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 های پزشکی او را تایید کند؟ کافی دارد که صالحیت
که آیا متقاضی برای اهداف این منصب خاص مناسبب اسبت؟      دوم این

هایی در زمبیبنبه         خواهد نوآوری یعنی اگر به فرض این بیمارستان می

های  جراحی یک قسمت از بدن انسان انجام دهد، سن متقاضی، توانایی

 پذیری او و ... مناسب هستند؟ او، ریسک
های پاسخ به این دو سوال است که امبکبان فسباد و دادن           پیچیدگی

ها نیستند، یا به طریق اولی، مبربروم    مناصب به کسانی که شایسته آن

هبا را     یابی به آن کردن شهروندانی که شایسته مناصب هستند از دست

 برد. باال می
خواهیم یک قدم به عقب بازگردیم. یعنی ببینیبم آیبا اصبال          اما ما می

های  شانس برابری وجود دارد که افراد بتوانند در شرایط برابر، شایستگی

الزم برای یک منصب را کسب کرده و بعد در شرایط ببراببر انبتب با         

بک بزنیم به زندگی متقاضیانی که اینک تقباضبای    شوند؟ یعنی ما فلش

اند. کسی که قرار است در میان ایشان دسبت ببه         یک منصب را کرده

ها را برگزیند مجبور است که  انت ا  بزند و به دور از تبعیض یکی از آن

شرایط برابری را رعایت کند، اما ما از این شرایط ببراببری و مبیبزان           

خبواهبیبم       گذریم و مبی  پذیری هر متقاضی با دو پرسش باال می تطبیق

گاه  اند که اینک در جای بدانیم آیا متقاضیان اصوال امکانات برابری داشته

 برابری بایستند؟
تر به  ای است که پرسش از تبعیض در سطری کالن جا نقطه بررانی این

آید. هیات گزینش باید چگونه انت ا  کند؟ آیا فقط بایبد ببه       میان می

اهداف اجتماعی آن منصب نظر داشته باشد و در نتیجه ببه انبتب با        

تری دارد؟ یبا       های بیش کسی دست بزند که در حال حاضر شایستگی

باید منصب را به مثابه یک موهبت اجتماعی بفهمد و به افرادی که ببه    

تبری     گاه برابر بایستند شانس ببیبش   اند در جای خاطر تبعیض نتوانسته

طور که در باال آمد، منبصبب عبالوه ببر اهبداف             بدهد؟ چرا که همان

اجتماعی مترتب بر آن، به مثابه حق و موهبت اجتماعی نیز فهبمبیبده    

 شود. می

های ببراببر ببرای       ها و صالحیت در شرایطی که دو نفر دارای شایستگی

 ها را انت ا  کرد؟ توان یکی از آن ات اذ یک منصب هستند، چگونه می
تر بیبان   برای پاسخ به این سوال ابتدا باید منظورمان را از منصب روشن

کنیم. منصب، شغلی است که برای اهداف اجتماعی به وجود آمبده و       

ها وجود دارند کبه کسبی کبه         کسی مالک آن نیست. بسیاری از شغل 

دید خود و به هر شکلی کبه     تواند به صالح باالدست آن قرار گرفته، می

و آشنایانش دهد یا آن را     خواهد آن را به مزایده بگذارد، به دوستان می

تواند بگوید اگر صاحب یک مغازه یکی  تر کسی می خالی بگذارد. مثال کم

دار انت ا  کند، کار نباشبایسبت یبا          از اقوام خود را به عنوان صندوق

ای انجام داده است. حتی عموما انتظار دارند که بر پایه شرایبط   ناعادالنه

همسایگی و خویشاوندی چنین کاری انجام شود. اما تفویض یک منصب 

از طرف مدیرعامل یک اداره دولتی به یکی از آشنایانش، حتی اگبر در    

 اعتمادی همراه است. شرایط عادالنه انجام گرفته باشد، با نوعی بی
های  علت آن در تفاوت منصب به عنوان یک شغل اجتماعی با بقیه گونه

کار است. فرض بر این است که تمام افراد جامعه ببرای تصبدی هبر           

ها به دستبه   منصبی شانس برابر داشته باشند و به شرط احراز صالحیت

افرادی درآیند که امکان منصو  شدنشان وجود دارد. این فرض معقول  

شود که منصب به خودی خود یک موهبت اجتماعبی   جا ناشی می از آن

است. یعنی نه تنها در خدمت اهداف اجتماعی است، بلکه برای کسبی     

رود. از این پبس او      گیرد نیز نوعی موهبت به شمار می که منصب را می

های اخالقی  تواند از حقوق، مزایا و شان اجتماعی آن منصب، استفاده می

کنند و بایبد   و قانونی بکند. بنابراین افراد برای تصدی مناصب رقابت می 

 شان برای داشتن موقعیت برابر در این رقابت تضمین شود. شانس
مان بازگردیم. آیا اصوال موقعیتی وجود دارد که دو نبفبر       به پرسش اول

های برابر برای ات اذ یک منصب داشته باشند؟  ها و صالحیت شایستگی

های برابر، طبیب       ها و صالحیت روشن است که منظور ما از شایستگی

هاست که به کار اهداف آن منصب بیایند، طیفی کبه   متنوعی از توانایی

تواند تعری  دقیقی از آن ارائه دهبد،     دقیقا مش ص نیست و کسی نمی

اما مصادیق آن با تقریب قابل قبولی، قابل شناسایی است. مدیری کبه     

خواهد منصبی را تفویض کند، در برابر هر متقاضی چه سواالتبی از     می

 پرسد؟ خود می
های پیش از تصدی منصب را کسبب       که آیا متقاضی صالحیت اول این

کرده است؟ مثال برای جراح شدن در یک بیمارستان، آیبا او مبدار        

 تبعیض مثبت

 علی روشن

 به مثابه نقض حقوق شهروندی
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اند.  ها زیر بار تبعیض بوده ای یک گروه قومی، سال فرض کنید در جامعه

اما شرایط عوض شده و تبعیض حقوقی و سیاسبی ببه طبور کبامبل            

 داشبتبه     نگه„ها عقب  هایی که سال کن شده است. اکنون باید آن  ریشه

اند در شرایط برابر رقابت کنند؟  اند با کسانی که شانس رشد داشته شده„

در این صورت اختالفی که به ناحق بین این دو به وجود آمده به طبور    

شود. در عین حال اگر قرار باشد به افراد ایبن گبروه       مرتب بازتولید می

تری داده شود، در حق کسان دیگری که در هبیبا اقبدام         شانس بیش

 شود. اند، اجراف می آمیزی دست نداشته تبعیض
توان ببه سبببب       مایلم پیش از ادامه برث این را بگویم که افراد را نمی

سکوت در برابر ظلم یا گناه جمعی یا چیزهایی از این قبیل که آدمیبان  

گرایانه است، مجازات کرد. مربروم    کند و بسیار کل سازی می سان را یک

 کردن افراد از تصدی یک منصب هم از اجزای مجازات است.

تبعیض به هر حال، نقض برابری است و تبعیض مثبت، تبنبهبا شبکبل        

تری از این نقض برابری است. برابری در شرایط تبعیض به  دوستانه انسان

شود، یعنی برابری افراد در برابر قبانبون و      باالترین درجه خود نقض می

 یابی به مناصب اجتماعی. شانس دست
های دموکراتیک بباال نبیبز       اما جوامع انسانی و البته جوامعی با شاخص

اند که هر جا صربت اضطرار پیش آید، از نقض مبعبقبوالنبه      نشان داده

حقوق ابایی ندارند. نقض معقوالنه حقوق، یعنی عملی که هر چنبد ببه      

ها را به طور بنیادین )جان و کبرامبت و         انجامد، اما آن نقض حقوق می

کند و خیر بسیار بزرگی بر ایبن نبقبض         های اساسی( نقض نمی  آزادی

مترتب است. مثال جامعه با نقض معقوالنه آزادی حبرکبت، قبوانبیبن           

 کند. راهنمایی رانندگی را اعمال می
اما عموما این نقض حقوق به طور جمعی است و احدی از آن استبثبنبا    

ای    جاست کبه از حبقبوق عبده             شود، مشکل تبعیض مثبت این نمی

شود و مشب بص        ای اضافه می )متقاضیان دیگر( کسر و به حقوق عده  

 تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.„ شرایط اضطراری„نیست که این 
هبا را از اهبداف            که تبعیض در تفویض منباصبب، آن     نکته دیگر این

کند. در هر منصبی باید کسی را گمارد که بتوانبد    شان دور می اجتماعی

اهداف آن را به بهترین شکل ممکن پیش ببراند، در غیر ایبن صبورت       

رود. مناصب برای ایبن پبدیبد        فلسفه وجودی آن منصب زیر سوال می

اند که به کسی داده شوند، بلکه به این دلیل وجود دارند کبه در     نیامده

شان )نه هر هدفی، بلکه اهداف متبنباسبب ببا         خدمت اهداف اجتماعی

خودشان( باشند. پس چه باید کرد؟ به افرادی که در گبذشبتبه مبورد         

 اند لب ند زد و گفت مشکل خودتان است؟ تبعیض قرار گرفته
کنم راه بهتری وجود دارد. شرایط بعد از جنگ را در نبظبر       من فکر می

بگیرید که کشوری که جنگی را بدون دلیبل مبوجبه و ببه شبکبل               

شود به کشوری که مورد تعرض قرار  تجاوزکارانه شروع کرده، موظ  می

آید این است که چرا باید  گرفته غرامت بدهد. اولین سوالی که پیش می 

اند، به دلیل اشبتببباه       افرادی که در شروع و ادامه جنگ نقشی نداشته

هبا از       دیگرانی که چه بسا تنها یک دیکتاتور دیوانه بوده باشبد، سبال    

الملل، اجبزای   شان مالیات دهند؟ پاسخ این است که در روابط بین جیب

ها هستند. یبک    ملت تشکیل دهنده نه شهروندان یا انسان ها بلکه دولت

ملت چنین کباری کبرده        دیکتاتور حمله را آغاز نکرده، بلکه یک دولت

های ناشی از    است و غرامت باید به طور معقوالنه صرف بازسازی خرابی

ی جنگ  ملت آغازکننده که دولت این حمله شود، بدون این

را از پا دربیاورد. همین استدالل را با کمی وصلبه پبیبنبه        

ها به کار گرفت. یعنی ببه    توان در جهت جبران تبعیض می

که تنها حقوق متقاضیان یک منصب را به نبفبع      جای این

انبد نبقبض       کسانی که در گذشته مورد تبعیض قرار گرفته

های کبافبی      کنیم یا مناصب را به دست کسانی که توانایی

گوی این  ندارند بسپاریم، کل ملت را به طور معقوالنه پاسخ

تبعیض قرار دهیم. راه حل عملی آن هم ایبن اسبت کبه         

زمین بازی را از تبعیض هنگام تفویض مناصب، به آمبوز   

ها را که طبق فرض از    سازی ببریم. یعنی مالیات  مند و توان

شبود در حبوزه          ای گرفته مبی  هر کسی به مقدار عادالنه

مندسازی افرادی که مورد تبببعبیبض قبرار         آموز  و توان

گذاری کنیم تا بتوانند در رقابت با دیگران در شبرایبط    اند سرمایه گرفته

کند و  کار نه به حقوق کسی خلل جدی وارد می برابر قرار گیرند. این راه 

گرفتگان را از     سازد، نه مورد تبعیض شان دور می نه مناصب را از اهداف

کند، نه ایشان را در موقعیت فرودستی باقبی   تصدی مناصب مرروم می

گانگی اجتماعی و سرباری نبیبز پبدیبد          گذارد و در نهایت حس بی می

 آورد. نمی

 

 

هر جا صحبت اضطرار پیش آید، جوامع از نقض معقوالنه حقوق ابایی ندارند. نقض  

ها را بنه   انجامد، اما آن معقوالنه حقوق، یعنی عملی که هر چند به نقض حقوق می

کند و خیر بسنینار      های اساسی( نقض نمی  طور بنیادین )جان و کرامت و آزادی 

 بزرگی بر این نقض مترتب است. 

شنود،     اما عموما این نقض حقوق به طور جمعی است و احدی از آن استثنا نمنی 

ای )متقاضیان دیگر( کسر و بنه     جاست که از حقوق عده مشکل تبعیض مثبت این

تا چنه  „ شرایط اضطراری„شود و مشخص نیست که این  ای اضافه می حقوق عده

 زمانی ادامه خواهد داشت.
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احترام به حق ترصیل برای همه شهروندان فارغ از اعتقادات             „

مذهبی و سیاسی، جنسیت و نژاد از نشانه های بارز پایبندی حکومت             

در   ها به یکی از جنبه های مهم حقوق بشر در سطح جامعه است.                

سال حکومت جمهوری اسالمی ایران، موارد متعددی از نقض  ۴۳طول 

در   حق ترصیل شهروندان در دانشگاه های ایران گزار  شده است.           

ها   ، انقال  فرهنگی در ایران منجر به حذف ده         ۹۴۳۱اردیبهشت سال   

هزار نفر از اساتید و دانشجویان منتقد افکار و اعمال حاکمیت شد که              

 ”.تا سال های بعد نیز این روند به اشکال م تل  ادامه یافت

قسمت هایی از ب ش اطالعات کارزاری تازه در شبکه ی             ها  این

با توجه به   .  “حق ترصیل „اجتماعی فیس بو  است؛ کارزاری به نام         

افزایش چشمگیر برخورد با دانشجویان و ایجاد مردودیت ها و اعمال            

، در ن ستین روزهای    مررومیت های بسیار بر آنان در سال های اخیر        

شکل گیری این کارزار به سویش کشیده شدم. اولین نکته ی مثبت              

که این کشش را تقویت کرد دیدن نام برخی از عزیزان و نمادهای                 

جنبش دانشجویی ایران در مطالب صفره بود. کسانی مانند مجید              

توکلی، ضیا نبوی، مجید دری و ... که هر کدامشان افزون بر فعالیت               

های سیاسی و دانشجویی در جهت پاسداشت حق ترصیل مترمل             

 مررومیت های سنگین و بی سابقه ای شدند.

در ادامه ی َآشنایی با این کمپین چیزی که بیشتر اعتمادم را               

جلب می کرد، تبلیغ مطالب از طریق فعالین دانشجویی شناخته شده            

و به نام بود. به نظر می رسید گروهی با ارتباطات گسترده، ریشه دار و               

با هدفی نیرومند پا به صرنه ی فعالیت مجازی گذاشته اند تا در کنار               

آگاهی رسانی به سایرین، مستنداتی ارزشمند را جمع آوری کنند.              

صفره ی مورد نظر پس از گذشت حدود یک ماه از پایه گذاری ا                 

در فیس بو  و تا زمان تنظیم این گزار  چیزی در حدود شش هزار              

نفر کاربر اینترنتی را به سوی خود جلب کرده است. این کمپین با به               

اشترا  گذاری روزانه ی مدار  و مستندات نقض حق ترصیل                

دانشجویان ایرانی و همچنین انجام مصاحبه با مررومین از ترصیل و            

همچنین حضور پایه گذارانش در مجامع بین المللی در راستای                 

رساندن صدای ناشنیده ترین مررومان از حقوق بشر در ایران تال              

قابل تقدیری را ارایه داده است. از این جمله می توان به حضور خانم                

در نشست جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل           زینب پیغمبرزاده   

 مترد در همین زمان اند  فعالیت اشاره کرد.

کنجکاوی در من به حدی رسید که با مدیر صفره خانم                   

پیغمبرزاده تماس حاصل کرده و با هماهنگی با آقای علی تقی پور، از              

دانشجویان مرروم از ترصیل و دست اندر کار در این کارزار مصاحبه             

 با ایشان ترتیب دادم که در زیر می آید.  ای را

 

سالم. لطف می کنید در ابتدا خودتون را معرفی کنید و             

برای خوانندگان ما کمی درباره ی فعالیت ها و دغدغه هاتون             

 توضیح بدید؟

اگه ب وام خیلی خالصه و مفید خودم را معرفی کنم  باید بگم                

 ۲۸تا  ۲۸دانشگاه نوشیروانی بابل بودم  در سال های           فعال دانشجوی   

و عضوشورای مرکزی انجمن اسالمی  دانشگاه و همچنین عضو شورای      

عمومی دفتر ترکیم وحدت .. و ب اطر فعالیت های سیاسی در دوره              

دانشجویم از ترصیل در مقطع کارشناسی ارشد مرروم شدم و تجربه             

 همکاری با شورای دفاع از حق ترصیل را هم دارم.

درمورد دغدغه هایم باید بگم مثل  خیلی از دانشجویان و آزادی             

خواهان ایران برای آزادی و دمکراسی تال  میکنم و با توجه به تجربه     

فعالیت های دانشجویم تال  دارم هم اکنون که در خارج از ایران                

هستم  ب شی از صدای دانشجویان مرروم از ترصیل ایران باشم و               

ظلم و سرکو  این گروه فرهی ته جامعه را بگو  مردم و فعالین                 

 سیاسی ایران و همچنین جامعه بین اللملی برسونم 

 

بسیاری از دانشجوهای فعال در سال های اخیر و به ویژه            

ن و حتی     دچار محرومیت از تحصیل شده      ۸۸پس از انتخابات    

ن؛ فکر می     برخی از فعالین سرشناس به زندان فرستاده شده        

کنید که چرا مسوولین تا این اندازه از دانشگاه ها و فعالیت               

های دانشجویی می ترسند؟ )با توجه به این که این فعالیت ها             

معموال محدود به محیط دانشگاه ها هست و در سطحی                

 گسترده و فراگیر توی کشور اتفاق نمی افته(

در تمام  سالهایی که فعالیت دانشجویی داشتم این سوال  برای             

خودم نیز همیشه مطرح بود و برایم عجیب بود که چرا نیروهای                  

امنیتی تا این حد بر روی فعالیت های دانشجویی حساس هستن؟  و               

چرا در برخورد با فعالین دانشجویی تا این حد  دقیق و حسا  شده                 

برخورد میکنن و برایشان انقدر مهم است در دانشگاه چه میگذرد؟               

مگر ما چقدر بر روی جامعه تاثیر داریم و تا چه حد افکار عمومی                   

جامعه به ما اهمیت میدهد؟ و اعتراضات ما تا چه حد میتوانست برای              

مجموعه حاکمیت خطرنا  باشد؟ خیلی وقت ها اعتراضات ما به               

مسائل صنفی و دانشجوی بود و ربطی هم به سیاست  های کالن                  

 کارزاری برای حق تحصیل
زینب پیغمبرزادهگوی خودمانی با  و گفت  

 

پور ارژنگ علی  
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کشور نداشت ولی بازهم برای مجموعه های امنیتی               

حساسیت باالیی داشت و برخوردهای تندی را در پی             

داشت. برای اینکه بتوان پاس ی درست به این سواالت            

داد باید  خودمان را  در جای نهادهای امنیتی قرار دهیم             

و از زاویه انها و احتماالت امنیتی که مدنظر دارند به این             

 قضیه نگاه کنیم .

اولین تصویرمنفی که از دانشگاه در ذهن نهاد های          

امنیتی شکل گرفته است مربوط می شود به سالهای اول          

انقال  یعنی زمانی که  دانشگاه به مکانی برای یارگیری            

نیروهای سیاسی م ال  نظام تبدیل شده بود و به نوعی           

مهمترین پایگاه م الفین ..واین تقابل با حاکمیت  که در            

نهایت  به حذف های دانشجویان و اساتید  منتقد در               

انقال  فرهنگی کشیده شد فضای امنیتی و لزوم نگاه             

 امنیتی به دانشگاه را شکل داد.

دومین تصویر منفی بر میگردد به انت ابات خرداد          

که مفصل در مورد نقش ترکیم و         ۸۲تیر    ۹۲ووقایع    ۸۷

دانشجویان در موفقیت خاتمی برث شده و از اون                

میگذرم. ولی  نشان داد در فرایند انت ابات  تا چه حد               

دانشگاه میتونه نقش موثری بازی کنه. واین موضوع هم           

نهاد های امنیتی را ترغیب میکرد بر روی دانشگاه تسلط           

بیشتری داشته باشن. در سالهای اخیر نیز ارتباط                

دانشجویان با جنبش های مدنی و نهاد های حقوق بشری و شدید تر              

شدن نقدشان به ساختار سیاسی کشور نگاه امنیتی را بر دانشگاه                

 تشدید کرده.

دانشگاه همواره عرصه ظهور تفکرات نو و مدرن بوده و نمی تواند            

در چارچو  مقید تعری  شده از طرف حاکمیت مردود شود و این               

برای حاکمیتی که همه چیز را یک دست می خواهد مطلو  نیست.              

در کشور ما که احزا  سیاسی قوی وجود ندارد و این موضوع هم                  

نقش دانشگاه  را پر رنگتر کرده چرا که کادر های سیاسی اینده کشور              

در فضای دانشگاه اموز  میبینند و شکل میگیرند؛ اگر نگاهی به                

سازمان های  مبارزاتی قبل از انقال  هم داشته باشیم این نکته کامالً              

مشهود است. از طرفی]دانشگاه[ پل ارتباطی بین روشنفکران و جامعه          

 بوده. همه این ها اهمیت این نهاد را در دیدگاه حاکمیت بیشتر میکند.

من احساس میکنم حاکمیت به این نتیجه رسیده که اگر در بلند     

مدت ب واهد فضای سیاسی کشور را کنترل کند یکی از عوامل موثر              

برایش حذف م الفین و منتقدین خود  در دانشگاه است و در این              

راه پروژه تعری  شده ای نیز دارد؛ ستاره دار کردن دانشجویان. معلق             

صدور احکام سنگین دانشجویی      ۲۲کردن تشکل های منتقد و بعد از        

برای فعالین شناخته شده همه در راستای یک سیاست بلند مدت               

نظام است که  تنها مربوط  و مردود به دولت احمدی نژاد نبوده. به                 

بیان ساده انها دانشگاه را بشکل مدرسه می خواهند و نشاط سیاسی              

 دراین مکان را برای خودشان خطر افرین می دانند.

 

به نظرتون در این شرایط از چه اهرم های فشاری می              

تونیم در جهت رسیدن به استقالل دانشگاه و مصونیت فعالین           

دانشجویی استفاده کنیم؟ آیا اصال حکومت ایران حاضره که           

 باز کنه؟ -حداقل در دانشگاه ها-فضای بسته ی فعلی را 

اگر ب واست حاکمیت باشد به هیا وجه لزومی به باز کردن فضا            

نمی بیند و تعطیل کردن دانشگاه در ایام انت ابات هم نشانه ای از عزم 

جدی ا  برای ساکت نگاه داشتن دانشگاههاست. معمواًل در ایام               

انت ابات ما تغییرات مرسوسی احساس می کردیم و فضا به مراتب باز            

 تر می شد ولی در این دوره ما تغییرات زیادی احساس نمی کنیم.

در مورد استقالل دانشگاه این موضوع را در چند مرحله باید                

دنبال کرد و من ترقق این استقالل به اون شکل که در کشورهای                 

غربی وجود دارد را فعاًل دور از ذهن می دانم ولی  امریست دست                   

یافتنی در اینده ای دور.. ما باید برای هرچه مستقل تر شدن دانشگاه              

تال  کنیم یکی از کارهای موثر صورت گرفته همین تاکید ما در دفاع    

از حق ترصیل است و فراگیر کردن این خواست. اگر ما به حاکمیت و              

بازیگران سیاسی کشور این نکته را تماما بفهمانیم که ترصیل حق               

انسانی ما هست و بدور از دین و مذهب و مواضع سیاسی ما؛ از انجا که 

 یک ایرانی هستیم باید بتوانیم در کشور خود ادامه ترصیل دهیم.

این موضوع خیلی مهم است که دانشجویان این حق ترصیل              

خود را مطالبه اصلی خودشون بدانند و در هر فضای سیاسی بر این                

خواست خودشون تاکید کنند و عالوه بر ان ما باید مرروم کردن                 

دانشجویان از حق ترصیل  را بعنوان نقض حقوق بشر در نهاد های                
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بین الملی  پیگیری کنیم تا فشار های بین الملی را نیز برای حاکمیت              

بدنبال داشته باشد و افرادی که نقش موثر تری داشتن نیز به عنوان               

 ناقضان حقوق بشر شناخته بشوند.

