت،         

 .... مذهب، جايگاه خانوادگي  و
متن سخنراني افسانه عظيم زاده     
عضو جمعيت دفاع از حقوق کودکان      
کار و خيابان در مراسم روز جـهـانـي            

 کودک در پارک الله تهران
 من اول بـه کـودکـان حـاضـر در              
مراسم سالم مـيـکـنـم، چـون اوال بـه               
دليل کودک بودنشان مقدمنـد و دوم         
اينکه امروز روز آنان است و سالم بـه          
شـمــا مــهــمــانــان بــزرگســالــي کــه بــا          
حضورتان در اين مراسم نشان داديـد        
که چقدر مسئله کار کـودک و کـودک           
کار برايتان اهميـت دارد، خـوشـامـد           

 .ميگويم به همه شما
من افسانـه عـظـيـم زاده هسـتـم              
يکي از داوطلبين فعال در جـمـعـيـت           

حـدود  .   دفاع از کودکان کار و خيابـان      
يـکــسـال و نــيـم اسـت کـه در پــروژه                  
جمعيت فعاليت مـيـکـنـم و اسـاسـا              
مسئله اي که مرا ترغيب به فعالـيـت         
در اين جمعيت کرد وجـود و حضـور            
وسيع و گسترده کودکان کار در سطح       

من مطمئـن هسـتـم کـه          .   جامعه بود 
همه ما در طول روز چندين بار با اين         
کــودکــان در ســطــح شــهــر بــرخــورد            

کودکان کار و خيابـان جـزو        .   ميکنيم
بي حقوق تـريـن انسـانـهـاي جـامـعـه               
هســتــنــد، مســئلــه اي کــه ايــن بــي             
حقوقي را فاجـعـه آمـيـزتـر مـيـکـنـد                
اينسـت کـه کـودکـان کـار بـه دلـيـل                   
کــودک بــودنشــان قــادر بــه گــرفــتــن            

کودکان کار به دليـل  . حقشان نيستند 
حضورشان در کارگاهها، خيابانهـا و       
ــواع                 ــا در مــعــرض ان ــه ه ــان ــارخ ک
آسيبهاي اجتـمـاعـي و بـي حـقـوقـي               

يـکـي از پـايـه         .   مطلق قرار ميگيرند  
اي ترين حقي که ايـن کـودکـان از آن              

محرومـنـد، حـق کـودکـانـه زيسـتـن               
حقي کـه بـطـور طـبـيـعـي هـر                .   است

کودکي که متولد ميشود بايـد از آن          
کودکانه زيسـتـن بـه        .   برخوردار باشد 

معناي بازي، زنـدگـي در مـحـيـطـي             
شاد، آرام و سـالـم و بـرخـورداري از                
حمايت عاطفي و آمـوزش مـنـاسـب           
است و دقيقا به دليـل ايـن هـمـه بـي                
حقوقي در مـورد کـودکـان اسـت کـه             
روند رشد طبيعي و جسماني و رواني       
آنها آسيبهاي جدي مـي بـيـنـد و در              
نتيجه ي آسيبهايي که از اين نـاحـيـه           
به آنها تحميل مـيـشـود در جـامـعـه              
بعدها از آنها به عنوان بزهکـار و بـر            
هم زننده آرامش نـام بـرده مـيـشـود،              

 چرا؟
ــرابــر مــاســت              ســوالــي کــه در ب
اينست که دليل اين همه بي حـقـوقـي        
چيست، علت و منشا اصلي کودکان      

 کار کدام است؟
اين سوالي است که هـمـه مـا بـه             

فـقـر   :   جواب دو کلمـه اي آن واقـفـيـم            
اين پاسخ در عين سادگـي  .   اقتصادي

و کوتاهـيـش در بـر دارنـده مسـائـل                
بسياري است، فقر اقتصادي مسـئلـه       

 در صــد از       ۹۵ايســت کــه تــقــريــبــا       
انسانهاي کره زمين را که در جـريـان           
توليد ثـروت دخـيـل هسـتـنـد در بـر                 
ميگيـرد، انسـانـهـايـي کـه تـمـامـي                
ثروت در دنيـا را تـولـيـد مـيـکـنـنـد                  
نهايتا سهم ناچيزي از ثروتي که خـود        
توليد ميکنند نصيبشان ميشود، در     
عين حال اين انسانها قربانيان اصلـي       
ساير مسائل جامعه بشري از قـبـيـل          
جنگ، تجاوز و مسائلي از اين قبيل       

 درصــد بــاقــيــمــانــده     ۵هســتــنــد کــه     
جمعيت جهان براي افزايش سرمايه و      
ــار                   ــه ک ــالن ب ــاي ک ــوده ــجــاد س اي

 . ميگيرند
کودکان کار و خيابان در خانـواده       
هايي زندگي مـيـکـنـنـد کـه از نـظـر                 
اقتصادي در پايين ترين سـطـح قـرار           
دارند و يا در خانواده هاي مهاجر بـه           
هر دليلي از جمله جنگ که ايـن نـيـز            

. شامل شرايط بد اقتصادي مـيـشـود      
معموال ميـگـويـنـد کـودکـان کـار و               
خيابان بي سرپرست يا تک سـرپـرسـت         

هستند و به نوعي مقوله کـار کـودک          
را به نبود پدر يا مادري کـه تـامـيـن              
کننده نيازهاي اوليه و اساسي کـودک        

ولي واقـعـيـت     .   است مرتبط ميکنند  
اين است که اکـثـر کـودکـان کـار در                
خانواده هايي زندگي ميکنند که هـر        
دو  والـد حضـور دارنـد ولـي پـدر و                   
مادرها عليرغم تالش بـي امـانشـان         
براي تامين معيشت خانواده تقـريـبـا        
نا کام هستند و در نتيجه کودک براي        
بر داشتن اين بار سنگـيـن و تـامـيـن              
نيازهاي خود و خانواده اش بـه يـاري        
آنها مـي شـتـابـد و بـه صـورت يـک                   

