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گلوبال مارش

کودکان ایران هنوز از مکانیسم ایمنى براى حقوق شان بر خوردار  على رغم وجود و تصویب کنوانسیون حقوق کودك، و مقاوله نامه ى 182
نیستند؛ مضافا قوانین مذهبى دولت جمهورى اسالمى در تناقض با حقوق تعیین شده و استانداردهاى بین المللى در زمینه ى حقوق کودکان 

است. 
قانون به اصطالح "حمایت از حقوق کودکان" در اکتبر سال 2013،  جمهورى اسالمى ایران گام دیگرى در  و 27 با تصویب مصوبه  هاى 22
زمینه  ى به انقیاد کشاندن حقوق کودکان در ایران را برداشته است. اجراى این قانون توسط جمهورى اسالمى نه تنها راه را براى پدیده  ى 
آزار جنسى کودکان و پدوفیلیسم به شیو ه  اى رسمى باز کرده، بلکه مفهوم آتوریته  ى معنوى والدین را نیز خدشه  دار کرده است. با اجراى 

و 27، حق ازدواج با فرزندخوانده به تصویب رسید و هم  چنین امنیت هویتى فرزندخوانده زیر سئوال برده شد. اصالحات 22
ما از تمامى نهادها، سازمان ها و موسسات مدافع حقوق کودکان مى  خواهیم با امضاى این قطع  نامه، در امر لغو بى درنگ مجموعه  ى قوانین 

کودك آزار ذیل مداخله کنند.
قانون مدنى، هیچ کس را نمى  توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آن که  مطابق ماده  ى 1210

چهارده سال پیش (سال 1999) در شرایطى اقدام به انتشار خبرنامه ى «جمعیت...» کردیم که پیدا کردن اخبار موثق درباره ى وضعیت 
کودکان کار در ایران به سختى کاویدن زمین بود. همین امر، البته، خبررسانى از این مقوله را در سطح جهانى براى ما به یک ضرورت 

تبدیل کرده بود. 
در سال هاى اخیر اما به دو دلیل متناقض که مکمل یک دیگرند، با مشکل بى خبرى در مورد پدیده ى جان کاه کار و استثمار کودکان 
در ایران مواجه نیستیم؛ اول این که وسعت ابعاد کار کودکان تا به حدى افزایش پیدا کرده است که دیگر غیر قابل انکار است، به ویژه 
یکى از اشکال کار پر مخاطره ى کودکان: کار "خیابانى". دوم این که، درست به همین دلیل، به تعداد مدافعان حق کودکى هم اضافه 

شده است و فعالیت هاى مختلفى در این باره انجام مى شود. 
اما در زمینه ى ضرورت آغاز به کار مجدد خبرنامه ى «جمعیت الغاى کار کودکان در ایران» باید به این نکات اشاره کنیم:

- اول: شروع یک کمپین بین المللى در دفاع از کودکان ایران و فراخوان آن توسط «مرکز ادبیات کودك داروگ» و «جمعیت 
الغاى کار کودکان» است. این خبرنامه باید در ادامه ى کار خویش به گزارش گر فعالیت هاى این کمپین اجتماعى بدل شود.

- دوم: هنوز خبررسانى روتین و مستمرى درباره ى وضعیت کودکان ایران در سطح بین المللى، على رغم وسعت و افزایش کار 
کودکان و رنج فراوان آنان، صورت نمى گیرد.

- سوم: برخى اخبار و نوشته ها و بررسى ها در مورد کودکان و کار آنان در ایران ناقص و اشتباه اند. 
خبرنامه ى جمعیت هدفى دو سویه دارد. از یک سو، وضعیت کودکان فراموش شده ى ایران را در سطح بین المللى منعکس مى کند؛ و 
از سوى دیگر، مهم ترین خبرها در زمینه ى احقاق حقوق کودکان و دست آوردهاى جنبش لغو کار کودك و کمپین دفاع از حق کودکى 

را براى هم کاران و تالش گران این عرصه در ایران و سایر کشورهاى فارسى زبان  بازگو مى نماید.
در اولین شماره ى خبرنامه، به بررسى برخى از مهم ترین رویداد هاى در مورد وضعیت کودکان در ایران در یک سال اخیر مى پردازیم. 