 

چطور شد که به فکر راه اندازی این کمپین افتادید؟ آیا             

هدف نهایی صرفا جمع آوری مستندات نقض حق تحصیله؟ یا           

به طور مشخص می شه در آینده منتظر ایجاد یک کنش خاص             

 از طریق این کارزار بود؟
جمع اوری این مستندات یکی از اهداف این کاره ولی ما اهداف             

دیگری را نیز دنبال می کنیم. به نظر ما این نقض حقوق بشر چندان               

در نهاد بین الملی  پیگیری نشده و باید وسیع تر این موضوع را                     

پیگیری کرد. ما میتوانیم  نهاد های اکادمیک  را در جریان این                    

موضوعات قرار بدهیم تا حداقل بتوانیم  برای ب شی از دانشجویان               

مرروم از ترصیل شرایط ادامه ترصیل در خارج از کشور را فراهم                

کنیم الزمه همه این کارها این است که گروهی منسجم بتواند این                

نقض حقوق بشر را در مرافل اکادمیک و نهادهای حقوق بشری به               

 درستی مطرح کند.

و   ۲۲از طرفی نیز ما بعد از وقایع         

سرکو  شدید دانشجویان نتوانستیم       

ارتباطات خود را با بدنه دانشجوی حفظ 

کنیم و بسیاری از سرکو  های              

دانشجویان حتی پوشش خبری داده        

نشد چون ما دسترسی به انها نداشتیم.        

قباًل انجمن های اسالمی این نقش را          

بازی میکردن که االن وجود ندارند و ما        

برای ارتباط گیری و تهیه گزارشات          

دقیقتر از این سرکو  ها این کمپین را        

 موثر می دانیم.

 

چرا فیس بوک؛ اون هم در         

این وضعیت اینترنت      

 ایران؟

نقش فیسبو   در تروالت منطقه و در اطالع رسانی  غیر قابل              

انکاره وبسیار موثر بوده و البته همه کار کمپین تنها در فیسبو                   

خالصه نشده و با تمام مردودیتهای موجود هنوز افراد زیادی از داخل            

کشور بهش دسترسی دارن. از طرفی قشر جوان ترصیل کرده ایران به          

این ابزار دسترسی خوبی دارن و هم اکنون اکثر دانشگاهها و کانون               

های دانشجویی در فضای مجازی فسیبو  حضور دارن و میشود               

ارتباط خوبی برقرار کرد با بدنه دانشجویی .. یکی از ابزار های عصر                

جدید همین رسانه های ارتباطاتیه و ماهم باید از این ابزار بدرستی               

 استفاده کنیم.
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پرده عریان    داستان گتوی ورشو، یک واقعیت )دیگر( را )هم( بی             

 کند: زمان همیشه به نفع ما نیست. می
 

*** 

طلبانه کندرو و تفاسیر          های اصالح     در حالی که عمده اندیشه        

دارند، گتوی  „ زود است „مآبانه از مقاومت مدنی عالقه زیادی به          تسلیم

وقتی  .“دیر شده است  „گوید گاهی خیلی      ورشو بارها و بارها به ما می      

آورند دیر    ها رای می    شوند دیر شده است، وقتی نازی       ها فعال می    نازی

کنند دیر شده است،      های یهودیان حمله می     شده است، وقتی به مغازه    

ها را به     کنند دیر شده است، وقتی آن         گیر می   ها را دست    وقتی آن 

شود   کنند دیر شده است، وقتی جیره غذایی کم می           گتوها منتقل می  

 شود. دیر شده است و گاهی همه چیز تمام می
 

*** 

قیام گتوی ورشو، شورشی بود که زندانیان یهودی در گتوی ورشو علیه 

 ۹۱۳۴آوریل    ۹۱های مرگ بر پا کردند. در             دیپورت به اردوگاه   

پاخاستند و نیروهای نازی را وارد جنگی کردند که           شورشیان مسلح به  

مه همان سال یورگن اشتروپ، فرمانده  ۹۷ها به طول انجامید. در  هفته

شکسته اعالم کرد و در همان روز           نیروهای آلمانی، مقاومت را درهم     

 کنیسه بزرگ ورشو را منفجر کرد.
 

 درآمد پیش

، ورشو پایت ت لهستان در برابر حمله آلمان          ۹۱۴۱سپتامبر    ۸۲در  

تسلیم شد. کمی قبل از آن بسیاری از فعالین سیاسی از احزا                    

م تل  از این شهر گری تند. اغلب فعالین سیاسی یهودی یا به اتراد             

جماهیر شوروی رفتند و یا به کشورهای حوزه بالکان که در آن هنگام             

هنوز مستقل بودند فرار کردند. به همین دلیل خیلی از احزا  و                  

های یهودی کادر رهبری خود را از دست دادند و به سمت                    گروه

های کوچکی را     ها گروه   های زیرزمینی حرکت کردند. آن      تشکیل گروه 

تر دور هم     کردند که بین پنج تا ده عضو داشت و بیش            گذاری می   پایه

 شدند تا برث کنند یا به کارهای حزبی بپردازند. جمع می
گران همان رفتاری را با یهودیان لهستانی             اشغال  ۹۱۴۱از اکتبر    

های   کردند. مغازه   گرفتند که پیش از آن با یهودیان آلمانی می           درپیش

ها را در خیابان مورد ضر  و         شدند و یهودی گذاری می یهودیان عالمت

ها کارهای دیگری مثل اجبار به          دادند. عالوه بر این      شتم قرار می   

های یهودیان نیز با  شد. در همین          استفاده از ستاره داوود بر لباس      

گذاری شد که به       ها پایه   سال یک انجمن یهودی به دستور آلمانی        

وسیله آدام چرنیاک  که پیش از جنگ در پارلمان عضو بود گردانده              

شدند وظیفه    ها که به نام یودنرات خوانده می           شد. این انجمن     می

ها را به جوامع یهودی منتقل کنند و در عین حال             داشتند اوامر آلمانی  

ها. انجمن    های یهودیان به آلمانی      پلی باشند برای انتقال خواسته      

های کمی  توانست به طور مردود کار کند و توانایی تاسیس تنها می تازه

 دوستانه داشت. های انسان برای ارائه کمک
نشین ورشو به یک      گران طرح تبدیل منطقه یهودی       اشغال  ۹۱۴۱در  

گتو را ری تند. یکی از اعضای انجمن یهودی به نام ساموئل یک                  

رانی   ریزی کرد و در آن به ایراد س ن             تظاهرات اعتراضی را پایه     

پرداخت. این یکی از اولین اعتراضات علنی در لهستان اشغالی بود. گتو 

از ساکنان ورشو     ۴۱۳به کار افتاد و       ۹۱۳۱اکتبر    ۹۳یک سال بعد در     

های   از مساحت شهر جا داد. یهودیان مجبور بودند با دست           ۸۴۳۳را در   

خود دیوارهای گتو را بنا کنند و بین منطقه خود و بقیه شهر حصار                 

های م تلفی برای کمک به مردم شروع به           ایجاد نمایند. در گتو گروه    

رسانی آمریکایی(، تز     سی )یک ارگان کمک     دی  کار کردند. از جمله جی    

های پزشکی( و سنتوس )برای کمک به کودکان(. در این             )برای کمک 

گتوی ورشومق اومت در    
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گذاری شدند یا خود را گستر  دادند.         های حفاظتی نیز پایه     بین گروه 

قیام مسلرانه در این زمان که هنوز حدود نیم میلیون نفر در گتو                  

ها عمده توان خود را برای        کردند، در دستور کار نبود. گروه       زندگی می 

های واگیردار مثل تیفوس گذاشته بودند.         جلوگیری از شیوع بیماری    

ها بود. تنها چیزی      وپز و پ ش غذا هم از مسائل مهم این گروه             پ ت

حدود پانزده درصد از ساکنان گتو از تغذیه کافی برخوردار بودند.                

 ۹۱۳۸بسیاری از اعضای کمپ از عوارض گرسنگی مردند و تا پایان               

های مرگ فرستاده      بیش از سیصد هزار نفر از ساکنین به اردوگاه            

 شدند.
در برخی از گزارشات آمده است که برای دیپورت              

ها وعده چهار تکه نان و مربا          دردسر، نازی   سریع و بی  

شان این    ها برای نجات جان      دادند و آن    به مردم می  

 پذیرفتند. بار را می معامله مرگ
در یکی از گزارشات به نقل از یک بازمانده آمده است:            

دانم چطوری      پلیس گتو یک اداره داشت، نمی          „

کشم که    توانستم وارد مروطه شوم. من خجالت نمی        

گشتم. یک    های زباله دنبال غذا می       بگویم در سطل  

نص  نان کپک زده پیدا کردم. من یک کت داشتم، به           

گردم. پدرم از     خودم گفتم که به سرعت به خانه برمی        

گرسنگی ورم کرده بود، زیرا وقتی که بدن به اندازه             

کند، چهره او     کند، ورم می    کافی مایعات دریافت نمی   

ام   تغییر کرده و قابل شناسایی نبود. سه خواهر درمانده        

 .“دراز کشیده بودند. فریاد زدم: نان پیدا کردم

طرح نابودی کامل یهودیان که  ۹۱۳۸جوالی  ۸۸از 

را بر روی آن گذاشته „ راه حل نهایی مسئله یهود„نام 

بودند به اجرا درآمد. آدام چرنیاک  رئیس انجمن یهودی گتوی ورشو 

های مرگ سر باز زد و  از تهیه لیست یهودیان برای ارسال به اردوگاه

هزار نفر به  برای رهایی از همکاری خود  را کشت. روزانه تا دوازده

ها به یهودیان چیزی از  شدند. هر چند نازی ها فرستاده می اردوگاه

کم اعضای گتو متوجه شدند که مقصد  گفتند، اما کم مقاصد خود نمی

های م تل   که آمد گروه نهایی این نقل و انتقاالت مرگ است. چنان

ها به انرا  مقاومت تشکیل شده بودند و دیپورت باعث شده بود آن

  ۹۱۳۸ها و اعضای خود را گستر  دهند. در مارس  م تل  فعالیت

یک جبهه مقاومت فراحزبی به نام جبهه ضدفاشیستی تشکیل شد. 

شدند برنامه مبارزه مسلرانه را در  های جدیدی که تشکیل می گروه

ها تقریبا سالح و آمادگی نظامی نداشتند. موضوع  ذهن داشتند، اما آن

های مقاومت در گتو بود. در  گروهی گروه وحشتنا  اختالفات بین

ها ب ش قابل توجهی از  جوالی دیپورت بزرگ آغاز شد و این گروه

بدنه خود را از دست دادند. گروه بوند که بدترین ضربه را خورد به  

از اعضایش را از دست داد. بعد از پایان اکتبر  ۱۱۳تنهایی بیش از 

مانده بودند. در همین فاصله   تنها پنجاه هزار نفر در گتو باقی ۹۱۳۸

 زمانی گروه زو  تشکیل شد.
های بعد هر دو گروه زز  و زو  تال  کردند که مسلح شوند.                در ماه 

زز  با هنریک ایوانسکی، مسیری لهستانی ارتباط داشت که در ارتش  

ترین گروه مقاومت مسلح در طی جنگ جهانی          بزرگ-میهنی لهستان   

کرد. زو  نسبت به      جنگیده بود و برای یهودیان سالح تهیه می          -دوم

گرفت و توانسته بود تعداد        زز  به ندرت از ارتش میهنی اسلره می        

ها باید ب ش     کمی سالح، از گروه کمونیستی گارد خلقی بگیرد. آن          

کردند و پول آن را از دست     هایشان را از بازار سیاه تهیه می اعظم سالح

ها تشکیل شده بودند   اعضای پلیس و انجمن یهودی که به دستور نازی

ها همکاری    آوردند. در این بین اغلب یهودیانی که با نازی               درمی

ها تعداد    های یهودی اعدام شدند. آن       طور پلیس   کردند و همین    می

مولوت  تهیه کردند که در هنگام نبرد تبدیل به اسلره             زیادی کوکتل 

، بیش از   ۹۱۷۳تر از بیست سال بعد، در         اصلی یهودیان شده بود. بیش    

 مولوت  در این گتو کش  شد. صدهزار چاشنی کوکتل
 

 ۱۲۹۳ژانویه  ۱۸

بسته   ۹۱۳۸خواستند گتوی ورشو حداکثر تا پایان سال           ها می   آلمانی

به تاخیر افتاد. در هجده       ۹۱۳۴سازی( شود، اما این کار تا سال           )پا 

اس به همراه هزار نفر دیگر        یکی از فرماندهان ارشد اس      ۹۱۳۴ژانویه  

 ۸۳۱عضو عمدتا آموز  ندیده و ززو با     ۹۸۳۱به گتو وارد شد. زو  با 

جا حضور داشتند. جنگ آغاز شد و سربازان آلمانی عقب               نفر در آن  

نشستند. این دو گروه با خسارات سنگینی مواجه شدند و بسیاری از              

اعضایشان را از دست دادند، اما اینک مرد و زن و پیر و جوان، در گتو                 

کردند. ارتش میهنی به داخل گتو پنجاه کلت              ها کمک می     به آن 

 ای برای جنگیدن کردند. فرستاد و همه شروع به ساختن وسیله
اغلب کسانی که به مقاومت پیوستند، خانواده و بسیاری از دوستان              

ای در عرض یکی دو        خود را از دست داده بودند. تقریبا هر یهودی           

سال، همه چیزهایی که در زندگی برایش مهم بود را از دست داده بود.   

 

 یادبود ساکنین گتو
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ها از سر گذارندند تاثیری دوگانه بر ایشان گذاشته           زندگی شاقی که آن 

ها به طرز غریبی به       بود. از طرفی بسیاری از ساکنین گتوها و اردوگاه         

آمد   سرنوشت تسلیم شده بودند و امور را به هر شکلی که پیش می               

پذیرفتند و از طرف دیگر       می

ای نسبت به      خشم فزاینده 

ها در ایشان به وجود       آلمانی

آمده بود، خشمی که به طرز 

ور شدنش به      غریبی شعله 

 تعویق افتاده بود.
ژانویه تا      ۹۲در فاصله      

های   ها، گروه   بازگشت آلمانی 

مقاومت اداره گتو را در          

دست داشتند و در این بین       

ها،    کسانی را که با نازی        

بار     های مرگ       همکاری

کردند مجازات کردند. از      می

ها، آلفرد نوسیگ،     جمله آن 

عضو شورای یهودی که برای 

ها    دیپورت افراد با نازی       

 کرد اعدام شد. همکاری می
 

 روز اول
ها شروع به      حدود ساعت سه صبح، دوشنبه، نوزده آوریل آلمانی            

نفر از اعضای      ۲۳۱صبح حدود      ۷مراصره گتو کردند. در ساعت         

بار بستند و     ها را به رگ     اس وارد گتو شدند، اما یهودیان فورا آن          اس

 نشینی شدند. ها مجبور به عقب آن
ها تصمیم داشتند با یک حمله گتو را به دو ب ش تقسیم کنند،               آلمانی

های ارتباطی درست کرده و         ها راه   های مقاومت بین خانه      اما گروه 

ای یافته بودند. نبرد دوم در حاشیه           العاده  توانایی واکنش سریع فوق    

ها کاری از پیش نبردند و        جا هم آلمانی    خیابان میال صورت گرفت. آن    

، در قلب   ۹۱۳۴ها را عقب راندند. در نوزده آوریل       های مقاومت آن گروه

های لهستان و     ها پرچم   اروپای اشغالی، ورشو، باالی یکی از ساختمان       

 ستاره داود به اهتزاز درآمدند.
 

 روز دوم
ها   جنگ در روز دوم حوالی میدان مورانوسکی ادامه یافت، آلمانی              

ها را پایین بکشند و ززو با تمام           خواستند ترت هر شرایطی پرچم      می

های مقاومت از     کرد. گروه   های دیگر مقاومت می     قوا و با پشتیبانی گروه    

متصل     ها را به قرارگاه مرکزی       کردند که آن    یک تونل استفاده می    

 کرد. می
گذشتند، با    ها می   هنگامی که سیصد سرباز آلمانی از یکی از گذرگاه          

های مقاومت ترتیب داده شد بین          چند انفجاری که از سوی گروه       

 ها زخمی و کشته شدند. هشتاد تا صد نفر از آن

 

 روزهای سوم و چهارم
چنان مواضع دو طرف تغییر       در این دو روز هم جنگ ادامه یافت. هم         

شد. برتری کامل قوای      کرد و جنگ به مناطق م تل  کشیده می          می

 شکست. می ها درهم ارتش آلمان با مقاومت سرس تانه یهودی
 

 مه ۱۱آوریل تا  ۹۳

امان به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از                چهار روز جنگ بی    

رزمندگان انجامیده بود. بیست نفر از رزمندگان موفق شده بودند از              

ها   ها قرارگاه مرکزی و جایگاه پرچم       طریق تونل از گتو بگریزند. آلمانی     

را تصرف و هشتاد نفر از نیروهای مقاومت را فورا اعدام کردند. مقاومت  

قرارگاه را به جای دیگری منتقل کرد. فتح و تصرف مناطق م تل  از              

دو طرف ادامه داشت و در چند مورد مقاومت توانست بسیاری از                  

ها آزاد کند. در عین حال در طی این              یهودیان را از اسارت آلمانی     

ها توانستند از گتو بگریزند. هر چند در           زدوخوردها تعدادی از یهودی   

نهایت در ساعت هشت و پانزده دقیقه شانزده مه، با انفجار کنسیه                

بزرگ یهودیان، نیروهای آلمانی گتو را به تصرف کامل خود درآوردند.            

مانده را به اردوگاه مرگ تربلینکا منتقل و   ها پنجاه هزار یهودی باقی آن

های کوچک    های بعد افراد یا گروه       قتل عام کردند. اما در طی ماه        

بازمانده که توانسته بودند خود را برای روزهای متوالی پنهان سازند به            

ها هم توانستند در      کردند. تعدادی از آن     ها حمالت ایضایی می     آلمانی

ها به زندگی م فیانه خود ادامه دهند و به مقاومت بزرگ ورشو               ویرانه

بپیوندند. در این بین برخی از یهودیان نیز با فرار به             ۹۱۳۳در آگوست 

 جنگیدند. ها می های پارتیزانی علیه نازی جنگل و تشکیل گروه
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اردیبهشت آیت اهلل خامنه ای در جمع زنانی از بدنه نظام س نرانی  ۸۹

او در ایبن دیبدار          کرد که با واکنش های زیبادی مبواجبه شبد.            

مش ص کبرد   حضور و فعالیت های زنان را در ایران ترسیم و  خطوط 

که از زنان وفادار به نظام چه چیزهایی می خواهد و به زنبانبی نبیبز         

هشبدار   وفاداری به بدنه نظام ندارند نیز به گونه ای غیر مستقیم    که 

داد. آیت اهلل در این دیدار از مقام زن در اسالم می گوید و از جایبگباه    

رو به قهقرا زنان درغر ؛ اما براستی س نان وی درباره جایگاه زنان در 

ایران درست است؟ چه چیزی هراسی در دل او به وجود آورده کبه از    

 گفتمان تهاجمی علیه غر  س ن می گوید؟

 غرب وحشی !

او که در این دیدار غربیان را وحشی هایی با کروات می خواند فرامو  

می کند که قانون مجازات اسالمی ایران سنگسار را ممنوع نبکبرده و     

سالهاست زنانی که یا واقعا زنای مرصنه کردند یا گبرفبتبار تبهبمبت         

 دیگران شدند با این رو  سبعانه مجازات شده اند.

کسی که نگاه لذت جویانه به زن در غر  را تقبیح می کند فبرامبو    

می کند که حکومتش نگاه بهتری به زن ندارد و نگاه اسالم تباریب بی    

نیز به زن ابزاری برای لذت مرد است منتهی لذت جویی را به شوهر او 

تقلیل داده. او که از احترام به زنان دم می زند و آن را سبب کباهبش      

خشونت می داند از خاطر  می رود که براساس قانون مدنبی ایبران     

ریاست خانواده با مرد است و تمکین نکردن خاص زن از شوهر موجب 

مررومیت وی از گرفتن نفقه می شود. او یاد  می رود همین قانبون   

موجب ماده  سرچشمه خشونت علیه زنان است . آیا او نمی داند که به  

قانون مدنی شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی کبه     ۹۹۹۸

منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع نماید؟ وقتبی  

یک طرف حق دارد هر رفتاری را با طرف دیگر انجام دهد آیا بسیباری  

از مردان رفتاری مرترمانه با زن انجام خواهند داد وقتی قانون اجبازه    

 تعدی به زن را برای آنان صادر کرده است؟

سال است  ۹۴او نمی داند سن ازدواج دختران براساس قانون در ایران 

آنچبه   و البته که دخترانی با سن کمتر هم ازدواج می کنند؟ براساس 

درصبد     ۳۳حبدود       ۲۱تا    ۲۳سایت عصر ایران نوشته است از سال 

نشان  ۲۱ازدواج و طالق درمیان کودکان افزایش یافته است، آمار سال 

سال مطلقه و ببیبوه درکشبور       ۹۲تا  ۹۱هزار کود   ۴۸می دهد که 

در هبر سبال          ۲۱تا  ۲۷وجود دارد. همچنین براساس آمارهای سال 

 ۹۱تبا     ۹۳هزار کود  دختر  ۹۳سال و  ۹۳تا  ۹۱کود  دختر  ۲۱۱

سال در کشور طالق گرفته اند. این ازدواج و طالق چه آسیب هایی را    

بر پیکر جامعه و زنان و این کودکان وارد خواهد کرد؟ آیا این هبمبان     

 جایگاه شایسته زن در ایران است؟

آیت اهلل حتما افزایش آسیب های اجتماعی در ایران ماننبد افبزایبش      

سال در بین دختبران   ۹۳به  دختران فراری و کاهش سن روسپیگری 

را نتیجه نفوذ فرهنگ غربی می داند نه نتیجه قوانبیبن و فبرهبنبگ          

تبعیض آمیز علیه زنان ایرانی. حتما از دیدگاه ایشان افزایش فبقبر و        

اعتیاد زنان نیز نتیجه سیاست های غلط دولت های ایران نیست بلکبه  

 نتیجه تهاجم فرهنگی غر  است.

 برکت آیت اهلل برای زنان!

که به برکت نبظبام جبمبهبوری         آیت اهلل خامنه ای از کارهای خوبی 

اسالمی و نام امام خمینی )ره(، درخصوص مقوله زن انجام گرفته است 

دم می زند اما یاد  می رود کبه آیبت اهلل خبمبیبنبی در جبلبد                   

نبویسبد:      در مورد تکالی  زن نسبت به شوهر می ترریرالوسیله چهارم

از جمله حقوق شوهر بر گردن زن این است که او را اطاعت کند و از „

ا  بیرون نرود هر چبنبد ببه       فرمان او سرنتابد و بدون اذن او از خانه

 زلف بر ابد مده
 ات ندهی بر ابدم

 
 گفتمان تهاجمی زن اسالمی یا تهاجم به پایه های دموکراسی؟

 رانی آیت اهلل خامنه ای در جمع زنان نگاهی به سخن

را مساوات ری  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87
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دیدن خویشاوندانش و حتی عیادت پدر  و یا مجلس ختم او باشد، بلکبه در    

حدیث آمده که او در مقابل شوهر  هیا اختیاری در مال خبود  نبدارد و       

تواند مال خود را صدقه دهد یا به کسی بب شد و یا نذری  بدون اذن شوهر نمی

او را سیر کند و   „او ادامه می دهد از تکالی  شوهر نسبت به زن نیز به  “کند... 

.وی از مصبادیبق         “بپوشاند، و اگر نادانی کرد او را بب شد و روی تر  نکند. 

نشوز زن نیز، خود را در اختیار اشوهر قرار ندادن، آرایش و تنظی  را در صورت 

درخواست شوهر، تر  کردن و از خانه بدون اجازه شوهر بیرون برود... اشباره       

 کند. آیا این ها برکت آیت اهلل برای زنان ایرانی است؟ می

درست است که انقال  باعث شد زنان به مراکز آموز  عالبی راه یباببنبد و           

وضعیت بهداشت زنان بهتر از گذشته شود اما خمینی نیز بیشتر خواستار حضور 

فله ای زنان در عرصه های جنگ و جامعه بود و قطعا او پیش بینی نمی کبرد    

که حضور زنان در جامعه چقدر می تواند در آینده حکومتی را کبه او ببنبیباد         

 گذاشته با چالش مواجه کند.

آیت اهلل خامنه ای نیز گرچه بر حضور زنان در جامعه اشاره می کند امبا ایبن       

حضور را در همه جا برنمی تابد و افت ار به حضور زنان را در مناصب اجبرایبی     

انفعال در برابر گفتمان غربی می داند. او با حرف هایی که در حوزه زنبان ببه        

زبان آورده است مش ص می کند که بیشتر خواهان حضور تزئینی زنان جهبت  

کوبیدن در دهان جهان غر  است تا حضور فعال و مثمر ثمر آنان. او با تبعیض  

مثبت برای زنان علی رغم درخواست زنانی از بدنه نظام م ال  است و حبد و      

مش ص مبی   ۱۸اردیبهشت  ۸۹حدود این زنان را نیز در دیدار با آن ها در روز 

 کند.