از .   قرباني روانه بـازار کـار مـيـشـود            
ايــنــرو اســاســا شــرايــط نــا بســامــان          
اقتصادي  و اجـتـمـاعـي در اغـلـب                 
کشورهاي جهان عامل اين مسئله و       

 .باز توليد کننده آن است
با تـوجـه بـه تـمـام ايـن مسـائـل                  
حذف کار کـودک نـيـازمـنـد تـغـيـيـر                 
بنيادي ساختار اقتصادي، اجتماعـي     
موجود است اما تا آنزمان تـکـلـيـف           
اين کودکان چيست؟ کودکاني که هـم      
اکنون در محيطهاي کـار هسـتـنـد و            
در معرض انواع آسيبهاي جسـمـي و         

 . روحي قرار دارند
واقعيت اينست که ما انسانها به      
ــردي و                  ــاي فـ ــژگـــي هـ ــيـــل ويـ دلـ
اجتماعيمان نـمـيـتـوانـيـم نسـبـت بـه               
مسئله به اين بزرگي و فاجعه آمـيـزي          
که در همه جاي اجتماعـي کـه در آن             
زندگي ميکنيم ريشه دوانده است بـي       
تفاوت بـاشـيـم و دقـيـقـا از هـمـيـن                    
مـوضـع اسـت کـه جـنـبـش جـهـانـي                   
مبارزه عليه کار کودک، مبارزه عليه      
بي حقوقي کودکان شکل گرفته اسـت   
که يکي از دسـتـاوردهـاي آن پـيـمـان              

ايـن  .   نامه جهاني حقوق کـودک اسـت       
 بـه    ۱۹۸۹پيمان نـامـه در نـوامـبـر             

تصويـب رسـيـد و هـمـه کشـورهـاي                
جهان به جز دو کشور آنرا پذيرفته انـد         
و موظـف هسـتـنـد کـه تـمـام مـواد                  
مندرج  در پيمان نامه را به اجـرا در            

پيمـان نـامـه جـهـانـي حـقـوق               .   آورند
کودک با وجود تـمـام کـاسـتـي هـا و                 
نقصها و ضعفهايـي کـه دارد نـقـطـه              
شروع مناسبي است براي بهتر کـردن        
زندگي کـودکـان در هـمـيـن شـرايـط                
نابسامان، تـا آنـهـا بـتـوانـنـد خـوب                 

ــه کــنــنــد              . زنــدگــي کــردن را تــجــرب
متاسفـانـه در ايـران بـا وجـودي کـه                 

دولت جمهوري اسالمي پيمـان نـامـه         
را پذيرفته است و آنرا مشروط امضـا    
کرده است اما به دليل نبود ضـمـانـت        
اجرايي قوي و پيگيري مناسب بـراي        
اجراي بندهاي پيمان نامه،  کـودکـان      
در وضعيـت بـدي قـرار دارنـد و روز                

. بروز وضعيت آنان بدتر هم مـيـشـود         
 پـيـمـان نـامـه         ۲به عنوان مثال ماده     

صريحا اعالم ميکند که نبـايـد بـيـن           
کودکان هيـچ تـفـاوتـي قـائـل شـد و                 
کودکان از هر جنـس، رنـگ، نـژاد و             
مذهبي که هستند با هم يکساننـد و         
حقوقي برابر با يکديگر دارند ولي در    
واقعيت کـودکـان مـهـاجـر جـزو بـي                
حقوق ترين کودکان جامعه هستند و       
از ابتدائي تـريـن حـقـوق يـک کـودک                
ماننـد حـق تـحـصـيـل در سـيـسـتـم                   
ــق                 ــور، حـ ــي کشـ ــمـ ــوزش رسـ آمـ
برخورداري از تسهـيـالت بـهـداشـتـي           
مناسب و هميـنـطـور بـيـمـه تـامـيـن                

 . اجتماعي محروم هستند
در مجموع ميخواهم بگويـم کـه        
در حال حاضر پيمان نامه تنها سـنـد          
رسمي است که ما براي بـهـتـر کـردن             
زندگي کودکان داريم ولي کـودکـانـي         
که در ايران زندگي ميکنند به دلـيـل          
نبودن ضمانت اجرايـي بـراي پـيـمـان            
نامه از اين دستـاورد بـزرگ جـهـانـي             

جمعيـت دفـاع از       .   بهره ايي نمي برند   
کودکان کار و خيابان با هـدف مـحـو           
کار کودک تاسيس شده است و يـکـي          
از برنامه هاي عملي آن فـعـال کـردن            
عالقه مـنـدان بـه مسـائـل حـقـوقـي                
کودک در جهت تغيير قوانين و تغيير       
شــرايــط بــراي بــهــتــر کــردن شــرايــط          

جمعـيـت دفـاع      .   زندگي کودکان است  
 نـفـر     ۵از کودکان کار و خـيـابـان بـا              

تاسيس شد و در حـال حـاضـر حـدود             
 نفر از    ۵۰هفتصد نفر عضو دارد که      

آنها در جـمـعـيـت بـه طـور مـداوم و                  
پيگير فعاليت ميکنند، تعدادي هـم       

ما از هـمـه شـمـا          .   عضو حامي دارد  
دعوت ميکنيم تا با پيوستن بـه ايـن          
جنبش بزرگ جهاني و عضـويـت در           
جــمــعــيــت دفــاع از کــودکــان کــار و            
خيابان و يا تشکيل چنين نهادهـايـي        
در اعتراض بـه شـرايـط نـا مسـاعـد               
زندگي کودکان با ما همصدا شويد و       

.  به احقاق حـقـوق آنـان کـمـک کـنـيـد                
 متشکرم 

 ۱۴/۷/۱۳۸۵سايت شورا
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 تامين مھد کودکھای مجھز،مدرن و مجانی برای همه کودکان

