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بمناسبت روز جـهـانـي کـودک ،             
مراسمها و تجمعات با شـکـوهـي در          
شــهــرهــاي ســنــنــدج، کــامــيــاران ،            
کرمـانشـاه ، تـهـران ، پـيـرانشـهـر و                   

قطع نامه هـا،    .   مريوان برگزار گرديد    
بيانيه هـا و شـعـارهـايـي کـه بـر در                    
وديوار نصب شده بود ، همه حاکي از         
تــالش هــزاران فــعــال اجــتــمــاعــي و           
سياسي حقوق کودک و انعـکـاسـي از          
خواست و آرزوي ميلونها انسان بـراي       
فراهم کردن و شکل دادن بـه دنـيـايـي            
شاد، ايمن و آزاد بـراي کـودکـان در               

خـواسـت بـهـداشـت و          .   جامعـه بـود       
درمان رايگان ، رعايت تـقـدم حـقـوق          

کــودک بـــر هـــرگــونـــه مصـــلـــحـــت            
ــتــصــادي  اجــتــمــاعــي   .   ســيــاســي .   اق

مذهبي و ملي، آمـوزش اجـبـاري و            
رايگان، برخورداري کودکان مـهـاجـر        

از   جدا از مليت نژاد مذهب و غـيـره          
تمامي امکانات رايج بدون هيچ قيـد       

توقف فوري هر نوع خشونت     و شرط،   
عليه کودکان، ممنوعيت اکـيـد کـار          
حرفه اي کودکان، ممنـوعـيـت اکـيـد           
هر نوع تنبيه و آزار کودک در خانـواده     

و   کـردن   ممنوعيت زنداني .   و جامعه 
توقف فـوري اعـدام     .  شکنجه کودکان 

بدنبال مجمع عمـومـي مشـتـرک         
نماينـده هـاي کـارگـران فـرش غـرب               
ــه                  ــورخـ ــرريـــس در مـ ــافـــت و پـ بـ

و اتحاذ تصـمـيـم در آن         ١٧/٧/٨٧
براي تشديد اعـتـراض مـتـحـدانـه بـه              
آراء صادره از سوي اداره کار سنندج،       
امروز شنبه بـيـسـتـم مـهـر مـاه ايـن                 

 ١٢ صـبـح تـا          ٩کارگران از ساعت     
ظهر در مـقـابـل اداره کـار سـنـنـدج                  

 . دست به تجمع زدند
در تجمع امروز، کـارگـران غـرب         
بافت به همراه خانـواده هـاي خـود از             
چــهــار راه ادب بــه طــرف اداره کــار              
راهپيمايي کرده و در آنجا به کارگران        

ايـن کـارگـران و        .   پرريس پـيـوسـتـنـد       
خانواده هـاي آنـهـا در طـول مسـيـر                 
راهپيمايي پالکاردهايي در اعتـراض     

برگزارى مراسمھاى باشکوه بمناسبت روز 
 جھانى کودک در شھرهاى ايران

  حقوق کودکان
 ”بندى از برنامه  يک دنياى بھتر “ 
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 مريوان-درياچه زريبار

راهپيمايى و تجمع کارگران فرش غرب بافت و 
 پرريس در مقابل اداره کار سنندج 

بنا به اخبار رسـيـده بـه کـمـيـتـه                
 مهـر  ١٩کردستان حزب امروز جمعه     

مراسمي بمناسبت روز جهاني کـودک      
در کــنــار دريــاچــه زريــبــار در شــهــر            

در اين مراسم کـه      .   مريوان برگزار شد  
نـامـيـده شـده بـود          "   جشن بادبـاکـهـا    " 

 نــفــر از خــانــواده هــا و           ٧٠٠حــدود   
کودکـانشـان شـرکـت کـرده بـودنـد و                
شــامــل بــرنــامــه هــاي تــفــريــحــي و            

 .سرگرمي براي کودکان بوده است
  

همچنين، بدنبال مراسم باشـکـوه      
روز جهاني کودک در روز سه شنبه در        

 ١٧شهر سنـنـدج، روز چـهـارشـنـبـه               
مهرماه نيز مراسم ديـگـري از طـرف           
کانـون دفـاع از حـقـوق کـودکـان در                 