 هراس آیت اهلل

در یک نظام استبدادی کمتر می توان خانواده هایی را یافت که طرفدار براببری  

باشند .فروید اولین اندیشمندی بود که به اهمیت خانواده در بازتولید استبببداد    

اشاره کرد. از نظر فروید در خانواده است که ابرخویشتن بی رحم و سرکبوببگبر     

و نه در سامانه سیاسی و نه در ساختبار    –رشد می کند، در درون خانواده است 

که می توان ریشه های چرخه همواره در حال بازتولید جببباریبت را       -طبقاتی

یافت، جباریتی که در هر نسل تازه به وسیله خانواده بازتولید می شود. این کبه   

و در مناصبب   آیت اهلل خامنه ای با لرنی پرخاشگرانه حضور زنان را در جامعه 

اجرایی بر نمی تابد ناشی از نگرانی ایشان بابت تغییر در جامعه است و رفتن به 

سمتی که برابری بین زن و مرد در خانواده اتفاق بیفتد. نهاد خانواده به عنبوان   

یکی از کلیدی ترین نهادهای هر جامعه است که می تواند روی جامعه اثر گذار 

 باشد. از این رو نگرانی او برای از بین رفتن زمینه های استبداد حکومتش است.

بنابراین تال  حاکمیت ایران برای خانه نشین کردن زنان با تغییر سبیباسبت      

های جمعیتی، سهمیه بندی رشته های دانشگاهی، بومی گزینی جنیسبیبتبی،    

رشته ترصیلی، دورکار کردن زنان، کاهش ساعات کاری زنبان   ۸۸مردانه کردن 

هبمبه نباشبی از          در ادارات دولتی و است دام مردان در ادارات دولتی همه و 

نگرانی حاکمیت از برابرتر شدن موقعیت زنان با مردان در مریط خانه حکایبت  

 دارد و ترسشان برای مساعد شدن زمینه گذار جامعه ایرانی به دموکراسی است.

جامعه ایران، پیچیده است. جوان، نبامبتبوازن، نباامبیبد و            

شبود کبه ببتبوانبد           مستاصل؛ استیصالی که مانع از آن می

های پیش روی خود را مبدیبریبت کبنبد. تبمبامبی               برران

های آزادی واهانه صد سال اخیر در ایران با شکسبت   جنبش

اند،  اند، نه از آن جهت که هیا دستاوردی نداشته مواجه شده

بلکه از آن جهت که نتایجشان شباهت الزم را به آرزوهبای    

 مردم نداشته است. 

شان  اند، که مهمترین البته ب شی از این آرزوها مترقق شده

های جهانی باشد، امبا   شاید استقالل سیاسی کشور از قدرت

هبای   آرزوی رسیدن به آزادی کماکان در گوشه طاقچه خانه

تیبر   ۹۲و  ۸۷خورد. آرزویی که دوم خرداد  ایرانیان خا  می

را رقم زد؛ در روزهای اخیر نیز با گبرم     ۲۲خرداد  ۸۳و  ۸۲

انبد کبه آیبا           شدن تنور انت ابات، بسیاری به تردید افتباده 

توان برای رسیدن به آزادی به انت ابات دل بو  کبرد؟      می

دهد قابل  خرداد رخ می ۸۳پاسخ این سئوال فارغ از آنچه در 

به تعیین استراتژی کالن برای فبعبالبیبن و        بررسی است و 

های سیاسی کمک شایانی خواهد کرد. در تشریح ایبن      گروه

گیری تبربوالت سبیباسبی و             مسئله باید به اهمیت جهت

اقتصادی ایران در غیا  اپوزیسیون منسجم و شفاف دقبت    

 کرد.

 

 گویند؟ مخالفان شرکت در انتخابات چه می

های متفاوتی را ببرای     م الفان شرکت در انت ابات استدالل

کنند. در یک تقسیم بندی کلی شبایبد     دیدگاه خود بیان می

 بتوان م الفان را به سه گروه تقسیم کرد.

کنند که مشارکت در انت ابات ببه     ای استدالل می یک. عده 

معنای مشروعیت ب شی به رژیم سیاسی ایران در مبربافبل    

 المللی است. بین

طرفداران طرح این دیدگاه معموال معتقدند که راه اصبلبی       

ایجاد ترول در فضای سیاسی ایران اتکاء به فشار اقتصادی و 

های بزرگ جهانی و در شدیبدتبریبن     سیاسی از جانب قدرت

برخوردِ ممکن متوسل شدن به جنگ علیه کشور است. اگبر   

رژیم سیاسی از مشروعیت مردمی برخبوردار نببباشبد، راه         

 

 از انتخابات تا آزادی
 

وند اسماعیل جلیل  
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 ها بیش از پیش باز خواهد بود. تشدید چنین فشارهای برای این قدرت

دو. عده ای دیگر بر خالف گروه اول م ال  جنگ، ترریم و دخبالبت      

خارجی در امور داخلی ایران هستند، اما از سوی دیگر معتقدنبد کبه     

مشارکت در انت ابات به معنای پذیرفتن قماری است که قبوائبد  را     

کند. به همین جهت نباید در چنین   یکی از طرفهای بازی مش ص می

نویسد و    قماری شرکت کرد، چرا که حکومت خود قوائد مسابقه را می

ای نیز  شود. در این گروه عده  کند و در هر حال برنده بازی می اجرا می

های سیاسی چپ و راستِ  های اقتصادی جناح بر این باروند که سیاست

های در  حکومتی در ایران تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد و همه دولت

کنند و در نبهبایبت ببرای              نهایت یک سیاست اقتصادی را اجرا می

های وسیعی از جامعه اینکه چه کسی به عنوان رئیس جبمبهبور     ب ش

کند. راهبرد و راهکار این عبده      برگزیده شود، تفاوت خاصی ایجاد نمی

برای برون رفت از شرایط موجود ایجاد زمینه انقال  اجبتبمباعبی در       

 ایران است.

کنند که جامعه ایران مستعد ترول است و با توجبه   ها استدالل می آن

های مردم ترول بزرگبی در     به نوع برخورد حکومت با زندگی و آزادی

تواند رخ دهد و مشارکت در انت ابات تنها این ترول را ببه       آینده می

 اندازد. تاخیر می

سه. گروه سوم از برگزاری انت ابات در شرایط آزاد و تضمین سبالمبت    

های زیادی کبه   شمار  آرا ناامید هستند و معتقدند که به رغم تفاوت

گرا در ایران وجود دارد و    طلب و اصول های سیاسی اصالح میان جناح

تواند نتایج متفباوتبی را در        رسیدن هر یک از دو جریان به قدرت می

هیا تضمبیبنبی     ۲۲کشور رقم بزند، با این حال پس از حوادث خرداد 

برای شمار  صریح آرا وجود ندارد. از سوی دیگر شرکت در انت ابات 

به معنای نادیده گرفتن رهبران، شهدا و زندانیان سیاسی جنش سبز و 

مطالبات این جنبش است. از همین رو این گروه معتقد به ترریبم یبا      

 عدم شرکت در انت ابات هستند.

 

 گویند؟ طرفداران مشارکت در انتخابات چه می

ای نیز به رغم م الفت با شرایط موجود، طبرفبدار    در سوی مقابل عده

مشارکت در انت ابات هستند. این عده را شاید بتبوان ببه دو گبروه           

 تقسیم کرد.

طلبان  های سیاسی وابسته به اصالح طلبان حکومتی و گروه یک. اصالح 

که خود را معتقد به نظام سیاسی حاکم بر ایران می دانند و از همیبن  

گویند که باید در انت ابات شرکت کرد. چرا که ترریم انت اببات    رو می

به معنای خروج کامل از حاکمیت و قرار گرفتن در قامت اپوزیسبیبون   

 سیاسی است.

گونه که سید مرمد خاتمی در انت اببات مبجبلبس        از همین رو همان

دوره پیش شرکت کرد، معتقدند که در هر شرایطی باید در انت باببات   

شرکت کرد و رای داد تا فرصت حضور مسالمت آمیز در قبدرت را از      

 دست نداد.

ای دیگر نیز معتقدند که مشارکت در انت ابات را باید به عنوان  دو. عده 

یک فرصت سیاسی برای اثرگذاری بر روند اداره کشور در نظر گرفت و 

تبر     طلبان نزدیک ای که به اصالح در حالت عادی با رای دادن به گزینه

است یا از اقتدارگرایان دورتر است، بر سرنوشت سیاسبی کشبور اثبر        

گذاشت. این عده بر خالف گروه اول مشارکت در انت باببات را جبزو         

آورند و معتقدند در انت اببات   الینفک هویت سیاسی خود به شمار نمی

کامال غیر رقابتی نباید شرکت کرد، اما انت ابات در ایران لزومبا غبیبر      

های  رقابتی نیست و نامزدهای انت اباتی به رغم اشترا  نظر در دیدگاه

های سبیباسبی،       های متفاوتی را در حوزه کالن اقتصادی، اغلب نگر 

توانبد   اجتماعی و فرهنگی دارند و به قدرت رسیدن هر یک از آنان می

 نبتبایببج مببتبفباوتببی را ببرای کشببور در پبی داشببتبه بباشببد.                        

 

 

 وضعیت مشارکت در انتخابات در سی سال گذشته

توان شناخت. آمارها اغلب متنباقبض و       جامعه ایران را به دشواری می

های بسیار  غیرقابل اعتماد هستند و افکار سنجی عمومی نیز با دشواری

روبرو است. با اتکاء بر همین آمارهای غیر قابل اعتماد، کمترین میزان  

 ۸۸مشارکت در انت ابات ریاست جمبهبوری در ایبران ببه سبال                

درصبد     ۳۱گردد. سالی که اکبر هاشمی رفسنجانی ببا حبدود         می بر

مشارکت واجدین شرایط در انت ابات برای دومین دوره ببه ریباسبت      

تبوان     جمهوری ایران رسید. این میزان مشارکت را به چند صورت می 

 ترلیل کرد.

یک. برخی معتقدند که این آمارها ساختگی و دستکاری شده است و    

میزان مشارکت در انت ابات همواره بیش از آنچه واقعبا ببوده، اعبالم        

روزنامه اعتماد مبلبی      ۲۲در روزهای پیش از انت ابات سال  شود.   می
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داد مبیبان        گزارشی را در صفره اول خود منتشر کرد که نشان مبی   

های ثبت شده  جمعیت واجد شرایط مشارکت در انت ابات و شناسنامه

توانند قانونا در انبتب باببات          از افرادی که در قید حیات هستند و می

میلیون عددی وجود دارد. عالوه بر   ۳شرکت کنند، اختالفی در حدود 

ها در ادارات دولتی  آوری شناسنامه این موارد متعددی از اقدام به جمع

و اماکن نظامی برای رای دادن به اش اصی خاص در انت ابات گزار  

شده است. عالوه بر این هیا ساز و کار مش صی برای اینکبه روشبن      

شود چه میزان از جمعیت کشور در انت ابات مشارکت داشبتبه انبد،        

وجود ندارد. در برخی از کشورها این مشکل را با ثبت نبام پبیبش از         

موعد انت ابات و صدور تعرفه رای به نام اش اص برطرف می کنند. در  

شود. ناظران کمی و کبیبفبی      کشور فرانسه چنین سیستمی اعمال می

های مردمی هستند و خود مردم بر سالمبت   انت ابات هم معموال گروه

انت ابات نظارت می کنند. اما در ایران چنین امکانی وجود نبدارد. از        

این جهت استدالل این گروه را نمی توان بکلی غبیبر قباببل قبببول           

 مرسو  کرد

شناسی ضعی  ایران مبوجبب آن      دو. گروهی دیگر معتقدند که جامعه 

هایی از جامعه در مراسبات اجتماعی نادیبده گبرفبتبه        شده که ب ش

ال صوص زمانی که مطالبات فراگیر از جانب م الفان مطرح  شوند. علی 

تواند منجبر ببه      های صنفی و گروهی مردم می و دنبال نشود، خواسته

مشارکت آنان در انت ابات شود و بسیاری از مردم، م صوصا در مناطق 

یابی به سهم بیشتری از عدالت اجتماعی  کمتر توسعه یافته برای دست

کنند. از این جهت ترلیل مشارکت   و اقتصادی در انت ابات شرکت می

در انت ابات با حذف این ب ش از جامعه که کمتر مورد تبوجبه قبرار      

شود و میزان مشارکت اعالمی در   گیرند، منجر به نتایج اشتباهی می می

های متعدد در جمهوری اسالمی اختالف فاحشی ببا مبیبزان       انت ابات

واقعی آن ندارد. این استدالل نیز قابل تامل به نظر می رسد، چرا کبه     

کنبد.   حکومت همواره خود را مدافع مستضعفان و مررومان معرفی می

از سوی دیگر در مناطق کمتر توسعه یافته نقش عبقبایبد مبذهبببی         

هایی از مردم به حکومت در نظر  تواند به عنوان عامل نزدیکی ب ش می

روستایبی  -تواند با دامن زدن به دوگانه شهری گرفته شود. حکومت می 

از نیروی اجتماعی موجود در مناطق مرروم به سود خود بهره برده و   

 میزان مشارکت در انت ابات را افزایش دهد.

 

 ساز قضاوت دشوار و سرنوشت

های موافقان و  با در نظر گرفتن تمامی توضیرات ارائه شده و استدالل

هبای     م الفان شرکت در انت ابات و همینطور در نظر گرفتن واقعیبت 

گیری برای شرکت در انت ابات یا عدم  توان به نتیجه اجتماعی ایران می

توانند  شرکت در آن رسید. مهمترین فاکتورهایی که در این انت ا  می 

 طرح شوند عبارتند از:

هبای     یک. در انت ا  میان مشارکت یا ترریم باید به نظر تمام گبروه   

 موافق و م ال  دقت کرد.

دو. طرفداران ترریم و مشارکت باید در قالب یک استراتژی به تشریبح   

ای و بدون هدف بپرهیزند.  های لرظه دیدگاه خود بپردازند و از انت ا 

این انت ا  باید متضمن اهداف بلند مدت و میان مدت نیز باشبد. در     

 همین راستا نکات زیر قابل طرح و اهمیت هستند:

 های سیاسی و اقتصادی در سبطبح      در نظر داشتن واقعیت

 ای المللی و منطقه بین

 شناخت صریح ساختار قدرت سیاسی و اجتماعی در ایران 

 مطالعه دقیق تاریخ تروالت سیاسی و اجتماعی ایران 

 توجه دقیق به تروالت جمعیتی و اجتماعی در ایران 

 شناخت صریح پراکندگی و میزان انسجام سیاسی م الفان 

سه. باید به نظرات م ال  در این زمینه احترام گذاشت و راه اترباد و     

 های م ال  باز گذاشت ائتالف سیاسی در مواقع الزم را میان گروه

چهار. مسئولیت انت ا  خود را پذیرفت و از اشتباهات گذشتبه درس     

 گرفت.
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 مسببجببد یببا بببهببشببت زهببرا بببرای مببراسببم تببدفببیببن.                           

ترسبم ببه گبم ببریبزن             حاال بماند در این لرظات چه حسی داشتیم. می 

نویسم، شما هم درِ گوشی به خبونبیبد:     دستگیرمون کنن، من درِ گوشی می

 حس آزادی. بله.  

ها، آقایون، جونم براتون به گه تقصیر مبا     خالصه اختالف عمیقی بود، خانوم

گفتن استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی. ای   هم که نبود، خودشون هی می

ایم آماده، آزادی کجایی تنهایِ تنهام، خدا یکی یار یبکبی،    رهبر آزاده، آماده

 دل یکی دلدار یکی ...

 فهمیدیم این آزادی چبی چبی هسبت اصبن                وگرنه ما اصن از کجا می

کرد. اول اینکبه هبر چبی          گذر ناگزیر زمان اما قضیه رو هی پیچیده تر می

فهمیدیم که ای بابا دست همه تو کاره، فبقبط      شدیم بیشتر می تر می بزرگ

سر ما این وسط بی کال مونده، هی فرزندِ صالح، فرزندِ صالح  اینترنبتبم کبه      

تر از اینترنت، یوهبو سبر از تب بم            شد. ماهواره هم خوف  تر می هی م وف

 درآورد.

 

شستبیبم؟    سرتونُ درد نیارم. دبیرستانو یادتونه که؟ پشت هر میز سه نفر می

شدیم؟ آخر  یکی لومون  کردیم تو ت ته بعد  قایم می ت م مرغ پرت می

کرد برامون؟ اما یوهبو   خواستن مدرسه؟ بابامون قاطی می داد؟ بابامونو می می

گبفبتبیبم        ترسیم ازشون؟ به خودمون مبی  دیدیم که مث قبل دیگه نمی می

ریم یه مدرسه دیگه، اصن گور بابای درس و    کنن، می آخر  اخراجمون می

 مدرسه؟ یادتونه؟

یادتونه دو ملیون نفر بودیم؟ دانشگاه تهران و شری  تو رشته مهندسی کبال  

هباااااااااااا،     گفتن اولیههبهبهبااااا، دومبی       گرفتن؟ هی بهمون می هزار نفر می

های شما رو ....؟ یادتونه؟ یادتونه رفتیم دانشگاه؟      هاااا، کجایید که پول سومی

باالخره بعد از دو سال پشت کنکور بودن، کاری کردیم کارستون، رفبتبیبم      

ای با بازار کار فراوون مشغول به ترصیل شدیم؟  دانشگاه داغستون، در رشته

ترسیدیم کبه   یادتونه چه حسی بود؟ حس آزادی؟ آزادی؟ یادتونه دیگه نمی

بگیم آزادی؟ بعد داد بزنیم آزادی؟ بعد پشت سر هم بگبیبم آزادی آزادی       

 آزادی، آزادی، آزادی آزادی؟ یادتونه؟

الزمه بیشتر توضیح بدم؟ اختالف به اوجش رسیده بود دیگه، مسئله دیبگبه   

کردیبم مشبکبل فبقبط           مسئله آمریکا نبود، مسئله آزادی بود. اول فک می

تر این حرف است، قضیبه، قضبیبه       حکومته، بعد  دیدیم نه، قضیه پیچیده

 هاست. اختالف نسل

شه؟ آخه هشتصد کلمه شبد فبرصبت         چی جنا ؟ چو  خطم داره پر می

ها؟ یا ترلیل؟ به را چی چبپ     نوشتنِ من از مشکالت خودم و اختالف نسل

کردم فبقبط    زنی عمو؟ من فک می کنی؟ به کی داری زنگ می چپ نیگا می

تو تلویزیون وقت ندارن، اینجا که تلویزیون نیست، ای بابا دارید منبو کبجبا      

برید، نکنه مشکل فقط قضیه هشتصد کلمه نیست، شما هبم ببا آزادی        می

 ها کمک، کممممکک           مشکل دارید، وِلَم کنید، هم نسلی

 آیید، بدونید که اصالً اعصا  درست و حساببی نبدارم       به سراغ من اگر می

های بعبدی.   یِ کشیده نسل اول انقالبه به نسل ای که خوندید چکیده جمله

ی شصت به این حقیقت پی بردیبم   اصوال دیگه همه ما فرزندان غیورِ متولدِ

 که یکم زود بدنیا اومدیم.  

یادتونه؟ من که روزی یه بار سوره واقعه می خوندم که شهیبد شبم، آرزو       

گبیبم، ببه خبانبم           کردن به آقا می بود آخه؟ هی این همکالسیا تهدید می

گیم، شب و روز نداشتیم که یوهو خانم و آقا نفهمن سرِ سُرسُبره ببازی      می

به همکالسیمون گفتیم کُره خر  یه سالمبون ایبنبجبوری تبو اضبطبرا                

 گذشت.   می

های بهشت بودو یادتونه؟ عکسشو رو دیبوار     این فرزند صالح که گلی از گل

مدرسه کشیده بودن؟ یه طرفش ابر یود، یه طرفش جبنبگبل؟ اون بباال           

وایساده بود، نه آقا معلمی، نه چوبی، نه مشقی، نه کشکی، هبمبیبنبجبوری      

رسید. البته آگاه شده بودیم کبه اگبه       خندید، دست هیشکی بهش نمی می

خدا ب وادو مث حسین فهمیده بریم زیرِ تانک، بعد  دیگه عشق اسبت و    

صفا. آخوندِ مدرسه همینجوری قانعم کرده بود سوره واقعه رو حفظ کبنبم،    

هنوز به خودم میگم نکنه تو اوجِ جوونیمون دعاهامون اثر کنه، یبوهبویبی      

 شهیدشیم  بگذریم.

ترین قسبمبت      خواستم به گم از مهم اصن حرف یه چیز دیگه بود، آره، می

فهمید بچگیش به فنا رفته، خو   ها. باالخره بادمجونم بود می  اختالف نسل

های فراگیرِ عصرِ ارتببباطباتبو      ما هم فهمیدیم. البته نقش م وف این رسانه 

نباید در این زمینه فرامو  کنیم. خدا باباشونو بیامرزه، من کبه فبکبرشبو        

کنم االنم هر روز باید ساعت شیش صب پاشم نماز شهادت ببه خبونبم       می

 لرزه.  تنم می

ها به نظر من از اونجایی شروع شد که نسل ما هبر   قصه این اختالفات نسل

شد. یا عیب بود، یا اینکبه    اومد انجام بده به دو دلیل نمی کاری خوشش می

 پولش موجود نبود. 

خُب ما هم به دو دلیل قانع شده بودیم در این مورد: اول اینکه قانع شبده     

بودیم که عیب بود و دوم اینکه خُب، پولشم موجود نبود. البته پولش کبه     

خو  هیچوقت موجود نشد، اما کم کم فهمیدیم بعضی از این کارایی کبه    

دیبم،     آد ازشون، و یواشکی هم بعضی وقتا انجبامشبون مبی      خوشمون می

ِ عیبم نیست و نباید به انجام دادنشون خیلی دچبار عبذا         همچین عیب

 وجدان بشیم.