 ٤صفحه 

کودکان ضعيف ترين انسانها در      
جوامع بشري هستند و بيـالن کـار و           
قوانين حاکم بر جوامعي مـثـل ايـران          

 �در مورد اين عـزيـزتـريـن انسـانـهـا            
. کامال منفي و در ضديت با آن است       

روز جهاني کودک فرصـت مـنـاسـبـي           
است که يکبار همگان به مـوقـعـيـت           
اين انسانهاي کوچک نگاهي انداخـتـه       
و با غيض و نفرت به سيسـتـم حـاکـم            

طـبـق   .   بر جهان موجود تف بيـانـدازد      
آمار سازمان جهاني بهـداشـت بـيـش          
از يك ميليارد نفر در دنيا با كمتر از          

 ميليون نفر با كمـتـر   ٧/٢يك دالر و  
. كـنـنـد       دالر در روز زندگي مـي       ٢از  

 ميليون كودك بـر  ٦طبق همين آمار      
اثر سوء تغذيه و به عـبـارتـي در هـر               

ــر                  ٦/٣ ــر اث ــه يــك كــودك ب ــي ــان  ث
گــرســنــگــي جــان خــود را از دســت             

عالوه بر ايـن مـيـلـيـونـهـا              .دهد  مي
کودک قربانـي فـقـر و سـتـم جـهـل و                   
خرافه و  بي تـامـيـنـي اقـتـصـادي و                 
اجتماعي هستند و از نعمات زندگـي       
براي يک زندگي با استاندارد امـروزي       

ايـن گـوشـه اي از          .   محروم هسـتـنـد     
بيالن نظام حاکم نظام سـرمـايـه داري          

 . است
با وجود تمام پيشرفتهـا انـقـالب         
انفورمـاتـيـک امـکـان تـولـيـد انـبـوه                 
مدرنيزاسيون در همـه عـرصـه هـا و             
توان بشر براي فراهـم کـردن دنـيـايـي             
بهتر ما هنوز شاهـد گـرسـنـگـي بـي              
دارويي و بي مسکني و مـحـرومـيـت       
و فقـر تـا حـد مـرگ مـردم و بـويـژه                     

. کودکان در ابعادي ميليوني هستيـم     
اين حقايق تلـخ در دنـيـاي مـا بـراي                
نظام توليدي حاکم امـري بـديـهـي و             

ــعــي  " عــوارضــي     ــي مــحــســوب  "   طــب

تحميل اين زنـدگـي دردنـاک      .   ميشود
به بشر يـکـي از اهـداف حـاکـمـان و                 
صاحبان سرمايه براي کسـب سـود و          

 . حفظ نظامشان است
امــا بــراي مــا قــربــانــيــان و مــا            
کمونيستها تغيير اين شرايط وظيـفـه       

هنگامـي کـه     .   همين امروزمان است  
قطعنامه مراسم روز جـهـانـي کـودک           
در پارک الله تـهـران اعـالم مـيـکـنـد               
دنياي وارونه امروز را بايد بر قـاعـده           
اش گذاشت مـنـظـور تـغـيـيـر نـظـام                 
سرمايه داري و تغيير اين مناسـبـات        

حـامـيـان    .   يا نظم حاکم در دنيا اسـت      
اين نظم جهنمي با سرکوب و تحميـق        
مردم تمام تالش خود را به کار گرفته        
اند که از سيانت نظم حاکم پـاسـداري          

در جـامـعـه اي کـه کـودکـان               .   کننـد 
خياباني و کودکان کار و کودکان بـي         
سرپناه و محروم از تحصيل و شـادي         
بخشي از تصوير آن است بايد با تمام         
قوا به جنگ عليه آن رفت و بايد ايـن           

 . دنيا را بر قاعده اش گذاشت
 ١٣۸۵روز جهانـي کـودک سـال           

در شهرهاي زيادي مراسـم و تـجـمـع            
هزاران انسان معترض بـه    . برگزار شد 

بي حقوقي کودکان به خيابان آمـدنـد          
تجمع کردند قطعنامه و بيانيه صـادر      
کردند سازماندهي کردند فعالين ايـن      
عرصه ابـتـکـارات بسـيـار جـالـب و                

بـا  .   اجتماعي را به نمايش گذاشـتـنـد       
اين وجود آنـچـه تـا کـنـون مشـاهـده                
ميکنيم تنها گوشه اي از ابراز وجـود        
علني يـک جـنـبـش عـظـيـم بـرابـري                  

ايـن  .   طلبانه و انسـان گـرايـانـه اسـت           
تنها نوک کوه يخي است که بر محـور         
تغيـيـر زنـدگـي انسـان و بـراي رفـاه                  
انسان در آن جامعه بـه مـيـدان آمـده             

انسان و حقوق انساني در ايـن         .   است
 . جنبش جايگاه کليدي دارد

اين جنبش  ريشه هاي تاريخي و       
سنت قديمي در جنبشهـاي سـيـاسـي          

اين يک سـنـت و حـرکـت          .   ايران ندارد 
مـدافـعـيـن حـقـوق کـودک            .   تازه است 

ممکن است از قديم هم اينجا و آنجـا         
تالشهايي در دفاع از حقوق کـودکـان         

اما جنبش مدافع حقـوق  . کرده باشند 
کودک قدمتي بـه انـدازه عـمـر نسـل               
جديد در صحـنـه سـيـاسـت در ايـران               

نقطه قـدرت ايـن جـنـبـش هـم               .   دارد
همين است که اين سنـت آغشـتـه بـه             
هيچ پرچم ملي، مذهبـي و نـژادي و            

ايــن جــنــبــش   .   نــيــســت. . .   جــنــســي و  
بر محور تغيير زندگـي     .   انساني است 