بـنـا بـه گـزارش         .   سنندج بـرگـزار شـد      
کانون دفاع از حقوق کودکان بيـش از      

 نفـر در ايـن مـراسـم شـرکـت               ١٠٠٠
داشتـنـد و بـرنـامـه هـاي آن شـامـل                   
نقاشي و مسابقـه و مـوزيـک، سـرود             

خــوانــي، ديــکــلــمــه و شــعــر تــوســط           
در ايـن مـراسـم        .   کودکان بـوده اسـت     

 مـاده اي      ١١همچنين يـک بـيـانـيـه           
قرائت شد که در آن بر حقوق انسـانـي           
کودکان و توقف و لغو احکام اعدام و        
حبس و شکنجه براي کودکان تـاکـيـد         
شده بود و همچنين خواهـان تـامـيـن           
امنيت، مسکن و رفاه براي کـودکـان         
خــيــابــانــي و بــي پــنــاه شــده بــود، و              
پالکاردها و بـرگ نـوشـتـه هـائـي در               
دفاع از حقوق کوکان در محل مراسم       
نصب شده بود که از جمله آنها نوشتـه         

کودکان مجرم نـيـسـتـنـد و           :   شده بود 
نبايد هـمـچـون بـزه کـاران حـرفـه اي                 
محاکمه شوند و خواهان مـدد کـاري         
اين کودکان بجاي محاکمه آنهـا شـده       

 .بود
کميته کردستان حزب کمونيست        

 کارگري ايران 
   ١٣٨٧ مهر ١٩

 ٢٠٠٨ اکتبر  ١٠ 
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کودکان، ممنوعيـت اکـيـد هـر نـوع             
تنـبـيـه و آزار کـودک در خـانـواده و                   
جامعه ، ممنوعيت دست انـدازي بـه         
بدن کـودکـان زيـر پـوشـش سـنـت و                  
فرهنگ و بسـيـاري ديـگـر از جـنـبـه               
هاي مـربـوط بـه حـقـوق و  زنـدگـي                   

 . کودک بطور روشني اعالم گرديد
بــرگــزاري مــراســم روز جــهــانــي         
کودک ، جشـن آدم بـرفـيـهـا و بـرف                   

در چــنــد ســال اخــيــر و             . .   وبــازي و  
گسترش آن در شهرهاي مـخـتـلـف و            
استقبال بخش وسـيـعـي  از مـردم ،               
نشانگر اين است کـه مسـئلـه کـودک            
عليرغم تمام سرکوبگريها ومصـائـب      
و خفقاني که رژيم جمهوري اسـالمـي        
بوجود اورده است ، بدلـيـل اعـتـراض         
عميق به مشکالت مـوجـود و طـرح           
انساني مسئله و مهمتر ارائـه روشـن         
و عملي بودن خواسته هـا،  بصـورت           
يک سنـت اجـتـمـاعـي درآمـده اسـت               
وبهمين جـهـت  هـر روزه بـر تـعـداد                   
فعالين و رهبران حقوق کودک اضـافـه        
ميگرددو توده وسيعي به اين جنبـش       

هيچ  مـخـالـفـي  کـه            .   روي مياورند   
ذره اي شرف داشته بـاشـد، قـدرت و             
توانايي اين را ندارد که علنا بر عليـه         
خواسته هايي که زندگي شاد و ايـمـن         
را فرياد ميزند، قلم بدست بـگـيـرد ،            
کسي قادر نيسـت حـتـي در خـلـوت               
خود ، خـواسـت بـهـداشـت و درمـان                
رايــگــان ، تــوقــف فــوري خشــونــت،          
ممنوعيت کـار حـرفـه اي کـودک را               
پيش پا افتاده وانمـود کـنـد ، کسـي              
جرائت ندارد که علنا کـودکـان را بـر            
اساس مليت و مذهـب ، مـهـاجـر و              
غير مهاجر دسته بندي کند وتحميـل       
بي حقوقي و تبعيض بر اين کـودکـان          

تا جايي که به    .   را طبيعي  جلوه دهد      
حقوق کودک مربوط اسـت جـريـانـات          
راست ، ارتجاعي و ضد کـودک وادار         
به عقب نشيني شده وبا مشاهده کـار        
عظيمي که توسط فعالين و مردم در        
روز جــهــانــي کــودک شــد، مــات و               
مبهوت شده و  از درد بـخـود مـي                 

