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کانون   - کودک  جهانی  روز  مراسم  گزارش 
دفاع از حقوق کودکان
جشن شادی کودکان 

 
کودک  جهانی  روز   87 مهر   17 شنبه  چهار 
مراسمی توسط کانون دفاع از حقوق کودکان 
فضایی  ایجاد  برای  ظهر  از  بعد   3 ساعت  در 
شاد برگزار شد این مراسم با شرکت بیش از 
1000 نفر در سالن ورزشی احمد پناه با شکوه 
بسیار برپا شد . مراسم با برنامه های شاد برای 
کودکان به همراه ایستگاه نقاشی و مسابقه و 

موزیک شاد  برای آنها انجام گردید

ادامه صفحه 4 .

 
ما  برای  است.  کودک  روزجهانی   ) اکتبر   8  ( مهرماه  هم  هفده  روز 
فعالین جنبش دفاع ازحقوق کودکان، روزجهانی کودک روز همبستگی 
واعتراض  به نقص حقوق کودک درسراسر جهان است. جنبش دفاع از 
حقوق کودکان ایران هرساله دراین روز کیفرخواست خود را علیه بانیان 
خشونت، آزار وشکنجه، تبعیض ونابرابری ، اعدام واسثثمار کودکان طرح 
میکند ومطالبات انسانی این جنبش را فراروی جامعه وصاحبان قدرت 

قرار میدهد.
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باور ها و فعالیت ها   --  صفحه 2     

امروز هفده هم مهر ماه برابر با هشتم اکتبر روز جهانی کودک است.
حقوق  نقض  به  اعتراض  برای  روزی  جهان...  کودکان  همه  برای  روزی 

کودکان سراسر جهان است.
و  مساوی  حقوق  از  باید  که  کودکانی  ی  همه  و  تو  کودک  من  کودک 
که  کسانی  برابر  در  برپاخاستن  برای  روزی  باشند.  خوردار  بر  برابری 
کودکان ا را مورد آزار، شکنجه و سواستفاده های مختلف قرار می دهند. 
به خاطر چهره و قلب معصومشان از هر ظلمی به آنان فرو گذار نمی 

شوند. جباران و ...

قطع نامه روزجهانی کودکان  --  صفحه 13     

گزارش مراسم روز جهانی کودک - شرمین سلطانیان  --   صفحه 14

گزارش روز جهانی کودک در مریوان
 

جمعه  روز  در  کودک  جهانی  روز  مناسبت  به 
محل  در  بادبادکها  فستیوال   87 مهر   19
مریوان  در  زریبار  گردشگری  مهمانسرای 
بعد   2:30 ساعت  از  مراسم  این  شد.  برگزار 
از ظهر شروع شد که  جمع بزرگی از بچه ها 
همراه با خانواه هایشان به محل مراسم آمدند 
که در آن بچه ها با در دست داشتن بادبادکها 

به شادی و رقص و پایکوبی پرداختند .

ادامه صفحه 10

حقوق کودک و آموزش اجتماعی در جامعه

 کلثومه زمانی دادانه  --  صفحه 16                  
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آزادی، برابری، حکومت کارگری!
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به کانون دفاع از حقوق کودکان بپیوندید

مهمانان  مقدم  خیر  با  ابتدا  مراسم   
شهرستانی و حضاران توسط نازی سعیدی  
و  متنوع  های  برنامه  سپس  و  شد  شروع 
های  نمایی  هنر  با  کودکان  برای  شادابی 
نازی سعیدی صورت پذیرفت که کودکان 
و  آورد  وجد  به  را  آنان  های  خانواده  و 
می  سر  جواب  اشتیاق  و  شور  با  کودکان 
دادند و شادی و خنده را به تمام معنا فریاد 
می زدند در بخش دیگری از مراسم سرود 
با  کودکان  توسط  شعر  و  دیکلمه  خوانی، 
زیبایی های خاص کودکانه انجام گرفت که 

مورد تشویق های پی در پی حاضران قرار 
می گرفت.