هـر  .   انسان پا به ميدان گذاشته اسـت       
کس که بـه قـطـعـنـامـه هـا و نـحـوه                     
سازماندهي و  مضمون حرکت اخـيـر        
به مناسبـت روز جـهـانـي کـودک در               
ايران دقت کند به درست و فـورا ايـن            
حرکت را چپ و ضد سرمايه ارزيـابـي        

 .واقعيت هم اين است. ميکند
تــاريــخــأ دفــاع از جــنــبــشــهــاي         
اعتراضي راديکال و دفـاع از حـقـوق          
کارگران زنان و کـأل دفـاع از بـرابـري              
واقعي انسانها به چپها و کمونيستهـا       

هر کس از کـارگـر     .   مربوط بوده است  
از آزادي واقعي و از حقوق برابر زن و           
مرد و برابري انسانها دفاع مـيـکـنـد           
بدون اينکه خود را معـرفـي کـنـد در             
اذهان جامعه به درست به تـرنـد چـپ           
سوسياليسم و کمـونـيـسـم مـنـتـسـب             

اما در مورد دفاع از حـقـوق      .   ميشود
هرچنـد  .   کودکان قدري متفاوت است   

ميگويند اولين بـار در تـاريـخ بشـر              
ايده کودکستـان از کـمـونـيـسـتـهـا و                
چــپــهــا بــوده اســت و ايــجــاد اولــيــن            
کودکستان در تاريخ بشر از اتريـش و       
با فشار کمونيستها عـلـيـه حـاکـمـان            

اما عرصـه   .   وقت صورت گرفته است   
دفـاع از حــقــوق کــودکــان در اذهــان            
عمومي مثل دفاع از حقوق کارگـران       
مسـتــقــيــم بـه کــمــونــيـســتــهــا وصــل          

حــداقــل در تــاريــخ ايــران         .   نــمــيــشــد 
تصويري که از کمونيستها و چپها بـه        
جامعه داده شده است کـاري بـه ايـن             

اهميـتـي بـراي آن        .   عرصه نداشته اند  
قائل نبوده اند و موقعيت کـودکـان و         
مبارزه براي بهبود زنـدگـي کـودکـان           

اکـنـون   .   کمتر مورد توجه بـوده اسـت       

هم اين عرصـه بـراي چـپ سـنـتـي و                 
کمونيسم بورژوايي از اهميت چنداني     

 .  برخوردار نيست
چپ سنتي تاريخأ کاري به حقوق      

ــداشــتــه اســت        اقــدامــي و    .   کــودک ن
. حرکتي حول آن سازمان نـداده اسـت         

در عرصه دفاع از حـقـوق کـودک در              
تاريخ معاصر و از هنگامي که چـپ          
و کمونيسم در ايران مطرح شده اسـت        
کاري و اقدامي قابل توجه را شـاهـد           

به همين دليل ميگويـم ايـن        .   نيستيم
جنبش قـوي و اجـتـمـاعـي دفـاع از                 
حقوق کودک در ايران که ما شاهد آن         

عمر آن به   .   هستيم  کامأل جوان است    

قدمت همين نسل خواهان تـغـيـيـر و           
نسـلـي کـه الـگـوي          .   در ميدان اسـت    

زندگيش را نه از کورش و داريـوش و          
شاهان ايران ميگيرد نه از زرتشـت و         

بـلـکـه    . . .   محمـد و عـلـي و عـمـر و               
الگوي زندگي براي اين نسل زنـدگـي          
مردم در مدرنترين کشورهاي جـهـان        
و آخرين دستاوردهـاي بشـر امـروزي          

 . است
به جرات ميتـوان گـفـت کـه ايـن              
جنبش نوپا در ايران از خصـوصـيـات         

جنـبـشـي    .   و ويژگيهاي اين دوره است    
جوان و راديکال و بـدون سـنـگـيـنـي               
گرايشات عقب مـانـده و سـنـتـي بـر               
اذهانش به ميـدان آمـده اسـت تـا از               
دنيا کل سهم خود را بخـواهـد و ايـن             
جنبش خوشبختانه در ايران با کوهـي   
از ادبيات و با فعالـيـتـهـاي گسـتـرده             
جرياني و حزبي روبرو است کـه بـراي           
ايجاد تغيير در زندگي همـيـن امـروز        

. مــردم و کــودکــان تــالش مــيــکــنــد         
مالقات اين دو جريان بـاهـم مـيـرود            
انقالبي را در ايران بسازد که عـمـيـقـا      
ضد سرمايه داري و بـراي گـذاشـتـن             

دنيـا بـر قـاعـده درسـت خـود نـقـش                   
تحوالتي که چـپ     .   محوري بازي کند  

ايران در دو دهه قبل از سـر گـذرانـده             
است تاثير مستـقـيـمـي بـر تـفـکـر و                 

. تعقل فعالين اين عرصه داشته است     
جنبش دفاع از حقوق کودک در ايـران         
جنبشي است عميـقـأ ضـد سـرمـايـه             
داري جنبشي برابري طلبانه مـدرن و        

به همين دليل ايـن جـنـبـش           .   انساني
بــخــشــي از تصــويــر امــروز چــپ و              

همچنـانـکـه    .   کمونيسم در ايران است   
جنبش عليه مجازات اعدام در ايـران       
تازه و با ديـدي عـمـيـقـأ انسـانـي بـه                  
مولفه مهمي در سياست ايران تبديل      

اين جنبشـهـا از هـم جـدا            .   شده است 
هستند اما نخي نامرئي آنـهـا را بـه             

 . هم پيوند داده است
وقتي قطعنامه ها و پيام و نحـوه        
کار و مضمون حرکتهـاي امسـال در           
دفــاع از حــقــوق کــودک را بــررســي              
ميکـنـم نـاخـود آگـاه چـهـره خـنـدان                  
منصور حکمت را  مجسـم مـيـکـنـم            
که ميگويد اين جنبشي اسـت کـه از           
آن حرف ميزدم و اين تغييراتي اسـت         
که ميخواستم جامعه به استـقـبـالـش         

