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  ٦٩شماره 

 زندگی شاد، امن و خالق حق مسلم کودکان است

امير توآلى: سردبير   ٢٠٠٨، اآتبر ١٣٨٧مھر   

 ويژه برگزارى مراسم هاى روز جھانى آودك در شھرهاى مختلف ايران
پيام به برگزارآنندگان، فعالين و شرآت آنندگان در مراسم 

 هاى روز جھانى آودك در شھرهاى مختلف ايران
   طبق اخبارى آه تا به امروز منتشر شده است، جشن هـاى            
پرشكوهى به مناسبت روز جهانى آودك در شهرهاى مختلفى 

سنندج، آرمانشاه، تهران، آامياران، پيرانشهر و غيرو       :   از جمله 
برگزار گرديده و صدها نفر در دفـاع از حـقـوق آـودك در ايـن                       

 . مراسم ها شرآت آرده ا ند
به برگزارآننده گان و به هـمـه فـعـالـيـن              " آودآان مقدمند " نهاد  

حقوق آودك آه با موفقيت اين روز مهم را بـرگـزار آـرده انـد،                    
 .تبريك مى گويد و دست تك تك شما عزيزان را مى فشارد

   دوستان گرامى عظمت آارى آه انجـام داده ايـد فـرامـوش                
در دنيايـى آـه     .   ناشدنى است و در تاريخ اين دوره ثبت ميگردد     

ناامنى، فقر و گرسنگى و فشارهاى جسمى و روحى زنـدگـى        
در دنيايى آـه    .   صدها ميليون آودك را  به نابودى آشانده است        

زندگى انسانى و امروزى به ضخامت آـيـف پـول شـهـرونـدان                  
بستگى دارد، شما پرچم دنيايى انسانى را براى همه آودآـان           

 . برافراشتيد
   در آشورى آه سرآوب، شكنجه و اعدام انسانهاى شريفـى        
آه خواهان بهتر زيستن هستند، در راس اقدامات دولت است،          
شما نماينده گان شجاع و بى تخفيف دفاع از ضعفترين بـخـش             

 . جامعه يعنى آودآان بوديد
   اثرات آار و فعاليتهاى شما بجـا مـانـدنـى اسـت، چـرا آـه                     
اهدافى را به پيش مى بريد آه در اعماق جامعه و در قلب تـك     

دور نيست آه ايـن اهـداف         .   تك انسانهاى شريف نهفته است    
 .انسانى به آمك همه ما، قانون آن جامعه گردد

 
 با آرزويى موفقيت بيشتر براى همه شما عزيزان

 " آودآان مقدمند"نهاد 
٢٠٠٨ اآتبر ١١ مهرماه، ٢٠  
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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

٢صفحه  ٦٩شماره  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  

″مراسم بزرگ روز جهاني آودك تحت عنـوان          
 در سنندج   ١٣٨٧ مهر   ١٦روز  ″   جشن بادکنکها 

با استقبال گسترده مردم و بـا شـكـوه تـمـام           
″در اين مراسم که بـه فـراخـوان            .   برگزار شد 

کانون دنيـای شـاد بـرای         ″ و  ″   موسسه هوراز 
سازمان داده شـده بـود، بـيـش از               ″   کودکان
 نفر شرکت کردند و به مدت دو سـاعـت   ٢٠٠٠

 بعد از ظهر ادامـه  ۵٫٣٠ الی   ٣و نيم از ساعت     
مــحــيــط اجــرای مــراســم مــمــلــو از          .   داشــت

پالکاردها و پارچه نوشته هایی از شعارهایـی        
قطعنامـه مـراسـم      .   حق طلبانه و انسانی بود    

بزرگ نويسي شده و بر ديوار اطراف مـراسـم           
 . نصب شده بود

مراسم با خوش آمدگویی خانم فلور محمدپـور        
دبير موسسه هوراز آغاز شد و بدنبال آن فایق         

 سخنگوی هيئت موسس کـانـون        ،کيخسروی
دنيای شاد برای کـودکـان بـه عـنـوان اولـيـن                 
سخنران اين مراسم، ضمن تبریک روز جهانـي        

 پيرامون مصـائـب      ،کودک و خير مقدم به حضار     
وی .   امروز کودکان به ایراد سخنرانی پـرداخـت       

در سخنرانی خود به لزوم توجه بيشتـر مـردم           
به وضعيت کودکان و مخصوصا کـودکـان کـار و          
تالش همگانی برای از بين بـردن مشـقـات و             

  معضالت موجود تاکيد

او دفاع از حقوق آودآان را وظيفه هـمـه           .   کرد
مردم دانست و تاآيد آرد آه اين حقوق بـايـد            

 .به صورت قانون در جامعه جاري شود

 ،در ادامه مراسم اجرای چند آیتم مـوسـيـقـی          
مسابقه مادران به همراه فرزندان و نيز قرائـت         
مقاله توسط اميد عبادی از اعضای موسـسـه         
هوراز پيرامون وضعيـت عـمـومـی کـودکـان و               
اشاره به بی حقوقيها و ظلم و ستمهایی کـه          

عـبـادي   .   به کودکان روا می شـود اجـرا شـد            
همچنين از خدمات خانم سيمين چایچـی بـه          
عنوان يك شاعر و نویسنده و فعال کـودکـان و            

در ادامـه مـراسـم،        .   زنان تجليل به عمل آورد     
مسابقه نقاشی و نيز گریم صورت کودکان کـه        
شور و شوق خاصي به مراسم داده بـود بـه             