 در کنار مراسم همزمان میز هایی مخصوص 
بتوانند  تا  بود  شده  چیده  کودکان  برای 
نقاشی های خود در کنار همدیگر بکشند. 
هنر نمایی گروه های سرود و موسقی مهد 
و  بود  جالب  مراسم  این  در  نیز  ها  کودک 

توجه حاضران را به خود جلب می کرد .
در ادامه بیانیه ای در 11 ماده قرائت شد . 

که در آن بر حقوق انسانی کودکان اشاره 
خوهان  بیانیه  این  از  هایی  بند  در  داشت 
توقف و لغو احکام  اعدام و حبس و شکنجه 
برای کودکان در جامعه شده بود همچنین

تأمین  خواستار  بیانیه  این  از  هایی  بند 
کودکان  برای  رفاه  و  مسکن  امنیت، 
بیانیه  این  بود.  شده  پناه  بی  و  خیابانی 
توسط فاطمه زمانی قرائت گردید که مورد 
تشویق های بسیاری قرار گرفت و خانواده 
این  ها  خواست  و  مطالبات  بر  تایید  با  ها 
بودند  به وجود آورده  را  نامه فضایی  قطع 

که رضایتمندی بسیاری را از انجام چنین 
مراسمی توسط فعالین کانون ابراز داشتند 
و با سوال از فعالین کانون خوهان  آشنایی 
بیشتر با فعالیت ها و عضو شدن در کانون 
مسابقات  نیزانجام  ادامه  در  شدند  می 
سرگرم کننده برای کودکان و دادن جایزه 
به آنها فضای شادی را در مراسم ایجاد کرد 
توسط  ساز  نواختن  مراسم  از  بخشی  در 
صورت  کودک  حقوق  دوستداران  از  یکی 

پذیرفت .
برگه  و  ها  کارت  پال  هم  مراسم  محل  در 
حقوق  از  دفاع  در  بسیاری  های  نوشته 
نصب  مراسم  محل  جای  جای  بر  کودکان 
شده بود که توجه بسیاری را به خود جلب 
کاردها  پالک  این  از  چندی  در  کرد  می 
نوشته شده بود : کودکان مجرم نیستند و 
نباید همچون بزه کاران حرفه ای محاکمه 
کودکان  این  کاری  مدد  خوهان  و  شوند 

بجای محاکمه آنها شده بود.
مجری برنامه در بینابین برنامه ها ی مراسم 

نیز بند هایی از کنوانسیون حقوق کودک را 
باز گو می کرد و سخنانی  در مورد فعالیت 
توجه  خواستار  و  کرد  می  ایراد  کانون  ها 
بسیار به وضعیت کودکان توسط والدین و 
جامعه شد. مراسم با رقص و شادی کودکان 
ساعت  در  بسیار  شکوه  با  شاد  موسقی  با 
و  ها  و جمع  پذیرفت  پایان  از ظهر  بعد   5
به  مراسم  این  در  بسیاری  های  خانواده 

عضویت در کانون در آمدند.
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به کانون دفاع از حقوق کودکان بپیوندید
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به کانون دفاع از حقوق کودکان بپیوندید
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به کانون دفاع از حقوق کودکان بپیوندید
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به کانون دفاع از حقوق کودکان بپیوندید
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به کانون دفاع از حقوق کودکان بپیوندید
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 اعضا کانون دفاع از حقوق کودکان مریوان 
به مانند همیشه در این مراسم حضور فعال 
به هم رساندند  تا باهمراهی  بچه ها به شاد 
بودن هر چه بیشتر مراسم کمک نمایند و 
برای دست یافتن به اهداف انسانی حقوق 