همه تقالي چندين و چند سـال        .   برود  
اين متفکر بزرگ براي سازمـان دادن         
و رهبري کردن و  افق دادن و پيشبـرد          
جنبشي راديکال و انسانگرا بـود کـه          
در زنــدگــي مــردم و بــطــريــق  اولــي              
کودکان در همين امروز مـنـشـاء اثـر         

برگزاري مراسمهاي روز کـودک     .   باشد
در ايران يک واقعه بسيار مهـم و يـک            
نقطه عطف در جنبش انقالبـي مـردم         
عليه جمهوري اسالمي و در دفـاع از         

 . حقوق انساني بود
اگر تصـويـر بـاال را در خـطـوط               
عمومي بـپـذيـريـم  بـه ايـن نـتـيـجـه                    

 

 

 ۱۳۸۵مراسمهاي روز جهاني کودک            
 يک ارزيابي مختصر       

 ۵صحفه  



  ٤٩                                  شماره                                                                                  كودكان مقدمند                                   

 آموزش و پرورش رايگان و اجباری برای همه کودکان

 ٥صفحه 

ميرسيم که عليرغم جـوان بـودن ايـن           
حرکت اکنون اين جنبش کل جـامـعـه         

امسـال  .   را متوجه خـود کـرده اسـت          
اعتراض به ستم کشي و بي حـقـوقـي           
کودکان در ايـران وارد فـاز جـديـدي               

مراسـمـهـاي روز جـهـانـي           .  شده است 
کودک و جنبش مدافع حـقـوق کـودک          
توده اي تر از هميشه و راديکالـتـر از           

ايـن يـک     .   قبل به ميـدان آمـده اسـت         
پيشروي مهـم در جـنـبـش سـيـاسـي               
ــحــوالت                ــر و ت ــي ــغــي ــراي ت مــدرن ب
اجتماعي و فرهنگ سياسي بـاال بـه          

ايــن .   نــفــع مــردم تــحــت ســتــم اســت         

جنبش نويد بخش دنياي بـهـتـر بـراي           
کودکان و هـمـه انسـانـهـاي خـواهـان              

 . تغيير است
 پروسه حرکت جنبش دفاع از 

حقوق کودک از چند سال قبل اين       
حرکت به شکل توده اي آن از سنـنـدج      

بعد از دو سه سال جـنـبـش          .   آغاز شد 
دفاع از حقوق کودک به اکثر شهرهاي       

سـازمـان دادن     .   کردستان کشيده شـد   
مراسمهاي بزرگ بـه مـنـاسـبـت روز             
جهانـي کـودک و در ادامـه بـرپـايـي                 
جشن آدم برفيها و  جشن و فستـيـوال          
بادکنکـهـا بـه شـکـل تـوده اي و بـا                    
شرکت هزاران نفر پروسه پيشروي اين      

امسال با درس آموزي از     .   جنبش بود 

تجارب چند سال گذشته در تـهـران و           
شهرهاي ديگر و همزمان در سـنـنـدج       
و ســردشــت و بــرخــي از شــهــرهــاي             

 . کردستان اين مراسمها برپا شد
 

 حضور گسترده مردم و کودکان 
در اين مراسمها عمال حـکـومـت      
اسالمي را از تقال براي سرکـوب ايـن          

ــداشــت           ــي ــاز م ــا ب ــه ــت ــرک ــحــوه  .   ح ن
ســازمــانــدهــي حــرکــت و مضــمــون          
صحبتها و شعارها و قطـعـنـامـه هـا            

يـک رشـتـه      .   در نوع خود بي نظير بود     
به هم پيوسته همه قـطـعـنـامـه هـاي              

صادر شده را به هم وصل مـيـکـنـد و          
آن مضمون ضد سرمـايـه داري آنـهـا             

شعارها پالکاردها و مضـمـون       .   است
بيانيه ها و قطعنامه هـا هـمـگـي از             
يــک درد و از يــک راه حــل حــرف                    

ريشـه هـمـه ايـن مصـايـب             .   ميزنـنـد  
سرمايه داري و نـظـام اسـتـثـمـارگـر                
حاکم است و براي رهايي از اين وضع        

بايد بر ويرانـه  .   بايد دست به ريشه برد    
هاي نظام حـاکـم يـک نـظـام انسـانـي                
مدرن و مرفه سازمان يابد که مـحـور         
آن بهبود زندگي انسان و  تالش بـراي         

ايـن نـظـام       .   يک دنـيـاي بـهـتـر اسـت            
آلترناتيو چيزي بجز سوسيالـيـسـم بـر          

و .   مـبـنـاي لـغـو کـارمـزدي نـيـسـت                

قطعنامه ها همگي با ادبيات خـاص       
 . خود بر اين امر تاکيد کرده اند

 
 نگاهي به تجمعات امسال 

تفاوت مراسمهاي امسال نسبـت     
. به سالـهـاي قـبـل قـابـل تـوجـه بـود                  

ــال               ــکـ ــون راديـ ــمـ ــر مضـ ــالوه بـ عـ
سخنرانيها شعارها و قطعنامه هـا و        
بيانيه ها تالش براي اجتماعي کـردن      
اين جنبش اعتـراضـي امسـال قـابـل            

بزرگـتـريـن مـراسـمـهـا در            .   توجه بود 
 .سنندج و تهران برگزار شد

در تــهــران بــه فــراخــوان انــجــمــن         
کودکان کار و خيابان در آمـفـي تـاتـر        
پارک الله يکي از بزرگترين مراسمهـا       

. در دفاع از حـقـوق کـودک بـرپـا شـد               
 نـفـر در ايـن مـراسـم            ۲۰۰۰بيش از   

