
  ! مبارک،اول مه
  
  
  »! بچه ها همه سوی مدرسه، رنج و کار بسه،يک دو سه«
   »! برای حق کودکی،عليه بردگی«
  »! در ايران و همبستگی با کودکان ساکندفاع از حق کودکیدر «
  

روز دادخواهی و . رسد فرا می،المللی کارگران سراسر جهان روز همبستگی بين،روز جهانی کارگران
 بهبود زندگی و ی همبستگی و تالش انسانی برايی زيبا، روزی که از بدو تولد؛عيت موجوداعتراض به وض

به طرح مطالبات کارگری محدود  اول مه ديگر هاست که سال.در خود نهفته داشته استرا  جهانتغيير 
شان را ات مطالب، با کارگران و هم صداگام  هم،های مختلف تحت ستم جامعهشخ ب،در اين روز. نمانده است
ی ي روز قدرت نما؛ست انسانی ا روز طرح مطالبات، جهان جشن بزرگ کارگران،اول مه .زنندفرياد می

گران  زد و در دل ستميانگ برمیر شو،ی مردم متحدها صدای قدم در اين روز،. انسانی استهنيروی همبست
  .افکندوحشت می

  :خوانيمهای جوان را به رژه فرا می شاد قدمکوچولوها و طنين های  پر شور پا قدم،اول مه امسال
  »! بچه ها همه سوی مدرسه، کار بسهو رنج ،يک دو سه«
  »!برای حق درس و مدرسه - برای حق کودکی -  عليه کار کودک،رو رو رژه«
  

گرد  ، متاسفانه،ننگی که . استمعاصرترين لکه ننگ بر پيشانی جهان  بزرگ،ثمار کودکانتکار کودک و اس
کنيم ت میو سکشنويم، امابينيم و می می آن جا کهنشسته است؛سال هم  دامان من و شمای بزرگبر ش امشر

  .داريمو قدم بر نمی
 جامعه فردای موجوديت کودکان نيروی محرک امروز و تضمين. اندی جهان انسانیيکودکان مايه زيبا

د و کن بازی می،درو شکفته و شاد به مدرسه میاسيد کهشنه کودکی میهچه چيز را زيباتر از قهق. ندابشری
ی کودکی سرشار ي کدام سرود است که از زيبا، ونها کدام تر، کدام پرنده،گلراستی کدام ه خواند؟ بترانه می

   امانت نگرفته باشد؟هيا لطافت آن را بو نباشد 
 کودکان ما تقريبا در  داری، سرمايه گلوباليزاسيون وم نوين در زير چتر نظ،سر اين جهان پهناوردر سرا

وضعيت بردگی يا چيزی  کودک در  ميليونها ميليون.ی صنعت و توليد  مشغول به کارندهاتمامی رشته
 ها را از ساير همچيزی که آن. دنکودکان ايران هم از اين قاعده مستثنی نيست .کنند زندگی میشبيه به آن
   :يم  ضد کودک در اين کشور استوجود قوانين مستق، کندشان جدا میسرنوشتان

 ؛ ١٣٦٠ قانون مدنى مصوب ١٢١٠ قانون رسمى ازدواج آودآان دختر نه ساله، طبق ماده -
 ؛ ٦٢٢ قانون تنبيه آودآان، بنا به اصول فقهى ماده -
 را آتك بزند و اين عمل   قانون مجازات اسالمى، آه طبق آن اگر پدرى به قصد سقط شدن جنين، زنش-

 شود، اما اگر همان طفل به دنيا بيايد و  تواند خواستار اجراى حكم قصاص سقط جنين شود حتى مىمنجر به 
 تعزيزى  تواند عالوه بر پرداخت ديه، او را به ده روز حبس پدر حين آتك آارى او را خفه آند، دادگاه مى

 محكوم نمايد؛ 
اما به استناد اين . آند ابوين حق قانونى تنبيه طفل خود را دارند دنى، آه تصريح مى قانون م١١٧٩ ماده -
اى از آتك  ، آن اندازه»تاديب«و اين حدود (توانند آودك خود را خارج از حدود تاديب تنبيه آنند  نمى» حق«

 ؛ !)زدن آودك است آه منجر به مرگ وى نشود
 قانون آار آه اشتغال به آار افراد زير ٧٩ آه به رغم وجود ماده  اشتغال به آار آودآان زير پانزده سال،-

اى است درباره  اين قانون شامل تبصره(يابد   مى آند، به طور روزافزون گسترش پانزده سال را ممنوع مى
، ١٨٨شان براى آودآان زير هجده سال زيان آور است و هم چنين شامل تبصره قانونى  آارهايى آه ماهيت

 و آودآانى آه در -آنند   آودآانى آه براى دولت آار مى-» استخدام آشورى«ر آن افراد مشمول آه بنا ب
در عين حال، اگر . گيرند آارگاه هاى خصوصى خانوادگى به آار مشغولند، در دايره اين قانون قرار نمى



 واگذارى و اجاره آيند، حق آودك بشمار مى» ولى«ابوين يك آودك با آارفرماى او قرارداد ببندند، چون 
 ؛ )دادن فرزند خود به صاحبان آارگاه هاى خصوصى را دارند

  ؛... و-
   .شان دفاع کنيم از حق ووريمبيابه يادشان  .کودکان ايران فراموش شده ترين کودکان جهانند

 و ان کودکانت همگی دوس،»جمعيت الغای کار کودکان« و »داروگ ،مرکز ادبيات کودک« ،اول مه امسال
با  ، قوانين کودک آزارعليهبه اعتراض  ، را به رژه عليه کار کودک در سراسر جهانهاافعان حقوق آنمد

  .خواند فرا می»لغو قوانين ضد کودک در ايران«و  »الغای کار کودک«خواست 
 نه ، دارندهای دخمه مانندی که قدم در راه کارگاهي دست کوچولوهاها ولووکوچ صدا با پا  هم امسال،اول مه
  : فرياد بزنيم؛ نه قلم راواند بزار کار را گرفته ا، دستان پر از درد و زخم با و؛مدرسه

  »! بچه ها همه سوی مدرسه، کار بسهو رنج ، دو سهيک«
  »!برای حق درس و مدرسه - برای حق کودکی -  عليه کار کودک،رو رو رژه«
  

 جمع (Medborgarplatsen) »ر پالتسنمد بوريا« ظهر در ١٢در استکهلم ساعت ما اول مه امسال، 
  :ا  رژه برويدشعارهتوانيد  با اين شما هم هر کجا که می .خواهيم شد

  »!لغو کار کودک«
  »!تحصيل رايگان اجباری با کيفيت باال«
  »!لدينوا ال به کارغجايگزينی کار کودک با اشت«
  »!تحريم اقتصادی و جنگ افروزی ممنوع«
  »! نه به جنگ،ند از همه آسيب پذيرتر،فاع ترين قربانيان جنگنددی  ب وکودکان بی سالح ترين«
  
  
  

  »مرکز ادبيات کودک داروگ«
  و

  »جمعيت  الغای کار کودکان«
  سوسن بهار

  ٢٠٠٦ آپريل ٢٣


