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 ميکنم فرياد، ای فرياد، ای فريادبنياد     دم اين آتش بيدادگر سوز

  

  پيمان نامه جھانی حقوق کودک 3ماده 

است را با توجه به حقوق و تكاليف  شوند حمايت و مراقبتي كه براي رفاه كودك ضروري كشورھاي عضو متعھد مي. 2

ي  مسئول كودك ھستند، تضمين نمايند و در اين راستا كليه طور قانوني والدين، سرپرستان قانوني، يا ديگر اشخاصي كه به

  .اجرايي الزم را به عمل خواھند آورد اقدامات قانوني و

مسئول مراقبت و حمايت از كودكان،  ھاي كشورھاي عضو اطمينان حاصل خواھند كرد كه مؤسسات، خدمات و دستگاه . 3

و مناسب بودن كاركنان و نيز نظارت شايسته، با معيارھايي كه توسط  ھاي ايمني، بھداشت، از حيث تعداد به ويژه در زمينه

  .منطبق باشند مقرر شده است مقامات واجد صالحيت

  خنديد وزير سوختند، ھا بچه

  



  

  

  گوشه ای از حوادث 
  گاز گرفتگی دانش آموزان و مرگ چھار دانش آموز در خوی، 

   اتصال سيم برق در مدرسه ای در مرودشت،
  ، روستای بيجارسر شفت از توابع فومن در آتش سوزی

  ، روستای سفيالن چھارمحال و بختياری آتش سوزی در
  ، زن فارسد مدرسه شھيد رحيمی روستای دروآتش سوزی در
  ، مدرسه نصرت آباد زاھدانآتش سوزی در
  ، خوابگاه دبيرستان دخترانه بيدختآتش سوزی در
  ، ارخوابگاه دبيرستان دريانوردی چابھآتش سوزی در 
  ، درسه اتحاد سلماسآتش سوزی درم
    پيرانشھر شين آباد مدرسه دخترانه آتش سوزی در 

  شما قضاوت کنيد:

  ، مگاواتی برق در عراق ٢۵٠مدرسه و يک نيروگاه  ١٧تخت خوابی،  ٢٢٠تاسيس يک بيمارستان 
  ن، ميليارد توما ۴٠٠معادل  نجفمگاوات در منطقٔه الحيدرئه  ۵٠٠با ظرفيت  سيکل ترکيبیساخت يک نيروگاه 

  ف، ھای کربال و نج و اھالی استانمگاواتی به زائران  ١۶٢اھداء يک واحد 
  خشت طال کاری،  23000ساخت گنبد حرمين عسگريين با 

  کيلو گرم طال،  70. کيلو نقره و 4000آماده گی ضريح حرمين عسگريين با 
  ا، سريالنک نفتدرصد  ٧٠تامين 

    ميليون دالری برای برق رسانی به مناطق روستايی سريالنکا ۶۵وام 
  ، تاسيس شبکۀ تلوزيونی سراسری برای ونروئال

  ت، سنت وينسدر  فرودگاهی برای ساخت دالر ميليون ٧کمک
  ی، ميليون دالری  برای بازسازی به افغانستان عالوه بر کمکھای قبل ١٠٠  کمک

  ر، واحد مسکونی در کومو ۵٠٠ساخت 
  ر، تامين مالی ساخت دو نيروگاه در اکوادو

  احداث ده ھزار واحد مسکونی در کشور نيکاراگوئه
  

  وام ھای بدون بھره و درازمدت بھمراه کمکھای بالعوض: 

 950و  ميليون دالر به پاکستان / يک تا دو ميليارد دالر سوريه / عراق يک ميليارد دالر / وام يک ميليارد 330
ميليون دالری برای جاده بازسازی لبنان / وام بدون بھره يک ميليارد  125ميليون دالری به سريالنکا / کمک 

ميليون دالر /  2ميليون دالر / کمر  40ميليون دالری به ونزوئال / کمک به اکوادور  225دالری به بوليوی/ وام 
ميليون  352دالر / نيکاراگوئه  41600000/ زيمباوه  دالر 521800000کنيا يک و نيم ميليون دالر / حماس 

  دالر / کامبيا دو ميليون دالر/ تانزانيا يک و نيم ميليون دالر......

کانون دفاع از حقوق بشر در ايران ضمن محکوم نمودن اين جنايات آشکار، اعالم ميدارد که ھزينه نمودن 

  بھانه ای پذيرفتنی نيست. سرمايه ھای ملی کشور ايران در کشورھای ديگر به ھر

در تضاد، مانع از مالکيت به حق کودکان اين  پيمان نامه جھانی حقوق کودک  3و2 . بند ھای  3با ماده 

        .مرزوبوم از شرايط مناسب آموزشی و نيز برخورداری ازمدارسی مطابق با استانداردھای جھانی است
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  کانون دفاع از حقوق بشر در ايران

  فاع از حقوق کودکان و نو جوانان کميته د


