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ماده  2پيماننامه حقوق کودک
 - 1كشورھاي عضو ،حقوق مندرج در پيماننامهي حاضر را براي ھر يك از كودكاني كه در حوزهي قضايي آنھا ميباشند بدون ھرگونه تبعيض و
بدون توجه به نژاد ،رنگ ،جنسيت ،زبان ،مذھب ،عقايد سياسي و ساير عقايد ،منشاء ملي ،قومي يا اجتماعي ،دارايي ،معلوليت ،تولد يا ساير
خصوصيات كودك يا والدين يا سرپرستان قانوني او محترم شمرده و تضمين خواھند كرد.
ماده  6پيماننامه حقوق کودک
 1كشورھاي عضو حق ذاتي تمام كودكان را براي زندگي به رسميت ميشناسند.
 -2كشورھاي عضو بقاء و رشد كودك را تا حد امكان تضمين خواھند كرد.

روز جھانی کودک مبارک
متوليان حقوق کودک در شرايطی مراسم جشن و شادمانی روز جھانی کودک را برگزار ميکنند که کودکان متحمل رنجھا و دردھای
فروانند  .آنان در کارگاهھای قالی بافی و کارخانهھای مختلف ،در دخمهھا و اصطبلھا ،در کوره پزخانه ھا و مزارع ھای گوناگون ،در
گوشه و کنار خيابانھا و بر سر چھاراهھا ،جان کوچک خود را ميکاھند؛ شيرهی جان میفروشند؛ و درثانيه ھای زندگی محنت بار خود از
تب و خستگی کار ،شادی نداشته شانرا ميبازند.
مورد فقر و خشونت ،بی تامينی و بی حقوقی ،قرار میگيرند؛ و از سوی ديگر با تبليغات مداوم مذھبی بمباران ايدئولوژيک ميگردند؛ نھال
ظريف وجودشان پژمرده ميشود ،سُر خورده ميگردند ،ترک تحصيل میکنند ،مجبور به کار میشوند ،به بزھکاری و مواد مخدر روی
میآورند ،و عالوه بر ھمهی اينھا يک بار ديگر ھم طعمۀ مذھب و دولت مذھبی ميشوند :آفتابه به گردنش میآويزند ،دور شھر می-
چرخانندشان ،تحقير ميشوند ،در مالء عام کتک ميخورند ،و دست آخر ھم به دار کشيده میشوند.
جای آن دارد که به مناسبت روز جھانی کودک ،در اين روز به پاس شرافت و حرمت کودکی يکصدا فرياد بر آوريم:

اعمال قوانين زد بشری در زندگی کودکان ما ممنوع!
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کانون دفاع از حقوق بشر در ايران
کميته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