درج اخبار مـراسـمـهـاي روز         .   پيچند  
کودک در سايتها و مطلع شدن وسيـع         
مردم از آن ، احـتـرام بـي حـد ي را                    
نسبت به آن در داخل و خـارج جـلـب              

جا دارد که براي چنـدمـيـن بـار       .   کرد  
به همه فعالين حقوق کـودک تـبـريـک            

 .بگوئيم 
 

در شماره قبلي ايسکـرا اخـبـاري         
از مراسم روز جـهـانـي کـودک کـه در             
سنندج، پـيـرانشـهـر ، کـرمـانشـاه و                
کامياران  بدست مـا رسـيـده بـود را               

بعد از بستن نشريه جنـد  .   درج کرديم   
مراسم ديگر برگـزار شـد کـه در ايـن               
شماره اخبار و تصاوير مـراسـمـهـا را           

 ١٧در سنندج روز     .    .   درج ميکنيم  
مهر مراسمي از طرف کانون دفاع از        
حقوق کودک  برگزار گرديد کـه بـيـش           
از هزار نفـر در آن شـرکـت کـردنـد و                  
بــرنــامــه هــاي مــخــتــلــفــي از جــملــه          
مسابقه ، سرودو رقص از طرف بـچـه         

در سـايـت کـانـون        . ها به اجرا در آمد      
 ١١بيانيه اي در       :   " . .   آمده است که    

که در آن بـر حـقـوق         .   ماده قرائت شد    
انساني کودکان اشاره داشت در بـنـد          
هايي از اين بيانيه خـوهـان تـوقـف و             
لغو احکام اعدام و حبس و شـکـنـجـه        
براي کودکـان در جـامـعـه شـده بـود                
همچنين بند هـايـي از ايـن بـيـانـيـه                 
خواستار تأمين امنـيـت، مسـکـن و           
رفاه براي کودکان خياباني و بي پـنـاه          

اين بيانيـه تـوسـط فـاطـمـه           .   شده بود 
زماني قرائت گرديد که مورد تشويـق      
هاي بسياري قرار گرفت و خانواده ها       
با تاييد بر مطالبات و خـواسـت هـا             
اين قطع نامـه فضـايـي را بـه وجـود                
آورده بودند که رضايتمندي بسـيـاري        
را از انجام چنيـن مـراسـمـي تـوسـط               
فعالين کانون ابراز داشتند و با سـوال        
از فعاليـن کـانـون خـوهـان آشـنـايـي                
بيشتر با فعاليت ها و عضو شدن در         
کانون مي شدند در ادامـه نـيـزانـجـام            
مسابقات سرگرم کننده براي کودکـان      
و دادن جايزه به آنها فضاي شـادي را           

در مراسم ايجاد کـرد در بـخـشـي از              
مراسم نواختن ساز تـوسـط يـکـي از            
دوســتــداران حــقــوق کــودک صــورت         

 . پذيرفت
در محل مراسم هم پال کارت هـا     
و برگه نوشته هاي بسيـاري در دفـاع           
از حقوق کودکان بر جاي جاي مـحـل          
مــراســم نصــب شــده بــود کــه تــوجــه            
بسياري را به خود جلب مـي کـرد در          
چندي از اين پالک کاردها نوشته شده       

کودکان مجرم نيستند و نـبـايـد        :   بود  
همچون بزه کاران حرفه اي مـحـاکـمـه          
شــونــد و خــوهــان مــدد کــاري ايــن              

 .کودکان بجاي محاکمه آنها شده بود     
مجري برنامه در بينابين برنـامـه هـا          
ي مراسم نيز بند هايي از کنوانسيون       
حقوق کودک را بـاز گـو مـي کـرد و                 
سخناني در مورد فعاليت ها کـانـون         
ايراد مي کرد و خواستار توجه بسيار       
به وضعيت کودکان توسط والـديـن و         

مراسم با رقص و شـادي      . جامعه شد 
کودکان با مـوسـقـي شـاد بـا شـکـوه                

 بعد از ظهر پايـان      ٥بسيار در ساعت    
پذيرفت و جمـع هـا و خـانـواده هـاي                
بسياري در اين مراسم به عضويت در       