قطعنامه اين مراسـم    .   حضور داشتند 
يک ادعانامه و مـانـيـفـسـت جـنـبـش            

. دفاع از حقوق کـودک در ايـران بـود             
اين مراسم باشکوه نـويـد بـخـش يـک             
جنبش وسيع در دفاع از حـقـو کـودک       

عليرغم تـمـام مـحـدوديـتـهـا و              .   بود
مشکالتي که نيـروهـاي امـنـيـتـي و             
ارگانهاي دولتي ايـجـاد کـردنـد ايـن              
مــراســم تــوانســت پــيــام خــود را بــه            
ميليونها انسان آزاديخـواه و مـدافـع          

 .حقوق کودک برساند
در سننـدج بـه ابـتـکـار کـمـيـتـه                  
برگزاري روز جهاني کودک روز جمـعـه      

 مهر ماه کـارنـاوال قـطـار شـادي             ۱۴
اين کارناوال که بـا     .   ساز مان داده شد   

استقبال وسيع مردم در خيابـانـهـا بـه           
يـک زنـدگـي      "   حرکت در آمد با شـعـار    

" شاد ايمن و خالق حـق کـودک اسـت            
جامعه را بيش از پيش مـتـوجـه ايـن            

 مـهـر   ۱۶روز يکشنبه .   امر مهم کرد  
ماه همين کميـتـه در شـهـر سـنـنـدج               
مراسمي را سازمان داد که با اسقبـال        

در ايـن مـراسـم       .   بي نظيري روبرو شد   
. بيش از چهار هزار نفر شرکت کردنـد       

در اين مراسم بـچـه هـا در گـروهـاي               

موزيک تاتر و سرود و خـوانـدن شـعـر            
عالوه بـر ايـن       .   نقش محوري داشتند  

شيث اماني به نمايـنـدگـي از جـانـب             
کــارگــران ســنــنــدج و نســاجــي هــاي          

يــکــي از     "   شــاهــو " و   "   کــردســتــان  " 

در ايـن مـراسـم از          .   سخنرانان آن بود  
سيمين چايچي به خاطر توليد شعر و        
ادبيات کودکان قدرداني شد و تعـداد       
ديگري از فعالين اين عرصه پـيـام و            
سخنان خـود را در دفـاع از حـقـوق                 
کودکان و نـقـد ريشـه هـاي ايـن بـي                  

قطعنامه اي کـه      .   حقوقي بيان کردند  
در ايـن مـراســم بـه تصــويـب رسـيــد                
بوسيله فـايـق کـيـخـسـروي نـمـايـنـده                
کميته بـرگـزاري روز جـهـانـي کـودک              
خوانده شد که بعد از آن نيـز بـيـش از              

ايـن  .    نفر آنـرا امضـا کـردنـد           ۱۵۰۰
اقدام يک نمايـش پـر قـدرت از ابـراز               

در هـمـيـن     .   وجود مردم حق طلب بود    
روز در يکي از سالنهاي شهر سننـدج        
مراسم ديگري برپا بود که با شادي و         

 .سرور کودکان مزين شده بود
ــار              ــراي اولــيــن ب در ســردشــت ب
مــراســم دفــاع از حــقــوق کــودک بــا             

 .  نفر روبرو شد۲۰۰۰استقبال حدود 
در کامـيـاران فـعـالـيـن دفـاع از               
ــه ايــن                حــقــوق کــودک مــراســمــي ب
مناسبت برگزار کردند و ايـن روز را            
به کودکان و همه مـدافـعـيـن حـقـوق              

 .کودک تبريک گفتند
در چندين شهر ديـگـر ايـران ايـن            

دفاع رهـبـران     .   نوع مراسمها برپا شد   
ــرکــت حضــور                 ــن ح ــري از اي ــارگ ک
هنرمندان و فعـالـيـن مـدافـع حـقـوق              
انساني و حضور هزاران نـفـر در ايـن             
مراسمها و دفاعشان از ايـن حـرکـت           

بيانگر تـوده اي بـودن ايـن جـنـبـش                 
جنبش انساني دفاع از حـرمـت        . است

و حقوق کودکان ميـرود در ايـران بـه             
يک جنبش عظيم و سراسـري تـبـديـل           

اين جنبش تغييـرات عـمـيـقـي          .   شود
در تفکر و برخورد جامعه با کـودکـان         

طبـقـه کـارگـر در         .   ايجاد خواهد کرد  
راس اين حرکت ميتواند کل جـامـعـه         

بـايـد بـه ايـن         .   را به حـرکـت در آورد         
جنبش پيوسـت و بـراي پـيـشـروي و               

رهبـران و    .   پيروزي آن بايد تالش کرد    
فعالين کارگري در ابـعـادي وسـيـع و            
سراسري بايد اين جنبش را بخشي از       
جنبش و حرکـت خـود بـراي رهـايـي              

نقش رهبران و فعالـيـن      .   انسان بدانند 
کارگري براي رهايي جامعه و به تـبـع         
کودکان از قيد وبنـدهـاي اقـتـصـادي           
فرهنگي سـيـاسـي مـوجـود تـعـيـيـن               

 . کننده است
ــه                  ــمـ ــه هـ ــر بـ ــگـ ــار ديـ يـــک بـ
سازماندهندگان اين مراسمها خستـه     
نباشيد ميگويـم و دسـت هـمـه ايـن               

 . عزيزان را به گرمي مي فشارم
 

 ۲۰۰۶ اکتبر    ۱۸
- 

 ۴ صحفه  از

 

 

 ۱۳۸۵مراسمهاي روز جهاني کودک                
 يک ارزيابي مختصر         

كه بـا فـداكـاري و عشـق بـه كـودك                   
درصدند كه شرايط غير انسـانـي كـه           
بر كودكان در ايران ميرود را تـغـيـيـر            

به اين همت بلند بـايـد آفـريـن            .   دهند
گفت و دست تك تك كسـانـي كـه در             

