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  ويژه روز جھانى آودك٦١شماره 

 زندگی شاد، امن و خالق حق مسلم کودکان است

امير توآلى: سردبير   ٢٠٠٧، اآتبر ١٣٨٦مھر   

پيام به برگزار آنندگان و فعالين 
 مراسمھاى روز جھانى آودك 

 در شھرهاى ايران
 

 دوستان و هم سنگران
برگزارى باشكوه روز جهانى آودك را به             
. شما تبريك و خسته نباشيد مى گوئيم           

شما در دل اين دنياى سياه، در دل نظامى         
آه آودآان جزو اولين قربانيان اش                    
هستند، سينه سپر آرديد و پرچم زندگى         

اهداف .  انسانى و شاد آودك را برافراشتيد     
شما، شعارها و خواستهاى انسانى و             
زيباى شما حرف دل صدها ميليون انسان         
شرافتمند و بشردوست در سراسر                 
دنياست، تاثيرات اين فعاليتها و اين اهداف        
تا نسلها تداوم خواهد يافت چرا آه                   
. اهدافتان با انسانيت گره خورده است            

شما پيشقراوالن حقوق جهانشمول آودك      
در سراسر جهانيد، اين نه يك تعارف بلكه           

 .  واقعيتى است آشكار
 

نظام وارونه و ضد انسانى سرمايه دارى           
مسبب اين همه مشقات براى آودآان            
است بايد اين نظام را بر قاعده اش استوار         
نمود، فعاليتهاى شما و همه ما در خدمت         
بنا نهادن جهانى نوين، انسانى و آودك            

دنيايى آه در آن       .  دوست استوار است    
آودآان مقدمند بر هر مصلحت سياسى،         

 . اجتماعى، مذهبى و قومى
ساختن اين دنيا رويا نيست، ايده هايى            
زيبا فقط در آالم نيست، چرا آه اين روياها         
در آوچه و خيابانهاى شهرهاى ايران در            
حال ساختن آن دنيايست آه شايسته            
آودآمان است و شما در پيشا پيش اين           
صف معماران دنيايى بهتر براى آودآان             

 .هستيد
با آرزوى مراسمهاى باز هم باشكوه تر و            

دستتان را به گرمى مي           .  گسترده تر  
 .فشاريم و در آغوشتان ميگيريم

 
 نھاد آودآان مقدمند

 ٢٠٠٧ اآتبر ٨، ١٣٨٦ مھر ١٦

 مراسم در سنندج

 پيرانشهر

 آامياران
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 ١٥نشريه فارسى هر 
روز و نشريه به زبان 

سوئدى ماهانه منتشر 
ميشوند و از طريق 

سايت آودآان مقدمند 
 در دسترس ميباشند

 دست مذهب از زندگی کودکان کوتاه

٢صفحه  ٦١شماره  کودکان مقدمند   

آودآان مقدمند را در شھر و 
! يا آشور خود تاسيس آنيد  
اگر شما هم به 

مشقات آودآان فكر 
مى آنيد، اگر شما 
هم معتقد هستيد 

آه اين دنيا را ميتوان 
امن تر، زيباتر و قابل 

تحمل تر براى 
آودآان آرد، پس به 

.ما بپيونديد  
نهاد آودآان مقدمند 

سازمان همه 
آسانى استكه 
زندگى بهترى را 

شايسته آودآانمان 
با فعاليت . ميداند

متشكل و 
هدفمندمان ميتوانيم 

دنياى بهتر براى 
. آودآانمان بسازيم

به آودآان 
! مقدمند بپيونديد  

 امير توآلى
 

امسال هم مراسمها و جشن هاى مـتـنـوع و بـا                
شكوهى به مـنـاسـبـت روز جـهـانـى آـودك در                    

در ايـن    .   شهرهاى مـخـتـلـف ايـران بـرگـزار شـد                
مراسمها هزاران نفر شرآت آـردنـد و بـا حـمـل                 
پالآاردها و با صدور قطعنامه ها خـواهـان زنـدگـى             

 . بهترى براى آودآان شدند
چند سالى بيش نـيـسـت آـه مـراسـمـهـاى روز                  
جهانى آودك در ايران برگزار ميشود، لـذا در ايـن              
سطح اين جنبش و اين حرآت انسانـى جـديـد و              

اما وقتى از نزديك به همين جنبش نـوپـا      .   نوپاست
نگاه ميكنى ويژگيها و تـفـاوتـهـايـى را مشـاهـده                 
ميكنيم آه بندرت در ماآزيماليست ترين جـريـانـات          

به جـرات مـيـتـوان         .   مدافع حقوق آودك مى بينيم    
گفت آه جنبش دفاع از حـقـوق آـودك در ايـران                  
پيشتاز و الگو دهنده به همه سازمانها و به هـمـه            
فعالينى استكه ميخواهنـد آـارى بـراى آـودآـان              

 . انجام دهند
جنبش دفاع از آودك در ايـران ريشـه مصـائـب و                 
مشكـالت آـودآـان را بـروشـنـى مـى بـيـنـد و                        
آيفرخواست و مطالباتى را آه مطرح ميكنـد پـايـه            

اين جنبش هيچ توهمـى بـه        .   اى و انسانى است   
نظام سياسى موجود و به بنيادهاى نظام سرمايه        

اين جنبش هر ساله در دل اختناق در         .   دارى ندارد 
سرزمينى آـه تـجـمـع، انـتـقـاد، اعـتـراض جـرم                    
سياسى است، در خيابانها رژه سازمان ميدهـد و          
نه تنها روز شاد و خوشى را براى آودآان فـراهـم             
ميكند بلكه همزمان با شـعـارهـا و خـواسـتـهـاى                
راديكال، نظام سياسى و اجتماعى موجـود را بـه            
زير سوال ميبرد و فراخوان به تغيير دنـيـاى وارونـه             

در آجاى دنيا شما چنين روز . سرمايه دارى ميدهد
فعالينى آه نه به فرهـنـگ       .     آودآى را سراغ داريد   

و نه به قوميت، نه به امنيت ملى و نه به مـنـافـع                
ملى گوشه چشمى ندارند و تنها زندگى انسانـى    
آودك را مبنا قرار ميدهند و خواهان دنيايـى شـاد،           
 . مرفه، خالق و انسانى براى همه آودآان هستند

همين ديد عميق و تيز استكه جـنـبـش دفـاع از                
 .حقوق آودك در ايران را متمايز ميكند

تفاوتهايى آه مراسمهاى امسـال بـا سـالـهـاى             
گذشته داشت را ميتوان اينگونه جمعبـنـدى آـرد           
آه در مراسمهاى امسال جـمـعـيـت بـيـشـتـرى                
شرآت آردند، بطور مثال در سـنـنـدج بـيـش از                
دوهزار نفر شرآت داشتنـد و خـيـلـى هـا هـم                  
نتوانستند وارد محل جشن شوند و بيرون از درها         

