
 روز جهانی حمایت از کودکان

 
 

های  ترین جشن قدیمینسبتا این، یکی از . روز جهانی حمایت از کودک است( خرداد ١١)اول ژوئن 

المللی  برگزاری آن توسط فدراسیون بین به تصمیم. شود برگزار می ١١۵٠از سال که باشد،  جهانی می

 .اتخاذ گردید ١١۴١ای در نوامبر  ویژه ۀدموکراتیک زنان در جلس

 زندگی، در کودکان حقوق به بزرگساالن احترام و ضرورت توجه یادآوری اول درجه در روز این

 عنوان به کودکان استثمار برابر در محافظت خشونت، از حفاظت فراغت، اوقات و استراحت تحصیل،

 .است عادالنه و انسانی جامعه یک گیری شکل برای الزم شرایط

 میلیون ٠١ از بیش امروزه. دهند می تشکیل را کشور هر جمعیت ازدرصد  ٠۵ -٠٠ تقریبا   کودکان

 ،و متأسفانه .هستند سالم کامال ها آن درصد ١٠ -١٠ تنها که ندک می زندگی ایران -ما کشور درکودک 

 قرار کامال  ناروشن، از جمله، آیندۀ مختلف خطرات معرض در ،دنشو نمی محافظتچون  ها آنکثریت ا

  .دارند

 
آید،  هر جا که سخن از کودکان، زنان، کارگران و سایر زحمتکشان ستمدیدۀ جوامع انسانی به میان می

که بدست مافیای جهانی و داخلی ، افتم میشوروی جماهیر یاد جامعه سوسیالیستی اتحاد اختیار به  بی

 خانمانی یکی بی با مبارزه فرمان. بودند ممتاز واقعا قشر کودکانکه در آن ای  جامعه .سرمایه نابود گردید

در بهترین  و ، ولگردیها خیاباندر  گری تکدیاز  ، خانمان بی کودکان .بود شوروی دولت نیمافر اولین از

های کارآموزی هدایت  و مجتمع  روزی شبانه مدارس مدارس، به یزیرزمینهای  پناهگاهزندگی در  حالت،

 شتناکده ۀگذشت امروز که ،افسوس .فنی رسیدند -ها به درجات باالی علمی همه یا اکثر آن .شدند

همۀ جوامع و این کشور نیز مانند  هدش ءاحیا روسیهدر  آنزشت  مظاهر تمام با وحشی داری سرمایه

عمدتا  معتاد و  گرد ، زبالهولگردسرپرست،  خیابانی، بی کار، انگیز کودکان با پدیدۀ رقت داری سرمایه

 .شوند کنند، مورد خشونت و تجاوز واقع می ، که اغلب گدایی میمواجه است



 
 

اطالع باشد، که بدنبال حذف اتحاد شوروی از نقشۀ سیاسی جهان،  بعید است کسی از این واقعیت بی

بجا  های تر، تاجران انسان فوج فوج به ویرانه غربی، بویژه، آمریکایی، بعبارت صریح« بشردوستان»

هایی را که در اثر  سرازیر شدند و با وعده و وعیدهای طالیی فرزندان خانوادهبزرگ مانده از این کشور 

اغلب به ازای چند ده یا ناتوان مانده بودند،  امور زندگی و تأمین معاش خانوادههای پیاپی از اداره  شوک

چنان بحرانی بود که عموم  روانی -یمعیشتی و روحها اوضاع  آن وقت. کردند چند صد دالر خریداری می

که حاال بصرافت « بشردوستان»این چرا کرد،  شان خطور نمی همه گیج شده بودند و اصال به ذهن

 !ای به فرزندآوری ندارند خودشان عالقهاند،  فرزندخواندگی افتاده

نیز اتفاقات ( ٠٢٩٩مارس  ٩٩ -٩٨٣١اسفندماه  ٠٢)در جریان زلزلۀ ویرانگر جمهوری فقیر هائیتی 

  های های امداد و نجات و تیم کوبای سوسیالیستی و برخی کشورهای دیگر گروه .مشابهی افتادتقریبا 

به  امپریالیسم آمریکا واحدهایی از ارتش مزدور خود را. ندبه مردم هائیتی اعزام کردبرای کمک پزشکی 

: بر زبان رانددیگر یک سخن ماندگار تاریخی  فرمانده فقید، فیدل کاسترودر آن روزها . فرستاد آنجا

