روز جهانی کودک

سٍص  71هْش ثشاثش ثب  8اکتجش سٍص جْبًی کَدک ًبم داسد  .کطَسّبی جْبى سٍصّبی کَدک هختلفی ثشای خَد
داسًذ؛ اهب سٍصجْبًی کَدک سا خَد ثچِّب ثِ ٍجَد آٍسدُاًذ.
دس سبل  7881دس چٌیي سٍصی  2تي اصداًصآهَصاى  8سبلِ هذسسِ آتبتَسی دس ًیَیَسک ثب ًگبسش ًبهِای اص
ّوِ ثچِّبی دًیب خَاستٌذ کِ ثب ّن سٍصی سا ثِ صلح اختصبظ دٌّذ.
دس پیبم یکی اص ثٌیبًگزاساى سٍص جْبًی کَدک آهذُ است:
«ثضسگتشّبی هب ػقبیذ ثبثتی داسًذ .آًْب هب سا دٍست داسًذ چَى ثچِّبیطبى ّستین اهب آیب آًْب هیداًٌذ کِ چِ
دًیبیی سا ثشای هب ثَجَد هیآٍسًذ .اگش کوتشیي اضتجبّی دس هبضیي ّستِای آًْب سخ دّذ هب ّشگض ضبًسی ثشای
سضذ ًخَاّین یبفت .هب اهکبًی ثشای سضذ ٍ پشٍسش هیخَاّین».
کَدکبى دس سٍص جْبًی کَدک هیخَاٌّذ ایي تضبد سا یبدآٍس ضًَذ ،کِ دس حبلی کِ سبالًِ ّضیٌِّبی غیشقبثل
تصَسی صشف تَلیذ اًَاع سالحّبی ّستِای ٍ غیش ّستِای هیضَد ،کَدکبى ثسیبسی اص گشسٌگی ،ػذم
اهکبًبت ثْذاضتی ،سَء ٍ تغزیِ ٍ  ...هیهیشًذ.
کَدکبى ،آسیت پزیشتشیي گشٍُ دس ّش جبهؼِ ّستٌذ ٍ اص ّیچ چیض آًبى اص جولِ غزا ،پَضبک ٍ ًیبصّبی
دیگشضبى ًجبیذ کبست .ػذم تَجِ ثِ ٍضؼیت کَدکبى ثِ ػلت هطکالت اقتصبدی ٍ کبستي ثَدجِّبیی کِ
ضشایط صًذگی ٍ حیبت کَدکبى سا خذضِداس هیسبصد ثِ اهیذ ایٌکِ اقتصبد آیٌذُ کطَس تبهیي ثبضذ ًِ تَجیِ ٍ
ثبصدُ اقتصبدی داسد ٍ ًِ حشکتی اًسبًی هحسَة هیضَد.
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گضیذُای اص سٌّوَدّبی حضشت آیتاهلل الؼظوی سیذػلی خبهٌِای ،سّجش هؼظن اًقالة اسالهی دس ثبة تشثیت
فشصًذ ثشای اٍلیي ثبس دس کطَس دس کتبة «فصل ثزسپبضی»تَسط اًتطبسات سیوبی خَسضیذٍ ،اثستِ ثِ
فشٌّگسشای تخصصی اهبم هْذی(ػج) یضد گشدآٍسی ٍ هٌتطش ضذ.
ثِ گضاسش هٌتظشاى هٌجی ،اًتطبسات سیوبی خَسضیذٍ ،اثستِ ثِ فشٌّگسشای تخصصی اهبم هْذی(ػج) دس
جْت تحقق هٌَیّبت سّجش فشصاًِ اًقالة اقذام ثِ تْیِ ٍ اًتطبس کتبة«فصل ثزسپبضی» ًوَدُ ٍ دس ایي اثش ثشای
اٍلیي ثبس دس کطَس ثِ گشدآٍسی سٌّوَدّبی اهبم خبهٌِای(هذّظلِّ) دس ثبة تشثیت فشصًذ پشداختِ است.
ثِ گفتِ هسؼَد پبسسبفش ،پژٍّطگش ایي اثش« ،فصل ثزسپبضی» ثشای اٍلیي ثبس دس کطَس ثِ گشدآٍسی سٌّوَدّبی
هقبم هؼظن سّجشی دس ثبة تشثیت فشصًذ پشداختِ ٍ هیتَاًذ ساٌّوبی خَثی ثشای ٍالذیي ،هؼلوبى ،هشثیبى
پشٍسضی ٍ فؼبلیي فشٌّگی ثبضذ .ایي کتبة ثیبًگش ٍیژگیّب ٍ خصلتّبی کَدکی ثبایوبى است ،کَدکی کِ
ثتَاًذ دس اًقالة اسالهی ٍ دس صهیٌِسبصی ظَْس اهبم صهبى(ػج) ًقص داضتِ ثبضذ .فصل ثزسپبضی هیتَاًذ
ساّگطب ٍ ساٌّوبی خَثی دس جْت تشثیت فشصًذاًی هَهي ٍ ضبیستِ ثبضذ.