از طرف ديگر در شـهـرهـايـى آـه مـجـوز               .   ماندند
برپايى جشن داده نشده بود اما فعالين و بـرگـزار           
آنندگان با تاآيد بر اينكه بدون مجوز هم مـراسـم           
روز جهانى آودك را ميگيريم اقـدام بـه بـرگـزارى              

 . مراسم آردند
از طرف ديگر قطعنامه هاى مراسم هاى امسـال          
هر چند آه در شهرهاى مختلف صادر شده است 
اما همگى داراى محتوايـى مشـابـه و راديـكـال               

اين قطعنامه ها، آيفرخواستى بر علـيـه     .   هستند
 . نظام سرمايه دارى است

نتيجه اينكه با برگزارى مـراسـمـهـاى امسـال در              
شرايطى مختنق، فعالين دفاع از حقوق آـودك از          

ايـن  .   اعتماد به نفس بيشترى بـرخـوردار شـدنـد          
زمينه مناسبى ايجاد ميكند آه فعالين بيـشـتـرى          
در سطحى اجتمـاعـى ظـاهـر شـونـد مسـائـل                 
آودآان چنان وسيع و متنوع استكه بـراى تـاثـيـر             
گذارى مثبت به صدها فعال شناخته شده احتياج        

 . است
وضعيت نابسامان آودآان يكى از شناخته شـده         

پر پر شدن آودآـان     .   ترين مصائب در جامعه است    
و محروميتهاى گسترده هر لحظـه قـابـل لـمـس              
است لذا هيچ چيز بديعى تر از اين نيست آه بـا             
همفكرى و هم يارى يكديگـر آـارى مشـتـرك را               
سازمان دهيم، اين امر آامال شـدنـى و مـيـسـر            

عالوه بر برگزارى باشكـوه هـر سـالـه روز              . است
جهانى آودك بايد روزانه براى بهتر شدن وضعيـت         

ايجاد سازمـانـهـاى بـيـشـمـار           .   آودآان آارى آرد  
مدافع حقوق آودك در هر محله و منطقه اى آـه            
به مشكالت عديده آودآان ميپردازد يكى از گـره          
گاههاى مهم براى پيـشـروى بـاز هـم بـيـشـتـر                  

 . جنبش دفاع از حقوق آودآان است
در پايان به همه فعالين و برگزار آنندگان مـراسـم           
هاى روز جهانى آودك خسته نباشيد ميگـويـم و           
آرزوى موفقيتهاى باز هم بيشترى را در راهى آه         

 .در پيش داريد، آرزو مى آنم

يك ارزيابى از 
روز جھانى آودك 
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گزارش مراسم مردمی جشن بزرگ بادکنکھا   

 
روز جهانی کودک را امسال در حالی برگزار کـردیـم کـه فضـای                 
جامعه را بر تمام فعاليتهای اجتماعی تنگ تر کـرده و در صـدد                  
برچيدن تمام صداهایی هستند که در اعتراض به بی حـقـوقـی              

ما در این روز نيـز بـاز         .   ها و استثمارگریهای روزافزون بر می آیند      
هم بنابر رسالت مان در جهت تالش برای از بين بردن این همـه              

 محکمتر و راسخ تر از گذشته پا به ميدان گذاشتيم ،بی حقوقی
و جامعه را به تالشی دیگر بـرای تـغـيـيـر ایـن دنـيـای وارونـه                         

 .فراخواندیم
 تمام برنامه ریزیهـایـی را کـه قصـد              ،اتفاقی که در این روز افتاد     

خاموش کردن صدای مردم را داشت نقش بر آب کرد و بار دیـگـر               
ثابت کرد همبستگی و آگاهی مردم به حد اعالی خود رسيده و         
هيچ گاه حرکتهایشان در راستای تحقق جهانی بهتر و انسانـی           

 .تر کند نخواهد شد
این بار جامعه با وجدانی بيدارتر و معترض تـر و بـا خـواسـتـی                     
مصممتر به فراخوان ما پاسخ گفت و ما شاهد گامهای مـحـکـم             
مردم بودیم که با خشمی بيشتر بر دنيای کنـونـی کـوفـتـنـد و                   
خواستهای جمعی مان را در جهت ایجاد تغييرات بنيادی در دنيـا            

 .به امضا رساندند
 

مراسم مردمی جشن بزرگ بادکنکها مصـادف بـا روز جـهـانـی                 
 از ساعت   ،کودک و به همين مناسبت در محل خانه کرد سنندج         

 نفر از انسانهای حـق      ٢٠٠٠ بعد از ظهر با حضور بالغ بر         ٧ الی   ٣
گفتنی است به دليل ازدحام جمعيت و کم بود         .   طلب برگزار شد  

 تعداد زیادی از مراجعه کنندگـان امـکـان حضـور در مـحـل                    ،فضا
 مـردم سـرشـار از          ،از همان ابتدای مـراسـم     .   مراسم را نيافتند  

یقيين به تاثير حضورشان برای تحقق بهتر شدن دنيای کـودکـان            
فراخوان قرائت شده کميته برگـزاری را بـه تـائـيـد و تشـویـق                      
رساندند و مورد خير مقدم نماینده کميته برگزاری قرار گرفتنـد و             
در ادامه با اجرای چند آیتم موسيقی که توسط گروه موسيـقـی       
کودکان موسسه ماهور اجرا شد فضای مراسم شادتر گردیـد و            
آقای مسلم شبرنگ از اعضای کانون دنيای شاد بـرای کـودکـان           
به ایراد سخنرانی پرداخت و با اشاره به بی حقوقيـهـا و ظـلـم                  

 در صـدد ایـراد         ،وستمهایی کـه بـه کـودکـان روا مـی شـود                  
در ادامـه مـراسـم       .   راهکارهایی برای مقابله با این فجایع بر آمد       

آقای طيب مالیی به نيـابـت از اتـحـادیـه سـراسـری کـارگـران                      
 به ایراد سخن پرداخت و اتحادیه کارگری را در            ،اخراجی و بيکار  

 .جایگاه حمایت از جنبش دفاع از حقوق کودکان معرفی کرد
سراسر محيط اجرای مراسم مملو از پالکاردها و پارچه نـوشـتـه            
ها از شعارهایی حق طلبانه و انسانی بود و حضور جمع کثيـری         

 ، کـامـيـاران     ، مـریـوان    ،از فعالين حقوق کودکان و زنان از سنندج       
کرمانشاه و ایالم و همچنين حضور فعالين کـارگـری و کـارگـران                

 پرریس و نيرو رخـش و        ، شاهو ،کارخانه های نساجی کردستان   
سایر مراکز کارگری به حضور پرشور مردم جالیـی صـد چـنـدان                