 ."کانون در آمدند
 مـهـر بـه        ١٩همچنـيـن در روز         

فراخوان سه ان جي او انجمن گـلـهـاي        
زندگي، انـجـمـن تـالش بـراي جـهـان               
شايسته کودک و جـمـعـيـت دفـاع از               

مراسمـي در    کودکان کار و خيابان ،        
آمفي تاتر پـارک اللـه بـرگـزار شـد و                
ــفــر در                  ــيــش از هــزار وســيــصــد ن ب

در ايـن مـراسـمـهـا        .   شرکت کردند  آن  
قطع نامه اي در رابطـه بـا شـرائـط و               

. ووضــعــيــت کــودکــان خــوانــده شــد          
تراکتهاي در دفاع از حقوق کودک بـر         

 در ايـن مـراسـم      .ديوار نصب شده بود 
نماينده جمعيـت تـالش بـراي جـهـان             
شايسته کودکان مطلبي در اعتـراض      
به اعدام کودکان خواند و بـحـثـي بـر              
سر وضع کودکان بعنـوا ن قـربـانـيـان             

مـجـري   .   اين شرايط صـورت گـرفـت        
برنامه از آمار وضـعـيـت نـابسـامـان             

کودکان در سطح جـهـان و وضـعـيـت             
بعـد از آن      .   آنها در ايران صحبت کرد    

يکي از فعالين حقوق کودک در مورد       
نحوه فعاليت در عرصه حقوق کـودک        

و با تفکيک دو جنـبـش       .   صحبت کرد 
چپ و راست در اين عرصه گرايشـات        

سـپـس   .   راست را مورد نقد قـرار داد        
از يک کودک کار و خـيـابـان و         فيلمي  

کشيده شدن کودک به تن فروشي براي       
. امرار معاش به نمايش گذاشتـه شـد       

 و ســــــي             ٥در ســــــاعــــــت              
دقيقه،هنگاميکه هوا تاريک مـيـشـد      
و جمعيت هـر لـحـظـه افـزايـش مـي                 
يافت نماينده انجمن کـودکـان کـار و            
خيابان که از دعوت کنندگان مـراسـم    
بود،در مورد واقعـيـت هـاي زنـدگـي            
خانواده هاي محروم و تاثيـر فـقـر بـر             
شخصيت کودکان و روي آوردن آنـهـا          
به کار خياباني و تن فروشي و غـيـره            

بعنوان محصول مناسـبـات مـوجـود         
و تــوســط يــکــي از        .   صــحــبــت کــرد  

فــعــالــيــن حــقــوق کــودک، در مــورد           
موقعيت کـودک در ايـران و پـايـمـال               
شدن تمامي حـقـوق کـودکـان بـحـث              

در مـجـمـوع      .   پرشوري انجـام گـرفـت      
از .    نفر سـخـنـرانـي کـردنـد          ١١حدود  

شـهـاب روزبـهـانـي از طــرف             جـملـه     
جمعيت تالش براي جـهـان شـايسـتـه           
کــودکــان،عــلــيــرضــا عســکــري،اکــبــر   
ــمـــد        ــحـ ــمـــي،مـ ــاشـ ــنـــي هـ يـــزدي،بـ
لطفي،بهرام رحيمي و چند نفر ديـگـر         
از فعالين حقوق کودک در اين مراسـم        

هـمـچـنـيـن آقـاي         .   سخنرانـي کـردنـد     
نمايندگي از انجمـن زنـان        احسني به   

در نـهـايـت      .   و کودکان سخنراني کرد   
 عصر ضمن ايـنـکـه هـنـوز          ٦ساعت  

مردم مي آمدند مراسم در ميان شور       
 . و شادي مردم پايان يافت

بندهاي قطعـنـامـه روز جـهـانـي            
 کودک در پارک الله

دفاع از کودکان وظيـفـه بـزرکـتـر           
هاست و ما براي رسـيـدن بـه حـقـوق               
کودکان منتظراني آرام و سـربـه زيـر             
نخواهيم بود ما بـراي تـغـيـيـر وضـع              