 . اجرا درآمد

حضور جمع کثيری از فعالين حقوق کودکـان و          
زنان و همچنين حضـور چشـمـگـيـر فـعـالـيـن                 
کارگری و کارگران کـارخـانـه هـای نسـاجـی               

 نيرو رخش و فـرش      ، پرریس ، شاهو ،کردستان
غرب بافت و سایر مراکز کارگری و نيز اعضـای          
هيئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران مراسم       

پـالآـارد   .   را پرشورتر و اميد بخش تر آرده بـود         
تبريك اتحاديه آزاد آارگـران ايـران در مـراسـم              

اجرای .   برجستگي خاصي به مراسم داده بود     
گروه تئاتر موسسه نوا که گـوشـه هـائـی از               
واقعيات تلخ جامعه را به تصویر کشـيـده بـود،            
بخش دیگری از برنامه بود که حاضرین را تحت         

 . تاثير قرار داده بود

به دنبال اين بـرنـامـه هـا نـوبـت بـه قـرائـت                      
بـر اسـاس گـزارش        .   قطعنامه مراسم رسـيـد    

آميته برگزار آننده آقاي نـوشـاد درزيـوري از             
اعضای هيئت موسس کانون دنيای شاد برای       
کودکان و عضو کميته برگزار آننده اين مراسم        

 مراسم روز جھانى آودك در سنندج با شکوه برگزار شد



!بپيونديد“ آودآان مقدمند”براى ايجاد دنيايى بھتر، به   

٣صفحه   ٦٩شماره  کودکان مقدمند   

با خواندن بندهاي اين قطعنامه حضار با آف زدن و . قطعنامه را قرائت نمود
در پايان اين   .   ابراز احساسات آنرا تاييد و برگزار آنندگان را تشويق ميكردند         

مراسم جوایزی از طرف کميته برگزار آننده به کودکان حاضـر در مـراسـم                 
 . تقديم شد

آميته آردستان حزب آمونيست آارگري ايران يـك بـار ديـگـر بـه هـمـه                      
. آوشندگان اين مراسم و به همه فعالين آودك خسته نباشيـد مـيـگـويـد                

مراسم شاد و پرشور سنندج يك برگ زرين ديگر به مبارزات حق طـلـبـانـه        
 . به اميد دنيايي شاد و مرفه براي آودآان و همه احاد جامعه. مردم افزود

 آميته آردستان حزب آمونيست آارگري ايران

  قطعنامه روز جھانی کودک 

در دنيایی زندگی مـيـکـنـيـم کـه هـر روز سـردمـداران حـاکـم حـرف از                              
پيشرفتهایی بزرگ در علوم،تکنولوژی و صنایعی می زنند که همواره سود           
های مالتی ميلياردی برایشان به ارمغـان مـی آورد ولـی هـنـوز تـعـداد                       

در دنيایـی   . کودکانی که در فقر زندگی ميکنند بالغ بر یک ميليارد نفر است           
زندگی ميکنيم که حکومتها دائما ، خودکفایی و رشد نجومی در زمـيـنـه                 
های پزشکی و بيوتکنولوژی را به رخ دیگران ميکشند، اما کماکان بالغ بـر               

این دنيا پـر از کـاال و           . سيصد ميليون کودک از خدمات بهداشتی محرومند      
ثروتی است که حاصل کار و تالش اکثریت جامعه است اما تنها در انحصار              

این دنيا بيگانه با انسانيت است زیـرا طـبـق       . تعداد بسيار اندکی قرار دارد    
آمار در هر ثانيه یک کودک در جهان بر اثرنبود غذا و امکانـات بـهـداشـتـی                    
می ميرد، در حالی که این مسئله بـا هـزیـنـه ای بسـيـار انـدک قـابـل                           

کودکان زیادی به دليل فقر و فالکت روز افزون خانواده ها        . پيشگيری است 
و ایـن هـمـه در حـالـی اسـت کـه طـبـق نـظـر                            . مجبور به کار ميشوند   

کارشناسان ،تنها با یک درصد از درآمد جهانی می توان فقر را بـه کـلـی               
از این رو ما اعتقاد داریم که با همين امکانات نه تنها مـی                . ریشه کن کرد  

توان و می بایست برای کودکان دنيایی بهتر ساخت بلکه می توان به درد            
فعالـيـن و مـدافـعـان           . و رنج تمامی بشریت پایان داد، آن هم همين امروز    

حقوق کودک متشکل در کميته برگزاری روز جهانی کودک در سننـدج، در              
راستای جلب توجه افکار عمومی و ارائه راهکارهایی برای ایجاد شرایطی 
جهت بهتر زیستن کودکان، بندهای زیر را به عنوان حداقل خواسته هـای              

 :خویش اعالم می نماید

  آسایش و رفاه کودکان،تامين بدون قيد و شرط امنيت -١

قانون باید در قبال خشونـت  .   توقف فوری هر نوع خشونت عليه کودکان   -٢
 .عليه کودکان صریح و بی تفسير باشد

 ممنوعيت اکيد کار حرفه ای کودکان -٣

 سالمتی و بهداشت رایگان و با استاندارد بـاال بـرای        ،آموزش و پرورش    -۴
 همه کودکان

. ممنوعيت اکيد هر نوع تنبـيـه و آزار کـودک در خـانـواده و جـامـعـه                            -۵
 توقف فوری اعدام کودکان. ممنوعيت هر نوع زندانی و شکنجه کودکان