 .بخشيده بود
 

در این مراسم هدایای کثيری از طرف جمعيت دفاع از کـودکـان               
کار و خيابان و همچنين تشکل جهانی شایسته بـرای کـودکـان              
که مرکزیت فعاليتشان در تهران است به نشانه حمایت از ایـن              
حرکت پر شور مردمی در اختيار کانون دنيای شاد برای کـودکـان             

 .قرار گرفته بود که به کودکان حاضر در مراسم اهدا گردید
در پایان نيز قطعنامه کميته برگزاری که به صورت طومار در امـده             

 .بود توسط تعداد زیادی از مردم امضا و به تایيد رسيد

 قطعنامه روز جھانی کودک 
 ١٣٨٦ مھر ماه ١٦ –سنندج 

اکتبر، روز جهانی کودک را در حالی بـرگـزار مـی کـنـيـم کـه                       8
وجدان های عمومی جهانی بيش از پيش به ضـرورت حـمـایـت               
همه جانبه از حقوق کودکان و لزوم ایجاد یـک زنـدگـی شـاد و                   
مرفه برای کودکان پی برده و حرکتهای جهانی در این راستا نيـز           

 .آهنگ سریعتری به خود گرفته اند
 

ما برای دنيایی دیگر تالش می کنيم، دنـيـای عـاری از فـقـر و                
نابرابری، دنيای احترام به حقوق انسانی کودکان، دنيای کـه در            
آن کودکان مجبور به کار نباشند، دنيای شادی و رفاه و امنيت و              
آزادی برای کودکان و برای همه انسانها و ایـن حـکـم بشـریـت                  
آزادیخواه و انسان دوست و سازش ناپذیر اسـت کـه در صـدد                  
پایان دادن به این فجایع و تغيير این دنيای وارونـه بـرآمـده و در                   
همه عرصه ها، عليه مصائب رو به ازدیـاد، عـلـيـه اسـتـثـمـار،                     

پـا بـه مـيـدان         . .   بردگی، تبعيض، جنگ، سلطه بی حـقـوقـی و         
گذاشته و با وجود ضربه هایی که متحمـل گـردیـده، در ایـجـاد                   
تشکل و صفوف اعتراضی، مصرانه بر خواسته هایش پا فشاری          

 .می نماید
 

فعالين و مدافعان حقوق کودک متشکل در کميته بـرگـزاری روز              
جهانی کودک در سنندج، بنا بر رسالت خویش در راستای جلب           
توجه افکار عمومی و ارائه راهکارهایی برای ایـجـاد شـرایـطـی               
جهت بهتر زیستن کودکان، بندهای زیر را بـه عـنـوان حـداقـل                   

 :خواسته های خویش اعالم می نماید
 
اجرای فوری و دقيق پيمان نامه جهانی حقوق کودک و دیگـر              -1

مصوبات بين المللی برای حمایت از حقـوق کـودک، بـایـد جـزو               
 .اولين اقدامات دولتها قرار گيرد

 
اجرای عملی آموزش اجباری و رایـگـان کـودکـان و تـامـيـن                      -2

 .امکانات آن توسط دولتها
 
 با توجه به اعالم روز دهم اکتبر به عنوان روز جهانی عليه  -3

 شھرهاى کردستان شاهد مراسمھاى باشکوه و توده اى روز جھانى کودک بود



 
 

٤صفحه   ٦١شماره  کودکان مقدمند   

 

صبح شـروع   9 مراسم روز جهاني آودك از ساعت        86مهرماه16امروز
آذين وآيميا وآانون پرورش فـكـري       –شد وآودآان مهدآودآهاي افق     

آودآان توسط ميني بوسهايي به ميدان استقالل هـدايـت شـدنـد              
همه آودآان لباسهاي رنگي به تن آرده بودند وسروصورت آنـان بـا              

نـقـاشـي شـده       . . .   اشكال زيبايي مثل زنبور ومورچه وگربه وموش و       
 .بود وشكلهاي صورتشان بر اشتياق وشور وشوق آنها افـزوده بـود             

بالغ بر دويست نفر درميدان استقالل همراه با آودآان جمـع شـده              
 پالآـاردهـائـي را       .بودند تا اين روز را هرچه باشكوهتر جشن بگيرند        

رسيدگي به وضعـيـت   "  :آه آودآان همراه داشتند بدين مضمون بود 
جنگ نه، آودآان مقدمنـد     –آودآان خياباني فوري فوري ، صلح آري        

آـودآـان   * در جلوي صف راهپيمايي پارچه اي را آـه روي آن             . . . )   و
نوشته شده بود به زيبايي هرچه بـيـشـتـر ايـن مـراسـم                  *   مقدمند

پالآاردهاي زيادي هم با اين عنوان وعنوانهاي مـخـتـلـف        .   افزوده بود 
راهپيمايي از ميدان استقالل شروع شد وبـه        .   در دست آودآان بود   

ادامه داشت ) محل اجراي مراسم( ميدان آزادي شرقي تا پارك خيام       
درطول مسير راهپيمائي آودآان مرتب شعارها يي را تـكـرار مـي                

آهاي آهـاي خـبـرهـاسـت روز            " آردند آه آن هم بدين مضمون بود        
جهاني ماست، ما آودآان خوشحاليم به روز خود مي بـالـيـم ايـن                 
شعارها آه به آرات تكرارميشد براي همه کساني شرکت کنندگان          

يـك  " آودآان مرتب اين شعاررا تـكـرار مـيـكـردنـد                .   هيجان انگيز بود  
صـلـح چـقـدرقشـنـگـه زنـدگـي              " ،" شكوفه ،هديه به دوسـتـان مـا         

بچه ها دوست ندارن جايي باشن آه جنگه، تـو دنـيـاي              " ،" رنگارنگه
 "بچه ها تفنگها بي فشنگه

 
بعد از رسيدن به محل اجراي مراسم، برنامه هاي زيبا ومتنوعي                

فضا آامًال آودآانه وپاك وعاري از هر        .توسط خود آودآان اجرا شد       
بازي شاد آودآان    :  مراسم عبارت بوداز   .  نوع دخالتهاي بزرگان بود    

واجراي سرود وشعر وقرائت قطعنامه اي آه زيبائي مراسم را                   
متن قطعنامه در ذيل نوشته شده است سپس               .  دوچندان آرد  

برنامه با نقاشي وآاردستي آودآان وجشن بادبادآها وصندوق               
برنامه با پذيرايي از آودآان وموسيقيهاي             .  آرزوها ادامه يافت     
 .آودآانه همراه بود 

 ادامه قطعنامه سنندج
 

اعدام، سازمان ملل متحد و برخی نهادهای بين الملـلـی،           
. در صدد تصویب قوانينی برای لغو حکم اعدام می باشـنـد           

ما نيز با حمایت از این جنبش بين المللی خواستار لـغـو و               
 .ممنوعيت کليه اشکال اعدام می باشيم

 
ممنوعيت هر گونه تبعيض بر اساس جنسـيـت، سـن،              -4

نژاد، رنگ پوست، زبان، مذهب، قوميت و یـا هـر یـک از                   
 .بردارهایی که مربوط به موقعيت والدین کودک باشد