 . کودکان خواهان موارد زير هستيم
رعايت تقدم حقوق کودک بـر         -١

ــصــادي            ــت ــحــت اق ــه مصــل ــون . هــرگ
. اجتماعي مذهبي و غـيـره      .   سياسي

نگاه احترام آميز جامعه بـه کـودکـان          
کار و خيابان به عـنـوان انسـانـي کـه               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سنندح -جشن بادکنکھا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 سنندج-سالن ورزشى احمد پناه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پيرانشھر
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حقوقش مورد تـعـرض قـرار گـرفـتـه              
است مي بايد اساس تعاريف دولت و       
جامعه قرار بگيرد و تمامي نگرشـهـا      
و تعاريفي که بر هر طـريـقـي آنـان را             

فـروشـنـدگـان     .   عوامـل قـاچـاقـچـيـان        
مواد مـخـدر و بـانـدهـاي فـحـشـا و                  
ولگرد معرفي مينمايند بـايـد تـغـيـر           

 .کند
دوران کــودکــي مــهــمــتــريــن        -٢

زمان براي شـکـل گـيـري و تـکـويـن                 
از ايـن    .   شخصيت کودک مـي بـاشـد        

منظر کودکان کار و خـيـابـان مـورد             
لـذا مسـئـولـيـن        .   تهديد مي بـاشـنـد      

موظفند بـدون فـوت وقـت حـمـايـت               
هاي مقتضي را در دستور کـار قـرار           

 .دهند
آموزش اجـبـاري و رايـگـان             -٣

حــــــق هــــــمــــــه کــــــودکــــــان                   
امــکـانــات آن بــايــد         تــامــيــن .   اسـت 

  .توسط دولت فراهم گردد
عــوارض جســمــي و روحــي          -٤

نـاشـي از کـار تـا آخـر عـمـر کـودک                     
مانـدگـار اسـت و در حـقـيـقـت کـار                   
فــرصــت کــودکــي را از آنــان ســلــب             

ما خواهان لغو همه اشـکـال       .   ميکند
 .کار کودکان هستيم

  
مــمــنــوعــيــت و اعــالم جــرم         -٥

عليه تمـام اشـکـال شـکـنـجـه و آزار                 
کودکان به هر شکل و بهانه از قـبـيـل          

تربيت و سو اسـتـفـاده هـاي         .  تنيبه(  
توسط هر شـخـص      )   مختلف و غيره    

ــوقــي و                ــه راهــکــارهــاي حــق و ارائ
 اجتماعي جهت مقابله با آن

  
جمع آوري گـروهـي کـودکـان           -٦

کار در خيابان نه تـنـهـا مشـکـلـي از              

بلکـه خـود آسـيـب         .   آنها حل نميکند  
. هاي جدي اي به آنها وارد مـيـکـنـد            

لذا ما خـواسـتـار تـوقـف فـوري ايـن                
 .شيوه ها هستيم

به منظور ايجاد ممنوعـيـت        -٧
براي کار کودکان ما خواستار در نظر       
گرفتن بيمه هاي تامـيـن اجـتـمـاعـي            

و پرداخت بيمه بيکاري بـدون          فراگير
قيد و شـرط بـه خـانـواده هـاي آنـهـا                  

 ..هستيم

با وجود فراواني کودکان کـار    -٨
و خيابان و معدود بـودن مـکـانـهـاي             
دولتي کـه مـورد اعـتـمـاد کـودکـان                

ــد  ــاش ــاد              .   ب ــج ــان اي ــواه ــا خ ــذا م ل
تسهيالت قانوني و مـالـي از طـرف             
مسولين بـراي تـاسـيـس مـکـانـهـاي              
ثابت و قابل دسترس براي کودکان از        
طــرف ان جــي او هــا بــدون دخــالــت             

 دولت مي باشيم
کــودکــان مــهــاجــر،بــويــژه            -٩

مهاجرين جنگي جدا از مـلـيـت نـژاد           
مذهب و غـيـره،بـخـصـوص کـودکـان            
افغاني و عـراقـي در ايـران بـايـد از                  
تمامي امکانات رايج در کشور بدون      