سرپرستی کودکان بی سرپرست توسط نهـادهـای ذیصـالح و قـابـل                   -۶
مقابله با فرهنگ عقب مـانـده       .   بررسی و کنترل و با هزینه و حمایت دولت        

 .نگاه به کودکان بدون خانواده به عنوان یتيم و غيره

 مذهـب  ،کودک مليت.    ایرانی و غير ایرانی نمی شناسد،حقوق کودک -٧
کودکان موسوم به مهاجر باید از کليه امکانات شایسته         .   و ایدئولوژی ندارد  

 .یک زندگی انسانی برای کودکان برخوردار باشد

. ممنوعيت دست اندازی به بدن کودکان زیر پوشش سنت و فـرهـنـگ                -٨
 .ممنوعيت ختنه کودکان

 کميته برگزاری روز جهانی کودک در سنندج
  کانون دنيای شاد برای کودکان،موسسه هوراز

١۶/٧/١٣٨٧ 

 گزارش مراسم روز جھانی کودک 
ــان ــودک ــوق ک ــاع از حــق ــون دف ــان ــان " ک ــودک  جشــن شــادی ک

 روز جهانی کـودک مـراسـمـی تـوسـط           87 مهر  17امروز چهار شنبه    
 بعد از ظـهـر بـرای ایـجـاد              3کانون دفاع از حقوق کودکان در ساعت        

 نـفـر در       1000فضایی شاد برگزار شد این مراسم با شرکت بيش از           
مراسم با برنامـه    .   سالن ورزشی احمد پناه با شکوه بسيار برپا شد          

های شاد برای کودکان به همراه ایستگاه نـقـاشـی و مسـابـقـه و                    
مراسم ابتدا با خير مقدم مهمانان .   موزیک شاد برای آنها انجام گردید 

شهرستانی و حضاران توسط نازی سعيدی شـروع شـد و سـپـس                 
برنامه های متنوع و شادابی برای کودکان با هنر نمایی هـای نـازی               
سعيدی صورت پذیرفت که کودکان و خانواده های آنان را به وجد آورد            
و کودکان با شور و اشتياق جواب سر می دادند و شادی و خنـده را                 
به تمام معنا فریاد می زدند در بـخـش دیـگـری از مـراسـم سـرود                        
خوانی، دیکلمه و شعر توسط کودکان با زیبایی های خاص کـودکـانـه        
انجام گرفت که مورد تشویق های پی در پـی حـاضـران قـرار مـی                      

در کنار مراسم همزمان ميز هایی مخـصـوص بـرای کـودکـان                .   گرفت
. چيده شده بود تا بتوانند نقاشی های خود در کنار همدیگر بکشـنـد             

هنر نمایی گروه های سرود و موسقی مهد کودک هـا نـيـز در ایـن                    
 .مراسم جالب بود و توجه حـاضـران را بـه خـود جـلـب مـی کـرد                            

کـه در آن بـر حـقـوق             .    ماده قرائـت شـد         11در ادامه بيانيه ای در      
انسانی کودکان اشاره داشت در بند هایی از این بـيـانـيـه خـوهـان                    
توقف و لغو احکام اعدام و حبس و شکنجه برای کودکان در جـامـعـه                 
شده بود همچنين بند هایی از این بيانيه خواستار تـأمـيـن امـنـيـت،                  

این بيـانـيـه     .   مسکن و رفاه برای کودکان خيابانی و بی پناه شده بود          
توسط فاطمه زمانی قرائت گردید که مورد تشویق های بسياری قرار        
گرفت و خانواده ها با تایيد بر مطالبات و خواست ها این قطـع نـامـه                  
فضایی را به وجود آورده بودند که رضایتمندی بسيـاری را از انـجـام                  
چنين مراسمی توسط فعالين کانون ابـراز داشـتـنـد و بـا سـوال از                      
فعالين کانون خوهان آشنایی بيشتر با فعاليت ها و عضـو شـدن در             
کانون می شدند در ادامه نيزانجام مسابقات سرگـرم کـنـنـده بـرای                 
کودکان و دادن جایزه به آنها فضای شادی را در مراسم ایجاد کرد در               
بخشی از مراسم نواختن ساز توسط یکـی از دوسـتـداران حـقـوق                  

در محل مراسم هم پـال کـارت هـا و بـرگـه                   .   کودک صورت پذیرفت    
نوشته های بسياری در دفاع از حقوق کودکان بر جای جـای مـحـل                 
مراسم نصب شده بود که توجه بسياری را به خود جلب می کرد در               

کودکان مجرم نيستند و    :   چندی از این پالک کاردها نوشته شده بود         
نباید همچون بزه کاران حرفه ای محاکمه شوند و خوهان مدد کـاری              

مجری برنامه در بـيـنـابـيـن          .   این کودکان بجای محاکمه آنها شده بود      
برنامه ها ی مراسم نيز بند هایی از کنوانسيون حقوق کودک را بـاز                
گو می کرد و سخنانی در مورد فعاليت ها کانـون ایـراد مـی کـرد و                
. خواستار توجه بسيار به وضعيت کودکان توسط والدین و جامعه شـد  

مراسم با رقص و شادی کودکان با موسقی شاد با شکوه بسيار در              
 بعد از ظهر پایان پذیرفت و جمع ها و خانواده های بسياری             5ساعت  