و قبل از آن، فراخوان کمپینى که از آن صحبت شد را مرور مى کنیم:
* * *

خواست و تالش ما لغو بى درنگ قوانین 
قابل سرزنش علیه کودکان ایران است!

در دفاع از 
حق کودکى
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همان ماده، اموال صغیرى را که بالغ شده است در صورتى مى   توان به او داد که  عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. و مطابق تبصره  ى 2
رشد او ثابت شده باشد.

تبصره 1: سن بلوغ براى پسران پانزده  سال قمرى (چهارده سال و هفت ماه) و براى دختران نه سال قمرى (هشت سال و نه ماه) است. 
در زمینه  ى حقوق جزایى، بر اساس تعاریف سن بلوغ براى کودکان عمل مى  شود و به همین دلیل مجازات اعدام و انواع دیگر مجازات  ها 
براى کودکان زیر هجده سال وجود دارد. اما وقتى که نوبت دخالت در حاصل دست رنج کودکان مى  شود، این ماده مى  گوید: بالغ شدن شرط 

رشد نیست و کودك حق تصرف دست مزد خویش را ندارد. 
قانون مدنى جمهورى اسالمى تصریح مى  دارد که ازدواج قبل از سن بلوغ ممنوع است.  ماده  ى 1041

تبصره: این قانون تصریح مى  دارد ازدواج قبل از سن بلوغ با صالح دید و نظر مراجع ذیربط بدون مانع است. 
اجازه  ى ازدواج قبل از این سن را با صالح  دید  سن قانونى ازدواج براى کودکان دختر در ایران سیزده سال است. تبصره  ى ماده  ى 1041
ابوین یا مراجع دیگر بالمانع مى  شمارد. فقر مالى و فرهنگى بسیارى از خانواده  ها در پدیده  ى کودك همسرى و مرگ و میر زیر هجده 

سالگى فجایع زیادى به بار آورده است، از جمله مرگ کودك هشت ساله  ى یمنى در اثر خونریزى بعد از ازدواج در ماه  هاى اخیر است. 
- ما خواهان تعیین سن رسمى ازدواج هجده سال بر اساس استانداردهاى پیش رو بین  المللى و ممنوعیت کودك همسرى 

هستیم.

و  قانون کار جمهورى اسالمى ایران در ارتباط با ممنوعیت کار کودکان زیر پانزده سال است. اما طبق تبصره  هاى 168 تا 84 ماده  هاى 79
این قانون، کارگاه  هاى خانواد گى و مجموعه  ى کارهایى که کارفرماهاشان ابوین (پدر، جدپدرى) هستند، هم  چنین کارگاه  هاى کوچک  188

و مانوفاکتورها، از این قانون معاف مى  باشند. 
در ارتباط با کار کودکان هستیم. و 189 - ما خواهان اجراى کامل مقاوله نامه  هاى 182

مجازات کشورى، اگر کودکى توسط پدر یا پدربزرگ و جد پدرى به قتل برسد، مجازات قصاص براى قاتل وجود نخواهد  طبق ماده  ى 220
داشت و با پرداخت دیه و ده روز زندان آزاد مى  شوند. بنا به قوانین فقهى در زمینه  ى تادیب، حد تنبیه کودکان عدم مردن آن  هاست.

مجازات عمومى جمهورى اسالمى بیان مى  کند کودکان در صورت ارتکاب جرم از مجازات کیفرى معاف هستند. و در صورت  ماده  ى 49
لزوم به کانون اصالح و تربیت فرستاده مى  شوند.

تبصره  ى 1: کودك کسى است که به سن بلوغ نرسیده باشد، طبق تعریف شرعى بلوغ.
تبصره  ى 2: اگر به منظور تربیت تنبیه بدنى الزم است، باید در حد متوسط باشد.

با توجه به ماده  ى قانونى 1210، سن بلوغ براى دختران نه سال و پسران پانزده سال است. و در نتیجه طبق قانون مجازت عمومى شامل 
مجازات اعدام هم مى  شوند. «امنستى اینترناسیونال» از سال 1990، بیست و یک مورد اعدام زیر هجده سال را در ایران گزارش کرده است. 
یازده نفر از این کودکان تا رسیدن به سن هجده در زندان نگه داشته شده و بعد به قتل رسیده  اند و ده نفر در حالى که زیر هجده سال 

بودند، اعدام شده  اند.
و خواهان لغو مجازات اعدام در تمامیت  - ما خواهان لغو قوانین کودك آزار جمهورى اسالمى از جمله قانون مدنى 1210

آن هستیم.