کودکان  فعاالنه تالش کنند.
اعضای کانون تراکت هایی هایی در دفاع 
کردند  در محوطه نصب  کودکان  از حقوق 
که بر روی تعدادی از آنها نوشته شده بود 
ممنوع؛  خشونت  ؛  ممنوع  آزاری  کودک   :
برای  رایگان  درمان  و  بهداشت  آموزش  
همه کودکان؛ ایجاد مراکز تفریحی مناسب 
رسیدگی  خواستار  ما  کودکان؛  همه  برای 
در  وخیابانی  کار  کودکان  حقوق  به  فوری 
فعال  حضور  از  نیز  مردم   . هستیم  جامعه 
و  شور  با  مراسم  و  کردند  استقبال  کانون 

شوق بسیار در ساعت 4:30 پایان یافت.
 

آزاد خوانچه زر

به کانون دفاع از حقوق کودکان بپیوندید
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به کانون دفاع از حقوق کودکان بپیوندید
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به کانون دفاع از حقوق کودکان بپیوندید
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قطع نامه روزجهانی کودکان
روز هفده هم مهرماه ) 8 اکتبر ( روزجهانی کودک است. برای ما فعالین جنبش دفاع ازحقوق کودکان، روزجهانی 
کودک روز همبستگی واعتراض  به نقص حقوق کودک درسراسر جهان است. جنبش دفاع از حقوق کودکان ایران 
واسثثمار  اعدام   ، ونابرابری  تبعیض  وشکنجه،  آزار  خشونت،  بانیان  علیه  را  خود  کیفرخواست  روز  دراین  هرساله 

کودکان طرح میکند ومطالبات انسانی این جنبش را فراروی جامعه وصاحبان قدرت قرار میدهد.
هرروزه درسراسر دنیا و درجامعه ما به شیوه های مختلفی حقوق کودک پایمال می شود. میلیونها کودک دربدترین 
 ، استثمار می شوند. کودکان قربانیان بی دفاع فقر ونابرابری  شرایط محیط کار وزیست توسط صاحبان سرمایه 
برند هیچ سرپناهی ندارند  اعتیاد هستند. کودکان خیابانی دربدترین شرایط زیستی بسر می  جنگ ، خشونت و 
درمان وغذای مناسب ندارند مورد سوءاستفاده جنسی وجسمی قرار میگیرند از اموزش وپرورش محرومند شرایط 
فالکت بارجامعه این کودکان را به بزهکاران و قربانیان  وضع موجود تبدیل میکند. دولت و مراجع قانونی کودکان 
را مانند مجرمان حرفه ای مجازات میکنند. دادگاهی میکنند. زندانی میکنند وبسیاری از آنان محکوم به تحمل 
پای چوبه  از سپری کردن سالها حبس سرانجام  بعد  از کودکان زیر 81 سال  حبس  طوالنی مدت هستند. برخی 
شود  نمی  رعایت  درجامعه  وغیررسمی  رسمی  بصورت  کودک  حقوق  براینها  عالوه  شوند.  می  واعدام  روند  دارمی 

زندگی کودکان مورد تهدید است. تهدید وآزار کودکان تهدید اشکار حقوق انسانهای جامعه است.   
جنبش دفاع از حقوق کودکان خواهان پایان دادن به نقض حقوق کودکان است. به همین مناسبت ضمن برگزاری 

مراسم روزجهانی کودک مطالبات سراسری خود را به شرح ذیل اعالم میداریم:

1-     متوقف کرد ن فوری اجرای حکم اعدام کودکان ونوجوانان .
2-     ساماندهی وتامین زندگی برای کودکان کار وکودکان بی پناه.

3-     آموزش وپرورش رایگان برای همه کودکان
4-     بهداشت ودرمان رایگان برای همه کودکان

5-     ممنوعیت حکم اعدام درجامعه
6-     ممنوعیت کار حرفه ای برای کودکان زیر 81 سال

7-     ممنوعیت فروش سیگار ومواد اعتیاد آور به کودکان زیر 81 سال
8-     تامین فوری مسکن وغذای گرم ومناسب برای کودکانی که هم اکنون درخیابانها بسرمی برند

ومزایای  تحصیل  از  محروم  و  شناسنامه  فاقد  که  افغانی  کودکان  بویژه  مهاجر  کودکان  وضع  به  رسیدگی       -9
اجتماعی هستند.