 در این مراسم به عضویت در کانون در آمدند



 مراسم روز جھانی کودک در کامیاران
 برگ قطع نامه و حـدود      100 صبح حدود 10 ساعت 87  /   7 /   17امروز در تاریخ  

 برگ تراک کودکانه یونيسف در سطح شهر و پارک مولوی کـرد بـا حضـور              400
کودکان و تعداد زیادی خانواده مراسيم روز جهانی کودک برگزار گردید و در ایـن               

 سـاعـت بـه        1مراسم کودکان به بازی و شادی پرداختند که حدودا این برنامه           
 سالـه قـرائـت شـد و           9طول انجاميد و قطع نامه در پایان برنامه توسط کودک          

ضمنا این برنامه برای چهارمين سال اسـت کـه در شـهـر                    مراسم پایان یافت  
  .کامياران برگزار ميشود

 قطعنامه ای که در ميان حضار پخش شد بدین مضمون بود
 

  قطعنامه روز جھانی کودک

در دنيایی زندگی ميکنيم که هر روز سردمداران حاکم حرف از پيـشـرفـتـهـایـی        
بزرگ در علوم،تکنولوژی و صنایعی می زنند که همـواره سـود هـای مـالـتـی                     
ميلياردی برایشان به ارمغان می آورد ولی هنوز تعداد کودکـانـی کـه در فـقـر                     

 .زندگی ميکنند بالغ بر یک ميليارد نفر است

در دنيایی زندگی ميکنيم که حکومتها دائما ، خودکفایی و رشـد نـجـومـی در            
زمينه های پزشکی و بيوتکنولوژی را به رخ دیگران ميکشند، اما کماکان بالغ بر              

  .سيصد ميليون کودک از خدمات بهداشتی محرومند

این دنيا پر از کاال و ثروتی است که حاصل کار و تالش اکثریت جامعه است امـا          
ــرار دارد                                     ــی قـ ــدکـ ــار انـ ــيـ ــداد بسـ ــعـ ــار تـ ــصـ ــحـ ــا در انـ ــهـ ــنـ  .تـ

این دنيا بيگانه با انسانيت است زیرا طبق آمار در هر ثانيه یک کودک در جـهـان              
بر اثرنبود غذا و امکانات بهداشتی می ميرد، در حالی که این مسئله با هزینـه            

کودکان زیادی به دليل فقر و فالکـت روز     . ای بسيار اندک قابل پيشگيری است 
و این همه در حالی است کـه طـبـق              . افزون خانواده ها مجبور به کار ميشوند      

نظر کارشناسان ،تنها با یک درصد از درآمد جهانی می توان فقـر را بـه کـلـی            
از این رو ما اعتقاد داریم که با همين امکانات نه تنها می توان و  . ریشه کن کرد 

می بایست برای کودکان دنيایی بهتر ساخت بلکه مـی تـوان بـه درد و رنـج                   
ــروز                                    ــن امـ ــيـ ــمـ ــم هـ ــان داد، آن هـ ــایـ ــت پـ ــریـ ــی بشـ ــامـ ــمـ  .تـ

فعالين و مدافعان حقوق کودک متشکل در کميته برگزاری روز جهانی کودک در             
سنندج، در راستای جلب توجه افکار عمومی و ارائه راهکارهایی بـرای ایـجـاد                
شرایطی جهت بهتر زیستن کودکان، بندهای زیر را به عنوان حداقل خـواسـتـه               

  :های خویش اعالم می نماید

ــيــت                  -١ ــن ــد و شــرط ام ــي ــدون ق ــامــيــن ب ــاه کــودکــان           ،ت   آســایــش و رف
قانون باید در قبال خشونت عليه .   توقف فوری هر نوع خشونت عليه کودکان     -٢

 .کودکان صریح و بی تفسير باشد

 ممنوعيت اکيد کار حرفه ای کودکان -٣

 سالمتی و بهداشت رایگان و با استاندارد باال برای هـمـه           ،آموزش و پرورش    -۴
 کودکان

ممنوعيت هـر   .   ممنوعيت اکيد هر نوع تنبيه و آزار کودک در خانواده و جامعه             -۵
 توقف فوری اعدا کودکان. نوع زندانی و شکنجه کودکان

سرژرستی کودکان بی سرژرست توسط نهادهای ذیصالح و قابل بررسی و          -۶
مقابله با فرهنگ عقب مانده نگاه به کودکـان         .   کنترل و با هزینه و حمایت دولت      

  .بدون خانواده به عنوان یتيم و غيره

 مـذهـب و       ،کودک مليـت  .    ایرانی و غير ایرانی نمی شناسد      ،حقوق کودک   -٧
کودکان موسوم به مهاجر باید از کليه امکانات شـایسـتـه یـک            .   ایدئولوژی ندارد 

 .زندگی انسانی برای کودکان برخوردار باشد

. ممنوعيت دست اندازی به بدن کودکان زیـر پـوشـش سـنـت و فـرهـنـگ                        -٨
 .ممنوعيت ختنه کودکان

٤صفحه   ٦٩شماره  کودکان مقدمند   

بیانیه جمعیت تالش برای جھان شایسته کودکان به 
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 مهر، روزي که بيش از نيم قرن است بعنوان روز کودک            16اکتبر،   8
در شرايطي به استقبال اين روز مـي رويـم     .   نامگذاري شده است  

 سال در جاي جاي جهان بـه        15 ميليون کودک زير     250که بيش از    
جاي تحصيل و بازي شبانه روز خود را با کارهاي سخت و طـاقـت               