 
حق کودکان در برخورداری از باالتریـن اسـتـانـداردهـای               -5

بهداشت و دسترسی یکسان تمام کودکان اعم از دختر و           
پسر از هر خانواده و طبقـه ای بـه بـهـداشـت و مـراکـز                       

 .بهداشتی به صورت رایگان
 
تامين مسکن با استانداردهای باالی زندگی کـه بـرای             -6

رشد و تکامل ذهنی، جسمـانـی، احسـاسـی و روحـی                
 .کودک الزم است

 
تحت تکلف قرار دادن کودکان بی سـرپـرسـت تـوسـط                 -7

دولت و تامين مسکن و امکانات زنـدگـی و تـربـيـتـی بـا                     
 .استانداردهای باالی بين المللی

 
مراقبت ویژه زنان بـاردار و نـوزادان از نـظـر تـغـذیـه و                         -8

 .بهداشت بدون در نظر گرفتن شرایط خانوادگی
 
کودکان مهاجر به ویژه مهاجرین جنگی، جدا از مـلـيـت،              -9

بخصوص کودکان افـغـانـی و عـراقـی در              . . .   نژاد، مذهب و  
ایران، بایستی از تمامی امکانات رایج در کشور بدون هيـچ      

 .قيد و شرطی برخوردار گردند
 

ممنوعيت و اعالم جرم عليه تمامی اشکال شکنجه و           -10
تنـبـيـه، تـربـيـت، سـوء            (   آزار کودکان به هر شکل و بهانه        

توسط هـر شـخـص و ارائـه             . . .   )   استفاده های مختلف و   
 .راهکارهای حقوقی و اجتماعی جهت مقابله با آن

 
ممنوعيت هر گونه مراسم فرهنگی، آداب و رسـوم و             -11

سنتهایی که برای کودکان ناسالم است از جملـه خـتـنـه              
 .دختران

 
تامين یک زندگی شایسته انسـانـی بـرای کـودکـان              -12

 .معلول توسط دولتها
 

ما خواهان ممنوعيت تمامی اشکال کار کودکـان مـی         -13
 .باشيم

 
 ساله ای که بنـا بـه سـنـتـهـای عصـر              17دعا کودک  -14

حجری توسط اقوام، در کردستان عراق سـنـگـسـار شـد،              
نمونه ای از حاکميت عقب افتاده ترین افکار و سـنـتـهـای               

برای پایان دادن به ایـن گـونـه           .   ضد انسانی در دنيا است    
جنایات، ما خواهان لغو و ممنوعـيـت تـمـام شـيـوه هـای                 

 .سنگسار در دنيا می باشيم
 

دنيای کودکان، دنيای بازی و شادی است نه جنـگ و              -15
خونریزی، ما خواستار لغو و پایان دادن به جنگ و خشونـت       

 .در دنيا هستيم

 مراسم روز جھانى آودك در پيرانشھر



 
٥صفحه    ٦١شماره  کودکان مقدمند 

 

 

 قطعنامه روز جھانى آودك پيرانشھر
 

جهان بنا گوشمان ،جهاني آه ما درآن مي زييم جهاني               
آآنده از نامهرباني وبرسميت نشناختن حقوق انساني             

جهاني وارونه آه درآن هيچ چيز       .واجتماعي انسان است     
سرجاي خود نيست وحقوق اساسي بشر ومنزلت وارزش        
. انسان درپيوند با معيارهاي امروز جامعه بشري نيست            

آري شالوده اين جهان آه ميبايست بنيانش برآزادي                   
وعدالت وصلح جهاني وبه رسميت شناختن منزلت ذاتي           
وحقوق مساوي وغيرقابل انكارهمه اعضاي بشري باشد،         
بشدت لرزان است و قطعًا دراين بين بيشترين عارضه                 
. متوجه آسيب پذيرترين قشر جامعه يعني آودك مي گردد         

آودآي آه امروز نه خانواده ،نه جامعه آن رسالت تاريخي            
خود را براي پرورش اصولي علمي وانساني وي به انجام             
نرسانيده ودر بيشترجوامع بشري از بي حقوقي آامل               

امن ترين   .  وعذاب جسمي ورواني بشدت دررنج است          
پناهگاهها براي او تبديل به ميدان هجوم وتعرض به جسم           
وجان وشخصيت ومنزلت اجتماعي وانساني وي گرديده           

آودآي آه حتي قادر به اعالم موجوديت وقدعلم            .  است
آردن دربرابرهمه اين ناماليمات نيست وما آمده ايم جهت           
احقاق حقوق ذاتي وانساني اين سرمايه هاي جامعه               
بشري دربرابر همه اين تعارضات ونامهربانيها سينه                   

وبه موج توفاني جنبش دفاع از حقوق اين                 .  سپرآنيم
باشد آه جهاني آودآانه     .  قشرآسيب پذيرجامعه بپيونديم  

هيئت اجرائي   .  وانساني براي کودکانمان داشته باشيم       
گراميداشت روز جهاني آودك مواردذيل را درجهت                     
برسميت شناختن حقوق آودك وبرداشتن گامي عملي            
واساسي براي آن خطاب به همه آحاد جامعه بشري                  
خصوصًا خانوادها، دولت ها ونهادهاي عالقمند ومرتبط با            

 :مسايل آودآان عنوان ميدارد
 
حقوق آودك جهانشمول است وبرهرمالحظه ومنفعت          -1

 .ملي ،نژادي ،اقتصادي سياسي وايدئولوژيك ارجح است
 
آودآان بايد از همه حقوق ومزاياي اجتماعي                         -2

برخوردارباشند آه درجامعه برسميت شناخته شده ويا             
 .موجوداست

 
آزادي آودآان درابراز عقيده واحساسات و ارزشگذاري           -3

 به عقايد وافكارآنان
 
رعايت حقوق هر آودك براي معاشرت و زندگي                      -4

اجتماعي وممنوعيت هرنوع جدا سازي ومحروم آردن               
 آودآان از محيط اجتماعي ومعاشرت با ديگر آودآان

 
سال وپيگيري  16ممنوعيت آارحرفه اي براي آودآان زير       -5

قاطع وسريع آودآان آار وآودآان خياباني وپيشگيري از             
 تراژديها وفجايع جبران ناپذير

 
ممنوعيت هرنوع آزارجسمي وروحي آودآان درخانواده         -6

 ،مدارس وموسسات آموزشي ودرسطح جامعه به طورآل
 
ممنوعيت هرنوع برخورد تحقيرآميز، مردساالرانه و                 -7

پدرساالرانه با آودآان دختردرخانواده ونهادها ومؤسسات         

 اجتماعي
 
تأمين يك زندگي شايسته انساني براي آودآان داراي نقص          -8

بدني ويا عقلي وفراهم آردن امكانات وتسهيالت الزم براي               
شرآت فعال آنان درزندگي اجتماعي جدا از وضعيت خانوادگي          