ها هم دقیقا از همینجا شروع شد. اولِ نوجوونی که مبثِ      اختالف بین نسل

ترسیدیم، بنا به دالئلِ کامال استراتژیک هبر کباری        شترمرغ از بابامون می

 دادیببببم.      گببببفبببت انبببجببببام مببببی               خبببانببببواده مببببی     

ترین لرظات زندگیمونم لرظاتی بود که با کمال تاس  تاثیبر و     فرح ب ش

هایِ دورِ عبزیبز        تهنیت و تسلیت و شاد با ، یکی از همسایگان یا فامیل

تونستیم با خبونبواده ببریبم        کرد، ما هم که امتران داشتیم و نمی فوت می

چیه؟ دعوا سر چی  
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ای از      یک سرویس ایمیل امن است که توسط عبده  RiseUp اگرچه

حامیان قابل اعتماد امنیت و حفظ حریم ش صی اینترنتی اداره مبی      

شود، اما چنین سرویس ایمیل غیرمعمولی ممکن است جلبب تبوجبه      

کند. گاهی اوقات ممکن است بهتر باشد که به یکی از سبرویسبهبای         

ایمیل پرطرفدار داخل کشور مرل اقامت خود ملرق شوید. هبدف از       

اینکار، گرفتن بهترین تصمیم برای حفظ امنیت عمومی و ببا رعبایبت      

حداقل نیازهای ایمنی دیجیتال است. نکاتی را که در پایین بدانها اشاره  

 :شود را باید در هنگام انت ا  یک سرویس ایمیل درنظر بگیرید می

هبای رمبزنبگباری        کانال آیا سرویس ایمیل مزبور امکان استفاده از .۹

 SSL ، و سایر روایت های رمبزنبگباری شبده        https )مانند    شده

برای انتقال تبمبامبی       IMAPs ،POP3s ،SMTPs پروتکلهایی چون

های دیگر( را فراهم مبی    اطالعات(   از جمله )اطالعات الگین، و ایمیل  

آورد، و مشکالت دیگری در رابطه با رمزنگاری )به عنوان مثال مسبایبل    

 مربوط به مجوزهای رمزنگاری( در آن وجود ندارد؟

آیبا ایبن      صورت امن مدیریت می شونبد؟ ه آیا سرورهای ایمیل   .۸

شوند که متعهد به استفباده از     سرویس ها توسط افراد ماهری اداره می

هبا     بهترین روشها برای حفاظت از اطالعات شما می باشند؟ آیا ببه آن   

اعتماد دارید که بنابه هر دلیلی )تجاری، سیاسی، مذهببی، و غبیبره(           

 اطالعات شما را در اختیار افراد ثالث قرار ندهند؟

دانید که سرورها به لراظ جغرافیایی در چه مکانی واقع شده  آیا می .۴

یا شرکت خدمات دهبنبده در        در چه مردوده قضایی قرار دارند؟ اند،

دانید که این اطالعات چگونه به حفظ  کجا به ثبت رسیده است؟ آیا می

 حریم ش صی و امنیت ایمیل و اطالعات شما ارتباط پیدا می کند؟

با ارایه امکان همرنبگ   Google Mailدر برخی نقاط جهان، سرویس

جماعت شدن و بدون اینکه امنیت شما را به م اطره بیاندازد )ببا در       

نظر داشتن ماهیت تجاری آن  (   می تواند جبایبگبزیبن مبنباسبببی            

 .باشد RiseUp برای

 ها آگاه باشید نکاتی که پیش از شروع به کار با برنامه باید از آن ۹.۹

RiseUp های گروهی است که خود را وقب  فبراهبم       ماحصل فعالیت

آوری خدمات میزبانی و ، گروه های پستی، و ایمیل ببرای افبراد و         

سازمان هایی که متعهد به عدالت اجتماعی و سیاسی می باشند، کبرده  

ها رایگان است، اکانت ایبمبیبل شبمبا در           اند. از آنجاییکه خدمات آن 

مقایسه با خدمات سایر فرآهم آورندگان تجاری و غیر ایمن، از سبایبز       

کوچکتری برخوردار خواهد بود. یک اکانت ایمیل جدید تنهبا تبوسبط       

آنانی که کد دعوت را از جانب دارندگان اکانت، یا مشارکت کنبنبدگبان    

دریافت نموده باشند، ثبت و ایجاد خواهبد   پروژه امنیت دیجیتال در در

 .شد

RiseUp       منرصرا با استفاده از سیستم رمبزنبگباری در Secure 

Sockets Layer (SSL  )        فعالیت کرده و ارتباط امنی را ببیبن

رایانه شما و سرور خود فراهم می آورد. این امنیت حتی در هنگامی که  

از طریق یک برنامه مدیریت ایمیل و ببا اسبتبفباده از ارتببباطبات                  

(  این اصطالحات به پروتکبل هبای        SMTP ، و POP، IMAP امن

های مدیریت ایمیل جبهبت دانبلبود        خاص مورد استفاده توسط برنامه

های شما اشاره دارند) ایمیل خود را می خوانید، همچنان برقبرار    ایمیل

همسازگباری دارد.     Mozilla Thunderbird با RiseUp .است

جبهبت    Mozilla Thunderbirdبرای یادگیری نروه تبنبظبیبم      

، لبطبفبًا ببه فصبل مبرببوط                RiseUp دستیابی به اکانت ایمبیبل  

 .مراجعه کنید Thunderbird به

 RiseUp روشهای م تل  ثبت اکانت ۸.۱

وجبود دارد. هبر         RiseUp دو رو  م تل  برای ثبت اکانت ایمیل

 .رو  به جای خود تال  و صرف وقت متفاوتی را می طلبد

دعبوت   RiseUp افراد و یا نهادها توسط دو عضو دارای اکانبت   (      ۹

به عضویت می شوند. این رو  مستلزم آنست که هریک از دو نفر برای  

شما یک کد جداگانه دعوت ارسال دارند. برای آنکه ببینید این کبدهبا      

 شوند. چگونه ایجاد می

ارسبال   RiseUp درخواست بازکردن اکانت را مستقیماً به تیبم   (     ۸

معمواًل با اتکا ببه هبدایبای         RiseUp نمایید. توجه داشته باشید که 

و ایبن       –شود    نقدی و اشتیاق و نیت پا  افراد داوطلب مدیریت می

 .رو  دریافت اکانت به شکیبایی و زمان نیاز دارد

پس از آنکه کدهای دعوت را دریافت نمودید، مراحل زیر را انجام دهید 

 :خود را ثبت نمایید RiseUp تا اکانت رایگان

را در نوار آدرس  https://mail.riseup.net آدرس .۹مرحله 

 یید.نما تایپ مرورگر اینترنتی خود

نشانگر آنست که شما اکنون از  //:https در آدرس s وجود :توجه

 Secure Socket Layer (SSL طریق یک مسیر رمزنگاری شده

در قسمت باالی کادر متنی الگیبن   به ارتباط می پردازید، و پیغام   ( 

 .ظاهر خواهد شد

برای کسب اطالعات بیشتر در این باره، لطفًا به کبتباببچبه راهبنبمبا،          

یبا ببه      چگونگی حفظ حریم ش صی در ارتباطات اینترنبتبی  .  ۸ فصل

مببراجببعببه   https://help.riseup.net/security آدرس

 .کنید

 Request account کنید تا صبفبربه    کلیک  بر روی .۸مرحله 

 :)درخواست اکانت( مطابق تصویر زیر فعال شود

 

              Riseup 

ایمیل امن و رایگان برای فعالین حقوق بشر                         

http://security.ngoinabox.org/en/thunderbird_main
https://mail.riseup.net/
https://securityinabox.org/chapter-7
https://help.riseup.net/security
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  Request an email account صفره. ۹تصویر 

 Request an کنید تا صفره کلیک  بر روی. ۴مرحله 

email account - About our email service   درخببواسببت

 .ظاهر شود RiseUp در باره خدمات ایمیل ما    برنامه –اکانت ایمیل 

ببه پبیبش       RiseUp  برای آنکه عملیات مربوط به ایجاد اکانبت :  نکته مهم

 .برود، می بایستی گزینه های زیر را فعال کنید

را مطبالبعبه     RiseUp  پس از آنکه خط مشی های م تل  برنامه. ۳مرحله 

 I accept نمودید، مربع های مربوطه را عالمت بزنید تبا گبزیبنبه هبای         

iseup.net's social contract. با قرارداد اجتماعی riseup.net 

خبط مشبی      .I accept riseup.net's privacy policy موافقم،

 I accept را مبی پبذیبرم، و          riseup.net حفظ حریبم شب بصبی      

riseup.net's terms of service.         شریط استبفباده از خبدمبات 

riseup.net را قبول دارم  فعال شوند. 

کنید تا با پر کردن فبرمبهبای آنبال        کلیک  بر روی. ۳مرحله 

 Account information، Password، Mutual :یببببببن

aid وActivation ایجاد اکانت RiseUp شما آغاز شود. 

 فرم اطالعات اکانت ۸.۹

یک نام عبور دل واه برای اکانت خود انت ا  نمایید. این به عبنبوان       :۷مرحله 

آدرس الگین و ایمیل شما در نظر گرفته خواهد شد. )در این راهنبمبا، ببرای        

کنیم بنابراین ایمیل فرضی  استفاده می 'ssayyed' ایجاد اکانت ایمیل از نام

 خواهد بود (. ssayyed@riseup.net ما بصورت

در نام عبور انت ابی خود از ویرگول، نقطه، یا فباصبلبه اسبتبفباده         :  نکته مهم

 .نکنید

پس از انبتب با  یبک نبام کبارببری مبنبربصبر ببفبرد، ببر                           . ۸مرحله 

 .هدایت شوید رمز عبور کنید تا به ب ش فرم کلیک  روی

چنانچه نام کاربری مشابه با آنچه شما انت ا  کرده اید وجود داشبتبه     : توجه

 .باشد، از شما خواسته خواهد شد تا نام کاربری دیگری انت ا  نمایید

 فرم ایجاد رمز عبور ۸.۸

، باید یک سؤال امنیتی و جوا  آن، و یک رمز عبببور     رمز عبور در فرم ایجاد

قوی برای حفاظت از اکانت خود درست کنید، در غبیبرایبنبصبورت، اجبازه             

ن واهید داشت تا به مبراحبل ببعبدی فبرآیبنبد ایبجباد اکبانبت ببرویبد.                        

به این علت شما را تشویق به ایجاد سؤال امنیتی و جبوا        RiseUp برنامه

کند که در صورت فراموشی رمز عبور خود، بتوانید با پباسبخ ببه آن           آن می

امکان ورود مجدد به اکانت خود را بدست آورید. اما متاسفانه این رو  خو   

 .نیت، نوعی ریسک امنیتی نیز مرسو  می شود

به عنوان مثال، فرد م ال  شما فقط کافی است که پاسخ به سؤال امنیتی را   

حدس زده، یا رمز عبور جدیدی را که برای شما ارسال می شود، در بیبن راه    

شود که پاسخ خود به سؤال امنیتی را جبایبی ذخبیبره        بدزدد. قویاً توصیه می 

نکنید تا احتمال ربوده شدن آن توسط افراد دیگر از بین برود. ایبن کبار را          

شبود     توان با ضایع کردن دو کادری که در مانیتور شما نمایش داده مبی      می

 انجام دهید.

   (reset) این امر همچنین بدان معنی است که امکان ری سبت     :  اخطار

کردن رمز عبور تقریبًا غیر ممکن می شود. شما باید رمز عبور خود را ببیباد        

بیاورید  این امن ترین گزینه ممکن است )اگرچه ممکن است مطلو  تبریبن       

 .نباشد(

مهمترین فاکتور در تعیین میزان امنیبت اکبانبت       RiseUp  رمزعبور اکانت

 شما است.

کنید تا به مبرحلبه ببعبد یبعبنبی               کلیک  بر روی. ۲مرحله 

 .راهنمایی شوید کمک دوجانبه فرم

 فرم کمک دوجانبه ۸.۴

 RiseUp          کامالً به س اوتمندی و لط  اهداگران و داوطبلبببان نباشبنباس

کامبالً  RiseUp  وابسته است. اگرچه درخواست دریافت کمک مالی از جانب 

گبذاری در     قانونی است، اما دست اندرکاران آن همچنین کاربران را به سرمایه

پروژه های مرلی مربوط به بسط عدالت اجتماعی تشویق می کنند. ایبن امبر      

کمک مالی اهدا نماید یا  RiseUp  که شما یا نهادی که به آن وابسته اید به

 .خیر، کامالً وابسته به تصمیم شما یا آن نهاد می باشد

تصمیم شما بر روی روند ثبت اکانت تأثیری ن واهبد داشبت. شبمبا            :توجه

 .رایگان بوجود بیاورید RiseUp  همچنان خواهید توانست که یک اکانت

هبدایبت    فعال سبازی    کنید تا به فرم کلیک  بر روی. ۱مرحله 

 .گردید

 فرم فعال سازی ۸.۳

از شما خواسته خواهد شد تا کدهای دعوت خود را وارد      فعال سازی در فرم

 .نمایید

 .را در کادرهای مربوطه وارد نمایید کدهای دعوت. ۹۱مرحله 

 
 ای از یک فرم فعال سازی تکمیل شده نمونه: ۸تصویر 

mailto:ssayyed@riseup.net
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کنید تا مطابق تصویر زیبر مبراحبل       کلیک  بر روی .۹۹مرحله 

 .به اتمام برسد RiseUp  ایجاد اکانت

 
 ای از تأیید ایجاد موفقیت آمیز اکانت نمونه: ۴تصویر

 .بازگردید ۸تصویر  کنید تا به کلیک  بر روی. ۹۸مرحله 

خود را با موفقیت ایجاد کبردیبد، و حباال           RiseUp  تبریک  اکانت ایمیل 

 .در باال بازگردانده می شوید ۸تصویر  به

 چگونه تنظیمات اکانت خود را تغییر دهیم ۳.۱

دهد تا تنظیمات م تل  اکانت خبود را       به شما امکان می RiseUp  برنامه

توانید اندازه صندوق پستی، نام و آدرس اکانت خبود را       تغییر دهید. شما می 

تبوانبیبد       تغییر داده، نام مستعار برای خود ایجاد کنید و غیره. همچنین مبی    

کدهای دعوت برای کمک به دوستان و همکاران خبود جبهبت بباز کبردن            

 .برای خودشان، ایجاد نمایید RiseUp اکانت

//:https :را ببه آدرس      RiseUp  صفره تنظیمات اکانبت . ۹مرحله 

user.riseup.net/ نمایید باز. 

 
 user.riseup.net صفره: ۹تصویر 

نام کاربری و رمز عبور خود را در کادرهای متنی مبرببوطبه وارد        . ۸مرحله 

 .نمایید

 :کنید تا صفره زیر فعال شود کلیک  بر روی. ۴مرحله 

 

 riseup.net صفره کنترل کاربری: ۸تصویر 

 My Setting صفره ۳.۹

فبرم   تمامی اطالعاتی را که در اببتبدا در بب بش           My Settings صفره

 .اید به نمایش می گذارد وارد کرده اطالعات اکانت

کبنبیبد تبا        کلیک  بر روی. ۹مرحله 

 :صفره زیر فعال شود

 
 صفره تنظیمات: ۴تصویر 

توانید نام کاربری خود را که منجر به تغییر آدرس ایبمبیبل       در این صفره می

کنید نیبز   شما نیز خواهد شد تنظیم کنید. نام کاربری جدیدی که انت ا  می 

توانید هریک از دیبگبر        می بایستی منرصر بفرد باشد. در اینجا همچنین می 

 .جزییات اکانت خود مانند آدرس ایمیل دوم، رمز عبور و غیره را تغییر دهید

اطببالعببات جببدیببد خببود را وارد نببمببوده، سببپببس بببر                  .۹مببرحلببه   

 :کنید تا پیغام زیر ظاهر شود کلیک  روی

 
 .روز شد-تغییرات شما با موفقیت به: ۳تصویر 

 صفره تنظیمات ایمیل ۳.۸

دهد تا اطالعات مربوط به ظبرفبیبت     به شما اجازه می تنظیمات ایمیل صفره

توانید سهمبیبه یبا مبقبدار           صندوق ایمیل خود را تغییر دهید. شما حتی می 

الزم دارید تبعبیبیبن      RiseUp فضایی را که برای اکانت ایمیل خود در سرور

 .کنید

https://user.riseup.net/
https://user.riseup.net/
https://securityinabox.org/riseup_createaccount
https://securityinabox.org/riseup_createaccount
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کنید تا صفره زیر فعبال   کلیک  بر روی. ۹مرحله 

 :شود

 
 صفره تنظیمات ایمیل: ۳تصویر 

 .وارد کنید سهمیه عدد مناسبی را در کادر مربوط به مقدار. ۸مرحله 

مگابایت مردود می باشد. این   ۳۸اندازه اکانت شما به حداکثر   :توجه

میزان برای ارتباطات مهم از طریق ایمیل کافی می باشد. اما، اگر بطور 

های ضمیمه بزرگ فرستاده یبا دریبافبت       های دارای فایل مرتب ایمیل

احتماال انت ا  مناسبی برای شما ن واهد  RiseUp  کنید برنامه می

 .بود

توانید نام های مستعار برای اکانبت خبود      در این صفره همچنین می

ایجاد کنید. بدینترتیب در حین اینکه اکانت اصلی شما تغییری نبمبی    

کند، دیگران قادر خواهند بود تا به آدرس ایمیل مستعار شما نیز پیغام 

 .ارسال دارند

 
 ب ش تعیین نام مستعار در صفره تنظیمات ایمیل: ۷تصویر 

 

اکبنبون دارای دو نبام           ssayyed@riseup.net اکانت:  مثال

مسببتببعببار مببی ببباشببد. پببیببغببامببهببایببی کببه بببه                            

s آدرس a f e a n d s e c u r e @ r i s e u p . n e tو 

salsaytest@riseup.net     ارسال شوند به اکانت اصلی ارجباع

داده خواهند شد. این کار برای آنکه آدرس اکانبت اصبلبی خبود را            

 .مرفوظ نگهدارید، موثر است

کنید تا نامهبای   کلیک  بر روی .۳مرحله 

 .مستعار جدید شما ذخیره گردد

 صفره دعوت ها ۳.۴

دهد تا کدهای دعوت کبه جبهبت       صفره دعوت ها به شما امکان می

بکبار مبی      RiseUp  دعوت دوستان و همکارانتان برای عضویت در

 .روند را ایجاد کنید

هر اکانت جدیدی نیاز به کد دعبوت از طبرف دو فبرد             .نکته مهم

توانید به هر تعداد که مایلبیبد کبد       م تل  دارای اکانت دارد. شما می

 .دعوت ایجاد کنید

کنید تا صفره زیر فبعبال    کلیک  بر روی .۹مرحله 

 :شود

 
 صفره دعوت ها: ۸تصویر 

کنید تبا کبدهبای       کلیک  . بر روی ۸مرحله

 :دعوت به صورت زیر ایجاد شوند

 
 ای از یک کد دعوت ایجاد شده نمونه: ۲تصویر 

 .هر کد دعوت تنها برای یک ماه اعتبار دارد :توجه

ای از کدهای دعوت را  کنید تا بتوانید نس ه کلیک  بر روی .۴مرحله 

چاپ کرده و در ختیار افرادی کبه خبواهبان بباز کبردن اکبانبت                  

 .هستند قرار دهید RiseUp ایمیل

کنید تا از پانل کبارببر    کلیک  بر روی .۳مرحله 

 .خارج شوید

https://securityinabox.org/fa/node/ssayyed@riseup.net
https://securityinabox.org/fa/node/safeandsecure@riseup.net
https://securityinabox.org/fa/node/salsaytest@riseup.net
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 لودیک یا محمد؟

باره مرمد زاهد متوجه شد که عاشق شده است و مشکالتش               به یک 

کرد احساساتش نسبت به بهترین       اند. تا این لرظه او فکر می        آغاز شده 

که مرمد در هفده سالگی        دوستش، حسی برادرانه است. قبل از این       

خواهانه خود را بپذیرد، یک مسلمان معتقد          جنس  تمایالت جنسی هم  

گذاشت و    رفت، ریش می    های دینی می    بود که با جدیت به مدرسه      

شناخت   ها ارتباط داشته باشد. اسالمی که او می         کرد با سلفی    سعی می 

گرایی   جنس  کرد اسالم و هم     پذیرفت، او فکر می     کسی مثل او را نمی    

زنده به گور شدن بهتر     „گفت:    ناپذیرند. پدر  همیشه به او می       آشتی

ا  به دالیل کاری      هر چند در گذشته او و خانواده      “. از گی بودن است

زندگی   -گرایی علنی ممنوع است      جنس  جایی که هم   -در الجزایر    

جا او حس کرد      کرد اما بعدها به جنو  فرانسه مهاجرت کرد. در آن   می

که ترت فشار است و در یک برران گرفتار آمده است. او امروز                    

گرایی بد است، باید ممنوع        جنس  کردم یا هم    من فکر می  „گوید:    می

ای بیش نیست. من به بلوغ رسیده          شود و من مریضم یا اسالم خدعه       

هجده سال پس  “. توانستم بیش از این با درونم مبارزه کنم بودم و نمی

چنین با خود  مواجه شد و خود  را شناخت، به              که او این    از این 

رسد که توانسته بر مشکالت فائق آید. پدر  هم گرایش                نظر می 

 دیگر روابط خوبی دارند. جنسی او را پذیرفته است و با یک
لودویک   ،ا   او که امروز خود را بنا به ملیت دوگانه الجزایری فرانسوی          

نامد، به پاریس نقل مکان کرده و دکترایش را با تز                     مرمد می 

خواهد با سالح اندیشه       گرایی در اسالم گرفته است. او می          جنس  هم

معنوی و انسانی از آیاتی که اغلب مورد تفسیر               ثابت کند که قرائت   

گیرند، صریح است. به نظر لودویک مرمد          طرفه و دگم قرار می       یک

از “. کند و ملک طلق کسی هم نیست         اسالم تبعیض را توجیه نمی     „

این رو چند ماه پیش به تاسیس اولین مسجدی در پاریس مبادرت               

گرا و    جنسگرا، دگرجنس   کرد که در  به روی همه باز است: هم            

جا زنان مجبور نیستند که حجا  داشته باشند و                 ترنس. در آن   

جا تقریبا پنجاه نفر      نماز بایستند. هر بار در آن       توانند به عنوان پیش     می

شوند. افتتاح این مسجد در آخر نوامبر سال             برای عبادت جمع می    

های اسالمی منجر شد.        گذشته به واکنش شدید برخی از گروه           

نمایندگان رسمی اسالمی از  به رسمیت شناختن مسجدی که مرمد            

ساخته اجتنا  کردند. ب ش نظرات بسیاری از مقاالتی که درباره او در 

اینترنت وجود دارد بسته شده است، چرا که معموال واکنش دور از                

نزاکت و خشن بعضی از م اطبان را به دنبال دارد. به سبب تهدیداتی              

شد، در ابتدا آدرس مسجد  را م فی نگه داشته بود. اما به                 که می 

 مرور زمان از شدت این فضای تهاجمی کاسته شد.
گرایان که چندی پیش در مجلس فرانسه به             جنس  طرح ازدواج هم  

کاران،    های م تلفی از مرافظه         تصویب رسید ترت فشار گروه        

راستی قرار داشت.        های دست     ها و البته ناسیونالیست         کاتولیک

ای را تدار  دیدند و در اعتراضات         معترضین تظاهرات صدها هزار نفره    

م تلفی که به این طرح شد کار به خشونت و درگیری فیزیکی بین                

 

 

 

 

 

گرایان، در زمره انبواعبی از      جنس اذیت و آزار هم

ها مربدود   نقض حقوق بشر است که تنها به دولت

هبا از ادیبان،          شود. جامعه، برخی خبوانبش    نمی

ند. این  گذار های جنسی )اگر به این عبارت قائل باشیم( را ترت فشار می   هایی هستند که به انرا م تل ، اقلیت خانواده، دوستان و ... افراد و گروه   

هایشان رفبتبم کبه وجبه مشبتبر  هبر سبه،                      بار به سراغ ترجمه سه متن از سه منبع م تل  درباره سه ش ص، مشکالت، کنش و واکنش

 گرایی، مسلمانی و زندگی در غر  است. جنس هم

 ای که با خودشان گرایی و تاثیر آن بر زندگی ش صی و اجتماعی این افراد است. چه لرظه  جنس نقطه کانونی هر سه این متون، تالقی اسالم و هم

ای که با دیگران. هر مترجمی، قبل از مترجم بودن، خواننده است و من به عنوان خواننده، حداقل در هنگام خوانبدن    شوند و چه لرظه مواجه می

 شان ایستادم. دری این اش اص، مجازا کاله از سربرداشتم و به احترام این متون، به خاطر ایستادگی و ص 

 

 گرایان مسلمان جنس هم
 

 اسماعیل اخگر     



صلح
خط 

 

۲۹خط صلح تیر   

۹1 

 پلیس و معترضین کشید.
شناسی خوانده این وضعیت را با         لودویک مرمد که در دانشگاه روان      

های اجتماعی    همه گروه „دهد:    های کنترلی توضیح می     احساس آسیب 

گردند و    بینند، دنبال سپر بالیی می       هایشان را در خطر می       که سنت 

. لودویک مرمد در انتظار تصویب کامل          “کنند  دوباره مرزبندی می   

گرایان است )این متن مربوط به سال گذشته            جنس  قانون ازدواج هم  

در آفریقای جنوبی با او آشنا شده         ۸۱۹۹است( تا با کیام، که در سال        

ها به زودی به شرایط جدید عادت          ازدواج کند. او معتقد است انسان      

یک تابو شکسته شده است و حتی اگر کسی آن   „گوید:  کنند. او می می

و او به خوبی    “. تر حرف خواهد زد     را نپذیرد، به هر حال درباره آن کم       

 شود، تجربه کرده است. حسی را که از شکستن یک تابو آزاد می
 

 گرا جنس امام هم

هر جمعه امام دایی عبداهلل یک ساعتی با اتوبوس در واشنگتن حرکت            

ای نه گنبدی     کند تا نماز جماعت را به جا بیاورد. مسجد او نه مناره       می

و نه حتی حوضی برای وضو گرفتن دارد. یک اتاق در یک خانه که                  

کند. این مرد پنجاه و نه ساله متولد            واسطه کار خانه خدا را می        بی

که تغییر دین دهد، توماس نام داشت و حال خود            دترویت، پیش از آن   

ماند،   کند و منتظر می     خواند. او سجاده خود را پهن می         را عبداهلل می  

واشنگتن „که با او نماز ب واند. او اخیرا به              آید  برخی اوقات کسی نمی   

کم ترس برم      سه هفته پیاپی کسی نیامد، کم        „گفته بود:    „ پست

اما در هفته   „ معنی باشد چه؟    داشت که اگر همه این کارها بی          می

جا بود  ها با هم نماز خواندند. آن چهارم سر و کله یک نفر پیدا شد و آن

گرایان مسلمان باید     جنس  که دایی عبداهلل فهمید یاری ایمانی به هم        

 تداوم بیابد.
مسلمانی که در سواحل شرقی در انظار عموم            او به عنوان تنها روحانی    

خواند، کارهای زیادی برای انجام دادن دارد. به      گرا می جنس خود را هم

جنس را به عقد هم        های هم   عنوان مثال هیا روحانی دیگری زوج       

 آورد. درنمی
گراست و همسری مسلمان دارد       جنس  دان هم   جی. سی که یک حقوق    

های خیلی از مردم را به این امکان باز کرد که                 او چشم „گوید:    می

خواهند نام    ها نمی   آن“. گرا  جنس  شود هم مسلمان بود و هم         می

شان به اطالع عموم برسد. از مهمانان مراسم عروسی تقاضا شد               کامل

بو  یا جای دیگری در        که عکس یا فیلمی از مراسم را روی فیس           

من „گوید:    رس دیگران قرار ندهند. امام دایی می          اینترنت در دست  

تصور دیگری از اسالم دارم و مدتی طول خواهد کشید تا بقیه دنیا هم              

 “.ا  را کنار بگذارد مانده در  عقب

 

 زندگی دوگانه پسر مسلمان

ای او، این را یک گناه        گراست. اما خانواده سنتی ترکیه      نوری دوجنس 

گاه نباید از راز نوری آگاه شوند. نوری در دو نقش             ها هیا   دانند. آن   می

ای خجالتی از یک       کند، اولی به عنوان پسر نمونه مدرسه          بازی می 

سالی که جنسیت     گرای بزرگ   خانواده سنتی و دومی به عنوان دوجنس      

گرایش „گوید:    سازد. این جوان بیست و سه ساله می         خود را آشکار می   

گراها در    جنس  پذیر  هم „و  “. هایمان نهفته است    جنسی ما در ژن   

ا  به زمین     ای  و دوباره با چشمان قهوه    “. جامعه افزایش خواهد یافت   

دهد که چگونه عدم اطمینان، روزمره او را            کند و شرح می      نگاه می 

سراسر پوشانیده است و چگونه از خانواده مسلمانش، گرایش                  

 ا  را پنهان نگاه داشته است. جنسی
تفنگی پوشیده، و شال      های قرمز به پا دارد و شلوار لی لوله            او کفش 

آیند. با کمی     هایش به هم می     ای به گردنش انداخته است. لباس       حلقه

 رژگونه و خط چشم هم صورتش را آرایش کرده است.
گشته است    هایی می   سالگی نوری در اینترنت به دنبال فیلم         در سیزده 

کنند. او دوست داشته که این         ها مردها با هم سکس می        که در آن  

شود.   ها را ببیند. دو سال بعد او برای اولین بار با یک مرد آشنا می      فیلم

 “.کنم اشتباه است اولین بار این حس را داشتم که کاری که می„

از -یابد و بعد او با افراد دیگری           حدود یک ماهی این رابطه ادامه می       

جنسانش گرایش داشته     شود. اما نوری به هم      آشنا می   -جمله دخترها 

 است.
رفته است. هنوز هم      خوانده و مرتب به مسجد می       ترها او قرآن می  پیش

او آدم معتقدی است. عشق به مردها آن را عوض نکرده است. او                   

 گرا باشد یا نباشد     جنس  ها را دوست دارد، هم      خدا همه آدم  „گوید:    می

دار است و پدر  به     اما والدین او چنین اعتقادی ندارند. مادر او خانه“.