 .فرسا سپري مي کنند

 کودک يک 3 کودک يک کودک در فقر به سر مي برد، از هر 2از هر 
کودک بدون دسترسي به مسکن مناسب زندگي مي کند از هـر        

 . کودک يک کودک از خدمات بهداشتي و درماني محروم است7

-و به همه اينها بيافزاييد آمار رو به فزوني کودکـان کـار را، بـهـره                   
کشي رو به گسترش اقتصادي، جسمي و حتي جنسي کودکـان           

 . کار را، در سراسر جهان

 برابر شدن کودکان کار و خيابان در طي يـکـسـال          2در ايران شاهد    
 درصدي خشـونـت عـلـيـه          35گذشته بوديم، و نيز افزايش حداقل  

کودکان، ازدواج هاي اجباري و البته قانوني کودکان، اعدام کودکان           
اند، مورد آزار     سالگي مرتکب شده   18و اعدام براي جرمي که زير       
از کودکان دوره راهنمايي طـبـق       %   31و اذيت جنسي قرار گرفتن ،     

 . ميليون کودک کار در سراسر ايران7تحقيقات ميداني، و وجود 

آيا به راستي برگزاري چنـد سـاعـت مسـابـقـه نـقـاشـي دريـك                       
فرهنگسرا و بادبادک بازي در يک پارک در روز خاصي از سال تنـهـا               

 .سهم اين کودکان از کودکي شان است

 ساله کودک کار و خـيـابـان، يـک       9مرتضي رحمتي  :   خبر کوتاه بود  
 10 نتوانست پول فالهايي که تا ساعت        87هفته مانده به روز عيد      

 .  خواهر و برادرش برساند5شب مشغول فروششان بود به 

جانش را که مورد آزار و اذيت جسـمـي و جـنـسـي قـرار             پيکر بي 
 اهالي محل اطراف پاسگاه نعـمـت        22/12/86گرفته بود، صبح روز     

آباد پيدا کردند، شلوارش دور گردنش بود و دستهايش با پيراهنش           
 .بسته شده بود

 ساله که مي خـواسـت درس بـخـوانـد و              11زهرا : خبر کوتاه بود 
روزنامه نگار شود و دخترهاي بدبخت دفاع کـنـد بـا قـرص بـرنـج                      

بـا مـردي     ! !   خودکشي کرد چرا که نمي خواست به ازدواج قانوني     
 . ساله که پدرش داشت زهرا را به او مي فروخت تن دهد35

 : ...خبر کوتاه بود

فجايعي از اين دست امسال هم مثل هر سال بسيـار رخ دادنـد،                
اما به راستي اگر دوايي اين درد، برگزار کـردن دو سـه مـراسـم                    

هايشان و بـعـد      تفريحي براي حداکثر دو سه هزار کودک و خانواده        
فراموش کردن کودکان تا يکسـال بـعـد، کـه مـراسـمـي بـاشـد،                      

  نيست، پس چيست؟.... نمايشگاهي، فرهنگسراي 

آيا با حذف ظاهري کودکان کار و خيابان از سطح شهر و سـپـردن            
آنها به دستان مخوف باندهاي زيرزميـنـي و زيـبـا سـازي چـهـره                     

 شود؟مشکل حل مي!! شهر

آيا با اعالم نکردن آمار کودک آزاري، ديگر هيچ کـودکـي مـورد آزار                  
قرار نمي گيرد؟ آيا با خريدن يک فال چند صد توماني از کودک کـار               
وظيفه اجتماعيان به انجام رسيده است؟ و ايـن کـودکـان را بـه                    

 !و بسيار آياهاي ديگر پشت ميز مدرسه بازگردانده ايم؟

مسـئـول   .   مسئول مرگ مرتضي، تنها يک يا چند فرد بيمار نيستند         
مرگ مرتضي سيستمي است که از کودکان بهره کشي اقتصادي         

مسئول مرگ مرتضي جامعه اي است که در دفـاع از              .   مي نمايد 
مسئول مرگ مرتضي تـک تـک        .   حقوق او هيچ گامي بر نمي دارد      

 ما هستيم که از کنار اين فاجعه اجتماعي بي توجه مي گذريم و 



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

از آودآان برايمان . در ميان بگذاريد

٥صفحه   ٦٩شماره  کودکان مقدمند   

 گرامیداشت روز جھانی کودک در کرمانشاه 
 مراسم گراميداشت روز جهانی کودک به مـيـزبـانـی        11 صبح تا    9مهر از ساعت     16

 نفر از کـودکـان مـهـد            1000سازمان بهزیستی کرمانشاه برگزا شد در این مراسم         
کودکها و دبستانهای مختلف به همراه خانواده هایشان شرکت کرده بودند کـودکـان              
در حالی که صورتهایشان نقاشی شده بود و پالکاردهایی در دفاع از حقوق خود در               
دست داشتند به شادی پرداختند در مراسم بروشور ها و بيانه ی جمـعـيـت تـالش         
برای جهان شایسته کودکان و قطعنامه همایش کودکـان کـار و خـيـابـان بـه طـور                     

  گسترده پخش شد گزارش به همراه تصاویر است

 87 / 7 / 16انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه 

 کانون دفاع از حقوق زنان و کودکان تھران
امروز روز جهانی کودک است، آنانی که در دنـيـای امـروز                
آسيب پذیرترین و مظلوم ترین قربانيان انواع استثمار، بـی           