کنوانسیون حقوق کودك، که تمامى دولت  هاى امضا کننده و از جمله جمهورى اسالمى ملتزم به رعایت آن هستند، در این مورد  ماده  ى 37
تصریح مى  کند: «نه مجازات اعدام و نه  حبس ابد نباید بدون امکان آزاد شدن  براى کودکان  زیر هجده سال وجود داشته باشد.»

- هیج کس حق تنبیه کودکان را ندارد. آن  ها نباید در زندان در کنار بزرگ  ترها قرار داده شوند.

قانون مدنى جمهورى اسالمى، اصل خون یا تابعیت نسبى تنها از راه پدر به رسمیت شناخته مى  شود. بنابراین،  ماده  ى 976 بر اساس بند 2
کودکان حاصل از ازدواج مادران ایرانى و پدران افغانستانى از تابعیت ایران محروم بوده و امکان دریافت شناسنامه ندارند. بنا به آمارهاى 
اعالم شده، تنها در استان خراسان پنجاه و شش هزار کودك فاقد شناسنامه حاصل از ازدواج مادر ایرانى با پدر افغانستانى وجود دارد. در 
عین حال، بر اساس همین قوانین ارتجاعى، این گونه کودکان و نیز تمامى کودکان افغانستانى ساکن ایران از امکان تحصیل و آموزش محروم 

بوده و مجبور به کارهاى سخت و پرمشقت در بازارهاى کار ایران هستند. 
- ما خواهان صدور شناسنامه براى تمامى کودکان بدون شناسنامه و ثبت هویت آنان و هم  چنین تحصیل رایگان و اجبارى 

با کیفیت باال براى آنان هستیم.

مرکز ادبیات کودك داروگ
جمعیت الغاى کار کودکان در ایران

global-camping-against-injustice-promoting-child-rights-/772/760/549/http://www.thepetitionsite.com
/in-iran



3

و حال برخى از مهم ترین اخبار مربوط به بى حقوقى و کار کودکان 
در سالى که گذشت: 

حدود یک سوم جمعیت ایران را کودکان تشکیل مى دهند
هزار کودك ایرانى باالى شش  در سال 91، بیش از نه میلیون و 719

سال، توانایى خواندن و نوشتن نداشته اند.
هزار کودك خارج  - به گفته ى اداره ى بهزیستى، سه میلیون و 600
از چرخه ى تحصیل در کشور داریم که از این تعداد، یک میلیون و 

هزارکودك مستقیما درگیر کار مى باشند. 700
(www.rahaclinicsw.com/?p=2314&print=1)

- بر اساس آخرین آمار منتشر شده، نزدیک به سه میلیون، یعنى 22
درصد، از کودکان زیر هجده سال در ایران ترك تحصیل کرده اند. 

در این میان، البته کودکان افغان مهاجر به دلیل نداشتن کارت تردد، 
اساسا اجازه ى برخوردارى از آموزش را ندارند و در این آمارها ثبت 

نمى شوند.
- بنا به گزارش «خبرگزارى مهر»، 
اقتصادى  در سال 90، یک  گروه 
هزار کودك در ایران  میلیون و 700
مستقیما به کار مشغولند و حقوق 
هزار  تا 100 ماهیانه اى معادل 80
که  گزارش،  این  در  دارند.  تومان 
است،  ادامه ى گزارشى از سال 85
هزار کودك  آمده است: تعداد 912
مشقت  پر  کار  عرصه ى  در  که 
خانگى به کار مشغول بوده اند (و 
البته این فقط آمار رسمى است) به 
دانشور،  آقاى  نیامده اند.  حساب 
عضو اتاق بازدگانى، در این مورد 
کودکان  این  درصد  98 مى گوید: 

دختر هستند.
سه   ،85 سال  سرشمارى   در   -
از  کــودك  هــزار  600 و  میلیون 
تحصیل باز مانده بودند. اما بنا به 
آمار «نهضت سوادآموزى» از سال 
تا به حال، بیش از یک میلیون  85
افزوده  آمار  این  به  دیگر  کودك 
خالء  البته  زمینه  این  در  شده اند. 