کند. هر دو به شدت مذهبی          عنوان راننده در یک شرکت کار می         

 

 لودویک محمد

 امام دایی عبداهلل
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گرایی را گناه      جنس  خوانند و هم     هستند، هر روز نماز می      

 شمارند. می
ها و عموهایش، همه       تر  و خاله    خواهر ، دو برادر کوچک    

گاه   کنند، هیا   مهمی در زندگی او بازی می       های  کسانی که نقش  

آورد:   اند که او به مردها عشق بورزد. او به یاد می                 نپذیرفته

ام به من     گرایی مطرح شد، خاله      جنس  بار که موضوع هم      یک„

گرایی یک    جنس  روند. هم   گراها به جهنم می     جنس  گفت که هم  

 “.گناه است چرا که خانواده، همه با هم باید به بهشت بروند

، کم مانده بود که راز نوری آشکار         ۸۱۹۱یک بار در اوایل سال      

ها   بشود. یکی از پسرعموها به پدر  گفته بود که نوری با گی             

ای که بفهمم     لرظه„کند. پدر نوری به او گفته بود:  وآمد می رفت

کنی و از جلوی چشمانم  تو با مردها هستی، وسایلت را جمع می

کند   در این لرظه او با خود  سوگند یاد می        “. شوی  ناپدید می 

 گاه والدینش در این مورد چیزی نفهمند. که هیا
گیر نیست. او ترت فشار بودن پدر  را             نوری از پدر  دل    

قدر تا  و توان ندارد که بتواند         داند که او آن     کند و می    در  می 

خواهد مورد    او می „گر قد علم کند.        های سرزنش   در برابر نگاه  

احترام خانواده و اجتماع ما باشد، به پسرانش ببالد و من                  

هر چند که مادر  هم از      “. خواهم این حس را از او بگیرم        نمی

گاه با هم در این مورد حرف          ها هیا   ماجرا بو برده بود، اما آن      

خواهم به او باری ترمیل        من ترت هیا شرایطی نمی     „نزدند.  

 “.کنم

گیرند که    های سنتی تصمیم می     وقتی این مسلمانان از خانواده    

شان وارد      خودشان باشند، مشکل تنها فشاری که والدین            

تر است. نوری     ها بزرگ   کنند نیست، بلکه مسئله از این حرف        می

ا    یک اروپایی باید موضوع را تنها برای خانواده          „گوید:    می

توضیح بدهد، اما من باید برای همه فامیلم همه چیز را توجیه              

کند که تعدادی از افراد فامیل از ماجرا بو           نوری تصور می  “. کنم

اند، البته هیا کدام تا به حال در این مورد صربتی                    برده

اند. او باید به تنهایی همه این کارها را بکند، هم ظاهر را                نکرده

رنگ   هایش را در نقش پسر هم          حفظ کند و هم روزمرگی      

 ای مود  بازی کند. جماعت و بچه مدرسه
شود، او با     زندگی دومی هم وجود دارد. وقتی همه جا تاریک می         

کنند. همه با هم به بارها و          دوستانش زندگی شبانه را آغاز می      

دهند،   روند، برای هم چشم و ابرو تکان می         دیسکوهای شهر می  

گذرد فرامو     نوشند و هر چیزی را که دوروبرشان می             می

 کنند. می
دهد.   ناشناس بودن در اینترنت هم به نوری احساس امنیت می          

رود، اما او م فیانه یکی       گوید به سراغ مردان تر  نمی      نوری می

ای نداشته    اما اگر او به مردها عالقه     „دارد.    ها را دوست می     از آن 

 “.شوم باشد، من از شرم آ  می

در هر  „کند. او معتقد است       نوری با اطمینان به آینده نگاه می       

 “.تر خواهند داشت صورت نسل بعدی مسلمانان مدارای بیش

 این حرکت کارگری در       

به سرانجام    1339 سال

بانک به    رسید و بودجه این

 درسال .تصویب رسید   

دعوت سندیکای    به 1338

که   کارگران فلزکارمکانیک 

به امضای جلیل انفرادی،      

غضنفری،   غضنفر

 ناصرکابلی بود از سندیکای   

کارگران شرکت واحد        

و   علیرضا فرهادی     

غالمعباس گودرزی، دبیر     

آرایشگران تهران  سندیکای

 جواد صرت،سندیکای     

کارگران قندریز،گرمابه ها    

نشستی   دعوت شد تا در     

در مورد مسایل کارگری      

حاضر در جلسه منجر می       تبادل نظرشود،که به دستگیری همه افراد        برث و 

اینها ر  “ :سرهنگ شجاعی به سرهنگ مرسنی میگوید           درکالنتری.شود

از سالها    بعد“ .ازکمونیسم تش یص نمی دهند      اآزادکنید،اینها روماتیسم را  

 :گوید  سرهنگ شجاعی روبرو می شوند می          وقتی گودرزی و فرهادی با      

 پدرسوخته ها سیاسی نمی شدند،که هم        اگرآنروز اینهاراآزادکرده بودیم،این  “

  حق عایله مندی 1338 از اواخر سال “پدر ما رابسوزانند و هم پدرخودشان را 

 فرهادی طرح و به برث گذاشته شد،که         توسط علی م بریان نجات وعلیرضا    

به  1340 /7 / 11 و 39/10/27گزار  این جریان طی اطالعیه هایی        

شد که این طرح را به          رسید و به هیات مدیره ماموریت داده          نظرکارگران

 .سرانجام برسانند

 کارگران از جمله کوشش های انجمن     البته این گونه طرح ها و طرح بانک رفاه

 شرکت واحد از دادن حق عایله مندی        1339 درسال.اصالح قانون کار است   

 و نیامدن به سرکار موجب کسر کار و          خودداری کرده و روز جمعه را روز کار        

نو با تبلیغاتی که توسط علی           رانندگان منطقه تهران   .جریمه اعالم نمود   

مندی شده بود،دست به       نجات و علیرضا فرهادی برای حق عایله          م بریان

اعتصا  م ال  بود،ولی     هرچند هیات مدیره سندیکا با این        .اعتصا  زدند 

و نشستن بر روی       کردن اتوبوسهای خود درکنار خیابان       رانندگان با پار   

بدون هیچگونه عمل اعترض آمیزی ، با سکوت کامل             جدول کنار خیابان ،    

 

 تاریخچه فعالیت سندیکایی کارگری
در ایران   

 بخش پنجم
 منصور اسانلو
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 مرض اطالع از این      آگاهی تهران به     پلیس.شکل دادند   اعتصا  را 

 و علی م بریان    علیرضا فرهادی رانندگان از جمله موضوع و دستگیری

جمعی   راشکسته و شرکت واحد با اخراج دست          نجا ت ، ا عتصا      

به این حرکت واکنش نشان         هیات مدیره و اعضای فعال سندیکا        

شش روز در      فرهادی و علی م بریان نجات به مدت            علیرضا.داد

 این روزها هیات مدیره به دبیری یوس           در طی .بازداشت بسر بردند  

با حمایتی که ازطرف        ساروخانیان با کارفرما وارد مذاکره شد،و         

قبوالنده و  می شدند حق عایله مندی را به کارفرما رانندگان و کارگران

 .همگی به کار بازگشتند

آزادی و اطالع از مررق       م بریان نجات و علیرضا فرهادی پس از علی

مندی و دستمزد اضافه        شدن طرح عایله   

روز جمعه با دستمزد،با      کاری و تعطیلی  

در راه مبارزات کارگری قدم       توانی بیشتر 

این طرح که به همت فعالین        .برداشتند

شرکت واحد و پشتیبانی          سندیکایی

و اصالح قانون کار مطرح         انجمن طرح 

مبارزات سندیکای کارگران     گردیده بود،با 

پس از این اعتصا        واحد باعث گردید تا طرح عایله مندی          شرکت

 که در سال اتفاق دیگری.و مزد بگیران ایرانی شود شامل همه کارگران

نارمک   واحد در منطقه     امینی از شرکت     رویداد،بازدید علی  1340

 اطالع داده شدکه    وزیر علی امینی    این بازدید به ن ست     در طی .بود

دیدار با    سندیکای کارگران شرکت واحد تقاضای      اعضای هیات مدیره  

 پذیرفت و درمرل تعمیرگاه شرکت واحد        علی امینی .ایشان را دارند  

در این  .جلسه ای برگزار کرد      واقع در نارمک با هیات مدیره سندیکا        

کارگران معترض    کنندگان ازکسر مالیات از حقوق ناچیز       جلسه مذاکره 

با   علی امینی پس از مشورت     .مشکل بودند   بوده و خواستار رفع این     

سندیکا اعالم نمودکه از       به)کارفرما(مالیری مدیرعامل شرکت واحد    

کسر خواهد    از سودحاصله از درآمدخود شرکت واحد       این پس مالیات  

 از کسر مالیات   1359 شرکت واحد تا سال     شد و بدینسان کارگران   

یوس  :عبارت بودند از      مذاکره کنندگان  .ازحقوقشان معاف شدند    

مدیره که    سندیکا،مرمد اسماعیلی رییس هیات       ساروخانیان دبیر 

 مرمد فرهت،حمزه جهان زمین،.خط شد بعدها با اغوای شرکت رییس

درکه، عباس       اسماعیل امام قلی زاده، سیدحسین                  

 غالمرضاویژه،غالمعباس گودرزی،علی       قهاربیگی،مرمدمهرعلی،

پس از این جلسه علیرضا فرهادی       . م بریان نجات و علیرضا فرهادی    

پس از مدتی با       کنندگان از شرکت واحد اخراج شد،که         از مذاکره 

های   اخراج.سندیکا و خانواده ا  بکار بازگشت        فعالیت هیات مدیره  

رژیم ستم شاهی ادامه داشت و         متوالی علیرضا فرهادی تا پایان عمر      

ساوا  در  .ناپذیر او بود    دلیل فعالیت های پرثمر و خستگی         این به 

کارگر و    کارگری وارسته و سربازی فداکار به طبقه          علیرضا فرهادی 

 .دشمن همیشگی خود را می دید

کارگران شرکت واحد اقدام به       هیات مدیره سندیکای   1341 در سال 

فشارن اشیا    تعاونی کارگران شرکت واحد نمود،تا هم        تاسیس شرکت 

و هم کارگران را در سرنوشت خویش         زگرانی را ازدو  کارگران بردارد

ای مبنی بر تشکیل       همچنین با صدور اطالعیه    .مشارکت دهد   بیشتر

در جلسه  کارگران را برای شرکت فعال 1340/2/30مجمع عمومی در

هیات 2 و1 بیانیه های شماره  .نمود  دعوت 1340 /3 / 29 عمومی

بود از روند     گزارشی 1340 /4 / 22 بر مجمع عمومی در      نظارت

 .شروع بکار نموپد   1340 /6 / 25 جدیدکه در   انت ابات هیات مدیره  

به برگزاری جشن روز      هیات مدیره سندیکا اقدام    1341 /2 / 11 در

هرچه بیشتر با دستاوردهای         کارگرانکارگرن مود تا      

ایران و جهان آشنا         طبقه کارگر  

اهمیت شده به    

 این

روز،ماندگاری و پاسداشت آن     

  بیالن سندیکای 1341 در اوایل سال .پی ببرند

دبیری یوس  ساروخانیان و  کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه به

ارز  ترین اسناد     مجمع عمومی انتشار یافت،که یکی از با         دعوت به 

اعضای   انتشار این سند سالمت مالی سندیکا و       .جنبش کارگری است  

عمق آگاهی، وجدان کارگری و          رهبریش را صره گذاشته،نشانگر     

به مسایل مالی      این بیالن نه تنها     .های سندیکایی است     آموز 

می   را نیز افشا   “صنفی و مُشتی کارگرنما         دشمنان“پرداخته بلکه    

 .دستاوردهای سندیکا نیز ذکرشده است در این بیالن خدمات و.کند

یوس   اروخانیان، مرمدفرهت،      در دهه چهل با وجود افرادی همچون      

نیکودست، حسین نصیری،     امام قلی زاده، مصطفی و مرتضی       اسماعیل

علیرضا   نجات، مرمد مرمدزاده، رضا فارسی،            علی م بریان  

 غالمرسین بابا اجدادی،علی آقا جانی ،          فرهادی،اصغر رشته داری،   

و فعال در سندیکای کارگران       حسین مفیدی فرکه قبال کارگر کفا       

کارگران بر روی اعضای       بود،تاثیر اخالقی و معرفتی که این         کفا 

شرکت واحد    شرکت واحد گذاشته بودند،رانندگان     سندیکای کارگران 

 حق داشتن  .اواخر دهه سی داشتند        تفاوت بسیاری با رانندگان      

 ساعت 8 بیمه شدن کارگران،اجرای    سندیکا،مبارزات سندیکایی برای  

کاری،حق عایله مندی،سرویس      زمان کاری وکسب دستمزد اضافه      

بدنه کارگری      وآمد،پاس گویی رهبران سندیکایی به           رفت

سندیکا به بی حقوقی های رایج،کم شدن         سندیکا،اعتراض قدرتمندانه 

 سرویس ها،آموز  و تبلیغ مداوم در         الت بازی و عربده کشی در       

سوارنکردن اش اص بدون     سرویس ها،تعمیرگاهها،بلیت فروشی ها و     

اندازد،فرستادن   شرکت و منافع کارگران را به خطر می         بلیت،که منافع 

حادثه   سرویس ها،کمک نمودن به رانندگان       مربیان اخالق در داخل    
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 رانندگان و دیگرکارگران وخانواده        دیده توسط سندیکا،کمک به      

دست بدست هم دادند تا         همه و همه   .....هایشان در مواقع ضرور    

از آلودگی های     رانندگان شرکت واحد دارای ش صیت و        کارگران و 

سدی در    سندیکا و رهبرانش  .در امان بمانند    رایج در جامعه تاحدودی   

 .آلودگی های اجتماعی بودند مقابل زیاده خواهی کارفرما و

که همانا تربیت و       کارگران شرکت واحد جوهره وجودیش       سندیکای

سندیکای  .بود را بدرستی به انجام رسانده بود             آموز  کارگران 

 بدنبال کسب حقوق برای سندیکا و           کارگران شرکت واحد تنها     

انفجار معدن در شمشک      با 1339 /2 / 11 در.کارگران عضو  نبود  

اطالعیه ای این     تعدادی از کارگران معدن،سندیکا طی      و کشته شدن  

در این   .چهلم کشته شدگان معدن حضور یافت       حادثه را مرکوم و در    

 کارگران معدن شمشک بود،با هماهنگی      مراسم که به دعوت سندیکای

نفت تهران،ازسندیکای کارگران     حسن حسنی دبیرسندیکای کارگران   

 مکانیک ناصرکابلی،جلیل انفرادی،حسین                  فلزکار

کارگران شرکت       نصیری،غضنفرغضنفری و از سندیکای            

 فرهت مطلق،غالمعباس گودرزی،علیرضا       واحد،ساروخانیان،مرمد

 زبان،امام قلی زاده،بااتوبوسی که       فرهادی، حمزه جهان زمین،تر      

بود،در این مراسم شرکت       توسط اینان از شرکت واحد تهیه شده         

 قلی زاده،فرهادی به مدت پس از بازگشت جهان زمین،امام داشتند،که

نیکودست به    مصطفی و مرتضی   .ساوا  بازداشت شدند     روز در  5

 در .شدگان دستگیر و روانه ساوا  می شوند طرفداری از این بازداشت

کفاشی پرنیان که جامعه        با آتش سوزی درکارگاه      1341 /9 /5

جان باخته گان      متاثرکرده بود،ضمن شرکت در مراسم        کارگری را 

در   درحادثه انفجار بلور سازی خیابان هاشمی       .کمک مالی نیز نمود    

کارگران و زلزله بویین         و کشته شدن تعدادی از         1340 سال

ای رسمی، این     کارگران شرکت واحد با انتشار اطالعیه       زهرا،سندیکای

 .حوادث را مرکوم کرد

رستوران،واحد،شرکت   باتوجه به فعالیت سندیکاهای کفا ،کافه         

 و استقبال کارگران     ....پزخانه،فلزکار مکانیک    نفت،دخانیات،کوره

ملی و حز  توده ایران و          ب صوص کارگران سیاسی و عضو جبهه       

مردم را بر آن داشت  در هر حادثه کارگری،ساوا  و حز  شرکت موثر

آنها را مدیریت     سندیکاها را در زیر لوای خود گرفته ،هم          تا بگونه ای  

که این سندیکاها برای کارگران می  گیرند را            کنند و هم هر امتیازی    

فعال   تشکیالت کارگری ب شی از اعضای      در این .به نام خود ثبت کنند 

حسینن (پزخانه،فلزکارمکانیک  کارگران چاپ انه ها،دخانیات،کوره     

هر چند .گردیدند وارد)انفرادی،غضنفرغضنفری،ناصرکابلی صیری،جلیل

ندانست ،ولی    کارگران کفا  این عمل را مذموم       که سندیکای مستقل  

 سندیکای کارگران شرکت  .خوداری کرد   از شرکت در این تشکیالت     

و افرادی از ساوا  نیز در          واحد هم که زیرفشارساوا  قرار داشت       

که سندیکای    و حتی بسیار فعال بودند،باعث گردیدند         سندیکا عضو 

 تشکیالت وارد شده و مرلی را به خود             شرکت واحد نیز به این      

 معروف شود 4 اختصاص دهد و به سندیکای ثبت

 تشکیالت وارد شدند،تال  می کردند تا        فعالین کارگری که در این     .

بدون اینکه اجاره ای        هم حساسیت ساوا  را کم کرده و هم             

از مدتی    بعد.خود اختصاص داده بیشتر فعال شوند        بدهندمرلی را به  

 سندیکایی پی ُبرد و به او ثابت گشت         حز  مردم به این ترفند فعالین     

مردم و ساوا  باج ن واهند        که فعالین سندیکایی نه تنها به حز         

و آموز  های      شور بیشتری و استفاده از این امکانات           داد،بلکه با 

بیشتر   مجهز به آرمانهای کارگری کرده هرچه        سندیکایی کارگران را  

 را،احزا  دست ساز و نوکرما  رژیم       مضرات حکومت های دیکتاتوری   

همین دلیل پس ازچندی       به.آدمکش مرمدرضا را افشا خواهندکرد     

با اعالم انقال     .را از مرل حز  مردم اخراج نمود          همه سندیکاها 

 کر کننده رژیم فاسدشاه و شعارسهیم         سفیدشاه و ملت و تبلیغات      

 /1 / 14 تولیدی،این تررکات در    شدن کارگران در منافع واحدهای    

در منافع شرکت واحد       شعار پُرطمطراق سهیم شدن کارگران       با 42

نفعی جز هیاهو     در حد شعار باقی ماند و کارگران هیا      بازتا  یافت که

قانون   مهندس ارداقی و انجمن طرح و اصالح   با هماهنگی.از آن نبردند

سندیکای کارگران شرکت واحد در        اطالعیه از طرف فعالین     2 کار،

نتایج زیان بار این به        انقال  سفید شاه و ملت داده شد که به            مورد

وکم   جز نابودی کشاورزی و دهقانان بی زمین           اصطالح انقال  که   

  .زمین منجر نمی شد، اشاره شده بود

های مرغو  باز هم در اختیار        آنان بدرستی اعالم کرده بودندکه زمین     

از فرو ،سرمایه ای      خواهد ماند و زمینهای نامرغو  پس         مالکین

رژیم پهلوی    مالکان که با بستر ایجاد شده توسط         خواهد گشت برای  

بدهی از    دست به ایجاد کارخانه های مونتاژ بزنند و کشاورزان زیر بار           

 های فراری از ده به دام استثمار مالکان         این تقسیم اراضی بصورت گله    

اله خمینی ،تررکات کارگران      با تبعید آیت     .کارخانه دار شده ،بیافتند   

دلیل تعلق خاطر     علیرضا فرهادی که به   .شکل دیگری یافت    سندیکایی

اخراج شده    و جبهه ملی بارها دستگیر و از کار           به دکترمرمدمصدق 

 نجات که از طرفداران حز  توده ایران         بود،با همراهی علی م بریان   

خرداد شرکت فعال     15  بود،بیانیه ای صادرکرده و در تظاهرات         

مستعارعلی علی    به دستگیری علیرضا فرهادی با نام           داشتند،که

 .روز در قزل قلعه در بازداشت بسر برد 48 مرمدی،منجر شد و
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کار کود  یکی از معضالت مهم دنبیبای   

امروز است که در صدر مشکبالت جبوامبع      

هبا کبود ، ببه         انسانی قرار دارد، میلیون

صورت فیزیکی، ذهنی، آموزشی، اجتماعی، 

احساسی، فرهنگی، متضرر آن هستبنبد و     

های جبهبانبی در حبال          مغایر با استاندارد

 فعالیت هستند. 

امروزه س ن گفتن از تبعبداد دقبیبق           

جمعیت کودکان کار ممکن نیست امبا ببر     

اساس ترقیقات سازمان جهانی کار در دنیا، 

ببیبش از       ۹۳تا     ۳کودکان در گروه سنی 

میلیون کود  کار وجود دارد و هم چنین در یک ترقیق دیبگبر     ۸۳۱

میلیون کود  تر  ترصیبلبی     ۸۲۴سال نیز   ۹۸تا   ۹۸در گروه سنی 

 اند.  وجود دارد که احتماال وارد بازار کار شده

از زمان تاسیس سازمان جهانی کار، کار کودکان یک موضوع مهم از 

 ۹۱۱۴  –  ۹۱۱۸نهایت در سبال      سوی این سازمان شناخته شد و در 

معضل کودکان کار از سوی این سازمان به عنوان یک موضبوع قباببل      

توجه در قالب یک برنامه جهانی برای پایان دادن به کبار کبود  )        

 ( معرفی شد. 