در حـالـيـکـه       .   حقوقی، تبعيض، جنگ و خشونت هسـتـنـد        
دنيای علم و تکنولوژی ادعای دستيابی به آخـریـن یـافـتـه               
های خود را دارد، این سيل عظيم همچنـان آمـاج انسـان               
ستيزی و توحش قرار می گيرند و سوء تغذیه، خشـونـت،             
محروميت از تحصيل، اعتياد، فقر و هـزاران مـعـضـل دیـگـر             

 .سالمت زندگی آنان را به مخاطره انداخته است

کانون دفاع از حقوق زنان و کودکان تهران در جـایـگـاه یـک              
نهاد اجتماعی طرفدار حقوق بشر و زنـان و کـودکـان، در                 
ادامه ی فعاليت های فرهنگی و اجتماعی خود در حمایت          
از کودکان و جانبداری از حقوق آنان و بذل توجه جامعه بـه              
وضعيت آنان در جهت یافتن راهکارهای مناسب در بـهـبـود             
وضعيت آنان، به همـيـن مـنـاسـبـت اقـدام بـه بـرگـزاری                      
نمایشگاه عکس با موضوع کودکان کار و خيابان، با برنـامـه            

تئاتر کودکان، ميز کـتـاب، غـرفـه ی            :   های جانبی همچون  
، کـارگـاه   )رایگان(صنایع دستی، مشاوره های روانشناسی 

سفالگری و نقاشی برای کودکان نموده اسـت تـا ضـمـن               
ایجاد فضایی شاد برای آنان، توجه شهرونـدان را بـه ایـن                

 .مسئله ی مهم معطوف گرداند

(این برنامه که در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جـمـعـه            
 6 صبح لغایـت    10از ساعت )   1387 مهر ماه ١٩ و 18 و 17

خيابان شریعتـی،   :   بعدازظهر در محل پارک اندیشه واقع در      
پایين تر از پل سيد خندان برگزار گردید با استقبال خانـواده            

 .ها و کودکان مواجه شد

کانون دفاع از حقوق زنان و کودکان تـهـران بـا درخـواسـت               
مين زندگی شاد و سالم     ت أ مطالبات ذیل همچنان خواستار     

برای کودکان و ارتقاء سالمت، عدالت، صلح، آرامش و رفاه          
 :برای آنان است

آموزش اجباری و رایگان، حق همه کـودکـان اسـت و               .1
مين امکانات و آسایش برای تمامی      ت أ دولت موظف به    

 .کودکان و خانواده های بی بضاعت می باشد

ما خواهان تغذیه سالم، بهداشت، امـکـانـات رفـاهـی،           .2
 .آموزش و لغو کار کودکان هستيم

مين مالی، بيمه و خدمات درمانی رایگان برای    ت أ کمک و    .3
 . سال بدون تبعيض مليتی18تمام کودکان زیر 

ما خواهان لغو هرگونه خشونت، کودک آزاری و اعـدام         .4
 . سال می باشيم18کودکان زیر 

دولت موظف است با ایجاد مراکـز امـن بـرای دخـتـران                  .5
فراری و کودکان خشونت دیده از آنـهـا حـمـایـت کـنـد و                      

 .مسئول حفظ امنيت جانی کودکان است

اجرای کامل حرمت و حقوق انسانـی کـودکـان و لـغـو                  .6
 .هرگونه آزار، استثمار و خشونت

اجرای کامل حقوق پيمان نامه کودکان بـدون هـرگـونـه             .7
 .مصلحت اندیشی، تبعيض جنسيتی، قوميت، نژاد و مليت

داشتن شناسنامه، تحصيل و بهداشت رایگان و تمامی         .8
حقوق انسانی و حقوقی برابر با کودکان ایران، حق هـمـه      

 .ی کودکان تبعه ی خارجی می باشد

 کانون دفاع از حقوق زنان و کودکان تهران

 2008اکتبر  8 1387مهر ماه ١٧

 بیانیه جمعیت تالش برای جھان شایسته کودکان : ادامه

با سکوت خود راه را براي ادامه بهره کشي، آزار، شکنجه و قتل کودکان بـاز مـي                    
 .گذاريم

در اين روزها، در آستانه روز جهاني کودک در حاليکه مليت، نژاد، مذهب، طبقـه و                 
جنسيت به ابزارهايي براي تعدي و تعرض به حقوق کودکـان تـبـديـل شـده انـد،                      
برماست که خواستها و حقوق بر حق کودکان را بار ديگر اعالم کنيم و تالش بـراي                 

 .دستيابي به آنها را هر روز و هر لحظه پي گيريم

 :ما خواهان

 - ممنوعيت بهره کشي از کودکـان      - بهداشت و درمان رايگان براي همه کودکان       -
تـوفـق خشـونـت عـلـيـه             - توقف اعدام کودکان - آموزش رايگان براي همه کودکان    

 تأمين اجتماعي و بيمه براي همه کودکان - کودکان

از آن رو که جمهوري اسالمي ايران از امضاء کنندگان پيمان جهاني حقـوق کـودک                 
 .عالوه بر رعايت مفاد آن بايد به تبليغ و ترويج و آموزش اين مفاد نيز بپردازد. است

 !ما خواهان عمل به اين تعهدات هستيم

ما اجراي مفاد فوق را در مورد تمامي کودکاني که در درون مرزهاي ايران زنـدگـي                  
صرف نظر از نژاد، مذهـب، جـنـسـيـت، مـلـيـت، بـه                    .   مي کنند ضروري مي دانيم    