آمارى وجود دارد. باید توجه داشت که بیش از نوزده میلیون و 435
هزار از جمعیت کشور را کودکان و نوجوانان هفت تا نوزده سال 
تشکیل مى دهند، که به گفته ى مسئوالن آموزش و پرورش بیش از 
هزار دانش آموز در سال تحصیلى 1391/1390 دوازده میلیون 300
ثبت نام کرده اند؛ پس  با احتساب کودکان در سن آموزش، بیش از 
هفت میلیون از کودکان و نوجوانان کشور از تحصیل محروم هستند. 
در بین کودکان محروم از تحصیل، درصد کودکان دختر به پسر برابر 

درصد است.  به  49 با 51

کار به شیوه ى استاد - شاگردى
مقاوله  و  مصوبه ها  گذاشتن  پا  زیر  با  ایران  در  اخیر  سال هاى  در 
نامه هاى ممنوعیت کار کودکان و کنوانسیون حقوق کودك، على رغم 
امضا و پذیرفتن آن، شگرد جدیدى تحت نام "استاد - شاگردى" شیوع 

پیدا کرده است، که بر حسب آن از کودکان به عنوان کارآموز بهره 
کشى مى شود. تا پیش از این شکل بهره کشى کودکان نیز با تبصر ى 
این قانون مشمول بر معاف شمردن کارگاه هاى  تا 84 مواد 79 188
خانواد گى و کارگاه هاى کوچک زیر ده نفر، کودکان در سطح وسیعى 

در این گونه کارگاه ها به کار گرفته مى شدند. 

کودکان و قراردادهاى موقت
این شکل از کار براى کودکان بسیار رایج است و صاحب کاران از کار 
کودکان به عنوان کار ارزان در مقابل کار والدین و کارگران بزرگسال 
سوء استفاده مى کنند. آن ها مى توانند کودکان کارگر را با دستمزدهاى 
بسیار ناچیز به کار گرفته، آن ها را تنبیه یا تطمیع و یا اخراج کرده و 
حتا با دالیل واهى دستمزدهاى ناچیز آن ها را هم نپردازند. ساعات کار 
کودکان تحت این گونه قراردادها، بین دوازده تا شانزده ساعت است.

کودکان کارگر شهرى
در شهرها، هزاران کودك در  کوره 
یع  صنا ه هاى  کارگا  ، نه ها پزخا
آهنگرى ها،  قالى بافى ها،  دستى، 
کفاشى ها، کارخانه هاى بلورسازى، 
شیشه گرى، مالمین سازى، کارهاى 
تولید  دستى،  کارهاى  ساختمانى، 
پوشاك، پادویى، کشاورزى و حتا 
در معادن و... به کار گرفته مى شوند.
در  نیز  کودکان  از  دیگر  گروهى 
کارگاه هایى که وابسته به ارگان ها 
کار  هستند،  دولتى  موسسات  و 
مى کنند. در بسیارى موارد در این 
کارخانه ها و کارگاه ها تحت فشار 
انواع  مورد  دارند،  قرار  کار  شدید 
قرار  جنسى  تجاوز  حتا  و  آزارها 
مى گیرند، و به علت امکانات ایمنى 
کم که اغلب از آن ها دریغ مى شود، 
دچار سانحه شده و آسیب جسمى 
هم مى بینند. بنا به برخى از آمارها، 
بیش ار دوازده درصد سوانح محل 
به کودکان ده تا چهارده ساله  کار 

مربوط مى شود. 
هزار  طبق برآورد سازمان بین المللى کار، حدود پنج میلیون و 700
کودك در ایران مشغول به کار هستند.(«خبرگزارى هرانا»، خرداد 89) 
به گزارش رسمى مرکز آمار، تعداد کودکان کار در کشور دو میلیون 
و پانصد هزار نفر تخمین زده شده است («ابتکار»، اسفند89) با این 
حال، فعاالن حقوق کودك، شمار کودکان کار در ایران را بیش از 

این تخمین مى زنند.

کودکان کار خیابانى
کار خیابانى به عنوان یک عرصه ى پر مخاطره از کار، بیش از یک 
درصد کودکان کار  میلیون کودك را به کام خود کشیده است. 90
خیابانى، روزها در خیابان ها کار مى کنند و شب ها به خانه برمى گردند. 
اما «کودکان پرسه» به طور شبانه روزى در خیابان به سر مى برند و 99
درصد از آن ها طعمه ى باندهاى مواد مخدر، قاچاق کودکان، فحشا 
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و بزهکارى مى شوند و گاه حتا جان خود را نیز از دست مى دهند.

