
 

  افق روشنیت کارگريسا

 گزارشی کوتاهی از مراسم روز جهانی کودک
   در پارک الله و متن سخنرانی افسانه عظيم زادهدر پارک الله

 عضو جمعيت دفاع از حقوق کودکان کار و خيابان 

 جماه هشتاد و پنمهرپانزدهم  سايت شورا                                                                                               
 

  

 محل آمفی تئاتر رو باز پارک الله شاهد گردهمايی بزرگی در دفاع از ١۴/٧/١٣٨۵بعد از ظهر روز جمعه مورخه 

  . انسانی کودکان بودحقوق 

 از درب غربی پارک الله با ٣٠/١۴اين مراسم که به مناسبت روز جهانی کودک برگزار می گرديد در ساعت 

راهپيمايی جمعيت کثيری از کودکان کار و فعالين حقوق کودک  با در دست داشتن پالکاردهايی با مضمون دفاع از 

بدنبال اين راهپيمايی و تجمع آنان در محل . ين پارک شروع شدحقوق کودکان به سمت محل آمفی تئاتر رو باز ا

آمفی تئاتر، مراسم با اعالم برنامه توسط خانم ستاره بهرنگ يکی از اعضای جمعيت و اجرای سرود  توسط کودکان 

  :برنامه های اين مراسم که با استقبال پر شور جمعيت حاضر روبرو شد به شرح زير بود. کار آغاز گرديد

 اجرای تئاتر با کارگردانی علی بنی هاشمی -ی سرود در حين شروع مراسم و ادامه آن توسط کودکان کاراجرا

 قرائت دو داستان که توسط خود کودکان کار -توسط گروه تئاتر جمعيت در رابطه با کار کودکان و آزار و اذيت آنها

فسانه عظيم زاده يکی از اعضای جمعيت دفاع  سخنرانی ا-به نامهای پرويز غالمی و سلسله تاجيک نوشته شده بود

   armaiti اجرای موسيقی توسط گروه موسيقی متال -از حقوق کودکان کار و خيابان

جمعيت "همچنين در اين مراسم نمايشگاهی از عکسها، قصه ها و نقاشی های کودکان کار و برشورهايی در معرفی 

 بر پا شده بود که با استقبال گسترده شرکت کنندگان در مراسم و حقوق کودک" دفاع از حقوق کودکان کار و خيابان

  . مواجه گرديد

پخش قطعنامه جمعيت و جمع آوری امضا برای اين قطعنامه در طوماری پارچه ای در طول مراسم و پايان آن از 

  .ديگر فعاليتهايی بود که در  اين گردهمايی صورت گرفت

 استقبال بی نظير آنان از طرح مسئله حقوق کودکان،  گواهی بود بر شرکت حدود دو هزار نفر در اين مراسم و

اراده و خواست همه اقشار مردم در پايان دادن به تبعيض بر عليه کودکان مهاجر، رفع ستم از کودکان کار و 

اولويت حق کودکان برای داشتن يک زندگی شاد و مرفه، بر هر مصلحتی اعم از نژاد، مليت، مذهب، جايگاه 

  .... نوادگی  وخا

متن سخنرانی افسانه عظيم زاده عضو جمعيت دفاع از حقوق کودکان کار و خيابان در مراسم روز 

  جهانی کودک در پارک الله تهران
  



  

من اول به کودکان حاضر در مراسم سالم ميکنم، چون اوال به دليل کودک بودنشان مقدمند و دوم اينکه امروز روز 

ما مهمانان بزرگسالی که با حضورتان در اين مراسم نشان داديد که چقدر مسئله کار کودک و آنان است و سالم به ش

  .کودک کار برايتان اهميت دارد، خوشامد ميگويم به همه شما

يکسال و نيم حدود . من افسانه عظيم زاده هستم يکی از داوطلبين فعال در جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان

است که در پروژه جمعيت فعاليت ميکنم و اساسا مسئله ای که مرا ترغيب به فعاليت در اين جمعيت کرد وجود و 

من مطمئن هستم که همه ما در طول روز چندين بار با . حضور وسيع و گسترده کودکان کار در سطح جامعه بود

 خيابان جزو بی حقوق ترين انسانهای جامعه هستند، مسئله کودکان کار و. اين کودکان در سطح شهر برخورد ميکنيم

ای که اين بی حقوقی را فاجعه آميزتر ميکند اينست که کودکان کار به دليل کودک بودنشان قادر به گرفتن حقشان 

 کودکان کار به دليل حضورشان در کارگاهها، خيابانها و کارخانه ها در معرض انواع آسيبهای اجتماعی و. نيستند

يکی از پايه ای ترين حقی که اين کودکان از آن محرومند، حق کودکانه زيستن . بی حقوقی مطلق قرار ميگيرند

کودکانه زيستن به معنای بازی، . حقی که بطور طبيعی هر کودکی که متولد ميشود بايد از آن برخوردار باشد. است

طفی و آموزش مناسب است و دقيقا به دليل اين همه زندگی در محيطی شاد، آرام و سالم و برخورداری از حمايت عا

بی حقوقی در مورد کودکان است که روند رشد طبيعی و جسمانی و روانی آنها آسيبهای جدی می بيند و در نتيجه ی 

آسيبهايی که از اين ناحيه به آنها تحميل ميشود در جامعه بعدها از آنها به عنوان بزهکار و بر هم زننده آرامش نام 

  رده ميشود، چرا؟ب

  سوالی که در برابر ماست اينست که دليل اين همه بی حقوقی چيست، علت و منشا اصلی کودکان کار کدام است؟

اين پاسخ در عين سادگی و کوتاهيش در . فقر اقتصادی: اين سوالی است که همه ما به جواب دو کلمه ای آن واقفيم

