
 

  افق روشنیت کارگريسا

 قطع نامه جشنواره

٢٠٠۶سنندج - روز جهانی کودک روز جهانی کودک  

 
 ماه هشتاد و پنجمهرهفدهم                                                                                                 سايت تشکل

 
 

 

، حرمت وحقوق کودک بگيريم آمده ايم که بگوييم زندگیجهانی کودکان را جشن ما دورهم جمع شديم که روزامروز

فراهم کردن شادی وخوشی .نمی شود شادی محدود  اين روز برای ما تنها به برگزاری جشن و .بايد دراولويت باشد

برای کودکان، جشن روزکودک ، برگزاری هزاران فستيوال وجشنواره تنها بخش های کوچک از کارهايی است که 

.رای کودکان به انجام برسانيمما می توانيم ب  

در  کودک برميلونها است که زندگی را  وضع موجود دادخواست عليه اين تالش طرح ازمهم ديگريک بخش بسيار   

ميلونها کودک دراين کره خاکی درهمه کشورهای دنيا درفقرو بدختی بسرمی برند بهره کشی از  .دنيا تلخ کرده است

پرورش از  گی ، عدم بهداشت ودرمان ، جنگ وخشونت ، محروميت از آموزش و و گرسن کودکان کار، سوء تغذيه

 وتبعيض  و فالکت، فقر کودکان کشورما هم از.  کشيده اند تباهی مهمی هستند که زندگی کودکان را بهمسايل بسيار

ان قربانی نوجو نابرابری رنج می برند هزاران کودک بی پناه وخيابانی در ايران زندگی می کنند، هزاران کودک و

فقر به جرم بزهکاری درزندانها بسرمی برند کم نيستند کودکانی که روزهای کودکی و نوجوانی خود را در زندانها 

 نيستند کودکانی که جسم   سالگی ميرسند حکم اعدام درحقشان اجرا می شود کم١٨سپری می کنند و همينکه به سن 

 زندگی طعم تلخ  تفاده قرار ميگرد، تحقير می شوند و درتماموجانشان دردوران کودکی مورد آزار، شکنجه و سواس

کودکان ونوجوانان هيچ . رنجنامه کودکان بسی گرانتر وسنگين تر از اينهاست . اين آزارها وحقارت را باخود دارند

نی که اما گذشتن از اين حقايق تلخ  وچشم پوشی کردن ازحقايق غير قابل انکار گناهی است نا بخشود .گناهی ندارند

ناخوش کودکان به اقدامات بزرگترها درمقياس جامعه بستگی   خوش و  زيرا دنيای  ما بزرگترهاست همه به عهده 

  و  دهند اگر تبعيض را بخوبی انجام اين جامعه سازمان دارد دولت دارد ارگانهای اين جامعه اگر وظايفشون  .دارد

ای هزينه های گزاف وکالن داران مقدم باشد، اگر بجمنافع زورمار نباشد اگرحقوق وحرمت انسان برنابرابری در ک

توان گفت ما يک جامعه سالم وکودکان دراولويت باشد، آنوقت ميبازيهای سياسی رعايت حقوق شهروندان نظامی و

 ولی حقايق موجود،آمارها،  . زندگيست  جامعه ای شايسته ی چنين در گفت کودک  می توان   داريم انسانوشايسته 

، کودکان قربانی وضع موجود کند واقعيتی تلخ اما انکار ناپذيردات ازعمق اين مشکالت حکايت ميگزارشات ومشاه

!سکوت دراين رابطه جايزنيست ، حقوق کودکان بايد رعايت شود زندگی کودک بايد تامين شود. هستند    

 



 

رای زندگی کودکانه آنها احترام قائل بايد ب. کودکان اين جامعه کودکان ما هستند نبايد از کنار درد ورنج آنها بگذريم 

پس بيايد باهم کوشش کنيم که شرايط بهتری برای کودکان فراهم . فرصت کودکانه زيستن را ازآنها نگيريم   و شويم

.نماييم   

ما شرکت کننده گان درجشنواره مراسم روزجهانی کودک، متحد ويکپارچه خواستاررعايت حقوق کودک وتامين اين 

  همه کودکان درجامعه هستيممطالبات برای

  

 زيستی امين مسکن وامکانات رفاهی و، ت، کودکان کاروخيابانکان بی پناه کود رسيدگی فوری به زندگی -١ برای 

  آنان بدون هيچ گونه تبعيضی با ديگر افراد جامعه

آموزش وپرورش ،بهداشت ودرمان رايگان  برای همه کودکان -٢        

  سال١٨ انجام کارحرفه ای برای کودکان زير ممنوعيت -٣      

تامين امنيت ، آسايش ورفاه ، برخورداری از يک زندگی شاد وانسانی برای همه کودکان -۴        

لغو  و جامعه   تبعيض با ديگراعضای پرورش برای کودکان پناهنده بدون ، بهداشت وآموزش وتامين امنيت -۵      

ن پناهنده افغانی از تحصيالت می شودمقرراتی که باعث محروميت کودکا  

  سال١٨ممنوعيت اعدام در قوانين کشور وممنوعيت حبس وشالق برای کودکان زير  -۶     

لبنان ، فلسطين ، عراق واسرائيل را به شدت محکوم می کنيم تار شهروندان وکودکان بی دفاع درجنگ وکش -٧      

ر دادگاههای بين المللی هستيموخواستار محاکمه فوری جنايتکاران جنگی د  

ازمطالبات کارگران برای دريافت حقوق معوقه خود و مبارزه عليه اخراج وبيکار سازی وتالش برای ايجاد  -٨      

.تشکل درهمه مراکز کارگری حمايت می کنيم  

 

 پرتوان باد جنبش دفاع از حقوق کودک
 

شرکت کننده گان درجشنواره دفاع از حقوق کودکان -  

جامعه حمايت از زنان -  

کانون دفاع از حقوق کودکان -  

  تهران–کانون دفاع از زنان و کودکان ايران  -

١٣٨۵مهرماه ١۶  

 

  