01-  تامین بیمه بیکاری ومکفی برای خانواده کودکانی که والدینشان بیکار ویا ازکار اخراج شده اند.
11-  تامین رایگان امکانات رفاهی برای کودکان معلول جامعه و اختصاص دادن تسهیالت درمعابر و اماکن عمومی 

به آنها.
 

گرامی باد روز جهانی کودک
 

شرکت کننده گان درمراسم روز جهانی کودک
کانون دفاع از حقوق کودکان – سنندج

کانون دفاع ازحقوق کودکان وزنان تهران
 

71 مهرماه 7831

به کانون دفاع از حقوق کودکان بپیوندید
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هم  گرد  جوانانی  مناسبت  همین  به 
آمده اند تا در این روز و روزهای مشابه 

بایستند و فریاد بزنند ...
کانون دفاع از حق کودکان در شهرستان 
جهان  نقاط  دیگر  با  همزمان  سنندج 
برنامه هایی برای کودکان و فریاد حقوق 

آنان را ترتیب دادند.
امروز  شهر  این  های  سالن  از  یکی  در 
سنندج  شهر  مردم  شور  پر  حضور  شاهد 
را  خود  کودکان  همراهی  که  بودیم 
روز  مناسبت  به  ی  شاد  جشن  کردند. 
شهر  عزیز  کودکان  برای  کودک  جهانی 
شهرستان  از  میهمانی  حضور  با  سنندج 
های دیگر از استان کردستان و جمعی از 
مردم و کودکان شهرستان سنندج برگزار 

شد.
 
 

خود  توسط  مسابقات  شامل  مراسم  این 
کودکان حاضر در مراسم، خواندن سرود 

اجرای  شهرستان،  مختلف  مدارس  از 
توسط  موسیقی  مختلف  های  قطعه 
قرائت  و  ها  بچه  کردی  رقص  کودکان، 

قطع نامه ی روز جهانی کودک بود.
 
 
 

ما  کودکان  است:  این  وآخر  اول  حرف 
خیابانی  کودکان  شوند.  رسیدگی  باید 
مجرم  که  کودکانی  کارگر،  کودکان   ،
شناخته می شوند... همه ی اینها همان 
به  جامعه  در  که  هستند  معصومانانی 
جای شادی کردن به جای کودکی کردن 
باید همچون بزرگساالن ـ به ظاهر عاقل 
بزرگترهایشان  همچون  و  کنند  رفتار  ـ 
شوند...  زده  دستبند  شوند...  تنبیه 

زندانی شوند... اعدام شوند...

 

در این مراسم که بانیان آن جوانانی از 
قطع  هستند  کودکان  از  حمایت  کانون 
خواسته  آن  در  که  شد  قرائت  ای  نامه 
بیان  کودکان  از  حمایت  کانون  های 

شده...
 

گرامی باد روز جهانی کودک.
همگان  توجه  مورد  روز  این  است  امید 
شناساندن  و  بررسی  در  و  گیرد  قرار 
اقشار مختلف جامعه به ویژه دولتمردان 
موجود  وضعیت  به  دستان  به  قدرت  و 
دیگر  و  ما  کودکان،  از  زیادی  شماری 

بانیان را همراهی کنند.
بدون  جامعه  داشتن  امید  *****به 

تبعض و نا برابری*****
کانون دفاع از حقوق کودکان – سنندج

 – زنان  و  از حقوق کودکان  کانون دفاع 
تهران

تهیه کننده ش-س
71 مهرماه 7831
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به کانون دفاع از حقوق کودکان بپیوندید
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به کانون دفاع از حقوق کودکان بپیوندید
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به کانون دفاع از حقوق کودکان بپیوندید