  !«دفرست می، آمریکا سرباز کند میهای پزشکی اعزام  کوبا برای کمک به هائیتی تیم»

های زیادی از آمریکا، انگلیس، فرانسه، هلند و  دستهآری، بدنبال استقرار نظامیان آمریکایی در هائیتی، 

تردید، اکثریت  بی. رپرست به این کشور سرازیر شدندس کودکان بیبرای خرید دیگر کشورهای غربی 

داخلی بدن  عضایاتاجران ، «متمدن»داران  هها و دالالن محترم بازارهای سکس، برد کن ها را کار چاق آن

  .ین بازارها، وابسته به این قبیل کودکان استچن ۀچرا که، تأمین آیند .ندادد مافیای گدائی تشکیل می و انسان

 های خانواده فرزندان اصل در ...و گرد ، زبالهسرپرست بی ،، ولگردمتکدی کار، کودکاندر مجموع، 

حتی  ،نگران نیستندفرزندان خود  شدن ربودهفروخته یا از  تنها نه که فاقد امکانات ابتدایی زندگی هستند،

 .ندده می اجاره و بردگی گدایی به مافیای را ها نآ داوطلبانه در اغلب موارد

 
 



از مافیاهای به سطح یکی  مدتهاستو بردگی کودکان  گداییمافیای به این ترتیب، آشکارتر شد، که 

 این حال بدترین. است دهگردی لتبدی بسیار سودآور« تجارت»ۀ حوزاروئیده و به یک داری فر متعدد سرمایه

، سرپرست بی خورده، فریب ربوده شده، کودکانپرسود را  جنایی تجارت این اصلی های شخصیت که است

و یا هیچ نهاد دولتی  کس هیچ امروز، به تابطوری که  .دده شده تشکیل مییا خریداری  یا اجاره ،یتیم

 .دبشو امر این مانع نتوانسته

 
 

 از ترس بدون كه ،هدگردیتبدیل  سودآور شغل یكبه  امروزهو بردگی  گدایی به كودكان واداشتن

زیر چتر  را انکودک «گدایی» که افرادیو مجازات  دستگیری براینظام قضایی . دیاب می توسعه مجازات

این  یهامافیا اثبات کیستی و شناخت های راه اگرچه. آورد هیچ اقدامی بعمل نمیگیرند،  حمایت خود می

در همه  چرخدار، های صندلی درمعلول  کودکان گدایی امروزه .است ساده بسیار قربانی کودکان رسته و

های  منتها، دولت. باشند بزرگ مافیایی می های طرحاین  جزیی از ها آن ر یک ازه .قابل مشاهده استجا 

 که خودشان در این امربرای این. عالقمند نیستنداین پدیده  ها و مبارزه با آن شناسایی ایداری بر سرمایه

 .ذینفعند

 د،رو نمی مدرسه به کشور در کودک تعداد چه اینکه مورد در ما دولت که واقعیت این اوصاف، این با

کشور،  ۀطق دور افتادابسیاری از مندر  که است این نکته. کند یا اگر دارد، اعالم نمی ندارد دقیق اطالعات

 کودکان نام عدم ثبت قبال دروجود دارد که  یمدارسآنچنان نه و سامان است  به مردم نه اوضاع معیشتی

چرا که بخش اصلی آموزش و پرورش . ندبک مسئولیتاحساس  اول کالس در گرد، گدا و غیره کار، زباله

هزار  ۶قریب های جمعی،  های متعدد رسانه طبق گزارشاین در حالی است که . سازی شده است خصوصی

بودجۀ بیش از سه سال به اندازۀ ایران در خارج از  «انقالبی»و « مؤمن»مقامات « آقازادگان»تن از 

حتی، بسیاری از این . مشغولندبه زندگی اشرافی رؤیایی های بانکی خود دارند و  کشور پول در حساب

 .آورند مندی از حقوق شهروندی، فرزندان خود را در کشورهای غربی بدنیا می بمنظور بهره «آقازادگان»

داری  رانسانی سرمایهمشکل اصلی و اساسی وجود نظام غی. نیست مشکل بزرگترین ها این مجموع اما

توان  می قطعیبا وجود چنین شرایطی، با اطمینان  .ی را بوجود آورده استناهنجار است، که چنین شرایط

هر گونه ، و عدالت محور اقتصادی انسانی -بدون ایجاد یک جامعۀ عادالنه، یک نظام اجتماعیگفت، که 