برزیل، هندوستان، اندونزی، کنیا، تایلند، کبامبببوج،      ۹۱۱۸در سال 

سریالنکا، مصر، ماداگاسکار، سنگال، کاستاریکا، جمهوری دومنیبکبن،   

( سازمان جهانی کار پیوستند و در  السالوادور، گواتماال به برنامه ) 

 اند.  کشور به این برنامه پیوسته ۸۳حال حاضر نیز 

کشورهای آفریقایی، کشورهای عربی، آسیایی و اروپای مبرکبزی و     

شرقی، که قصد پیوستن به آن را دارند نیز در حال آماده سازی ببرای  

 اجرای این برنامه هستند. 

اند با هدف حمایت از کبودکبان    کشورهایی که به این برنامه پیوسته

هبای     های داوطلب و گبروه  کار فعالیت در سطح ملی، عمومی، سازمان

هبای     کلیدی مرتبط )سندیکاهای کارگری، بازرسان کبار، سبازمبان        

 ها، کودکان و...( را آغاز کردند.  ها، خانواده کاریابی، مربیان، رسانه

هدف دراز مدت و اصلی برنامه سازمان جهانبی کبار در خصبوص          

کودکان کار، پایان کار کودکان و هدف کوتاه مدت آن، حبمبایبت از        

 کودکان و بهتر کردن مریط کار آنان است. 

اما با مالحظه شرایط اقتصادی کشورهای عضو، کمببود مبنباببع و         

کمبود زیر ساخت، حل معضل کار کودکان در کوتاه مبدت را غبیبر          

ممکن ساخته است و حل آن بستگی به بهتر شدن شرایط اقتبصبادی   

کشورهای عضو دارد. به همین دلیل برنامه سازمان جهانی کار، الویبت   

 را به کشورهایی که وضعیت کار کود  در آن وخیم است داده است. 

از طریق ات اذ  “کار کود ”ها با  استراتژی این برنامه مبارزه حکومت

تصمیمات سیاسی و باال بردن مشارکت کارگران، کارفرمایان و حضبور  

 های مدنی در آن است.  گروه

با تجربه کسب شده در اجرای این برنامبه  

هبای     در سراسر جهان بر اسباس ببرنبامبه      

کاربردی و برای پیشگیری از مشکل چبنبد   

توان گبفبت: ایبجباد         بعدی کار کودکان می

برنامٔه در سطح ملی و تعیین استراتژی برای 

مبارزه با کار کود  به عنوان یک اولبویبت     

 بایستی در دستور کار قرار گیرد. 

مسائلی که در ایجاد یک طبرح مبلبی و        

توان به شبرح     استراتژی مهم هستند را می

 زیر خالصه کرد: 

 رسم یک چارچو  برای همه اقدامات ملی 

 مش ص کردن هدف نهایی برای اقدامات 

های دولت، تشکبالت کبارگبری و         مش ص کردن مسئولیت 

 موسسات کاریابی و تقسیم کار موثر

 ها  های غیر دولتی و دیگر نهاد تعیین نقش برای سازمان 

 های با مردوده زمانی ایجاد پروژه 

 برنامه ریزی برای نظارت و ارزیابی 

 تامین مالی 

همه این عناصر، همراه با حمایت آموزشی و اقتصادی را برای ایجباد  

 توان دانست.  چارچوبی جهت مبارزه موثر با کار کود  می

در   ۹۱۱۸برنامۀ بین المللی ریشه کن سازی کار کودکان در سبال      

جهت از بین بردن تدریجی کار کودکان از طریق تقبویبت قباببلبیبت         

ها در رویارویی با این مشکل و ایجاد یک جنبش جهانبی ببرای      کشور

بر شرایط خبطبرنبا  کبار       های  مقابله با آن، تشکیل شد پروژه

سال   ۹۸های آسیب پذیر مانند دختران و کودکان زیر  کودکان، و گروه

 تمرکز دارند. 

ببا تشبکبیبل         ۹۱۱۱تال  برای مبارزه با کار کودکان در سبال        

ترین اشکال کبار   ( درمورد بد سازمان جهانی کار ) ۹۲۸کنوانسیون 

ترین اشکال کار کودکان را  کودکان، شدت پیدا کرد. این کنوانسیون بد 

چنین تش یص داد: بردگی، قاچاق مواد م در، فرشا، وسایر کارهایبی   

 کند.  که سالمتی، امنیت، و رفاه کودکان را با خطر جدی مواجه می

های تصبویبب کبنبنبد          در این کنوانسیون درخواست شد که دولت

تصمیمات، بدون فوت وقت، تدابیری ات اذ نمایند که این اشکال کبار    

 های خود لغو کنند.  کودکان را درکشور

 ۲۸کشور آن را تصویب کردند که در طی  ۹۳۴، ۸۱۱۳تا ماه مارس 

سال سابقۀ فعالیت سازمان بین المللی کار، تصویب کنوانسیونی به این 

 سرعت صورت نپذیرفته بود.

 ترجمه: جمال حسینی

  منبع: تارنمای سازمان جهانی کار

 آشنایی با برنامۀ بین المللی ریشه کن سازی کار کودکان
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هبایشبان      روند با ترس و قایمکی به خبانبه     ها وقتی به خیابان می برای چه افغانی”  

هاست که درس ب وانند و ببا   ها آدم یا انسان نیستند پس حق افغانی برگردند. مگر افغانی 

 ” ها بگذرند.  خیال راحت از خیابان

این تنها یک سطر از نامه تعدادی از کودکان افغان است که دو سال پیش، خبطبا    

به دولت ایران نوشته بودند. با این تکه از نامه آنها شروع کردم چبون هبنبوز هسبتبنبد            

 شهروندان پر شمار ایرانی که حتی باور ندارند، کود  افغانی بتواند نامه بنویسد 

در ذهن خیلی ها ”  افغانی ”  چون هنوز هم ن ستین تصویری که با شنیدن واژه ی 

نقش می بندد،  تصویری است سیاه و سفید از انسبانبی     

ضم ت که برای انجام کارهای س ت بدنی ساخته شده 

است. تصویری که برخی خانواده های ناآگاه ببه ذهبن        

کودکانشان القا می کنند. تصویری که وقتی زبان باز می  

اگر دوباره اشتباه کنی، میدمت افغانبی  ”  کند، می گوید:  

 ”.ببره  

با خودمان تعارف نکنیم. خیلی از ما حداقبل یبک      

بار در مواجهه با افاغنه، احساسات نژادپرستانه را تجرببه  

کرده ایم. فکر کرده ایم که آنها خرج اضافی روی دسبت   

دولت گذاشته اند. فکر کرده ایم که آنبهبا ببالبفبطبره،            

خطرنا  اند. فکر کرده ایم برایشان فرق نمی کند چبه     

غذایی ب ورند. راحت روی سنگ می خوابند. هر کباری      

که در شان خودمان نمی بینیم، بهتر اسبت ببه آنبهبا           

 بسپاریم. نه؟ 

حاال دفاع از حقوق افغانی های ساکبن ایبران ببه        

کنار. حتی اینکه دولت ها از شهروندانبی ببه غبیبر از            

نبام  ”  اتباع بیگانه ”  شهروندان قانونی خودشان به عنوان 

کود  است. از نظبر   ”  کود  ”  می برند هم به کنار. اما  

پیمان نامه جهانی حقوق کود ، نه تنها هر انسان زیر هجده سالی کود  تعریب  مبی     

 گردد بلکه تاکید می شود که تمام مفاد حقوقی موجود در پیمان نامه:

باشنبد ببدون هبرگبونبه           ی قضایی آنها می برای هر یک از کودکانی که در حوزه”  

تبعیض و بدون توجه به نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و سایر عقایبد،  

منشاء ملی، قومی یا اجتماعی، دارایی، معلولیت، تولد یا سایر خصبوصبیبات کبود  یبا          

 گردد.” والدین یا سرپرستان قانونی او مرترم شمرده و تضمین 

بر این مبنا نباید هیا یک از اشکال تبعیض در حق کودکان روا داشته شبود و در      

 عین حال اقدامات الزم در جهت حمایت و مراقبت از آنها به عمل آید.

طبیعی است که اینها وظای  دولتها هستند. و این مسئله قدری بدیهی اسبت کبه      

حتی کودکان افغان هم نامه خود را خطا  به دولت می نویسند. صدهبا هبزار کبود          

افغان، هم اینک از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود در ایران مرروم هستند. بسیباری از     

آنها حتی فاقد شناسنامه می باشند و اغلب آنها از امکان تبربصبیبل و سبواد آمبوزی             

های شبهبرهبا ببه        برخوردار نیستند. از همین روست که ، روزانه در سطح شهر و خیابان 

ها مشغول هستند که از حداقل امکانبات   فروشی و بسیاری از مشاغل س ت در کارگاه فال

و حقوق برخوردارند. تشدید این مررومیت هاست که آنها را در ایران در بدترین شرایبط   

غیر انسانی و در معرض انواع آسیب های اجتماعی از جمله سوء اسفاده های جنبسبی و     

تبدیل شدن به ابزار کار باندهای قاچاق مواد م در و کاالهای قاچاق قرار می دهد. و از      

نقطه نظر سالمت و بهداشت، روی لبه ی تیز ابتال به انواع بیماریهای خطرنا  قرار نگباه  

 می دارد.

اگر چه میتوان نشست و قلم فرسائی کرد و در رابطه با روشهای سازمبان دهبی و       

تشکیل سازمان های مردمی برای حمایت از این کودکان و رساندن حرف آنها به گبو     

مسئوالن و دیگر ب شهای جامعه، تزهایی صادر کرد، اما مبی تبوانبیبم ببه حبدداقبل                

درخواست آنها از خودمان ، به عنوان درخواست انسانی از انسانی دیگر جبامبعبه عبمبل        

 بپوشانیم.  

می توانیم آنها را ببینیم  آنها را ببینیم که اگر هر کاری می کنند، هر غذایبی مبی      

خورند یا هر جایی می خوابند، برای این اسبت کبه       

آنها هم همان آرزوهایی را دارند که کودکان ما دارند. 

آنها هم سعی می کنند زنده بمانند تا شبایبد روزی       

فرصت زیستن را به دست آورند. س ت کار می کنند  

تا شرافتمندانه زیستن را از یاد نبرند. سالهبای ببازی      

شان را کار می کنند تا به ما هم نشان دهند، س بت  

کار کردن و اند  در آوردن را به جبذ  شبدن در       

باندهای بزه کار، و کم کار کبردن و زیباد درآوردن         

ترجیح می دهند. به ما یادآور می شوند که آوارگی و    

دیده شدن می تواند سرنوشت هبر    “  دیگری“ تبعید و

 یک از ما باشد.  

آنها را ببینیم  ببینیم و درنگ کنیم بر اینکه در    

کنار آنهمه س تی و بی عدالتی که از طرف دولتهبای  

ایران و افغانستان و حتی نهادهای بین المللی در حق 

به عنبوان  ”  افغانی ”  آنها روا داشته می شود، شنیدن 

یک فرش چطور می تواند آخرین رمقهای آنبهبا را       

سلب کند. برای لرظه ای تصور کنیم کبه ببه هبر           

دلیلی مجبور شده ایم در جایی به جز کشور خودمان 

در شرایطی نه چندان خوشایند زندگی کنیم. و غرو  که پس از یک روز کار به خانه بباز   

کلبه  ”  ،   ” مسلمان   ”  ، ” ایرانی “ ”  می گردیم از دهان یک شهروند دیگر به طعنه بشنویم

 ” ...آسیایی ” ، ”سیاه 

کود  افغان هم مقدم بر دولت و خواستهای قانونی و حقوقی، از ما مبی خبواهبد        

پیش از ملیت ا ، کودکی ا  را ببینیم. آنها هر روز در خیابانها حضور دارند تبا نبظبم       

طبیعی زندگی ما را برهم بزنند. و ما باز فکر می کنیم به حضور آنها عادت کرده ایم. مبا      

ندیده، عادت کرده ایم. همانطور که به هوای گند تهران عادت کرده ایبم، ببه گبلبهبای           

رنگارنگی که جلوی شیشه اتوبوس ها و کنار مترو در دستان این بچه ها رژه مبی رونبد       

عادت کرده ایم. به تصویر عصر سرد زمستان، اتوبان ورم کرده از اتومببیبل کبردسبتبان،        

ساله ی افغان. این تصویر به این سادگی ها نباید در چشبم      ۳گلهای سرخ تازه و کود  

 ما طبیعی میشد 

انسانی، ذهنیتهای تبولبیبدی    -تازه وقتی یک بار از نو مفاهیم برساخته ذهنیتهای نا

” کود     دستگاه ها و رسانه های تبغیض را کنار بزنید و کود  کار افغان را، فقط یک 

 کار ببینید، وضعیت را آنقدر را آنقدر ها طبیعی ن واهید دید. امتران کنید.

 عزت درویشی

 کودک منهایِ سیاست
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ابتدا خود را معرفی و شرح م تصری از فعالیتهای خود در حبوزه    
 حقوق کودکان ارائه دهید.

امیر حسین میربهاری هستم. عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و   
سال است که در حوزه دفاع از حقوق و منافع کودکان و    ۹۸خیابان و 

بویژه کودکان کار فعالیت می کنم و بعنوان فعال لغو کار کبود  ببه       
 آموز  و ترویج راه ها و امکانات مقابله با کار کودکان مشغولم.

 

روز جهانی علیه کار کودک چه روزی است و چرا بنه    
 این نام نامگذاری شده است.

ژوئن است که توسط مجمبع   ۹۸روز جهانی مبارزه با کار کودکان 
در پاسخ به مطالببه کبودکبان کبار         عمومی سازمان جهانی کار)

شرکت کننده در اولین کنفرانس بین المللی کودکان کار در فلورانبس  
که در قالب قطع نامه ای خواستار توق  کار و بهره کشی از کبودکبان   

که خواستار  ۹۲۸شده بودند نام گذاری شد و در ادامه ؛ مقاوله نامه ی 
است به تصبویبب   “  ممنوعیت کارهای س ت و زیان آور برای کودکان” 

 مجمع رسید. 
 

 وضعیت کودکان کار در ایران چگونه است.
کودکان کار در ایران هم مانند سایر کودکان در جهان از وضعیبت  
انسانی و مناسبی برخوردار نیستند. بویژه اینکه با وجود ببرسبمبیبت        

توسط اکبثبر     “*  پیمان نامه جهانی حقوق کود ” شناختن و پذیر  
دولت ها؛ جریان استثمار و کار کودکان نه تنها متوق  نشده، بلکه ببا    
شدت و گستره ی وسیع تری ادامه دارد. کار یکی از بی حقوقی هایبی   
است که به کودکان ترمیل شده است. این موضوع از ناحیبه فبقبدان       
قوانین حمایتی و نیزعدم رعایت قوانین نیم بندی که آن هم قادر ببه    
پاسخ دادن و برطرف کردن مشکالت و مسائل حبیباتبی و زیسبتبی          
کودکان نیست تشدید می شود. فقر روز افزون ناشی از نباکبارآمبدی       
مناسبات اقتصادی و عدم توزیع عادالنه ثروت عوامل مستقیمی اسبت  
که در بدتر کردن شرایط کودکان علی العموم و کودکان کار ب صبوص  
 تأثیر داشته و روز بروز شرایط زیستی را مردود و مردود تر می سازد.

توسط مجمبع  ۹۱۲۸پیمان نامه جهانی حقوق کود  در سال  -* 
مباده ای ببه       “  عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و در آن صراحتا

 م الفت با کار کودکان می پردازد.
 

به طور میانگین کودکان کار از چه سنی وارد بازار کنار  
 میشوند.

اظهار نظر در این مورد و ت مین اینکه کودکان از چه سنبی وارد    
بازار کار می شوند نیاز به منابع آماری موثق و ترلیل و استنتاج از این 
داده ها دارد. این منابع یا موجود نیستند و یا متأسفانه در دسبتبرس      

اینکه در جنبش لغو کار کودکبان یبک     “  عموم قرار نمی گیرند. ضمنا 
سن ورود کودکان به ببازار    ” نظریه پایه ای وجود دارد مبنی بر اینکه، 

 “.کار در اتاقهای فکر سرمایه داری مش ص میشود
اساسا یک کود  وقتی وارد بازار کار میشود که دیبگبر تبداببیبر        
خانواده ها برای چرخاندن چرخ زندگی ناکام مانده اند به این معنا کبه  
یک خانواده هر راهی را برای تامین معیشت خود تجربه کرده و دسبت  
آخر مجبور به پذیر  عزیمت کود  خویش به بازار کار میشود. علبی   
العموم سن کار کود  نسبت معکوس با برران مالی دارد که خانبواده  
با آن مواجه هستند. به طور مثال در سالهای گذشته کمتر کودکان زیر 

سال را در خیابانها و کارگاه ها مشغول به کار می دیبدم. ولبی در         ۱
به س بتبی قبادر ببه         “  سالهای اخیر شاهد کودکانی هستیم که گاها

سال هستند. با این هبمبه از         ۷یا  ۳صربت کردن هستند و زیر سن 
زاویه سیستم تولیدی موجود؛ از هر سنی که بتوان از کودکبان ببهبره      
کشید مجاز شمرده و تازه برای پاسخ به حرص ولع سود و ثبروتشبان     

 دیر نیز هست.
 

 کودکان بیشتر به چه کارهایی در ایران مشغولند.
هم گفته شد که چون منبع آماری دقیقبی وجبود نبدارد،        “  قبال

غیر ممکن است. اما ببا   “  صربت از کمیت و گستره کار کودکان تقریبا
نظر به جغرافیایی و اقتصادی م توان کلیتی از این موضوع را توضبیبح   
داد. از آنجا که ایران کشوری است که زیست بوم گوناگون و شبرایبط      
اقلیمی متفاوت و به تبع آن شکل تولید و مراودات اقتصادی متفاوتبی  
دارد؛ کار کودکان نیز متفاوت و بسیار ناهمبگبون اسبت. کشباورزی،          
دامداری، معادن، مرزها، بنادر، کارگاه های کوچک و بزرگ تولیدی و   
خدماتی، کوره پزخانه ها، قالیباف خانه ها، کارهای خانگی، خیابان هبا  

پایه ی اقتبصبادی و     “  و دیگر مراکز مرل های کار کودکان است. مثال 
تولیدی در شمال ایران بیشتر بر مبنای کشاورزی، دامداری و صیبادی  
است بنابراین کودکان این خطه از سنین پایین عموما و سنتا در ایبن    
مشاغل فعالند. در سال های اخیر پدیده مهاجرت از روستا به شهر و یا  
ازشهرهای بزرگ و کشورهای اطراف به کالن شهرهای ایران  نیز رو به 
افزایش است. عالوه بر مشاغلی که به طور تاری ی و سنتی کودکان به  
آنها وارد می شوند دستفروشی و اشتغال در کارگاههای تبولبیبدی و        
خدماتی از جمله کارهایی هستند که ب شی از کودکان کبار ببه آن         
مشغولند. از دیگر فعالیتهای تولیدی که بر مرور کار کبودکبان مبی         

 در گفتگو

 با

 امیر حسین میربهاری 
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چرخد قالیبافی است، همانطور که در آمارهای ارائه شبده از طبرف         
مراکز و نهادهای دولتی ذیربط آمده ب ش زیادی از کودکان ساکن در 
نواحی شمالغر ، مرکز،غر  و شمال شرق ایران به دلبیبل یبکبی از         
ویژگی های زیستی کودکی که همان ظری  و باریک بودن انگبشبتبان    

 دست است به این فعالیت گمارده می شوند. 
 

 حداکثر درآمد یک کودک در طی ماه چقدر است.
نمبی تبوان ببه        “ حداکثر درآمد یک کود ” از این موضوع یعنی 

صراحت صربت کرد زیرا نکته مهم، ویژگی ارزان بودن نبیبروی کبار      
کودکان است که آنرا غیر قابل چشم پوشی برای صباحبببان کبار و           
سرمایه کرده است. این ویژگی است که باعث به کمار گماردن کودکان   
و یا باعث پیروز شدن کودکان در بازار پر رقابت کار در مقباببل افبراد      
بزرگسال می شود. از همین نکته می توان نتیجه گرفت کبه درآمبد        
کودکان با افراد بزرگسال تفاوت چشمگیری دارد، یا الاقل مبی تبوان     
گفت که از متوسط درآمد بزرگساالن هم پائین تر است.مسئله دیگری  
که باعث ایجاد در  بهتر نسبت به میزان درآمد کودکان می شود این 
است که از کودکان به عنوان نیروی غیر مت صص و نداشتن شبرایبط   
الزم برای است دام استفاده می شود و الجرم هر میزان کبه دلب بواه      
صاحب کار باشد دریافت می کند. عموما نیز ببه عبنبوان دسبتبیبار             
)وردست(، پادو و غیره در مشاغل گوناگون استفاده می شود. بنابرایبن     
حداکثر درآمد یک کود  از در آمد یک نیروی ماهر ببزرگسبال ببه        
درجات زیادی و بیشتر اوقات  از نص  هم کمتر باشد. از سوی دیبگبر    

همانطورکه در جوابیه سوال قبلی نیز اشاره شد ب شبی از کبودکبان        
“ بقبا ” صرفا به دست فروشی اشتغال دارند و در حقیقت در جدال برای 

و اگر قرار بود در دنیای سرمایه داری امبروز     “  رفاه” شرکت دارند و نه 
دستفروشان که ب شی از آنان کودکان هستند از در آمد باال و سبطبح   

دیگر کارخانه دار یا مالبک اببزار     “  رفاه خوبی برخوردار باشند، مطمئنا
 تولیدی باقی نمی ماند...    

 

 کار کودک چه تاثیرات مخربی بر وی دارد.
کار فعالیتی است که ابتدا به ساکن مهمتریبن بب بش زنبدگبی          
کودکان را که همان کودکی است به یغما می برد. کودکی یعنی ببازی   
و بی بری، لذت اکتشاف و پی بردن به روابط و علل دنیای پیرامونی و 
فراغ بال در همزیستی با انسان های اطراف و طبیعت. ببازی صبرفبا         
فعالیتی برای سرگرمی کود  و یا پر کردن اوغات فراغت او نبیبسبت    
بازی نروه نگر  کود  به زندگی است، بازی فعالیبتبی اسبت کبه         
کود  طی آن با جهان بیرون از خود ارتباط برقرار می کند و از طریق 
آن پروسه شناخت زندگی و دنیا را آغاز می کند. بازی فعالیتی اسبت     
که کود  به واسطه آن  مهارتهایی نظیر اعتماد به نفس، عزت نفبس،  
کار گروهی، مهارت ابراز وجود و مطرح کردن نیازهایش، توان برقراری 
ارتباط با اطرافیان و ... را می آموزد. با ورود کود  به بازار کبار ایبن           
فرصت برای آموختن  یکبار برای همیشه از دست می رود. کود  ببه   
دلیل  ویژگی های زیست شناختی ا  از همان بدو تولد نبیبازمبنبد       
توجه، حمایت و به مرور با رشد کود  این نیاز سویه و ابعاد تبازه ای    
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به خود میگیرد که می بایست بی کم کاست تامین شود. چرا که آینده  
و رشد بیشتر و حتی بقای کود  در گرو مرتفع شدن چنین نیازهایی 
است. هنگامی که کود  مجبور به کار کردن می شود تبمبامبی ایبن        
نیازهایش بی پاسخ باقی می مانند و حتی در معرض انواع خشونت هبا  
نیز قرار می گیرد به همین دلیل کار فاکتوری است که نه تنها کودکی 
بلکه که بزرگسالی و آینده  یک کود  را نیز در معرض نابودی مطلبق  

 قرار می دهد.

آیا آماری از اینکه چه تعدادی از اینن کنودکنان از        
 تحصیل محروم می شوند، موجود است.