دس ایي کتبة ثِ ًقص هْن ایوبى ٍ تَحیذ ًیض ثسیبس تأکیذ ضذُ است ّ.وبًگًَِ کِ سّجش فشصاًِ اًقالة(هذّظلِّ)
هیفشهبیٌذً« :کتِای کِ ثٌذُ ّن خیلی رٌّن هتَجِ آى است ایي اکِ دس دسجِ اٍل ،ثبیستی ثِ سبختي ٍ ضکل
سٍحی کَدکبًوبى اّتوبم ثَسصین .سؼی کٌین ثچِّبیوبى سا ثب ایوبى ثِ خذا ،ایوبى ثِ حقیقت هطلق ،ایوبى ثِ

اسالم پشٍسش دّین .اگش ثب ایوبى پشٍسش یبفت ٍ ضوب تَاًستیذ ثزس ایوبى سا دس دل اٍ ثکبسیذ ،دس آیٌذُ ّش
ضخصیت ػظیوی اص اٍ هیتَاى سبخت .اگش ایي ػٌصش دس آى ٍجَد ًذاضتِ ثبضذ ثشای ّیچ کبسی هٌبست
ًیست».
ّوِ هذیَى هؼلوین ،تَلیذ اًسبى فشصاًِ ،پیبهجش(ظ) هؼلوی آسبىسبص ،قشًطیٌِ 72سبلِ ،آهَصش فلسفِ اص دٍسُ
دثستبى ،کبضتي ثزس ایوبى ًَُ ،کَچک سّجش ٍ  ....اص ػٌبٍیٌی است کِ دس ایي کتبة ثِ آى پشداختِ ضذُ است.
دس ثخطی اص ثیبًبت اهبم خبهٌِای(هذّظلِّ) دس ایي کتبة هیخَاًین« :اگش ایي ثچِّب ثب ایوبى پشٍسش پیذا کشدًذ ٍ
ضوب تَاًستیذ ثزس ایوبى سا دس دلطبى ثکبسیذ ،دس آیٌذُ هیضَد اص آًْب ّش ضخصیت ػظیوی سبخت ٍ ثشای ّش
کبسی هٌبسجٌذ ...اگش ایي ػٌصش(ایوبى) سا دس آًْب ًذاضتِ ثبضین ثشای ّیچکبسی هٌبست ًیستٌذ؛ ّشچِ ثطًَذ
ًبهطوئٌٌذ.»...
ٍ دس جبیی دیگش هیخَاًین« :دس هَسد اّویت کبس ثش سٍی کَدکبى ٍ ًَجَاًبى ،هي ثِ ضوب ػشض کٌن کِ ضوب
هشثی ػضیض ،ضوب کِ دس کتبثخبًِ ثب کَدک هَاجِ هیضَیذ ،ضوب کِ قصِ هیگَییذ ،ضوب کِ کتبة هیفشستیذ ،ضوب
کِ کتبة هیخَاًیذ ٍ ضوب کِ دس کبس ٌّشی ٍ آفشیٌص ٌّشی خَدتبى ،آى کَدک سا خطبة قشاس هیدّیذ ،ثذاًیذ
کِ االى دسست سٍی ًقطِ اصلی ٍ اسبسی حشکت هیکٌیذ .ضوب دسست آى کبسی کِ ثبیذ اًجبم گیشد ،اًجبم
هیدّیذ.آى کسی هیتَاًذ اص کبس خَد ،ضبد ٍ خطٌَد ٍ اص سضبی الْی خبطش جوغ ثبضذ ،کِ خال لحظِ سا پش
کٌذ .خال لحظِ ایي است ٍ ضوب ایي خال سا پش هیکٌیذ».
ّوچٌیي حبج حسیي یکتب دس ثخطی اص هقذهِ ایي گًَِ ًَضتِ است« :آىّب کِ ضْیذ ضذًذ ضْبدتطبى هذیَى
ػطقضبى ثِ خذاست .گَیب ًَجَاًبى ٍ جَاًبى گَی سجقت سا دس ػطق ثبصی ثب خذا اص دیگشاى سثَدُ ثَدًذ...
اکٌَى ّن هی تَاى جَاىّبی ػبضق ٍ ضیذا تشثیت کشد ...اگش حت خذا اص کَدکی ٍجَدضبى سا فشا گشفتِ ثبضذ.
ثشای ّویي است کِ اگش ثْطت سا ّن اسصاًی یک لحظِ فذاکبسیّبی هبدساى ًوبیی ،ججشاى ًکشدُ ای .اهشٍص ًیض
جٌگ است ثبٍس کٌین».
الصم ثِ رکش است «فصل ثزس پبضی» دس ضص فصلً :قص خبًَادُ دس تشثیت کَدک_ًقص آهَصش ٍ پشٍسش دس
تشثیت کَدک_تضکیِ ،تشثیت ٍ تؼلین_ هبًؼی ثِ ًبم غشة_اثضاسّبی تشثیتی_خبطشُ ای اص دٍساى کَدکی سّجش
اًقالة جوغ آٍسی ضذُ است.

