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  سيامک بھاری: فرستنده

  ٢٠١۵ جوالی ٢٠
 

 یئ ھسته توافقنامه ۀبار در مقدمند کودکان نھادۀ بياني
 و اقتصادی ،سياسی مشقات بزرگترين تحميل با یئ هھست سالح به يابی دست برای تالش سالھا از پس اسالمی جمھوری

 .شد کشيده شکست به اش یئ ھستهۀ پروژً عمال و شد تسليم المللی بين فشارھای مقابل در ايران مردم به اجتماعی

 خط زير به ميليونی ابعاد در را کشور مردم اعظم بخش زندگی "مقاومتی اقتصاد" عنوان تحت اقتصادی رياضت تحميل

 ۀچرخ از نوجوان و کودک ميليونھا که گرديد سبب گسترده تورمی رکود و بيکاری ،ورشکسته اقتصاد .انيدکش فقر

 .شوند بدل خانواده خالی ۀسفر آوران نان بهً عمال و شوند پرتاب کار بيرحم بازار به تحصيل

 مسلم حق یئ ھسته یانرژ" حکومتی شعار درمقابل ماست مسلم حق منزلت ،معيشت شعار با محروم مردم عظيم صف

 اکنون  .گفتند می درست و داشتند حق مردم  .کردند اعتراض کن خراب خانه سياستھای اين عليه و ايستادند "ماست

 ،ھا تحريمۀ بھان از پس بالفاصله که دارند حق مردم .باشد اش کننده ويران سياستھای پاسخگوی بايد اسالمی جمھوری

  .کنند مطالبه را خود شھروندی حقوق

 :که است آن خواھان ايران در خانواده ھزار صدھا با ھمراه مقدمند کودکان نھاد

 و يکسان استاندارد با اجباری و رايگان آموزش .شود برچيده پرورش و آموزش در نابرابری و تبعيض بساط بيدرنگ ــ

 تحت ،آن به وابسته ھاینھاد و پرورش آموزش اخاذی به و گردد برقرار شھروندان کليه برای آموزش به دسترسی

 .شود داده پايان ھميشه برای ،شھريه عنوان

 یئ حرفه کار .بگيرند قرار دولتی اضطراری و ويژه مراقبت و سرپرستی تحت بايد خيابان و کار کودکان کليه ــ

 .گردد متوقف و ممنوعً فورا کودکان

 .است گرديده روانی و جسمی بيماريھای انواع بروز سبب ،روستا و شھر در کودک ميليونھا ۀسوءتغذي وخيم وضعيت ــ

 اختيار در کشور مدارس ۀھم در ،کيفيت با گرم غذای وعده يک روزانه ،ءاستثنا بدون شود متعھد بايد دولت رو اين از

 .دھد قرار آموزان دانش

 کانتينی ،خريبیت مدارس در کودکانشان که است خانواده ھزار صدھا جدی نگرانی و دغدغه يک درس کالسھای ناامنی

 ايمن و بھبود برای بايد دولت سريعتر چه ھر .ھستند تحصيل مشغول امکانات تحقيرآميزترين و ترين نازل با کپری و

 .کند اقدام مدارس سازی

 پرورش و آموزش و کودکان بار فاجعه وضعيت به اعتراض دليله ب که نیامعلم و کودک حقوق نامدافع از نفر دھھا ــ

ه ب خطرناکی بسيار شرايط در و اند گرديده محکوم درازمدت ھای حبس به اسالمی جمھوری زندانھای در ،ايران در

 .گردند آزاد وشرط قيد بی و فوری بايد برند می سر
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 فوری اجرای خواھان و کنيد مطرح اعتراضی نشست و تجمع ھر در ،جا ھمه در را اضطرای و فوری خواستھای اين

 .کرد فوری خواستھای اين اجرای به مجبور را المیاس جمھوری بايد .گرديد آن

 مقدمند کودکان نھاد
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