برپايي روز جهاني كودك سهيم بودنـد    
 . را فشرد

كيفرخواستـهـاي اعـالم شـده در           
اجتماعات و مراسمهـاي روز كـودك         
از تهران گرفته تا سردشت بـر عـلـيـه             

شرايط ظالمانه اي كه بر كودكان كـار        
كودكان خياباني كودكان گرسنه و بي      
سرپناه ميرود ارائه قـطـعـنـامـه هـاي            
بسيار مترقي و راديكال در دفـاع از         
حق كودك و حرمـت كـودك نشـان از             
اين دارد كه جنبشي نويـنـي در حـال            
شكل گيري است كـه امـر كـودك را              

محور خـود مـيـدانـد و كـودكـان را                 
از اين رو با تمام توان بـايـد بـه       .   مقدم

اين جنبش پيوست و پـيـروزي آن را             
 . تضمين كرد

از طرف نهاد كودكان مـقـدمـنـد          
يك بار ديـگـر دسـت هـمـه فـعـالـيـن                   
حقوق كودك را بخاطر برگزاري چنيـن     

اجتماعات شكوهمند و غـرورآفـريـن        
در روز جهـانـي كـودك مـيـفـشـارم و                
بــرايشــان مــوفــقــيــتــهــاي بــزرگ آرزو        

 .ميكنم
 هما ارجمند    

 دبير كودكان مقدمند       
   ۱۳۸۵ مهر    ۱۹
 ۲۰۰۶ اكتبر    ۱۱

 ۱از صفحه  .  . . كودكان   مقدمند             



  ٤٩                                  شماره                                                                                  كودكان مقدمند                                   

 ممنوعيت فوری حجاب برای کودکان

 ۶صفحه 

از آنجايي که ميلـيـونـهـا کـودک در             
 . دنيا گرسنه اند

از آنجايي که ميليونها کودک از بـي        
 .مسکني و يا بد مسکني در عذابند

از آنجـايـي کـه مـيـلـيـونـهـا کـودک                  
بخاطر محروميت از بهداشت مناسب و      

 .امکانات درماني جان ميسپارند
از آنـجـايـي کــه هـزاران کـودک بــي                

 .سرپناه در شهرهاي بزرگ آواره اند
از آنجايي که ميـلـيـونـهـا کـودک از              

 .تحصيل محرومند
از آنجايي که ميلـيـونـهـا کـودک بـه              
کار کشيده ميشوند و مـورد اسـتـثـمـار              

 .وحشيانه قرار ميگيرند
از آنجايي که تبعيض آشـکـار بـيـن            

 .کودکان پسر و دختر حکم ميراند
از آنجـايـي کـه کـودکـان در ابـعـاد                 

ميليوني از آسـايـش، تـفـريـح و ورزش                
 .محرومند

از آنجايي که جـنـگ بـيـن قـدرتـهـا               
شيرازه جامعه را از هم خواهد پـاشـيـد و       
کودکان بيشترين قـربـانـي و بـيـشـتـريـن               

 .آسيب را متحمل خواهند شد
 :اعالم مي کنيم

هيچ مالحظه اقتصادي، فرهنـگـي،      
ملي وسياسي بـر مـنـفـعـت کـودک ارج                
نيست و بال واسطه تامـيـن يـک زنـدگـي              
شاد ايمن وخالق بايد در دستـور دولـت،          

از اين رو خواسته هـاي زيـر،          .   قرار گيرد 
مطالبات ما در روز جهاني کـودک مـي           

 : باشد
  
مـمــنــوعــيـت کــار حـرفــه بــراي            -۱

 . سال۱۶کودکان زير 

تامين تغذيـه کـودکـان جـدا از              -۲
در مـدارس و      .   شرايط مالي خـانـوادهـا      

مهد کودکها غذاي مـکـفـي و مـجـانـي              
 .بايد در اختيار کودکان قرار گيرد

خدمات بهداشتي در بـاالتـريـن        -۳
 .سطح و بطور رايگان براي کودکان

آمــوزش و پــرورش رايــگــان و             -۴
 .اجباري براي همه کودکان

تــامــيــن مســکــن مــنــاســب بــا         -۵
 . باالترين استاندارد براي همه

تامين مهد کودکهاي مـجـهـز،        -۶
 .مدرن و مجاني براي همه

تحت تکفل قرار دادن کـودکـان          -۷
بي سرپـرسـت تـوسـط دولـت و تـامـيـن                  
مسکن و امکانات زندگي و تربيـتـي بـا           

 .استانداردهاي باالي بين المللي
برخورداري کودکان از امکانات    -۸

مــنــاســب جــهــت انــجــام فــعــالــيــتــهــاي          
 .فرهنگي، هنري و ورزشي

مراقبتهاي ويژ ه زنـان بـاردار و         -۹
نوزادان از نظر تغذيه و بهداشت بدون در         

 .نظر گرفتن شرايط خانوادگي
بــرخــورداري کــامــل کــودکــان       -۱۰

مــهــاجــر و بــطــور مشــخــص کــودکــان            
مهاجرين افغاني از مسکن، بـهـداشـت،         

 .تغذيه مکفي و تصحيل
تامين يک زنـدگـي شـايسـتـه             -۱۱

انساني براي کودکان داراي نقص بدني و        
 .يا ذهني
حــمــايــتــهــاي ويــژ ه مــادي و           -۱۲

معنـوي از خـانـواده هـايـي کـه بـا يـک                     
سرپرست هستند و بويژ ه مـادرانـي کـه             

 .جدا شده اند
مقابلـه قـاطـع و قـانـونـي بـا                  -۱۳

 .تجارت سکس کودکان
ممنوعيت حـبـس و زنـدانـي             -۱۴

مــجــازات اعــدام لــغــو      .   کــردن کــودکــان  
 .گردد

ممنوعيت هر نوع تعـرض بـه         -۱۵
ــه هــاي                   ــهــان ــه ب جســم و روح کــودک ب