وضعیت عمومى کودکان کار خیابانى
بنا به پژوهش هایى که فعالین دفاع از حق کودکى و سازمان هایى از 
درصد کودکان کار  انجام داده اند، 5،37 جمله «یونیسف» در ایران 
ناراحتى  درد، سالک،  درد، گوش  مانند سر  عارضه هایى  از  خیابان 
کلیه، قلب، کمر درد و بیمارى چشم و... رنج مى برند. بخشى از این 
بیمارى ها در اثر تصادف رانندگى در خیابان ها و میدان هاى شهرها 
درصد امکان رفتن  به وجود مى آید. از میان این کودکان، فقط 5،57
نیمه وقت به مدرسه و تحصیل را دارند. بنا به آمارها، پانزده درصد از 
این کودکان به دلیل مشکالت خانوادگى به خیابان پناه آورده اند. و ده 
درصد آن ها به دلیل اعتیاد والدین خود راهى کار در خیابان شده اند. 

کودك آزارى
«سامانه ى اجتماعى» که فقط در تهران و چند شهر دیگر فعال است، 
مورد کودك آزارى به ثبت  تعداد 7400 اعالم کرده که در سال 89
رسیده است. بنا به بررسى هاى این مرکز، روزانه بیست کودك مورد 
خشونت فیزیکى قرار مى گیرند، که ابعاد آن وحشت ناك است. البته 
باید در نظر داشت، که این آمار مربوط به حوادثى است که به طور 
رسمى ثبت مى شوند. بسیارى از موارد کودك آزارى نه گزارش و 

نه ثبت مى گردند.
معاون بهزیستى در امور پیش گیرى از آسیب هاى اجتماعى در مورد 
پدیده ى کودك آزارى مى گوید: على رغم این که موارد کودك آزارى 
کزارش شده است،  تا آن جا که به ثبت برمى گردد، 7400 در سال 89
به  مرکز  این  در  آزار  مورد  در  تلفنى  تماس  هزار  از 214 بیش  اما 
ثبت رسیده است. و یازده هزار مورد دیگر نیز توسط تیم هاى سیار 

بهزیستى کشف مى شوند.
على کاشى، عضو هیات علمى پژوهشکده ى تربیت بدنى، در این مورد 
درصد از کودك  درصد همسر آزارى ها و 38 مى گوید: بیش از 50
آزارى ها به دلیل مصرف مواد توهم زا توسط همسر و پدر صورت 
در این مورد صورت گرفته،  مى گیرد. در تحقیقى که در سال 1390
درصد کودك آزاراى ها توسط مردان انجام  اعالم شده است که 66
مى شود. در این میان، دختران بیش از پسران در معرض خشونت و 
درصد کودك آزارى ها در خانواده هاى طالق  آزار قرار مى گیرند. 25
درصد از خانواده ها متعقد به تنبیه کودك هستند  صورت مى گیرد. 50
درصد کودك  درصد به تنبیه بدنى کودك اعتقاد دارند. از 90 و 40
درصد  توسط پدران و 23،8 درصد  در خانواده ها، 48،5 آزارى ها 
توسط مادران صورت مى گیرد. این گزارش مى گوید: در برابر هر 
مورد کودك آزارى که گزارش مى شود، بیست مورد کودك آزارى 
آزارى 400 تعداد کودك  باید گفت،  ترتیب  این  به  پنهان مى ماند. 
هزار در سال است. بنا به نظر این گزارش، «به  مورد در روز و 146
نظر مى رسد جامعه به طرز وحشیانه اى از کودکانش انتقام مى گیرد و 
دق دلى هاى اجتماعى و اقتصادى اش را سر کودکان  خالى مى کند.»