 .خصوص کودکان افغاني و کودکان کار که مورد تبعيض و ستم مضاعف هستند

ما افراد بزرگسال جامعه هستـيـم کـه      . کودکان قادر به دفاع از حقوق خود نيستند 
بيايد همگام بـا يـکـديـگـر، جـهـانـي بسـازيـم                   .   بايد به دفاع از حقوق آنها بپردازيم      

 !شايسته کودکان بياييد کودکيشان را به آنها بازگردانيم
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 روز چهار شنبه آغاز شد 87  /   7  /   17 صبح در تاریخ     9.5مراسم در ساعت    
 نفر شامل کودکان و اوليا و مربيان و مـهـد کـودک          500که با حضور حدود     

افق و کيما با راهپيمایی از ميدان استقالل تا پارک خـيـام بـا هـمـراهـی                  
تعداد زیادی افراد مدنی آغاز گردید در حين راهپيمایی کودکان با سر دادن             
شعار ها زیبائی مراسم را دوچندان کردند همچنين در طول مسير کودکان            

   :پالکاردهایی را با خود حمل ميکردند که مضمون آنـهـا از ایـن قـرار بـود                     
 

کـودک مـقـدم        -ما جهانی شایسته کودکان ميخواهيم         -کودکان مقدمند   
امـکـانـات و رفـاه           -اقتصادی و اجنماعی    ,   است بر هر مصلحت سياسی      

کودکان معلول باید از بهداشت و آمـوزش بـرخـوردار شـونـد                -حق ماست   
پس از پيمودن مسير در پارک خيام برنامه با سـخـرانـی در مـورد کـودک                     

 سال مورد 18آزاری و اشکال و ابعاد آن از تنبيه کودک تا اعدام کودکان زیر             
نقد و بررسی قرار گرفت بعد از آن قطعنامه در ميان کف زدن هـای حضـار                  
قرائت شد و مراسم با نقاشی کودکان بـر روی پـارچـه و پـخـش کـردن                        
موسيقی های شاد کودکانه همراه بود که با پذیرائی از حضار در سـاعـت               

  . به پایان رسيد12.5

 قطعنامه روز جهانی کودک در پيرانشهر

جهان بنا گوشمان، جهاني آه ما درآن مـي زيـيـم، جـهـانـي آآـنـده از                          
نامهرباني وبرسميت نشناختن حـقـوق انسـانـي واجـتـمـاعـي انسـان                    

جهاني وارونه آه درآن هيچ چيز سرجاي خـود نـيـسـت وحـقـوق                   . است  
اساسي بشر ومنزلت وارزش انسان درپيوند با معيارهاي امـروز جـامـعـه                

آري شالوده اين جهان آه ميـبـايسـت بـنـيـانـش بـرآزادي             .   بشري نيست 
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 مـي         

آودآي آه امروز نه خانواده ،نه جامعه آن رسالت تاريـخـي خـود را               .   گردد
براي پرورش اصولي علمـي وانسـانـي وي بـه انـجـام نـرسـانـيـده ودر                          
بيشترجوامع بشري از بي حقوقي آامل وعذاب جسمي ورواني بشـدت            

امن ترين پناهگاهها براي او تبديل به ميدان هجـوم وتـعـرض              .   دررنج است 
. به جسم وجان وشخصيت ومنزلت اجتماعي وانساني وي گرديده اسـت          

آودآي آه حتي قادر به اعالم موجوديت وقدعلم آردن دربرابـرهـمـه ايـن                
ما آمده ايم جهت احقاق حقوق ذاتـي وانسـانـي ايـن               .   ناماليمات نيست 

سرمايه هاي جامعه بشري دربرابر همه اين تعارضات ونامهربانيها سـيـنـه             
وبه موج توفاني جـنـبـش دفـاع از حـقـوق ايـن قشـرآسـيـب                        .   سپرآنيم

باشد آه جهاني آودآانه وانساني براي کودکـانـمـان          .   پذيرجامعه بپيونديم 
هيئت اجرائي گراميداشت روز جهاني آودك مـواردذيـل را       .   داشته باشيم 

درجهت برسميت شناختن حـقـوق آـودك وبـرداشـتـن گـامـي عـمـلـي                       
واساسي براي آن خطاب به همه آحاد جامعه بشري خصوصًا خـانـوادهـا،              

 :دولت ونهادهاي عالقمند ومرتبط بـا مسـايـل آـودآـان عـنـوان مـيـدارد                      
 
حقوق آودك جهانشمول است وبرهرمالحظه ومنفـعـت مـلـي ،نـژادي               -1

ــك ارجـــح اســـت                          ــاســـي وايـــدئـــولـــوژيـ ــتـــصـــادي ســـيـ    .،اقـ
آودآان بايد از همه حقوق ومزاياي اجـتـمـاعـي بـرخـورداربـاشـنـد آـه                     -2

ــوداســت                            ــوج ــا م ــده وي ــه ش ــت ــاخ ــن ــت ش ــي ــم ــرس ــه ب ــع ــام  .درج
آزادي آودآان درابراز عقيده واحسـاسـات و ارزشـگـذاري بـه عـقـايـد                      -3

 وافكارآنان

رعايت حقوق هر آودك براي معاشرت و زندگي اجتماعي وممـنـوعـيـت              -4
هرنوع جدا سازي ومحروم آردن آودآان از محيط اجتماعي ومعاشـرت بـا              