 .مختلف
مـمــنــوعـيــت تـنــبــيـه بــدنــي،           -۱۶

 .اعمال فشار رواني و ارعاب کودکان
رفع هـر نـوع تـبـعـيـض بـيـن                  -۱۷

 .کودکان دختر و پسر
ممنوعيت و جرم بودن رابـطـه         -۱۸

جنسي افراد بزرگسال با افـراد زيـر سـن             
 ۱۶سن قانوني بـلـوغ جـنـسـي             .   قانوني

 .سال است
اعمال مجازاتهـاي سـنـگـيـن           -۱۹

 .بخاطر سرقت، خريد و فروش کودکان
کودکان به سالح اتـمـي نـيـاز             -۲۰

ندارند و هر گونه تهديد حمله نظامي بـه          
 .ايران بايد متوقف شود

  
  
  

کميته برگزاري روز جهاني           
 سنندج   -کودک   

  
 ۱۳۸۵ مهر ماه     ۱۶

مراسم روز جهانـي کـودک ديـروز          
 تـا    ٤ از ساعت   ١٣٨٥ مهر ماه    ١٦
 بعدازظهر توسط کميـتـه بـرگـزاري          ٧

روز جهاني کودک در سنندج متشکل      
از موسسه هه وراز، موسسه ماهـور،       
دوستداران کودک و کانون دنياي شـاد        
براي کـودکـان در مـحـل خـانـه کـرد                  

 .بــــــــــــــرگــــــــــــــزار شــــــــــــــد               
 نـفـر   ٤٠٠٠در اين مراسم که بيش از       

در آن شرکـت کـرده بـودنـد، فضـايـي               
سراسر شاد و کـودکـانـه و مـمـلـو از                 
صميميت و عشق به زنـدگـي و شـاد             

زيستن براي بازي و سرور کـودکـان و           
در .   خانواده هايشان ايجـاد شـده بـود         

اين جمع، تعداد کثـيـري از فـعـالـيـن              
مــدنــي در حــوزه هــاي مــخــتــلــف               
فرهنگي، هنري، زنان، کودک و چهـره       
ــيــز حضــور               هــاي فــعــال کــارگــري ن
داشتند، تا با اين حضور خود هـم در          
ايجاد يک دنياي شـاد بـراي کـودکـان            
سهيم باشند و هم مهر تاييدي باشنـد        
بر خواسته هاي انساني همـه کسـانـي         
که در راه دستيابي به احـقـاق حـقـوق              

 .کـــودکـــان گـــام بـــرمـــي دارنـــد                

مراسم با خير مقدم نمايـنـده کـمـيـتـه             
برگزاري به شرکت کنندگان شروع شد      
و با اجـراي چـنـد قـطـعـه مـوسـيـقـي                   
کودک، کـه فضـايـي شـاد را بـوجـود                

ــافـــــت                   ــه يـــ ــود ادامـــ  .آورده بـــ
علي محمودي و يگانه از شـهـرونـدان         
فعال مدني مريواني، کـه بـه عـنـوان             
ميهمان در برنامه حضور داشتند، بـه       
ايــراد ســخــنــرانــي دربــاره وضــعــيــت         

ســپــس شــيــث   .   کــودکــان پــرداخــتــنــد  
امــانــي بــه نــمــايــنــدگــي از جــامــعــه           
کارگري سنندج و کـارگـران کـارخـانـه           
هاي نسـاجـي و شـاهـو بـه تـحـلـيـل                    
وضــعــيــت کــودکــان کــار و فــرزنــدان          
کارگران پرداخت و طي سـخـنـانـي بـر         
اجراي مفاد پيمان نامه هاي جـهـانـي         

ــرد                ــد کـ ــيـ ــاکـ ــودک تـ ــوق کـ ــقـ  .حـ
در ادامــه جــمــع زيــادي از کــودکــان            
شرکت کننده و فعالين کودک در شهـر     
سنندج، از خدمات شاعر و نويسـنـده        
مــردمــي فــعــال کــودکــان و زنــان در           
سنندج، سيمين چايچي که در حـدود        

 سال در حـوزه ادبـيـات کـودکـان              ١٠
خدمات شايسته اي انجام داده اسـت،     

ــد              ــل شـــــــ ــيـــــــ ــلـــــــ ــجـــــــ  .تـــــــ
و در اختتامـيـه مـراسـم قـطـع نـامـه                 
مصوب کميته برگزاري روز جـهـانـي          
کــودک در ســنــنــدج، تــوســط فــايــق            

 

 قطعنامه روز جهاني کودک در سنندج                   

 

 
مراسم مردمي         , به مناسبت روز حهاني کودک                 

 جشن بزرگ بادکنکها برگزار شد                
کيخسروي نماينده کـمـيـتـه بـرگـزاري           

که بعد از آن نيز خـانـواده         .   خوانده شد 
با امضاي طومار قـطـعـنـامـه، آن را             

ــودنـــــــد             ــمـــــ ــد نـــــ ــيـــــ ــايـــــ  .تـــــ
الزم به ذکـر اسـت کـودکـان نـيـز کـه                   
شرکت کنندگان اصـلـي ايـن مـراسـم             

بودند، با خواندن شعر و دکلمه و نـيـز           
 مــتـري بــه      ٣٠نـقـاشـي روي پـارچــه           

مناسبت روز جهاني کـودک، حضـور         
فعال خود در ايـن مـراسـم را بـه رخ                  

 !بزرگترها کشيدند

 نشريه کودکان مقدمند                  
 

 پيام آور دنيايي انساني                      
 .   براي کودکان ماست                

 
 .   نشريه را وسيعأ پخش کنيد                    

 
براي نشريه اخبار، مقاالت و                          
 .     پيشنهادات خود را ارسال کنيد                         