 شان
 
مبارزه با اعتياد آودآان، حمايت آودآان درترك اعتياد ومقابله         -9

 قاطع با عاملين توليد قاچاق وفروش مواد مخدردربين آودآان
 

داشتن تفريح، بازي، آسايش واستراحت وبرخورداري از              -10
امكانات مناسب جهت انجام فعاليت هاي فرهنگي ،هنري                

 .وورزشي حق مسلم هرآودك مي باشد
 

تأمين بهداشت وسالمتي آودك درباالترين سطح ممكن            -11
 وارائه خدمات بهداشتي ودرماني رايگان

 
تأمين مسكن مناسب براي همه وباالخص براي خانواده              -12

 .هايي آه آودك دارند
 

تأمين آموزش وپرورش رايگان براي همه آودآان واجباري              13
 نمودن تحصيل تا مقطع ديپلم 

 
برخورداري از تغذيه مناسب، مكفي ومقوي                               -14

 ودراختيارقراردادن غذاي مجاني درمدارس ومهدآودآها
 

تأمين رفاه وسعادت هرآودك مستقل از وضعيت خانوادگي          -15
،با جامعه است ودولت موظف است استاندارد واحدي از رفاه             
وامكانات رشد مادي ومعنوي آودآان ونوجوانان رادرباالترين              

 سطح ممكن تضمين آند
 

جنبش دفاع ازحقوق آودك هرگونه جنگ افروزي وعمليات           -16
نظامي را نه تنها درمنطقه بلكه درآل جامعه بشري مخل                   

خصوصًا آودآان دانسته ودرمقابل آن قدعلم             امنيت وآسايش عمومي      
 .آرده واعالم موجوديت مي آند

 
 به اميد تحقق آرمانھاى زيباى انسانى 

 مدافعين حقوق کودک در شھر پيرانشھر



 

٦صفحه   ٦١شماره  کودکان مقدمند   

 مهر روز جهاني آودك همراه با تمام مردم دنيا شهر آامـيـاران    ١۶امروز  
نيز شاهد برگزاري مراسم روز جهاني آودك بود اين مراسـم  تـوسـط                 
جامعه حمايت از آودآان و اداره بهزيستي شهـرسـتـان  آـامـيـاران و                

 صبـح   ٩:٣٠مراسم رأس ساعت    .   جمعي از فعاالن آودآان برگزار گرديد     
هـاي     در چهار راه اصلي آامياران با در دست داشتن پالآاردها و تراآت           

آـرد و  بـا            ها و مطالبات واقعـي آـودآـان را بـيـان مـي                   آه خواسته 
راهپيمايي آودآان و همراهي مردم  به طرف پارك شـاهـد آـامـيـاران                  

پس از راهپيمايي و مستقر شدن در پارك شاهد آامـيـاران   .   شروع شد 
شاهد شور و شعف و استقبال آودآان و مردم از اين مراسم بوديـم و                

اي  به مناسبت اين روز قراعت شـد و              در ادامه برنامه شعر و قطعنامه     
در آخر نيز از آودآان پذيرايي به عمل آمد و با آف زدنـي مـمـتـد ايـن                       

 . پايان پذيرفت١١مراسم در ساعت 

 مراسم روز جھانى آودك در آامياران

 مهر روز جهانی کودک، روز شاد بودن کودک، روز آزاد بـودن،             16امروز  
روزی که کودک به سيستم وارونه  و اتوریته نابرابر دنيا نه می گـویـد              

 .است
 

امروز یک روز دیگر اعتراض آميز عليه هر گونه نـابـرابـری و تـبـعـيـض                     
کودکان است امروز روزی است که ما به عنوان یک انسان دخيـل در               
سرنوشت هر انسان به طور اخص کودکان خواهان دنيای آزاد و برابـر             

امروز روزی است که ما به اعدام، تبعـيـض،   .  برای کودکانمان هستيم 
آپارتاید جنسی، کار کودکان و هر قانون تبعيض آميزی که نابرابری را              

امروز .   عليه قشری به نام کودک بازتوليد می کند  اعتراض می کنيم           
 .روز نه گفتن به هر نوع نابرابری عليه کودک است

 
ما به عنوان انسان های آزاد اندیش و برابر طلب این روز را به عموم                

انسان های دنيا تبریک گفته و دست هر انسانی را کـه در گـوشـه                  
گوشه دنيا بر عليه این نظام نابرابر مـی ایسـتـد بـه گـرمـی مـی                        

 فشاریم
 
 زنده باد انسان 

 به اميد یک دنيای بهتر و قوانين  انسانی
 

  
 

 
 قطعنامه روز جھانی کودک در کامیاران

 
ما ضمن فراخوان به رعایت حقوق کودک در کليه شئونات          
اجتماعی و تأکيد به اولویت بر همه برنامه های اقتصادی          
و سياسی و اجتماعی در کشور خواستار تأمين مطالبات         

 زیر هستيم
 
ممنوعيت و حذف همه اشکال کار کـودکـان و جـرم                    -1

 بودن به کار گيری کودکان
 
تأمين اجتماعی کودکان فارغ از مليت، نژاد، مذهب و       -2

پرداخت بيمه بيکاری به خانواده ها که شرایط عمـلـی را             
 برای لغو کار کودکان فراهم می سازد

 
تأمين یک زندگی شایسته انسانـی بـرای کـودکـان               -3

 دارای نقص انسانی و یا ذهنی
 
 آموزش و پرورش رایگان برای همه کودکان   -4
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 .شاد وانسانی برای همه کودکان

 :بانه
در .   مراسم بانه و پيرانشهر هماهنگ با هم برگذار شدنـد         

 به دليل فشار و ممانعت مقامات دولتي و عدم صدور           بانه
مجوز براي اين مراسم  فعالين دفاع از حـقـوق کـودکـان                
. ناچار شدند در محيطي سربسته مراسم را برگذار کننـد         

با اين وجود دهها نفر در اين مراسم شرکت کردنـد و روز       
 جهاني کودک را گرامي داشتند



 

 
٧صفحه    ٦١شماره  کودکان مقدمند 

مراسم روز جھانى آودك در شھر رى و 
 پارك الله  تھران

 گزارشات از حزب آمونيست آارگرى ايران است

 

 مراسم روز جهاني کودک در پارک الله

 عصر به دعوت جمعيت تالش بـراي جـهـان شـايسـتـه                 ٤امروز ساعت   
.  اسـت  ٦اين مراسم تا ساعت     .   کودکان در پارک الله برگزار شده است      

روز .   امروز در تمام دنيا مراسم روز جهاني کودک را جشـن مـيـگـيـرنـد                   
جهاني امسال را روز مبارزه براي جهاني شايسته کودکان و عـاري از                
خشونت اعالم کرده اند و ما نيز براي همين امروز جمع شده ايم و ايـن                