مررومیت از ترصیل اولین عارضه ای است که کودکان پس از ببه  
کار گمارده شدن بدان دچار می شوند. دور شدن از آموز  و ترصیل  
یکی از مهمترین آسیب ها و اثرات سوء کار کودکان است. این عارضبه   
هر ساله با افزایش فشار اقتصادی و اجتماعی و در نتیجه رانده شبدن    
تعداد بیشتری از خانواده ها به سطوح پایینتر زندگی و افزایبش آمبار     
افراد و خانواده های فرودست جامعه رشد چشمگیری می یابد. همیبن   
عامل سبب می شود تا در هر خانواده افراد بیشتری  برای برخبورداری  
از حداقل امکانات و معیشت زندگی وارد بازار کار شوند و کودکان نیبز  
از این قاعده مستثنی نیستند. به این معنا هر ساله بر تعداد کبودکبان    
بازمانده از ترصیل افزوده می شود چرا که اساسا کار فرصبتبی ببرای      
فعالیت دیگری نظیر ترصیل یا بازی باقی نمی گذارد. موازی ببا ایبن      
عامل فاکتور دیگری نیز فعاالنه در مررومیت کودکان از ترصیل نقش 

 دارد.     
بر اساس نیاز و منافع کبودکبان     “  سیستم آموزشی در ایران اصوال

طراحی نشده است و این نا مربوطی به شرایط و منافع کودکان باعبث  

“ دوری و جدا افتادگی کودکان از سیستم آموزشی و روابط آن و نهایتا

تر  مریط های آموزشی  می شود. عدم توان و ظرفیت نبگبهبداری       

کودکان در مریط های آموزشی و ترصیلی هر ساله کودکان بسیباری  

را به بهانه های م تل  نظیر ناتوانی کود  و رد شدن از مواد درسبی،  

“ بی انظباطی” ناهمگونی کودکان با مریط های آموزشی که موسوم به 

است و مواردی از این دست عامل پرتا  کودکان به خارج از مبربیبط     

“  ترصیل رایبگبان    ” آموز  می شود. تناقض های حل نشده ای مانند  

که در عمل چنین اتفاقاتی نمی افتد و مدارس دولتی به بهبانبه هبای      

م تل  از دانش آموزان درخواست پول می کنند. از آن گذشته تهبیبه    

وسایل ضروری ترصیل در ایران به عهده خود خانواده هباسبت و در       

سالهای اخیر با افزایش قیمت این وسایل و لوازم ما شاهد این هستیبم  

که ترصیل به امری تجملی تبدیل شده و با افزایش فشار اقتصادی ببر  

خانواده ها؛ حذف مقدرات و نیازهای آموزشی، اولین گزینه انت ابی آن 

 هاست.
آمار اعالم شده توسط یکی از مسئولین آموز  و پبرور  ببرای     

، هفت میلیون کود  بازمانده از ترصیل ببوده   ۱۹-۱۱سال ترصیلی 
هیا آماری اعالم نشده است. اما   ۱۸-۱۹است. در مورد سال ترصیلی  

هر ناظری با کمترین آگاهی اجتماعی قادر است ت مین بزند کبه ببا       
افزایش بررانهای اقتصادی و تشدید دالیل پیش گفته شده قطعا رقبم  
هفت میلیون افزایش چشمگیری داشته است و نهایتا شما میتبوانبیبد    
آمار کودکانی را که به دلیل نداشتن اوراق هویتی و مهاجبر خبوانبده      
شدن اساسا دارای وجود خارجی نیستند و در آمارها مراسبه نمیشوند 

 را نیز به عددی که ت مین زده اید اضافه کنید.

آیا در قوانین موجود تدابیر حمایتی برای کودکان کنار  
 وجود دارد؟

قبل از هر چیز باید گفت که قوانین موجود در اساس با حقوق پایه 
ای کودکان فاصله دارد و در ضمیر خویش با دست آوردها و حبقبوق     
جهانی آنان تناقض و تضاد دارد. فی المثل با اینکه جمهوری اسالمی از 

اسبت و در      “*  پیمان نامه ی جهانی حقوق کودکبان ” امضا کنندگان 
سال کود  مربسبو     ۹۲ماده یک آن تصریح شده که هر انسان زیر 

سال قمری  ۹۳می شود؛ سن کودکی در قوانین ایران برای پسران زیر 
سال قمری لراظ شبده     ۹۴و برای دختران زیر 

است.  یا اینکه در همان سند بین المللی، کار و    
هرگونه سوء استفاده از کودکان را مبمبنبوع و        
مضموم می شمارد؛ ولی در قوانین موجود تنهبا  
کار کودکان زیر پانزده سال ممنوع شمرده مبی  
شود. اما توقع ما به عنوان فعالین لغو کار کود   
تا مین حقوق پایه ای کودکان که همانا ببقبا ،     
رشد، حمایت و مشارکت می باشد و تبدویبن       
قوانین و تضمین اجرای بدون چون چبرای آن      
برای احترام به حقوق کودکان می باشد، مباده    

قانون کار کار کودکان را ممنوع اعالم کبرده   ۸۱
است ولی در قوانین دیگر راهها فرار از این قانون 
تعبیه شده اسبت مبثبال در مباده قبانبونبی                
دیگرکارگاههای زیر ده نفر از شمول قانون کبار    
خارج می شوند بنابراین عمال قوانین در ایبران    

 هیا تاثیری در بهبود شرایط کودکان ندارند.
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 اساسا آماری از کودکان کار در ایران موجود است؟ 
بله، نهادهای دولتی مثل بهزیستی و شهر داری آمارهایی را هبر      
ساله اعالم می کنند ولی از منظر فعالین حقوق کود  این آمارها هیا 

 تطبیقی با واقعیت موجود در ایران ندارند.
 

 چه خطراتی کودکان کار را تهدید می کند؟ 
اساسا وقتی کود  از مریط امن یا نسبتا امن خانواده در حبالبی     
که هنوز مهارت مستقل زیستن را نیاموخته است خارج می شبود، در    
معرض انواع خطرات از آسیب های جسمی تا آسیب های روانی قبرار    
می گیرد در مورد کودکان کار این خطرات شدت بیشتری می یابد، در 
این سطح نوع کار کود  خود عاملی است برای درجه بندی خطبرات  
موجود، به عنوان مثال کودکی که در خیابان کار می کند در مبعبرض   
خطراتی نظیر سرما و گرمای شدید، سوء استفاده  توسط افبراد سبود     
جو، تصادف با انواع وسایل نقلیه )اشاره به وحید شریفی و مبرتضبی        
رحمتی( هستند و یا کودکانی که در کارگاهها کار می کنند خطبراتبی    
نظیر سوختگی بریدگی آسیب ناشی از کار با دستگاههای صبنبعبتبی       

 استفاده جنسی و ...
و به طور کلی به دلیل اینکه کودکان کار عموما از قشر فبرودسبت   
جامعه هستند خطراتی مثل سوء تغذیه و ضع  بهداشت و درمان نیبز  

 از آسیب هایی است که کودکان کار و تهدید می کند.
 

به نظر شما چه راهکارهایی برای جلوگینری از ورود       
 کودکان به بازار کار وجود دارد؟

 
جوا  این سوال بر می گردد به اینکه علت کار کود  را در چبه    
می بینید. با از بین بردن علت قطعا معلولی وجود نب بواهبد داشبت.        

فعالین لغو کار کود  علت را در مناسبات و روابط تولیدی موجود می 

دانند. نظام تولیدی موجود، از خود ویژگی های کود )ارزانی نبیبروی     

کار آنان به نسبت افراد بزرگسال، بی دفاع و خاموشی کبودکبان ببه        

نسبت بزرگساالن(  به نفع تولید سود و ارز  اضافه بیشتر استفاده می 

کند. بنابراین با تغییر مناسبات موجود به احتمال غریب به یقین کبار     

کود  مرو خواهد شد.  اما یکی از راه هایی که هم اکنون به تغبیبیبر     

شرایط  کودکان کمک می کند، تأمین اجتماعی کودکان و والبدیبن       

شان، ترت پوشش بیمه های تکمیلی نظیر درمان، بهداشت، مسکن و 

آموز  قرار دادن آحاد جامعه است. رفاه اقتصادی و اجتماعی و بیمبه   

ترصیلی کودکان؛ فارغ از رنگ، نژاد، جنس، مذهب و غیره پیش شرط 

دست یافتن به لغو کار کودکان است و متولی آن همانا مسئبولبیبن و      

 متولیان جامعه هستند.
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همین دلیل وزارت کبار هبیبا      

مسئولیتی را در ایبن راببطبه        

 “  بعهده نمی گیرد.

طبق مصبوببات قبانبون         

اساسی درایران، کار کبودکبان     

سال ممنوع اسبت،   ۹۳زیر سن 

اما وجوداین قوانین ومصبوببات   

راه گریز برای بهبره کشبی از       

کودکان را بازگذاشته است. بنبا   

به گفته مهسا کبیبال رئبیبس       

موسسه حقوق کودکان از گروه 

این قانون یک مشکل اساسی دارد:که کارگاه های خانگی را شامبل   ”حقوق بشر 

نمی شود؛ بدین معنا که کودکان در منازل و کارگاههای مرلی به کار گرفبتبه   

می شوند بدون آن که در صورت ت ل  امکان پیگرد قانونی برای صاحبان ایبن  

 “کارگاهها وجود داشته باشد.

 

 کودکان نامرئی
بسیاری از کودکانی که وادار به کار کردن می شوند مجبور به دستفروشی 

و دوره گردی درخیابان هستند. بعضی از این کودکان یتیم وببی پبنباه وببی          

خانمان هستند و باید تمامی هزینه های زندگیشان را خود تبامبیبن کبنبنبد.         

کود  خبیباببانبی وجبود         ۸۱۱،۱۱۱جدیدترین آمار نشان میدهد که درایران 

دارند. حداقل نیمی ازاین کودکان، پناهندگان افغانی هستند. مشکل کبودکبان     

خیابانی در اغلب شهرهای مهم ایران همانند تهران، اصفهان، مشهد و شبیبراز     

بصورت گسترده قابل روئیت است وبیشترآنها کودکانی هستند که از شبرایبط     

 دشوار و آزار و اذیت خانواده فراری شده اند.  

معضل کارکودکان و استثمارآنان رابطه مستقیم و ناگسستنبی ببامسبئلبه       

قاچاق و فرو  انسان دارد. فرو  کودکان کاربرای بهره کشی و کار اجباری و    

شیوه های دیگر سوء استفاده ازآنها یک مسئله و مشکل جدی درایبران اسبت     

اما هیچگونه گزارشی درباره آن داده نشده ومقامات دولتی هم دراین باره هیبا  

 وقت اشاره ای به آن نکرده اند.  

ایبران را    “  ۸۱۹۸قاچاق انسان در سال ”  وزارت خارجه آمریکا در گزار  

به عنوان منبع ، مرکزو مرل عبور قاچاق انسان و کار اجببباری اعبالم کبرده         

است. در حقیقت ایران در رتبه سوم قاچاق انسان در جهان جای گرفته اسبت.   

که دولت آنها در مورد مبعبضبل قباچباق        ”  این عنوان به کشورهایی داده شده 

انسان هیچگونه همکاری برای بهبود ویا رعایت حداقلها در این  ضمینه انبجبام   

 “.  نداده و سعی در تصریح آن هم نکرده اند

این گزار  تاکید می کند که مهاجرین کشورهای پاکستان، بنگالد  و    

درنتیجه در معرض خطراتی از قبببیبل        ”  عراق ناچاراز عبوراز ایران میشوند و 

معضل کار کودکان یبک مشبکبل جبدی و           

اساسی در ایران است که اکثرا دولت ایران راعامبل  

 و مسئول این جنایات و حشتنا  می دانند.  

 

 نویسنده: حمید یزدان پناه
 

درایران موارد و نمونهای متفاوت بسیارزیادی ازمبعبضبالت و مشبکبالت          

حقوق بشری یافت می شود. اما یکی از مواردی که کمتر به آن پرداخته شبده     

وبندرت از آن صربتی به میان میاید معضل و مشکل کودکان کبار اسبت. در        

تمامی خاورمیانه همانند اکثر نقاط دنیا مسئله کار کودکان مسئله ای بسبیبار     

حیاتی و مهم است.  استثماروسوء استفاده های نابجا از کودکان عامل اصبلبی      

 ضربه به زیر بنای ساختار اجتماعی دراین مناطق مرسو  می شود..

معضل کودکان کار در ایران مشکلی است دیرینه که نه تنها حبل نشبده     

 بلکه روز به روزترت دولت حاکم در حال وخیم تروگسترده تر شدن است.  

چرا که طبق گزارشات منتشرشده ، اکنون ایران یکی از مت لفین درجبه    

یک در مورد حقوق کودکان در جهان است. معیارهای م تلفی از قببیبل ببی       

عملی ،فساد و انررافات در سطح مقامات دولتی همراه با نبود قبوانبیبن الزم        

درزمینه حقوق کودکان امکان سوء استفاده وبهره کشی از کودکان را فبراهبم     

 کرده است.   

دولت ایران اقدامات بسیار جزئی برای حل این مشکل انجام داده و در        

حقیقت خود  یکی از ناقضین قوانین قاچاق انسان و بهره کشی از کبودکبان     

 است .

کارکودکان خانواده های مستمند و فقیردر ایران موضوع تازه ای نیست و   

پیشنه تاری ی دارد؛ خصوصا در خانواده هایی که دارای چندین فبرزنبد مبی        

باشند، وآنها به عنوان منبع درآمدی برای خانواده به حسا  می آیند. قوانبیبن    

کنونی کار کودکان در ایران وعدم حضور گروههای حامی حقوق کودکان باعث 

ایجاد شرایط  مساعدی برای  آزار و اذیت و سوء استفاده همه جانبه از آنبهبا       

 شده است.

 ۴براساس آمارهای جدید که توسط رژیم ایران نیز تائید شده، نزدیک به   

سال تر  ترصیل کبرده انبد.        ۳۹۲ از کودکان زیر  ۸۸میلیون و یا به عبارتی 

میلیون ( به  کار مشغول هستند. ایبن     ۹.۳حداقل نص  این تعداد از کودکان ) 

روند نه تنها مانع رشد ترصیلی این کودکان شده بلکه باعث فقر و بی توجهبی  

نسبت به آنهانیز می باشد که در نتیجه میلیونها کود  اسبیبر وجبامبعبه ای          

 آسیب دیده برای نسلهای بعد به جای خواهد گذاشت.     

بنا به گفته علی اکبر اسماعیل پورمدافع حقوق کودکان ؛مسئله کبودکبان   

کار بسیار فاجعه آمیزتر از آمارهای داده شده است. اسماعیل پوردراین باره ببه     

آژانس کار در ایران ابراز کرده که دولت ایران نتوانسته اطالعات دقبیبقبی در        

 مورد تعداد کودکانی که در کارگاهها کار می کنند ارائه دهد.  

تنها اطالعاتی که دردسترس است آماربچه های خیابانی است؛ چرا کبه  ”   

آنها بوضوح در جامعه دیده میشوند. اما این هم تصویر دقیقی ببدسبت نبمبی        

اسماعیل پور متذکر می شود که بر اساس مصوبه مبجبلبس شبشبم          “    دهد. 

ببه  “  کارگردارند مشمول قانون کار نبمبی شبونبد.        ۹۱کارگاههایی که کمتر از 

 کودکان کار در ایران
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وادارشدن به کار اجباری ،مردودیت تردد ،مررومیت از حقوق مالی و فردی و   

 “سوءاستفاده جنسی قرار میگیرند.

 همدستی و شراکت مقامات دولتی  

حکومت ایران مدعی تال  برای متوق  کردن قاچاق کبودکبان و کبار          

اجباری آنها می باشد، در حالی که حقایق تصویر کامال مبتبفباوتبی را نشبان          

میدهد. در موارد بسیار زیادی به وضوح نشان داده شده که اغلبب ایبن افبراد         

وش صیتهای حکومتی هستند که ابتدائی ترین قوانین حقوق کودکان ایران را   

 نقض می کنند.  

بسیاری از گزارشات حاکی از آن است که دولت نه تنها با بی عملی و ببی  

توجهی خود به این معضل شرایط گستر  آن را فراهم می کند بلکه بعضی از 

مسئوالن دولتی خودشان در این مسئله دخالت دارند وخودعامل قاچاق وسبوء    

استفاده در این زمینه می باشند. بسیار روشن است که دولت ایران هیبا یبک      

ازحداقلهای الزم و استانداردهای بین المللی برای متوق  کردن و مبقبابلبه ببا       

بهره کشی و قاچاق کودکان را رعایت نکرده و در این رابطه هیا تالشی نبمبی   

 کند.  

رژیم ایران ازارسال هرگونه گزارشی درمورد وضیعت کودکان کارو قباچباق   

آنها به جوامع بین المللی خودداری کرده وهیچگونه طرح و برنامه مشب بصبی    

برای متوق  کردن آن ارائه نکرده است. چرا که برای مقابله کبردن ببا ایبن           

 مشکل دولت نیاز به اسناد وآمارواقعی در این ضمینه دارد.

اطالعات مردودی که از طرف سازمانهای غیردولتی و حقوق بشری دراین 

رابطه ارائه شده به روشنی بیانگرناموفق بودن سیاست مبارزه با این معبضبل و     

حل آن بوده است. در نتیجه ایران به عنوان یکی از بدترین کشورهای منطقه و  

 جهان در رابطه با حقوق کودکان و قاچاق انسان شناخته می شود.  

 رژیم ایران در این رابطه به مقابله با جامعه جهانی نیز برخواسته است.   

اعتراض ایران به قوانین جامعه بین المللی به خوبی بیانگر نقض مسبتبمبر    

حقوق کودکان و همدستی مسئولین دولتی در قاچاق انسان در ایبن کشبور         

 است.  

گر چه ایران به ظاهر پیمان نامه حقوق کود  را امضا کرده و تعبهبد ببه      

اجرای آن داده است، اما سیاست وخط مشی آن کامال متضاد با اصول اسباسبی   

 این پیمان می باشد.  

این پیمان درحمایت از کودکانی است که والدیبن آنبهبا تبوان          ۸۱اصل 

سرپرستی و نگهداری از آنها را ندارند. این کودکان حق دارند به کسبانبی کبه       

توان مراقبت و سرپرستی آنها را بدون هیچگونه تبعیض قومی، نژادی ،مذهببی  

 و فرهنگی دارند سپرده شوند تا از حقوق اولیه خود بهره مند شوند.  

کودکان پناهنده دارای حبق و        ”  این پیمان تاکید می کندکه   ۸۸اصل 

در صورتی که بزور مجبور به تر  خانه و کشبورشبان   “ )  حفاظت ویژه  هستند

وزندگی در کشور ثالث شده باشند( همچنین همه حقوق در نظر گرفته شبده     

 در این پیمان نیز شامل حال آنها می شود.

این پیمان از دولتها می خواهد که از کار کبردن ببچبه هبا در            ۴۸اصل 

شرایطی که به سالمت وترصیالتشان لطمه وارد شود جلوگیری بعمل آورند. و    

کار کودکان نباید باعث لطمه واردکردن به هیا یبک  “  همچنین تاکید می کند

 “از حقوق آنها به طور خاص حق ترصیل، استراحت و بازی آنها شود.

این پیمان از دولتها می خواهد که از سوء استفاده جنسی و آزار    ۴۳اصل 

 و اذیت کودکان جلوگیری کنند.  

این پیمان از دولتها می خواهد که با تمامی تبوان خبود مبانبع          ۴۳اصل 

 دزدیدن،گروگان گرفتن و خرید و فرو  کودکان بشوند.

سازمان ملل نیست. این پروتکبل   ”  قاچاق  ۸۱۱۱پروتکل ” ایران جزو گروه 

قراردادبین المللی مهمی است که تمام تال  آن پیشگیری و ممانعت ازقاچباق  

 انسان است.  

بدون شک عامل اصلی قاچاق کودکان در ایران را،باید دولت ایران دانست. 

دولت نه تنها نمی خواهد از این فاجعه جلوگیری کند بلکه به علت سبیبسبتبم     

فاسد حکومتی توانایی انجام آنرا نیزندارد. بی دلیل نیست که در تمامی دنبیبا      

 ایران تنها کشوری است که به اعدام نوجوانان ادامه میدهد.  

قبل ازهر چیز رژیم ایران باید این مشکل را که تاٍثبیبر مسبتبقبیبم روی           

کودکان ایران دارد جدی گرفته و آنرا به رسمیت بشناسد. این مسئله بایبد در     

 سطح دولت و مجلس و همچنین قوه قضائیه مورد بررسی قرارگیرد.  

همچنین باید یک حمبایبت اسباسبی از طبرف            

سازمانهای غیردولتی وانجمن های خیریه برای ایبجباد     

مریطی مناسب برای حمایت از این کودکبان فبراهبم      

شود تا مانع سوء استفاده ازآنها بشوند وبتوانند آنها را از 

 خیابانها جمع آوری کنند.    

کودکان ایران حق دارند در مقابل بهبره کشبی و       

خرید و فرو ؛ حفاظت و حمایت شونبد وازامبکبانبات       

دسترسی به ترصیل وحمایتهای اجتماعی ببرخبوردار     

 باشند  
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باشد بیشترین آسیب متوجبه   ای که دچار فقر زدگی می در جامعه
باشد.زیرا این کودکان از سوی سیستم حاکبم    کودکان کار خیابانی می

دیگر از سوی خانواده و جامعه مورد  نادیده انگاشته میشوند.و به صورتی
ستم و تبعیض واقع میشوند.و در شرایطی شبیه خکر بسر میبرند  و در  
هم چین بستر اجبتبمباعبی از نبیبمبی حبقبوق هبم ببرخبوردار                       

یابد از نظر ش بصبیبتبی      باشند.کودکی که در این شرایط رشد می  نمی
و  هبای روانبی     فردی با اعتماد بنفس پائین و در معرض انواع آسبیبب    

ش صیتی است.وی هرگز در بزرگسالی هم نمیتواند ش صیتی تعبادل   
یافته را تجربه کند.زیرا فشارهای مریط چنان بر او مراط شده که در    

های جبران ناپذیری پدید میاورد .مشاهده   عمق جسم و جان او آسیب
های جامعه،در ذهن او نقش بسته و ب شبی از     ها و پلشتی انواع پلیدی

او میشود.و به نوعی در آموز  غلط خیابانی حل شده و  اموزهای ذهنی
پذیرد .و غالباً در بزرگسالی  می های را به عنوان رفتاری منطقی انواع گره

های او غیر متعارف و جرم مربسبو     رفتاری از خود بروز داده و کنش
توان گفت رفتار بزهکارانه در او نهادینه شده و از او که به  میشود و می

نیی تا دیروز قربانی سیستم و جامعه بود.مجرمان خطرنا  ساختبه و     
پرداخته میشود.که چه بسا ضایعات جبران ناپذیری بر جامعه پیرامونی  

 خود وارد میاورد
غالب جنایت کاران )اعم از انواع اشکال آن( در      از نظر روانشناسی

چرایی رفتار آنها ،غالباً ریشه در دوران  صورت گرفته و ریشه یابی بررسی
و یبا در     کودکی آنها داشته است.کودکی که در شرایط س ت مریطی 

کند. در شکل خصبلبت رشبد         خیابان با دشواریها دست پنجه نرم می
کند و احتمال اینکه در باندهای گانگستری  یافته ،قدرت را تقدیس می

های ستم و    باشد.و بعضا جذ  ب ش جذ  و هضم شود بسیار زیاد می
سرکو  حاکمان میشوند.و به نوعی دست به عبقبد گشبایبی دوران          

ت لیه میشوند .مقبدار    کودکی خود میزنند و بدین صورت از نظر روانی
ای که  آسیبی که کودکان کار خیبانی مترمل میشوند.در آینده جامعه 

خواهند کرد.بسیار تأثیر گذار خواهد بود.و جبامبعبه         آنها در آن زندگی
را پرداخت خواهد کبرد.عبدم وجبود          توجهی بشری قطعاً تاوان این بی

قوانین با عدم رعایت قوانین که به منظور حراست از حبقبوق کبود       
هبای   وضع شده و اینکه متولیان مستقیم کودکان خیابان از مسئولیبت 

ای بس گزاف را بر جامعه ترمیل خواهد  میکنند .هزینه خود شانه خالی
نمود از مجموعه مطالب گفته شده چنین بر میاید که الزم اسبت تبا       
تمامی جامعه یک بازنگری دیگری در مقوله حقوق کود  در شبکبل     
عام آن و کودکان خیابان در شکل خاص آن بعمل آورند و توجبه ببه     

است.جهت ایبفبای       اینکه حقوق کود  یک اصل پذیرفته شده جهانی
هبای مبرببوطبه ببه           این حقوق ضروری است هرچه بیشتر با ایجاد ...   