 ديگر آودآان

سال وپيگيري قاطـع وسـريـع        16ممنوعيت آارحرفه اي براي آودآان زير     -5
 آودآان آار وآودآان خياباني وپيشگيري از تراژديها وفجايع جبـران نـاپـذيـر         

ممنوعيت هرنوع آزارجسـمـي وروحـي آـودآـان درخـانـواده ،مـدارس                   -6
 ومـــوســـســـات آمـــوزشـــي ودرســـطـــح جـــامـــعـــه بـــه طـــورآـــل                  

ممنوعيت هرنوع برخورد تحقيرآميـز، مـردسـاالرانـه و پـدرسـاالرانـه بـا                 -7
ــاعــي                      ــم ــت ــؤســســات اج ــا وم ــاده ــه ــواده ون ــان ــردرخ ــت ــان دخ ــودآ  آ

تأمين يك زندگي شايسته انساني براي آودآان داراي نقص بدنـي ويـا            -8
عقلي وفراهم آردن امكانات وتسهيالت الزم بـراي شـرآـت فـعـال آنـان                    
ــانــوادگــي شــان                              ــاعــي جــدا از وضــعــيــت خ ــدگــي اجــتــم  درزن

مبارزه با اعتياد آودآان، حمايت آودآان درترك اعتياد ومقابله قـاطـع بـا         -9

 ادامه برگزاری مراسم روز جھانی کودک در مريوان و سنندج گزارش روز جھانی کودک در پیرانشھر 

 مـهـر     ١٩بنا به اخبار رسيده به کميته کردستان حزب امروز جـمـعـه          
مراسمی بمناسبت روز جهانی کودک در کنار درياچه زريبار در شـهـر             

ناميـده شـده     "   جشن بادباکها " در اين مراسم که     .   مريوان برگزار شد  
 نفر از خانواده ها و کودکانشان شرکت کرده بـودنـد و              ٧٠٠بود حدود   

 .شامل برنامه های تفريحی و سرگرمی برای کودکان بوده است

همچنين، بدنبال مراسم باشکوه روز جهانی کودک در روز سه شنبه           
 مهرماه نيز مـراسـم ديـگـری از             ١٧در شهر سنندج، روز چهارشنبه      

بـنـا بـه      .   طرف کانون دفاع از حقوق کودکان در سننـدج بـرگـزار شـد           
 نفر در اين مراسم ١٠٠٠گزارش کانون دفاع از حقوق کودکان بيش از  

شرکت داشتند و برنامه های آن شامل نقاشی و مسابقه و موزيک،         
در ايـن    .   سرود خوانی، ديکلمه و شعر توسط کـودکـان بـوده اسـت               

 ماده ای قـرائـت شـد کـه در آن بـر                   ١١مراسم همچنين يک بيانيه     
حقوق انسانی کودکان و توقف و لغو احکام اعدام و حبس و شکنجه             
برای کودکان تاکيد شده بود و همچنين خـواهـان تـامـيـن امـنـيـت،                     
مسکن و رفاه برای کودکان خيابانی و بی پناه شده بود، و پالکاردهـا           
و برگ نوشته هائی در دفاع از حقوق کوکان در محل مراسـم نصـب                 

کودکان مجرم نيستنـد و    :   شده بود که از جمله آنها نوشته شده بود        
نبايد همچون بزه کاران حرفه ای محاکمه شوند و خواهان مدد کـاری             

 .اين کودکان بجای محاکمه آنها شده بود

 ١٠  –  ١٣٨٧مـهـر       ١٩ کميته کردستان حزب کمونيست کارگری ايران    

 عــامــلــيــن تــولــيــد قــاچــاق وفــروش مــواد مــخــدردربــيــن آــودآــان            
داشتن تفريح، بازي، آسايش واستراحت وبرخورداري از امكانـات     -10

مناسب جهت انجام فعاليت هاي فرهنگي ،هنـري وورزشـي حـق            
ــد                         ــاشـــــ ــودك مـــــــي بـــــ ــرآـــــ ــلـــــــم هـــــ  .مســـــ

تأمين بهداشت وسالمتي آودك درباالترين سطح ممكـن وارائـه     -11
 خدمات بهداشتي ودرماني رايگان

تأمين مسكن مناسب براي همه وباالخص براي خانواده هـايـي     -12
  .آه آودك دارند

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

برخورداري از تغذيه مناسب، مكفي ومقوي ودراخـتـيـارقـراردادن           -14
 غذاي مجاني درمدارس ومهدآودآها

تأمين رفاه وسعادت هرآودك مستقل از وضعيت خانـوادگـي ،بـا      -15
جامعه است ودولت موظف است استاندارد واحدي از رفاه وامكانات          
رشد مادي ومعنوي آودآان ونوجوانان رادرباالترين سـطـح مـمـكـن               

 تضمين آند

جنبش دفاع ازحقوق آودك هرگونه جـنـگ افـروزي وعـمـلـيـات              -16
نظامي را نه تنها درمنطقه بلكه درآل جامعه بشري مخـل امـنـيـت                
وآسايش عمومي خصوصًا آودآان دانسته ودرمقابل آن قدعلم آرده         

  .واعالم موجوديت مي آند

ــي                          ــانـ ــاي انسـ ــبـ ــاي زيـ ــهـ ــانـ ــق آرمـ ــقـ ــحـ ــد تـ ــيـ ــه امـ  بـ
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