هنوز مراسم شروع نشده است و فعال جمعيتي        .   روز را گرامي ميداريم   
.  نفري جمع شده اند و ميدانيم که جمعيتي در راه اسـت               ٣٠٠نزديک  

 بهداشت بـراي هـمـه         ،اميدواري ما اينست که روزي باشد که آموزش       
. و دنيايي عاري از جنگ و خشونت داشته باشيم        .   کودکان رايگان باشد  

 قـومـيـت نـبـايـد           ، نژاد ،ما ميگوييم هيچگونه تبعيضي بر اساس مدهب      
ما ميگوييم بايد کودکـان مـهـاجـر       .   باشد و همه کودکان بايد برابر باشند    

در برنامه امـروز     .   نيز حق تحصيل و يک زندگي انساني را داشته باشند         
ما بخشي را براي کودکان تدارک ديده ايم که سرود و اجراي نـمـايـش                  

و بخشي را براي توجه افکار عمومي به اين روز و حقوق کودکان .   است
 . که جهاني است

ما براي اين روز قطعنامه اي تهيه ديده ايم که حتما بعدا آنـرا خـواهـيـد                   
 قـومـي و       ،اما خطوط کلي آن اينست که اوال تبعيـض جـنـسـي                .   ديد

. سايه جنگ بايد روي سر جامعه و کودکان نبـاشـد          .   مدهبي نبايد باشد  
و کـودکـان     .   شرايط تحصيل و آرامش براي کودکان مهاجر فـراهـم شـود       

. کار کودکان بايد مـمـنـوع شـود        .   مهاجر مورد حمايت جهاني قرار گيرند     
کودکان از سن بسيار پايين به کار ميروند و جسم و روحشـان آسـيـب                  

. بايد خانواده اين کودکان زير پوشش تامين اجتماعي بـاشـنـد   .   مي بيند 
 کـودکـان آنـهـا         ،وقتي خانواده در فقر اسـت      .   زيرا وقتي بيکاري هست   

ناگزير به بازار کار راهي ميشوند و آسيب هاي جـبـران نـاپـذيـري مـي                    
اميدواريم که روزي اين ها همه به قوانيني در حمايت از کـودکـان              .   بينند

در عين حال ما اعالم ميکنيم که اعدام کودکان و اسـاسـا            .   تبديل شود 
 . اعدام بايد ممنوع شود

 صحبت يک کودک کار و خيابان

همه خـودم و هـم         .   کار ميکنم.   يازده سال دارم.   اسم من رامين است   
هر کسـي را کـه وزن         .   ما وزنه ميگذاريم و آدمها را وزن ميکنيم       .   برادرم

بـه  .   روزي دو ساعت هم درس مـيـخـوانـيـم         .    تومان ميگيريم  ٥٠ميکنيم  
اميدواريم وقـتـي شـود کـه         .   کمک دوستان تالش براي جهان شايسته 

و هـمـه     .   زندگي خوبي داشته باشـيـم        .   ديگر مجبور نباشيم کار کنيم    
 . بچه ها زندگي اي شاد داشته باشند

 مراسم روز جهانى کودک در ميدان فرماندارى در شهر رى

مراسم روز جهاني کودک در ميدان فـرمـانـداري شـهـر ري از سـوي                      
 امروز برگـزار    ٤جمعيت دفاع از حقوق از کودکان کار و خيابان در ساعت            

 عصـر اسـت و         ٤االن ساعت .    ادامه دارد٦اين مراسم تا ساعت .  شد
از .    نفري به محل آمده انـد ٣٠٠حدود .  هنوز مراسم شروع نشده است 

امـا هـنـوز      .   کودکان کار و خيابان و خانواده هايشان و فعالين اين عرصـه           
در محل پالکاردهايي نصب شـده       .   جمعيت در حال آمدن به محل است      

 منع کـار  ،است که مضمون آنها اساسا در رابطه با گراميداشت اين روز           
 آموزش رايگان براي همه کودکان و جـهـانـي شـايسـه بـراي               ،کودکان

در گزارش بعدي گزارش کامل را به اطالعتـان خـواهـيـم              .   کودکان است 
 .رساند

 مراسم روز جهاني کودک در شهر ري

 :گزارش اول

. مراسم در فضاي باز شهرداري برپا شـد        .   امروز در مراسم شهر ري بودم     
خصوصا وقتي مدارس تعطيل شد جمـعـيـت    .    نفر ميرسيد٩٠٠جمعيت به   
بخشي شعارهايـي کـه     .   مردم و دانش آموزان به محل آمدند .   بيشتر شد 

 :در تراکت و پالکارد ها بود عبارت بودند از
 ،آموزش رايگاه و اجباري براي تمام کودکان 

 . فقر و استثمار است، جهاني عاري از خشونت،جهان شايسته کودکان 
 .جهان کودکان جهاني شايسته همگان خواهد بود

 !کار کودک ممنوع
 .کارفرصت کودکي را از کودک ميگيرد

 .مهر روز جهاني کودک گرامي باد ١٦
 .کودکان افغان را از تحصيل محروم نکنيد

 .مراسم عبارت از سرود و تاتر و شادي بود
 :قطعنامه مراسم شهر ری چنين بود

 ١٣٨٦قطعنامه روز جهاني کودک "

 روز جهاني کودک بر همه کودکان جان گرامي باد

اين روز نه تنها روز کودک که روز دوستداران و مـدافـعـان حـقـوق                    
کودکانست و اگر چه اين جنبش بايد بـخـود بـبـالـد کـه روزي از                       
روزهاي سال در جهان به کودکان اختصاص داده شده است و بايد            

 ،شادمان باشد که هر روز و هر روزه قدرت و توان بيشتري ميگيـرد             
اما واقعيت ها و آمار هاي مربوط به کودکان همچنان کـام فـعـاالن                 

در همين روز از دمـيـدن آفـتـاب تـا              .   مربوط به کودکان را تلخ ميکند     
فرورفتن آن هزاران کودک جهان بر اثر بيماريهاي قابل پيشگيـري و             

 هزاران کودک هـمـچـون کـاال خـريـد و                 ،قابل درمان درگذشته اند   
 دهها هزار به ناچار مدرسه را تـرک کـرده انـد و                 ،فروش شده اند  

هـزاران تـن از       .   هزاران کودک به کودکان کار و خيابان پيوسته انـد          
 هـزاران کـس از آنـهـا             ،آنان مورد آزار و شکنجه قرار گرفتـه انـد             

همچنان زير فشار فرهنگهاي عقب مانده از رشد مناسب بازمانده          
 دنيا براي کودکـان ايـن بـي        ،اند و اگر جلوي اين روند گرفته نشود     

دفاع يان و اين انسانها هر روز و هر روزه سخت تر و وحشتـنـاکـتـر                  
 فقر و اسـتـثـمـار بـراي            ،بياييد جهاني عاري از خشونت      .   ميشود