 .هيچ قيد و شرطي برخوردار گردند

از آنجا که دولت جمـهـوري         -١٠
اسالمـي ايـران،از امضـا کـنـنـدگـان              
پيـمـانـنـامـه جـهـانـي حـقـوق کـودک                  
است،از اينرو تبليغ، ترويج و آموزش      
اين حقوق از وظايف و تعهدات دولت       
و دستگاههاي ذيربط و رسـانـه هـاي         
گروهي راديو تلويزيون مطبوعـات و       

مــا .   آمــوزش و پــرورش مــي بــاشــد         
 .خواهان فوري اين اقدامات هستيم

ــوه              -١١ ــو وجـــــــ ــغـــــــ لـــــــ

ــهــا و مــراکــز              ورودي ــان ــمــارســت ــي ب
همـچـنـيـن        بهداشت و درمان بيمار و    

و ديـگـر        هزينه و شهريه تـحـصـيـلـي        
امکانات و سرويـس هـاي عـمـومـي            

 براي کودکان
ــونـــي از            -١٢ ــانـ ــايـــت قـ ــمـ حـ

سرپرستي توسط مادر و پـدر بـطـور            
 . يکسان در هنگام جدايي

قربانياني که از آنها بعنوان       -١٣
. ارازل و اوبـاش نـام بـرده مـيـشـود                  

محـصـول بـي تـوجـهـي جـامـعـه بـه                   
جـامـعـه و      .   نيازهاي انساني آنهاست  

مسولين آن بـايـد بـا تـوجـه بـه ايـن                    
نيازها از کشيده شـدن آنـهـا بـه ايـن                

 ورطه جلوگيري کنند

ما خواستار اجراي فوري و       -١٤
دقيق مفاد پيمان نامه جهاني حـقـوق        
کودک و ديگر مصوبات بين الـمـلـلـي          
براي حمايت از حقوق کودکـان بـويـژه          

 . کودکان کار و خيابان هستيم
انجمن گلهاي زندگي،جمعيت      

تالش براي جهان شايسته     
کودکان،جمعيت دفاع از حقوق      

 کودکان کار و خيابان   
   ١٣٨٧مهر 

 
 مريوان 

بـه مـنـاسـبـت روز          در مريوان          

 مـهـر    ١٩جهاني کودک در روز جمعه      
 فستيوال بـادبـادکـهـا در مـحـل              ٨٧

مهمانسراي گـردشـگـري زريـبـار در            
مريوان برگزار شد بچه ها با در دست        
داشتن بادبادکها به شادي و رقـص و        

اعضـا کـانـون      .   پايکوبي پرداخـتـنـد       
دفاع از حقوق کودکان مريوان در اين        

تا    مراسم حضور فعال به هم رساندند     
بچه ها به شـاد بـودن هـر               باهمراهي

چه بيشتر مراسم کمک نمايند و بـراي        
دست يافتن به اهداف انساني حـقـوق         

 .فعاالنه تالش کنند  کودکان
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 تھران-پارک الله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 پيرانشھر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 پيرانشھر

  
حق هر کـودک بـه يـک زنـدگـي              

 .شاد، ايمن و خالق
تضمين رفاه و سعادت هر       

کودک، مسـتـقـل از وضـعـيـت            
. خانوادگي، بـا جـامـعـه اسـت           

دولت موظف است اسـتـانـدارد       
واحدي از رفاه و امکانات رشـد      
مــادي و مــعــنــوي کــودکــان و         
نوجوانان را، در باالترين سـطـح       

 .ممکن، تضمين کند
پرداخت کمک هـزيـنـه هـاي         
الزم و ارائـه خـدمـات رايـگـان            
پزشکي و آموزشي و فرهنگي،     
براي تضمين استـانـدارد بـاالي        
زنــدگــي کــودکــان و نــوجــوانــان       
 مستقل از وضعيت خانوادگي

قرار گرفتن کـلـيـه کـودکـان          
ــواده و امــکــانــات            فــاقــد خــان
خانوادگي، تحت تکفل دولت و    

ــهــا در                ــيــت آن ــرب ــدگــي و ت زن
نـهــادهـاي مـدرن و پــيـشــرو و             

  .مجهز
ايــجــاد مــهــد کــودک هــاي        
مــجــهــز و مــدرن بــه مــنــظــور          
برخورداري همه کودکان از يـک       
محيط زنده و خالق تربـيـتـي و          
اجتماعي، مستقل از شـرايـط        

