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  کودکان مقدمندنھاد

 اطالعيه اول ماه می
 ٢٠١۴ می ٠٣

 برای کودکان ممکن است ساختن جھانی شاد و ايمن
  

 سعادت و ،رفاه. دون استثمار و سرکوب ممکن است، در اين پيام نھفته است که جھانی بیعظمت و شکوه اول ماه م

 !توان جھانی بدون مصايب بيشمار داشت می.  دست يافتنی است،يا نيستؤ ر،خوشبختی ممکن است

 فقر و فالکت گسترده تری را روی دست ميليونھا انسانی گذاشته است که خود ، بيکاری،بحرانھای سياسی و اقتصادی

 خاموش ترين قربانيان ،کودکان در اين ميان. شوند  از آن بی بھره تر میی اند و مداوماً  ارزشھا و نعمات مادۀخالق ھم

  .ھجوم به معيشت و منزلت جامعه ھستند

 برای ما قربانيان وضع موجود، يک فرصت بين المللی است تا کيفرخواست قاطع خود را به جھان اعالم یاول ماه م

  :کنيم

ق طه جز سود و انباشت سرمايه ھيج منی جوامع بشری نظام فاسدی است کمسبب و عامل بقای تمام مصايب کنون

تنھا راه حل اين نظام تحميل . ھيچ راه حلی برای بيرون رفتن از فالکتی که به ما تحميل کرده ندارد. ديگری ندارد

  .رياضت و گرسنگی بيشتر به ما است

بھداشت و درمان رايگان .  کودکان استۀمنيت حق ھمرفاه، شادی و ا.  ماستۀ، حرمت و منزلت حق ھم  انسانی زندگی

 ھمگان   بخشی از زندگیدتفريح، شادی و اوقات فراغت باي.  کودکان استۀتحصيل رايگان حق ھم. حق تک تک ماست

 . با صدای بلند فرياد خواھيم زد یھا را در اول ماه م ھمين خواسته. باشد

ھيچ زمانی ! دھد بيشتر از ھر وقت ديگر حقانيت خود را نشان می!  رفاه کودکان است،اين حقيقت که معيار رفاه جامعه

  . شود روز به روز ھم وضع بدتر و بدتر می. وضعيت کودکان ما چنين مصيبت بار نبوده است

ھيچ وجه ه  کارگر شدن کودکانمان را ب!کار کودکان بايد فوری و بدون درنگ متوقف شود! کنيم ما قاطعانه اعالم می

  . بايد گورش را گم کند،نظام اقتصادی که بيکاری و فقر و حرمانھای اجتماعی را  می آورد. توانيم تحمل کنيم نمی

مين أچرا حمايت و ضمانت عملی در تو  فوری ماست و بايد حکومتھا بدون چون ۀی کودکان وظيفئدفاع از حقوق پايه 

  . بين المللی بپذيرندۀ با آخرين استانداردھای شناخته شدزندگی کودکان را

وضعيت وخيم . شود  تعداد کودکان آواره از جنگھا انبوه و انبوه تر می،شود ھمچنان به صف کودکان کارافزوده می

مير کودکان در اثر بيماری و و مرگ .  نمونه ای بارز از بيرحمی حاکمان جھان سرمايه داری است،کودکان سوريه

آفت دخالت مذھب در زندگی کودکان ھمچنان فاجعه .  ھمچنان رو به افزايش است،عدم دسترسی به درمان و بھداشت
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 ساختن جھانی شاد و ايمن ،حرف آخر ما اين است .می آفريند و اين جھان نا امن را از آنچه ھست وخيم تر می کند

 !اين جھان را ما بايد بسازيم. ممکن است

 

  ندنھاد کودکان مقدم

  ٢٠١٤ماه مه 

  

 

  ١٣٩٢ ـ ارديبھشت ١١٤ ۀ کودکان مقدمند شمارۀنشري

 