اعراب از داری جایی  سرمایهمختلف ی مافیاهااهریمنی  های نجات اکثریت کودکان از چنگالاز صحبت 

  .کرد مبارزهبرای از میان برداشتن علت باید . داری است علت اصلی نظام سرمایهیعنی، . نخواهد داشت

 هرها  آن. ندفردایاقتدار  و عظمتامروز، و زیبایی   شکوه. صاحبان و سازندگان آینده هستند ،انکودک

روز تکریم و . دریابیمرا ها  آن. دننیاز دار و عطوفترأفت  ،محافظت به ، هر دقیقهساعت هر ،روز

  !شان مبارک حمایت

 شیری. م. ا

 ١۴٠٠جوزا  -خرداد ١٠
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 .ن. پ

 :تصاویر این صفحه و تصاویر متعدد دیگر در این نشانی
https://www.google.com/search?q=کودکان+زباله%E2%80%8C-گرد

client=opera&hs=6e9&sxsrf=ALeKk03fl4mNM_qCuLtWY0WxYwSKeRspBw:1622401199523&tbm=isch&+عکس

&source=iu&ictx=1&fir=EMfSYNBkz5_cXM%252ChYfs2JlydM2F4M%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kSh1VaBsVtn1l1MfX_iFy1AwU3UEg&sa=X&ved=2ahUKEwi4yri5i_LwAhVhhv0HHa9lCTMQ9QF6BAgGEAE

#imgrc=EMfSYNBkz5_cXM 

https://www.google.com/search?q=کودکان+زباله%E2%80%8Cگرد-+عکس&client=opera&hs=6e9&sxsrf=ALeKk03fl4mNM_qCuLtWY0WxYwSKeRspBw:1622401199523&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=EMfSYNBkz5_cXM%252ChYfs2JlydM2F4M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSh1VaBsVtn1l1MfX_iFy1AwU3UEg&sa=X&ved=2ahUKEwi4yri5i_LwAhVhhv0HHa9lCTMQ9QF6BAgGEAE#imgrc=EMfSYNBkz5_cXM
https://www.google.com/search?q=کودکان+زباله%E2%80%8Cگرد-+عکس&client=opera&hs=6e9&sxsrf=ALeKk03fl4mNM_qCuLtWY0WxYwSKeRspBw:1622401199523&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=EMfSYNBkz5_cXM%252ChYfs2JlydM2F4M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSh1VaBsVtn1l1MfX_iFy1AwU3UEg&sa=X&ved=2ahUKEwi4yri5i_LwAhVhhv0HHa9lCTMQ9QF6BAgGEAE#imgrc=EMfSYNBkz5_cXM
https://www.google.com/search?q=کودکان+زباله%E2%80%8Cگرد-+عکس&client=opera&hs=6e9&sxsrf=ALeKk03fl4mNM_qCuLtWY0WxYwSKeRspBw:1622401199523&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=EMfSYNBkz5_cXM%252ChYfs2JlydM2F4M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSh1VaBsVtn1l1MfX_iFy1AwU3UEg&sa=X&ved=2ahUKEwi4yri5i_LwAhVhhv0HHa9lCTMQ9QF6BAgGEAE#imgrc=EMfSYNBkz5_cXM
https://www.google.com/search?q=کودکان+زباله%E2%80%8Cگرد-+عکس&client=opera&hs=6e9&sxsrf=ALeKk03fl4mNM_qCuLtWY0WxYwSKeRspBw:1622401199523&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=EMfSYNBkz5_cXM%252ChYfs2JlydM2F4M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSh1VaBsVtn1l1MfX_iFy1AwU3UEg&sa=X&ved=2ahUKEwi4yri5i_LwAhVhhv0HHa9lCTMQ9QF6BAgGEAE#imgrc=EMfSYNBkz5_cXM
https://www.google.com/search?q=کودکان+زباله%E2%80%8Cگرد-+عکس&client=opera&hs=6e9&sxsrf=ALeKk03fl4mNM_qCuLtWY0WxYwSKeRspBw:1622401199523&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=EMfSYNBkz5_cXM%252ChYfs2JlydM2F4M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSh1VaBsVtn1l1MfX_iFy1AwU3UEg&sa=X&ved=2ahUKEwi4yri5i_LwAhVhhv0HHa9lCTMQ9QF6BAgGEAE#imgrc=EMfSYNBkz5_cXM