 در صد از انسانهای کره زمين را که در ٩۵سئله ايست که تقريبا بر دارنده مسائل بسياری است، فقر اقتصادی م

جريان توليد ثروت دخيل هستند در بر ميگيرد، انسانهايی که تمامی ثروت در دنيا را توليد ميکنند نهايتا سهم ناچيزی 

ئل جامعه بشری از ثروتی که خود توليد ميکنند نصيبشان ميشود، در عين حال اين انسانها قربانيان اصلی ساير مسا

 درصد باقيمانده جمعيت جهان برای افزايش سرمايه و ايجاد ۵از قبيل جنگ، تجاوز و مسائلی از اين قبيل هستند که 

  . سودهای کالن به کار ميگيرند

کودکان کار و خيابان در خانواده هايی زندگی ميکنند که از نظر اقتصادی در پايين ترين سطح قرار دارند و يا در 

معموال ميگويند کودکان . ده های مهاجر به هر دليلی از جمله جنگ که اين نيز شامل شرايط بد اقتصادی ميشودخانوا

کار و خيابان بی سرپرست يا تک سرپرست هستند و به نوعی مقوله کار کودک را به نبود پدر يا مادری که تامين 

قعيت اين است که اکثر کودکان کار در خانواده هايی ولی وا. کننده نيازهای اوليه و اساسی کودک است مرتبط ميکنند

  زندگی ميکنند که هر دو  والد حضور دارند ولی پدر و مادرها عليرغم تالش بی امانشان برای تامين معيشت خانواده 

 تقريبا نا کام هستند و در نتيجه کودک برای بر داشتن اين بار سنگين و تامين نيازهای خود و خانواده اش به ياری

از اينرو اساسا شرايط نا بسامان اقتصادی  و . آنها می شتابد و به صورت يک قربانی روانه بازار کار ميشود

  .اجتماعی در اغلب کشورهای جهان عامل اين مسئله و باز توليد کننده آن است



  

جود است اما تا با توجه به تمام اين مسائل حذف کار کودک نيازمند تغيير بنيادی ساختار اقتصادی، اجتماعی مو

آنزمان تکليف اين کودکان چيست؟ کودکانی که هم اکنون در محيطهای کار هستند و در معرض انواع آسيبهای 

  . جسمی و روحی قرار دارند

فردی و اجتماعيمان نميتوانيم نسبت به مسئله به اين بزرگی و  واقعيت اينست که ما انسانها به دليل ويژگی های

همه جای اجتماعی که در آن زندگی ميکنيم ريشه دوانده است بی تفاوت باشيم و دقيقا از همين فاجعه آميزی  که در 

موضع است که جنبش جهانی مبارزه عليه کار کودک، مبارزه عليه بی حقوقی کودکان شکل گرفته است که يکی از 

 به تصويب رسيد و همه ١٩٨٩اين پيمان نامه در نوامبر . دستاوردهای آن پيمان نامه جهانی حقوق کودک است

کشورهای جهان به جز دو کشور آنرا پذيرفته اند و موظف هستند که تمام مواد مندرج  در پيمان نامه را به اجرا در 

پيمان نامه جهانی حقوق کودک با وجود تمام کاستی ها و نقصها و ضعفهايی که دارد نقطه شروع مناسبی . آورند

. ن در همين شرايط نابسامان، تا آنها بتوانند خوب زندگی کردن را تجربه کننداست برای بهتر کردن زندگی کودکا

متاسفانه در ايران با وجودی که دولت جمهوری اسالمی پيمان نامه را پذيرفته است و آنرا مشروط امضا کرده است 

دکان در وضعيت بدی اما به دليل نبود ضمانت اجرايی قوی و پيگيری مناسب برای اجرای بندهای پيمان نامه،  کو

 پيمان نامه صريحا اعالم ميکند که نبايد ٢به عنوان مثال ماده . قرار دارند و روز بروز وضعيت آنان بدتر هم ميشود

بين کودکان هيچ تفاوتی قائل شد و کودکان از هر جنس، رنگ، نژاد و مذهبی که هستند با هم يکسانند و حقوقی 

عيت کودکان مهاجر جزو بی حقوق ترين کودکان جامعه هستند و از ابتدائی ترين برابر با يکديگر دارند ولی در واق

حقوق يک کودک مانند حق تحصيل در سيستم آموزش رسمی کشور، حق برخورداری از تسهيالت بهداشتی مناسب 

  . و همينطور بيمه تامين اجتماعی محروم هستند

نها سند رسمی است که ما برای بهتر کردن زندگی در مجموع ميخواهم بگويم که در حال حاضر پيمان نامه ت

کودکان داريم ولی کودکانی که در ايران زندگی ميکنند به دليل نبودن ضمانت اجرايی برای پيمان نامه از اين 

جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان با هدف محو کار کودک تاسيس . دستاورد بزرگ جهانی بهره ايی نمی برند

از برنامه های عملی آن فعال کردن عالقه مندان به مسائل حقوقی کودک در جهت تغيير قوانين و شده است و يکی 

 نفر تاسيس ۵جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان با . تغيير شرايط برای بهتر کردن شرايط زندگی کودکان است

 طور مداوم و پيگير فعاليت  نفر از آنها در جمعيت به۵٠شد و در حال حاضر حدود هفتصد نفر عضو دارد که 

ما از همه شما دعوت ميکنيم تا با پيوستن به اين جنبش بزرگ جهانی و . ميکنند، تعدادی هم عضو حامی دارد

عضويت در جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان و يا تشکيل چنين نهادهايی در اعتراض به شرايط نا مساعد 

  متشکرم .   حقوق آنان کمک کنيدقاقزندگی کودکان با ما همصدا شويد و به اح

  

   ١۴/٧/١٣٨۵سايت شورا