ما براي احقاق حـقـوق کـودکـان خـواسـتـار آن                 .   کودکان بنا کنيم  
  :هستيم که

بهداشت و درمان و تحصل کودکان جز حـقـوق انسـانـي آنـهـا                    -١
تحصيل رايگا ن و اجباري جزو حـقـوق اسـاسـي و اولـيـه                    .   باشد

 کودکان محسوب شده و به عمل درآيد

کار حرفه اي کودکان ممنوع اعالم شود و استخدام کـنـنـدگـان                 -٢
 .کودکان مورد پيگيرد قانوني قرار گيرند

رويه قضايي رويکردي آمـوزشـي داشـتـه بـاشـد و از صـدور                        -٣
احکامي که جنبه تنبيهي و آزار و اذيت دارد و به طريق اولي حکـم          

 اعدام و حبس ابد براي کودکان ملغي گردد

آنها .   کودکان پناهجو افغان مانند ديگر کودکان حق تحصيل دارند          -٤
 بايد بتوانند به هيچ مانعي در مدارس به تحصيل بپردازند

اعمال خشونت بر کودکان تحت هر عنوان و تـوسـط هـر کـس                   -٥
حتي پدر و مادر جرم عمومي تلقي شود و فراهنگ خشـونـت در                
 مناسبات بزرگساالن و کودکان مورد نقد جدي و عملي قرار گيرد

 جمعيت تالش براي جهاني شايسته کودکان
 ٨٦مهر  ١٦

 
 گزارش دوم از شهر ری

تالش شده است که برنـامـه هـا       .    نفر جمع شده اند    ٨٠٠جمعيتي حدود   
هدف برنامه ها آشنا کردن افکار عمومي با پديده کـار  .   شاد و چذاب باشد   

بـرنـامـه هـا در قـالـب             .   شعارها نيز در همين راستا است     .   کودکان است 
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سرود و نمايش و خواندن بخش هاي از پيمان نامه حقوق کودک توسـط     
 آمـوزش    ،تاکيدات ما بر لغو کار کودکـان      .   خود کودکان کار و خيابان است     

 دنيايي عاري از خشـونـت و فـقـر و                ،رايگان اجباري براي همه کودکان    
البـتـه ايـن را        .    ادامه خواهد داشت   ٦مراسم تا ساعت    .   استثمار است 

از جـملـه     .   بگوييم که ما براي اين مراسم مشـکـالت زيـادي داشـتـيـم                
بطوريکه .    گرفتن مجوز و غيره    ، عبارت بودند از مشکالت مالي     ،مشکالت

آخرين گزينه ما را موافقت کردند و مکاني که مـراسـم را داريـم مـکـان                     
بـا  .   مراسم اساسا به کمک مردمي بر پا شده اسـت          .   مناسبي نيست 

ما خواهان چهـانـي   .   اين حال حدود هشتصد نفر در اينجا جمع شده ايم         
 .شايسته کودکان هستيم

 
 گزارش سوم از جشن شهرری

امروز روز جهاني کودک به دعوت جمعيت تالش براي جهـان شـايسـتـه        
برنامـه  .   کودکان مراسمي در ميدان فرمانداري شهر ري برپا شده است         

دو تـم اصـلـي        .   اصلي برنامه شاد و آموزنده به مناسبت اين روز اسـت          
ما خواهان لـغـو   .   برنامه تحصيل کودکان مهاجر و لغو اعدام کودکان است    

يکي از بندهاي قطعنامه ما امروز لغو اعـدام و            .   اعدام کودکان هستيم    
و .   ممنوعيت کـار بـراي کـودکـان اسـت             .   حبس ابد براي کودکان است    

 .زندگي اي شاد و جهاني شايسته براي کودکان است
 

 گزارش چهارم از مراسم شهر ری
مراسم روز جهاني کودک در ميـدان فـرمـانـداري شـهـر ري از سـوي                       

 امروز بـرگـزار     ٤جمعيت دفاع از حقوق از کودکان کار و خيابان در ساعت            
 عصـر اسـت و         ٤االن ساعت   .    ادامه دارد  ٦اين مراسم تا ساعت     .   شد

از .    نفري به محل آمده انـد      ٣٠٠حدود  .   هنوز مراسم شروع نشده است    
امـا هـنـوز      .   کودکان کار و خيابان و خانواده هايشان و فعالين اين عرصـه           

در محل پالکاردهايي نصـب شـده        .   جمعيت در حال آمدن به محل است      
 منع کـار    ،است که مضمون آنها اساسا در رابطه با گراميداشت اين روز            

 آموزش رايگان براي همه کودکان و جـهـانـي شـايسـه بـراي                    ،کودکان
در گزارش بعدي گزارش کامل را به اطالعـتـان خـواهـيـم               .   کودکان است 

 .رساند
 

 گزارش پنجم روز کودک در شهر ري
 عصر به دعوت جمعيت تالش بـراي جـهـان شـايسـتـه                  ٤امروز ساعت   

.  اسـت   ٦اين مراسم تا ساعت   .   کودکان در پارک الله برگزار شده است      
روز .   امروز در تمام دنيا مراسم روز جهاني کودک را جشـن مـيـگـيـرنـد                   

جهاني امسال را روز مبارزه براي جهاني شايسته کودکـان و عـاري از                 
خشونت اعالم کرده اند و ما نيز براي همين امروز جمع شده ايم و ايـن      

هنوز مراسم شروع نشده است و فعال جمعيتـي    .   روز را گرامي ميداريم   
.  نفري جمع شده اند و ميدانيم که جمعيتي در راه اسـت        ٣٠٠نزديک  

 بهداشـت بـراي هـمـه          ،اميدواري ما اينست که روزي باشد که آموزش       
. و دنيايي عاري از جنگ و خشونت داشته باشيـم         .   کودکان رايگان باشد  

 قـومـيـت نـبـايـد           ، نـژاد ،ما ميگوييم هيچگونه تبعيضي بر اساس مدهب      
ما ميگوييم بايد کودکان مهاجر نيز    .   باشد و همه کودکان بايد برابر باشند      

در برنامه امـروز مـا       . حق تحصيل و يک زندگي انساني را داشته باشند 
بخشي را براي کودکان تدارک ديده ايم که سـرود و اجـراي نـمـايـش                     

و بخشي را براي توجه افکار عمومي به اين روز و حقوق کودکان             .   است
 .که جهاني است

ما براي اين روز قطعنامه اي تهيه ديده ايم که حتما بعدا آنـرا خـواهـيـد                    
 قـومـي و       ،اما خطوط کلي آن اينست که اوال تبعـيـض جـنـسـي               .   ديد

. سايه جنگ بايد روي سر جامعه و کودکان نبـاشـد          .   مدهبي نبايد باشد  
و کـودکـان     .   شرايط تحصيل و آرامش براي کودکان مهاجر فـراهـم شـود            