  .خانوداگي
ــري حــقــوقــي کــامــل           ــراب ب

کودکان، اعم از اينکه داخل يـا       
 .خارج ازدواج بدنيا آمده باشند

ممنوعـيـت کـار حـرفـه اي            
براي کودکان و نـوجـوانـان زيـر           

  سال١٦
مــنــوعــيــت هــر نــوع آزار          
کودکان در خانواده، مـدارس و       
موسسات آموزشي و در سطـح      

ممنـوعـيـت    .   جامعه بطور کلي  
مـمـنـوعـيـت      .   اکيد تنبيه بدني  

فشـار و آزار روانـي و ارعــاب             
  .کودکان

مقابله قاطع قانوني با سوء     

. استفاده جـنـسـي از کـودکـان           
سوء استفاده جنسي از کودکان     
جرم سنگين جنايي مـحـسـوب       

 ميشود
تعقيب و مجازات قـانـونـي        
کساني که به هر طريق و به هـر          
ــورداري             ــرخ ــانــع ب ــه م ــي ــوج ت
کودکان، اعم از دختـر و پسـر،          
از حقوق مـدنـي و اجـتـمـاعـي              
خويش، نظير آموزش، تـفـريـح،     
و شــرکــت در فــعــالــيــت هــاي           
اجتماعي مخصـوص کـودکـان       

 .گردند

  حقوق کودکان
 ”بندى از برنامه  يک دنياى بھتر “ 

 ٢ادامه  صفحه 
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 ايسکرا ، برنامه اى بزبان کردى در کانال جديد 

 
 

 برنامه ايسکرا روزهاي يکشنبه 
 و سه شنبه و پنجشنبه 

  و نيم بعدازظھر ۴ساعت 
 بوقت تھران پخش ميشود

 يدى محمودى: تھيه کننده برنامه

  ساعته کانال جديد٢۴تلويزيون 
   ٨ماهواره هات برد : مشخصات فني
  مگاهرتز١٢٣٠٣فرکانس 

 اف - ٢٧۵٠٠سيمبل ريت 

 مــهــر   ٢٢صــبــح روز دوشــنــبــه       
جمعي از معلمان بازنشستـه مـقـابـل          
اداره آمــوزش و پــرورش کــرمــانشــاه         

مطالبه بازنشسـتـگـان،    .   تجمع کردند 
 تـا    ٨٦پرداخت مزايا از ابتداي سـال        

هفـتـه قـبـل نـيـز تـعـداد               . کنون است 
بسياري از همـان بـازنشـسـتـگـان در             
ــرورش                 ــوزش و پ ــل اداره آم ــاب ــق م
اجتماع کـرده بـودنـد امـا مسـؤلـيـن               
آموزش و پـرورش گـفـتـه بـودنـد در                 

صورتي که تا پايـان مـهـر از تـهـران               
دستور بيايـد مـا مـطـالـبـه شـمـا را                  
خواهيم پرداخت و در غير اينصـورت       

. خـبـري از پـرداخـت مـزايـا نـيـســت                
معلمان بـازنشـسـتـه قصـد دارنـد تـا               
احقاق حقشان هـر دوشـنـبـه مـقـابـل               

 . اداره آموزش و پرورش تجمع کنند
اتحاديه آزاد کارگران     

٨٧/٧/٢٢  

به اداره کار سـنـنـدج بـدسـت گـرفـتـه                
بــودنــد و تــا آخــريــن دقــايــق تــجــمــع           
پــالکــاردهــاي خــود را در دســت                 

 . داشتند
شرکت همـسـران کـارگـران فـرش           
غرب بافت در تجمع و راهـپـيـمـايـي             
آنان از چهار راه ادب بـه سـوي اداره               
کار و همچنين پالکاردهاي متفاوتي     
که امروز اين کارگران بدسـت گـرفـتـه          
بودند بـاعـث شـد تـا تـوجـه افـکـار                    
عمومي در سطح شهر بيش از پـيـش          

همـيـن   .   به اعتراضات آنان جلب شود    
امر باعث حضور بـيـشـتـر نـيـروهـاي             
انتظامي و امنـيـتـي نـيـز در مـحـل                