ایدز، هپاتیت، بیمارى هاى عفونى در ایران
رئیس انجمن صنفى مددکاران اجتماعى ایران از افزایش سیزده برابر 
تاکنون خبر داد. وى گفت: در سال  آمار مبتالیان به ایدز از سال 80
سال  در  که  است  حالى  در  این  بودند  مبتال  ایدز  به  نفر  403  ،80

جارى تعداد افرادى که وارد مرحله ى بیمارى شده اند به پنج هزار 
نفر رسیده است. طبق گفته ى سیدحسن موسوى چلک، در  و 411
حالى آمار ایدز در ایران افزایش داشته که بر اساس آمارهاى جهانى 
تا حال، تعداد مبتالیان به این بیمارى سى درصد کم  از سال  2005
درصد  شده است. به گفته ى وى، در حالى که در سال 1365، 69
درصد از طریق روابط جنسى  مبتالیان از طریق سرنگ آلوده و 12،5
مبتالیان به ایدز  محافظت نشده به ایدز آلوده شده اند، در سال 1390
درصد کاهش یافته، اما از طریق روابط  از طریق سرنگ آلوده به 52

درصد افزایش یافته است. جنسى به 37

ایدز و کودکان کار
در اولین روزهاى ژانویه 2014، خبر شیوع بیمارى ایدز و بیمارى هاى 
عفونى در میان کودکان کار و خیابان در جراید داخل و به تبع آن در 

جراید فارسى زبان خارج از ایران مثل بمب ترکید.
نحوه ى برخورد برخى از مطبوعات و مسئوالن دولتى، جدا از شوم 
رمق  که  گناه  بى  کودکان  درغلطیدن  یعنى  پدیده،  این  خود  بودن 
زندگى شان قبال توسط بردگى مزدى از آن ها گرفته شده است، به 
معناى اضمحالل قطعى و مرگ ناگزیر این کودکان است. و در واقع، 
در بین خطوط نوشته و نانوشته ى آن ها، بوى به کارگیرى خشونت، 

طرد کردن و قطع رابطه ى جامعه با این کودکان به مشام مى رسد. 
خبر زیر تنها نمونه اى از این گونه برخوردها مى باشد:

درصدى انتقال ایدز از طریق  به گزارش خبرگزارى «ایسنا»، آمار 33،2
درصدى زنان در ابتال  روابط جنسى پرخطر و در این میان سهم 67،5
از این طریق از یک سو و رشد قارچ گونه ى ایدز در کمپ هاى ترك 
اعتیاد، زندان ها و کودکان کار، البته به تعبیر وزیر بهداشت، مسئوالن 
سالمت کشور را بر آن داشته است که بى پرده از این بیمارى سخن 
بگویند و براى اطالع رسانى بیش تر به جامعه و پیش گیرى از انفجار 
- ایدز، برداشته شدن خطوط قرمز جهت دفع خطر  HIV مجدد مین
را خواستار شوند. در این میان شاید بحث جدیدى که تاکنون کم تر 
از آن شنیده باشیم، آمار  HIV- ایدز در کودکان کار است؛ به طورى 
که چندى پیش معاون بهداشتى وزیر بهداشت بى پرده از آن سخن 
گفت و زنگ خطر آن را به صدا درآورد و به این ترتیب با دیدن 
فالن دودکن پند ا و محله و ف فال چهارراه، و ُگلف کودك
خیابان، این نگرانى به دل مى آید که نکند که این کودك معصوم هم 

از قربانیان HIV- ایدز باشد.
در هر حال، سیارى، معاون وزیر بهداشت، به مطالعه ى انجام شده بر 
روى یک هزار کودك خیابانى در شهر تهران اشاره مى کند و مى گوید: 
«بر اساس این مطالعه، شیوع HIV- ایدز در کودکان مورد مطالعه، 4،5
درصد بوده است. این در حالى است که شیوع این بیمارى در جمعیت 
عموم کشور یک دهم درصد است. بر این اساس مى توان گفت شیوع 
برابر جمعیت عادى است.» این بیمارى در کودکان کار و خیابانى 45
وزیر بهداشت نیز ضمن تایید آمارهاى ارایه شده از سوى معاون خود، 
نمىتوان تا را این «در مىگوید: و ته دان دهنده دار ه را آمارى چنین
تمام افراد جامعه را چک کرد، اما باید گلوگاه ها حتما کنترل شوند.»
خواست رسیدگى به وضعیت جسمى این کودکان و معالجه ى رایگان 
آن ها، حق تحصیل رایگان و اجبارى براى آن ها، و تامین اقتصادى 
این عزیزان، کوچک ترین خواستى است که مى توان در این مورد 

مطرح کرد. 