. کار کودکان بايد مـمـنـوع شـود          .   مهاجر مورد حمايت جهاني قرار گيرند     
کودکان از سن بسيار پايين به کار ميروند و جسم و روحشـان آسـيـب               

. بايد خانواده اين کودکان زير پوشش تامين اجتماعي بـاشـنـد           .   مي بيند 
 کـودکـان آنـهـا         ،وقتي خانواده در فقـر اسـت    .   زيرا وقتي بيکاري هست 

ناگزير به بازار کار راهي ميشوند و آسيب هاي جـبـران نـاپـذيـري مـي                  
اميدواريم که روزي اين ها همه به قوانيني در حمايت از کـودکـان      .   بينند

در عين حال ما اعالم ميکنيم که اعدام کودکان و اسـاسـا               .   تبديل شود 
 .اعدام بايد ممنوع شود

 
 مراسم روز جهانی کودک در پارک الله تهران

 گزارشي کوتاه از مراسم پارک الله
امروز به دعوت جمعيت دفاع از حقوق کودکان کار و خيابان جـمـعـيـتـي                  

 نفر نفر در پارک الله مراسـمـي بـه مـنـاسـبـت روز                    ٣٠٠ تا   ٢٥٠حدود  
در اين مراسم سخنـرانـي هـايـي از سـوي            .   جهاني کودک برگزار شد   

که در آن به حقوق کودک و ممـنـوعـيـت        .   فعالين حقوق کودک ايراد شد    
قطعنامه اي به مـنـاسـبـت ايـن روز              .   منع فوري کار کودکان اشاره شد     

 .تدارک ديده شده بود که در ميان شرکت کنندگان پخش گرديد
 

قطعنامه مراسم جمعيت دفاع از حقوق کودکان کار و 
 :خيابان

 !جهان بهتري بايد ساخت
سراسر شادي و بازي براي کودکان عاري از استثمار و خـوشـبـخـتـي                  

 !براي همگان
 
روز جشـن و      .   روز جهاني کودک فرا رسـيـده اسـت          )    مهر ١٦( اکتبر    ٧

 پول و بوق و کـرنـاي رسـانـه              ، روزي که دوباره زور    ،شادي براي کودک  
هاي رنگارنگ براي رنگ و لعاب زدن بر درو ديوار دنيا پرا از فجايع و ظلـم                 

 حمايل طرفداران حقوق کودک مـيـبـنـدنـد و بـا                ،خود ساخته ميکوشند  
نشان نوع دوستي و رعايت به سـيـنـه      .   يونيسف جام شادي مينوشند   

ميزنند و در خطابه ها و بخشنامه هـا و مصـوبـات رنـگـارنـگ وعـده و                         
تنهـا يـک روز و ايـن کـافـي                .   وعيدهاي پر طمطراق و قشنگ ميدهند     

 !!!است؟
 امـا تـنـهـا       ،با جشن هاي پر زرق و برق خواهان اکرام و خيرات و هدايا        

همه چيز در اين دنيا تغيير کرده اسـت          ! ! !   براي يک روز و اين کافيست؟     
 ، ذلـت   ، فقـر  ،همه چيز افزدوه با آهنگي چند باره استثمار         .   جز بنياد آن  
 ، گـرسـنـگـي         ، و جنگ و خوريرزي و بيخانماني         ، مسکنت ،فرودستي
 درصد ديگر مردمـان روزي    ٩٠ مرگ و غيره و غيره براي بيش از          ،بيماري

. همه چيز در اين دنيا تغيير کرده است جز بنـيـاد آن             .   ماند روزهاي ديگر  
در .   بنيادي که بر بستر بهره کشي انسـان از انسـان اسـتـوار اسـت                    

 سرکوب و زندان و از      ، کشتار ، البته اسلحه    ، پول و قدرت     ،يکسو ثروت   
 ميليون کودک کار به بـيـش   ٢٦٥سويي ديگر سهم کودک کار و افزايش        

 . ميليون در آمار رسمي است٤٠٠از 
امروز براي بيش از نيمي از کودکان جهان روزي است مـانـنـد روزهـاي                  

 آزادي و اميد به آينـد  ، تهيدستي، تحصيل، هويت، خالي از شادي،ديگر
ه و براي پدري که از بام تا شام به کارخانه و مزرعه و بندر زير بـار رنـج            

 شايد فرصتي است براي انـديشـيـدن بـه کـودک               ،کمر خم کرده است   
رنجور و محروم از دنيايي شايسته کدوکي و براي مادري که خـود نـيـز          
فرصتي براي کودکي نداشته و تمام خـاطـراتـش در قـلـمـرو رنـج کـار                   
آشپزخانه و آرزوي آسايش کودکان خويش گذشته و يـا درد مـهـاجـرت                 

در .    غم بار تر از روزي هـاي ديـگـر اسـت              ،اجباري کوله بار بسته است    
جهاني ديگر که کودکان آن اين چنين در جـنـگ و مـرک و زنـدان سـر                        

تعداد کودکان جهاني که در فقر بسر ميبرند يک ميـلـيـون نـفـر                 .   گردانند
 تعداد کودکان جهان که بدون مسکن مـنـاسـب           ،يعني يک نفر از دو کود     

 تـعـداد کـودکـان         ، ميليون تقريبا يک نفر از هر سه کودک          ٦٤٠هستند  
 نفر از    ١ ميليون نفر يعني     ٢٧٠جهان که از خدمات بهداشتي محرومند       

 تعداد کودکان جهان که بدليل دسترسي به آب سـالـم مـي               ، کودک ٧
 کـودک    ١٠٠٠ نفر از هر تقريبا ١ هزار نفر يعني ٤٠٠ميرند يک ميليون و   

است و اين حکم بشر آزاديخواه انساندوست و سازش ناپدير است کـه             
 ،بشريت در همه عرصه ها عليه مسايل رو به ازدياد عـلـيـه اسـتـثـمـار             

 جنگ سلطه بي حقوقي و غيره پا به ميدان گذاشته           ، تبعيض   ،بردگي  
و با وجود ضربه هايي که متحمل ميگيردد در ايجاد تشـکـل و صـفـوف                    

جهان بـهـتـري    .   اعتراضي خود برخاسته و برخواسته هايش پا ميفشارد       
بايد ساخت سراسر شادي و بازي براي کودکان عاري از اسـتـثـمـار و              

  .خوشبختي براي همگان
 

تامين اجتماعي کودک و پرداخت بيمه بيکاري بدون قـيـد و شـرط بـه                    
 .خانواده او يک شرط عملي مهم براي لغو کار کودک است

تعداد کودکان کار از   )   سازمان جهاني کار  ( بر اساس آخرين آمار آي ال او        
 . ميليون گذشت٤٠٠مرز 

 جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان
 آمفي تاتر روباز پارک الله

 ٨٦مهر  ١٦