 . تجمع شده بود
بنا بر اظهار کارگران در تـجـمـع            

امروز اغلب نيروهـاي انـتـظـامـي بـا             
کارگران ابراز همدردي ميکردند و بـه       
جز چند مورد پاک کـردن گـوشـيـهـاي           
حاوي عـکـس هـاي گـرفـتـه شـده از                 

. تجمع، تنش خاصـي پـيـش نـيـامـد            
همچنين برخي از نيروهاي امـنـيـتـي          
اظهارات کارگران را در مورد تـبـانـي         
اداره کــار ســنـنــدج بــا کــارفـرمــايــان           
يادداشت ميکردند و سه نـفـر نـيـز از            
خبرنگاران صدا و سيماي استان براي      
تهيه گزارش در ايـن تـجـمـع حضـور              

 . پيدا کرده بودند
کــارگــران فــرش غــرب بــافــت و           
پرريس در تجمع امـروز خـود پـارچـه            
نوشته و پالکاردهايي را بـا عـنـاويـن           

 : زير بدست گرفته بودند
رئـيـس   ( اسدي استفعا، اسـتـعـفـا       

هــيــئــت حــل     –)   اداره کــار ســنــنــدج    
اداره   –اختالف حامي کارفرمـاسـت       

کار سنندج حامي کارفرمايـان اسـت        

کار، معيشت، زندگي حق مسـلـم          –
ــگــوي           –مــاســت     چــه کســي جــواب

 -تحصيل بچه هاي ما کارگران است      
آيا کـارگـر       -اداره کار عدالت عدالت   

آيا کـارگـر انسـان           حق زندگي ندارد،  
قـرارداد مـوقـت، بـردگـي            –نيـسـت     

 –کارگر اتحاد اتحـاد        –مدرن است   
ما حکم صادره غيـر قـانـونـي هـيـت              

 –حل اختالف را محکوم مي کنـيـم       
آيا انحالل شرکتها در يک روز ممکـن        

ما خواهان بـازگشـت بـه کـار             -است
 .... خود هستيم و

در تجمع امروز اين کارگران هيچ      
پاسخ روشـنـي بـه آنـان داده نشـد و                  
مامورين حراست اداره کار آنها را بـه        

بـه  .   استانداري کردستان ارجاع دادنـد    
همين دليل فردا کارگران فرش غـرب        
بافت به همراه خانواده هاي خود بـراي      
پيگـيـري خـواسـت هـايشـان بـه ايـن                 
استانداري خواهند رفت و در صـورت       
عدم پاسخگويي روشن به آنها و لـغـو         
احـکــام هــيـئــت حــل اخــتــالف، ايــن           
کارگران به همراه کارگـران پـرريـس و           
سـايــر کــارگـران عضــو اتـحــاديــه در            
سنندج اعتراضـات خـود را تشـديـد            

 . خواهند کرد
اتحاديه آزاد کارگـران ايـران راي          
صادره اداره کـار سـنـنـدج در مـورد               
کارگران فرش غرب بافت و پرريس را       
بشدت محکوم مـيـکـنـد و بـيـش از              
پيش تالش خـواهـد نـمـود هـمـدوش              
اعضاي خـود در ايـن کـارخـانـه هـا                 
بيشترين اعتراضات را بر علـيـه آراء         
صادره از سوي اداره کار سنـنـدج کـه           
ــا                   ــان ب ــي آشــکــار و عــري ــان ــب در ت

 . کارفرمايان است، سازمان دهد
اداره کار سنندج بطور ظـالـمـانـه          

اي حقوق کـارگـران پـرريـس و فـرش               
 سال سابقـه کـار       ١٨غرب بافت را با     

پايمال کرده و بـراي تـامـيـن مـنـافـع               
کارفرمايان و خوش خـدمـتـي عـنـان           

اين کارگـران را بـه           گسيخته به آنان،  
از نـظـر مـا        .   روز سياه نشـانـده اسـت       

هيئت حل اخـتـالف، رئـيـس و اداره             

کار سنندج بايد پاسخگوي اين سـتـم       
خود بر کارگران باشنـد و مـا بـنـوبـه               
خود در اتحاديه ازاد کـارگـران ايـران            
لــحــظــه اي در ايــن مــورد ســاکــت               

 . نخواهيم نشست
   

اتحاديه آزاد کارگران     
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