در این رابطه و تذکر مستمر به حاکمبیبت    کودکان و ایجاد خود آگاهی
در این رابطه در جهت بسط حقوق کودکان و زدودن کودکان خیاببان  

 مقطع آن گامی موثر برداریم .ترلیل رفتن قدرت و خالقیت در تمامی
 
  بر روی کود  کار مریطی - جسمی - عصار روانی -۹

هبایشبان از دنبیبای          غالباً کودکان کار به دلیل فقر مالی خانواده
کودکی،آموز ،تعلیم مرروم میباشند.از این رو به اجببار از دنبیبای         
کودکی فاصله گرفته و دچار برران ،هویت و عاطفی میبشبونبد و در        

عدم حمایت ،اغلب پرّ خاشگر ،انتقام جو ، افسرده و یا احسباس   صورتی
بهبره   یابند و از شرایط رشد متوازن بی در خودفروختگی رشد و نمو می

اند .در برخورد با چنین کودکانی باید با آنها ارتباط مناسب با توجه به  
هبای   شرایط آنها را در نظر گرفت و باید به آنها کمک نمود تا مبهبارت  

را به آنها آموز  داد.در وهله بعد باید به مشکالت آنبهبا ،دیبر        زندگی
برد و ببا او         آموزی با رو  گفتار درمانی به زوایای درونی کود  پی

دیالوگ و فضای گفتگو را تمرین نمود و در صورت نیاز ارجاع کبود     
کار و حتی خانوادٔه آنها به روان پزشک یا روانکار و در صورت امبکبان     

ها و راهکارهای پیبشبگبیبری از انبواع           به ... روشهای درمانی ،کارگاه   
ها برای کودکانی که در معرض آسیب میباشند . ببه صبورت           آسیب

آمبوز      -عاطفی  -خالصه شده باید در جهت رفع مشکالت رفتاری 
تعبادل ببیبن       گی و نیز حل مسائل بین فردی و افزایش توانایی ،خانواد

های او پرداخت  فرزند و خانواده مشکالت دوران نوجوانی و حل استرس
باید توجه داشته باشیم که منظور از کود  کار کودکی است کبه ببه     

اجبار جهت کسب درامد  -از اشکال کار سبک ،س ت و داوطلبانه  یکی
اقتصادی و نه کسب توانمندی اشتغال دارد به عباراتی بهتر منظبور از    

ای از کودکان درگیر در فعالیتهای اقبتبصبادی     کار کود  شامل دامنه
است که مانع ترصیل ،آموز  و برخورداری آنان از امکاناتی اولیه رشد 

همراه است تجرن  شان میشودوا با آسیب و بهره کشی فردی و اجتماعی
از این مهم بود که آموز  موثرترین ابزار علیبه   ثبت شده حاکی جهانی

از  یبکبی   آمبوزشبی   های آموزشبی  کار کودکان است.با این اساس فعالیّت 

 :کودکان خیابان از نگاه دیگر

 س.ج
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ترین حوزهای کاری در ارتباط با کودکان کار باید  گسترده
ها باید بر روی ،توانمبنبد    باشد و سمت گیری این فعالیّت

سازی و رشد و ارتقا اعتماد به نفس و خود باوری کبود   
در دستور کار قرار گیرد تا عالوه بر آموز  باعث رشد و   
 -خالقیت در کود  گردد تا بدین وسیله شرایط رشبد      

و اجتماعی جدیدی برای کود  فراهم آیبد   روانی - ذهنی
 کند در کودکی خود زندگی تا بتواند به معنای واقعی

برای جامه عمل پوشاندن و پیرایش و حبفباظبت و      
-۹حمایت از کودکان ابتدا باید با اقبدامباتبی جبهبت            

شناسایی و جذ  کودکان کار در مرالت و کبارگبرهبا        
پرداخت و به ثبت شرایط اقتصادی و اجتماعی خانواده او 

وی رفت تا ببتبوان      پرداخت و حد امکان به مرل زندگی
برای شناخت مسائل و مشکالت وی از طبریبق ارتببباط       
مستقیم با خانواده او پرداخت و همچنین از طریق ارتباط 
با کارفرمای او در جهت بهبود شرایط کار کودکبان کبار     

 پرداخت
 

ها و سایبر   مراجعه به کالنتری ها،داد سراها و نوا خانه
های قضائی   مراجع قضائی و انتظامی جهت پیگیری پرونده

و  انتظامی و پیگیری مورد کود  آزاری و به سر پرستی -
 ارجاع آنها به بهزیستی 

ای کبودکبان بباع اسباس            ارزیابی وضعیت تغبذیبه  
آماده سازی ،طبخ و  های سازمان بهداشت جهانی استاندارد

هبای   توزیع غذای گرم به صورت روزانه بر اسباس البگبو     
 تغذیه مناسب با فرحان و ذائقه کودکان 

های خباص     شناسایی کودکان کار که دارای بیماری
 میباشند 

 
شنوایی سنجی کودکان و بینأیی سنجی کودکبان و    

هبای   واکسیناسیون کودکان کار جهت پیشگیری و درمان
ببهبداشبتبی      سرخک ،هپاتیت،برگزاری کالسهای آموزشی

 های دوران بلوغ های الزم ،آموز  جهت نظافت
 

به منظور ترقیق ب شیدن اهداف فوق و حمایبت از    
و  کودکان کار شناسایی مسائل و مشکالت به رو  علمبی 

های کار بردی و تبربلبیبل        به کار بستن نتایج و پژوهش
جهت ارتقا اهداف مجموعه تا بتوانبیبم در      امری و تجربی

تمام سطوح کودکان کار را در جامعه به حداقل برسانیبم  
 . ای سالم و با نشاط داشته باشیم تا جامعه
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اند، اما به تدریبج کبه      همه روزی کود  بوده  در یک نگاه اجمالی

اند،  قرار گرفته  اند و در شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رشد کرده

کمتبر    اند، برخی های م تل  کودکی خود را فرامو  کرده در موقعیت

و روانکباوی فبردی و         بیشتر. حال آنکه امروز علوم روانشناسی   برخی

اند که همان طور مورد رشد فیزولبژیبک    اجتماعی به این نتیجه رسیده

یباببد و      در طول حیات از زمان شکل گیری یک نطفه در ما ادامه می

های بیرونی دگرگونی و تبکبویبن       کند و در ارتباط با پارامتر تغییر می

و عصبی ما نبیبز در       و احساسی  یابد، تمام وضعیت و حاالت روانی می

هبای     هبای دریبافبت      امتداد رشد فیزیولوژیک همانطور از اولین پیامد

مبا        ، عاطفی و روانی در سیستم عصبی، احساسی  های هستی سیگنال

کنبد   یابد و دگرگونی پیدا می ماند و ب شی از آن رشد نمو می می  باقی

مانبد و     و به همین دلیل ب شی روان و عاطفه ما در دوران کودکی می

های ما به شرایط زیست ما، خود  را نشان می دهبد؛     در عکس عمل

گویند. حاال چقدر این شرایط بیرونی و رشبد        به آن کود  درون می

و در         کند که در طول زندگبی  فیزیولوژیک در ما تغییراتی ایجاد می

گیریم، کود  و کودکی و نیز حبقبوق آن را        که قرار می  هایی جایگاه

 کنیم.  فرامو  می

اند دست پای خبود را     که توانسته  در طول تاریخ کودکان از زمانی

شبان،   بشناسند، بسته به موقعیت و مکان و زمان تولد و رشد و زندگی

 -اجباق    -همراه پدر و مادرها و بزرگترها و گاه همراه با خانواده بزرگ

شده و با دیبدن و        )اصطالح ایلیاتی آن در ایل ب تیاری( وارد زندگی  

اند  و مثال  اند و همکاری کرده شنیدن و دیگر احساساتشان در  کرده

هبای خشبک چبو ،           اند و یا ترچیبک  های دور اجاق را چیده سنگ

اند برای آتش افروزی و گاه چو  به دست به دنببال   ها را آورده چلیکه

ای از پشم بوز بر سر مزرعه  ای بر دو  با تسمه اند و یا کوزه گله افتاده

انبد و دم         اند، همراه پدر در مسگری نشسته به بزرگترها آ  رسانیده

اند و یا افسار اسبی را بر دو  نهاده راه طوالنی سفر را    کوره را افزوده

در       اند، تا آنکه آرام آرام جریان زنبدگبی     همراه ایل و خانواده پیموده

  دست پیدا کرده  بشر تغییر کرده و به ابزارو وسایلی  نقاط هستی  برخی

ها نادیده گرفته  از خانواده  و شرایطی را آفریده که کار کودکان را برخی

تر  تر و کیفی اند تا در آینده از نیروی پیچیده ها پرداخته و به آموز  آن

استفاده کنند و به نوعبی آن      ی زندگی ها برای امرار معا  و ادامه آن

مند شود و در    هایی که دیده است، بهره کود  هم در آینده از آموز 

تولید اجتماعی شاید کاری که از لراظ بدنی کمتر مشکل اما از لرباظ  

منصور اسانلو -سرنوشت کودکان کار   
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 کند.  ای پیدا می کننده

های  المللی و تصمیم گیری  های بین تعیین از جزءِ خانواده به نهاد

برای وضعیت کودکان در پرتو رشد علوم و تغیبیبر نبیبازهبای          جهانی

ها و قوانین و مقرراتی را در    رسیم که در مجموع کنوانسیون  بشری می

هایی هبمبچبون     ی بشری در نهاد های مجتمع شده ترین نهاد  حد عالی

ی آن      ها و ارگان های زیر مبجبمبوعبه       سازمان ملل مترد و سازمان

ها را در جهت بهتر کبردن   ی آن آوانس اگر وجهه  آفریند که با کمی می

تر کردن شرایط بشریت قرار دهیم، حقوق کود  در مبنبظبر      و انسانی

خواهند برای  برای تعیین میانگین یا کفی از قوانین است که می  انسانی

رشد و أعتالی کودکان که در آینده، کارگران، کارمندان، مبدیبران و       

ی بشری خواهند شد، شرایطی بیافرینند که نگاهبی   دانشمندان جامعه

مانبده از      و بر خالف استثمار و ظلم و ستم باقی  واقع گرایانه و انسانی

تبر،     های آیبنبده سبالبم       داشته باشد تا انسان  دوران گذشته و کنونی

تر از گذشته نسبببت ببه         تر و مصمم تر، آگاه تر، مسئول تر، دانا مهربان

ی اول خودشان و مریط پیرامونشان مریط زیست  ها و در درجه انسان

ببا    های نوین آشتی باشند. به همین دلیل آموز    و حیوانات و طبیعت

ها و آشبنبایبی ببا زیسبت           ها، باغ وحش طبیعت چون رفتن به پار 

هبای     و رو   ها و استفاده از علوم و آگاهی هایشان و احترام به آن بوم

اند: مثل تال  برای حفظ مناطق،   پشینیان که در این راه گام برداشته

 تر است؛ انجام دهد.  فکر و نظری با کیفیت

هبا     ها از انسبان    با رشد علوم، به خصوص ت صصی شدن شناخت

به آنجا رسیده است که حباال در      و شناخت آدمی نیز  مباحث پزشکی

های متفاوتی به وجود آماده اسبت:   کود  نیز ت صص  فهم روانشناسی

  و فلسفه زبان و کبود ، روانشبنباسبی          بازی، روانشناسی  روانشناسی

، موانع و مواهب رشد کود ،  ، لکنت زبان، کم حرکتی بیقراری حرکتی

جنسیتی کودکان، چگونه به کودکان خود مبغبز ببرتبری         روانشناسی

ای و ... سیر گسبتبر  و        های رایانه بدهیم، کودکان و کامپیوتر و بازی

ژرفش ترقیقات بر سر کوچکترین رفتار و برخورد و رفلکس و عبکبس   

ها و سپس در درون  کودکان در برابر اتفاقاتی که در پیرامون آن  العمل

تر شدن است،  چنان در حال افزوده شدن و ت صصی افتاد، هم  ها می آن

ی این موارد در درون بزرگترهایی چون پدران و مادران و    چرا که همه

ها هم اتفاق افتاده و در شرایط پیچیبده تبر      ها و مادر بزرگ پدر بزرگ

ی کار و آموز  در حبال تبکبرار و             و چرخه  ها با زندگی ارتباط آن

باشد که مجمبوعباً    ای می دگرگونی و ایجاد فضاهای تازه و تأثیرات تازه

افتد و    ها دوباره در رفتار جامعه و مدیریت آن با کودکان اتفاق می این

ها از امکاناتی  ی آن در تغییر وضعیت و تغییر جایگاه کودکان و استفاده

ی بشری در  ها و به تبع آن مدیران جامعه و مدیران جامعه که بزرگ تر

آفرینند، نقش حساس و تبعبیبیبن      ها می المللی برای آن  های بین نهاد



صلح
خط 

 

۲۹خط صلح تیر   

3۲ 

 احساس مسئولیت نسبت به دیگران

رشد ش صیت کود  با رفتار احترام آمیز و آمبوز  رفبتبار          - 

 (به کودکان )و والدین  و طبیعت دوستی  سرشار از بشر دوستی

ها و  تال  برای ایجاد شناخت )از استثمار و استعمار دیگر انسان - 

هبای     ها برای دور کردن کودکان از این رو  طبیعت( و آموز  رو  

 برای امرار معا   زندگی

سبرپبرسبت و ببد               در ایجاد امکاناتی برای کودکان بی  سعی- 

هبای     ی امن، یک وعده غذای گبرم، کبالس     گاه، خانه سرپرست )پناه 

ببرای رشبد           و کارهای فبنبی    و عملی  آموزشی توامان نظری درسی

 (های آنان توانمندی

کمک به از بین بردن اجبار کودکان ببه کبار در خبیباببان و               -

 های کوچک و پنهان و مزارع کارگاه

های پر اوالد و آموز  جلوگیری  تال  برای رشد زندگی خانواده -

 از ازدیاد فرزندان

های حکومتی ببه     جلوگیری از افزایش کودکان با کمک سیستم -

ناچار مثل چین و برخی از کشورها که به دلبیبل رشبد جبمبعبیبت            

 وحشتنا   مجبور به کنترل سیستم  تولید مثل هستند.

هر چه تعداد کودکان کمتر باشد در آینده اردوی ارتش بیکاران  -

کمتر خواهد شد. در نتیجه دلیل نیاز به نیروی کبار، شبرایبط کبار            

کارگران و کارمندان و دیگر مزدبگیران در جوامعی که کنترل تبولبیبد    

ی جهان این امبر روی     مثل شده است، بهتر خواهد شد و اگر در همه

دهد در همه جا این شرایط فعلی استثمار شدید و بی تبوجبهبی ببه         

نیروی کار و اخراج های بی بند و بار و بررانی شدن شرایط زنبدگبی     

طبقه کارگر و همه ی مزدبگیران بهتر خواهد شد. ببه خصبوص کبه         

های روباتبیبک و کبنبتبرل           ها، سیستم همراه رشد تکنولوژی و رایانه

های بزرگی از صنعت و    مانیتورها به سرعت جای کارگران را در ب ش

کشاورزی و خدمات می گیرند و تولید مثل بیشتر مررومبان بشبری     

فقط به ضرر خود آنها خواهد بود. مدیریت سرمایه داری کنونی تمایبل   

به افزایش هر چه بیشتر نیروی کار سرگردان و فاقد ت صص حتی ببا    

ت صص دارد که هر چه بیشتر سطح دستمزدها را کاهش دهبد و ببا       

ایجاد رقابت بین بیکاران، حتی به مفت و قراردادی و با تعیین شبرط    

های  دوران کمون  ها و حفظ طبیعت و آ  که در زندگی چراگاه

های قبببائبل      شبانی و ایلیاتی و حتی زندگی  مشتر  و زندگی

هبای     ی جهان با زبان های مشتر  در همه ریشه  سرخ پوستی

کنبنبد کبه       بر این می  م تل  اما یک معنا داشته است؛ سعی

تر،انسان تر به مفهوم مسئبولبیبت     تر، آگاه کودکانی داناتر، قوی

هایی کبه وجبه        بیشتر، تربیت کنند. انسان   پذیری و قدردانی

ها غلببه   و عاطفی سنتی آن  ها به وجه احساسی کار آن  منطقی

 کند. 

در همین شرایط است که حقوق کودکان نه به عنوان یبک  

شود. نیاز برای ساختن   آرمان بلکه به عنوان یک نیاز مطرح می

دنیایی بهتر که درگیر شرایط س تی گشته و ب بشبی از راه       

رشد و تکامل بشری شده است که در آن سودورزی و به کب ّ    

ی کار دیگران به هر قیمت ممکن، این سیستبم را     آوردن ارز  اضافه

  به پیش رانده است، که در درونش با نفی بسیاری از مبوارد زنبدگبی       

به طبیعت و حفظ مریط زیسبت و        توجهی ایم. بی  روبرو شده  جمعی

هبای     ها و از آن جمله کودکان ب شی از دستاورد انسان  شرایط زندگی

،    این ب ش از شرایط تکاملی اقتصادی، اجتماعی، فبرهبنبگبی        منفی

از نتایج آن تشدید شرایبط اسبتبثبمبار          سیاسی بشریت بوده که یکی

های م تبلب     سده  کودکان، زنان و مردان بود که نسل به نسل در طی

پیچیده تر گشته و در ضمن نیروهای م ال  که خود خواهان تغیبیبر   

و لغو کار کودکان را     این شرایط هستند و لغو استثمار در صورت کلی

 اند، شده است. طلبیده

و جامعه جدا از هم نیست که دائبمبًا از درون           هستی  پیچیدگی

ها و فضباهبای      پردازند و همان طور که کهکشان خویش به نوزایی می

شوند، در جوامع بشری نیز ببا درون     خلق و پیدا می  ای در هستی تازه

و       زائی نیروهایی که به نفی گذشته و به خصوص آثار و تبعات منفبی 

پردازند و رو به جلو و آیبنبده ببا فبهبم             ی آن می گرایانه  ضّد هستی

از       ی زمین که یکی ی کره و آینده  بیشتری برای در  و حفظ هستی

کنند؛ روبرو هستیبم کبه      عناصر این آینده کودکان هستند، تال  می

هبا ببه      ی انسان خواهان دنیایی بهتر برای نفی ستم و استثمار از همه

هبای     خصوص کودکان هستند. به همین دلیل این مبارزه در هبیبات     

دهد از جمله برای نفی  م تل  و به اشکال متفاوت خود  را نشان می

 کار مزدی توسط کودکان.

 .سال ۹۲ها زیر  و برخی کشور ۹۳منع کار کودکان زیر - 

 ۹۲بهرمندی کودکان از شرایط آموز  و تفریح و رشبد تبا             -

 سالگی، آموز  رایگان برای همه

ها برای حمایت از رشبد   به خانواده  کمک مادی و مالی و جنسی  -

 متعادل و متناسب کودکان

هبا     مراقبت از نوع سرپرستی والدین و آموز  دادن سرپبرسبت    -

 برای داشتن رفتار مناسب با کودکان

نفی خشونت به هر شکل ممکن با کودکان )و دیگران( و آموز  - 

 مسالمت آمیز  زندگی

آموز  ترمل و مدارا و پرور  حس همکاری و هبمبراهبی و      - 
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هبای     رشد کودکان کار و خیابان، افزایش فرشا به سن و سبال  -

های افراد مسن با کبودکبان      سال، افزایش تعداد ازدواج ۹۳تر از  پایین

سال، رشد تقاضای برخی از سرمایه داران مثل برخی از شیوخ  ۹۳زیر 

عر  در دبی یا دیگر کشورهای عربی برای داشتن تعداد ببیبشبتبری       

کودکان باکره در حرمسراهای خویش، قاچاق و ارسال کودکان و ببه      

سال توسط باندهای مافیایی قاچاق انسان به  ۹۳خصوص دختران زیر 

مراکز فرشا و بردگی و تن فروشی اجباری این بچه ها، به کشورهبا و    

ی این قبیل کودکان، افزایش وحشتنا   های درخواست کننده سرزمین

ی انواع روابط جنسی با کبودکبان      ای نمایش دهنده های ماهواره کانال

سال و بیشتر و... نشان دهند؛ وضع وخیم کودکان در شبرایبط       ۹۳زیر 

واقعی امروزین بشریت می باشد که کشور ما نیز مستثنی از آن نیست 

و به عالوه به  دلیل سعی در م فی کاری توسط حکبومبت در ایبن        

های م تل  جنسی مثبل   ها، بیماری موارد، در کنار رشد این ستمگری

شود و آمباری       سوزا  شانکر و... حتی ایدز در سطح جامعه دیده می   

بباره دسبت ببه           شود و کسانی که دراین واقعی از مبتالیان ارائه نمی

زنبنبد، مبورد         ترقیق یا همکاری برای جلوگیری از گستر  ایدز می

های طوالنی مدت و مجبور ببه تبر  وطبن           حمله و آزار و بازداشت

کردند و پس از  شوند. مثل دو برادر پزشکی که در این موارد کار می می

ها و فشارهای زیاد بین المللی  بازداشت و آزار فراوان به پاس درخواست

و مطرح شدن نام و تال  هایشان در افکار عمومی، در نهایت آزاد و به 

 آمریکا رفتند.

، قراردادهای شفاهبی و    “ اگر از کار شما راضی بودیم مزد خواهیم داد” 

ی    ای را با دستمزد بگیران و کبارگبران در هبمبه         بدون هیا پشتوانه

 ها در دستور کار قرار دهد. عرصه

افزایش تولید مثل و به دنیا آمدن کودکان ناخواسته در جوامبع   -

تر مثل آمریکای جنوبی، آفریقا، هند و چین و شرق آسبیبا،    عقب مانده

پاکستان و افغانستان و به طور کلی خاورمیانه، که به مرگ هزاران هزار 

کود  بر اثر سوء تغذیه و عدم دسترسی به آ  آشامیدنبی سبالبم و        

توجهی به پیامدهای رشد  افتد، دلیل فاحش بر بی غذای کافی اتفاق می

های اخیر اسبت   افزایش جمعیت و استثمار شدید این جوامع طی سده

برند یا در همانجا باید ببه     که تازه کودکانی که از مرگ جان به در می

زندگی س ت و بی حسا  و کتا  و گاه فاقد کار، درمبان، آمبوز ،       

خورا  و پوشا  مناسب و مسکن در خور ادامه دهند یا ببه سبیبل        

ها جوانی بپیوندند که به هر قیمت می خواهند خودشان را ببه   میلیون

سرزمین های اروپایی، آمریکای شمالی، استرالیا و امثال آن برسانند و 

ها شوند و سطح دسبتباوردهبای     در آنجا رقیب نیروی کار آن سرزمین

ها را، ناخواسته پایین بیاورند و منجبر   کارگران و کارمندان آن سرزمین

به رشد ملی گرایی تند و ناسیونالیسم ضد مهاجر و نئونازیسم شوند که 

 سرنوشت های تلخ و س تی در آنجا دارند و خواهند داشت. 

به همین دلیل جلوگیری از ازدیاد کودکان ناخواسته در کشورهای 

اوهبا     جبی  م تل  دنیا در دستور کار بسیاری از نهاد های مردمی و ان

ی ببیبن      قرار گرفته و برای  کمک به این خواسته، نهادهایی در عرصه

های یونیبسب  و سبازمبان          المللی فعالیت می کنند. از جمله سازمان 

بهداشت جهانی، حتی یونسکو که از لراظ فرهنگی با انبتبشبارات ببه       

زبان( تا حدی با طرح مسائل فبرهبنبگبی         ۴۸های م تل  دنیا )  زبان

ها در پیشبرد این تفکر کنترل موالید، می تبوانبد      مربوط به این حوزه

 کمک کند.  

وجود حکومت های دیکتاتوری و بی توجه به سرنوشت بشری و  -

هبا     های این گونه حکومت بشریت و نداشتن نگاه کل نگر در استراتژی

مشکلی بر مشکل بشریت در ارتباط با امر کودکان عالوه بر امور دیگبر  

افزاید. مثال برخی روسای این کشورها بدون توجه به شرایط واقعی   می

زندگی مردم سزمین هایشان که در فقر، برران، ببیبکباری، گبرانبی،        

نداشتن مسکن و خورا  و پوشا  مناسب زندگی می کنند، دسبتبور   

ای    تولید مثل تا حد دو برابر جمعیت موجود را می دهنبد )خبامبنبه       

خواهان افزایش جمعیت ایران به یکصد و پنجاه میلیون نفر و احمبدی  

ها و سال های  نژاد تا سطح یکصد و بیست میلیون نفر جمعیت طی ماه

گذشته شدند( بدون آنکه به وضعیت فعلی مردم و کودکان موجود در    

های اقتصادی، اجتماعی و ملی را نه در    کشورهایشان بنگرند و سرمایه

جهت خدمت به مردم و کودکان بلکه در جاهایی دیگر که به جز نفرت 

و ترس، رقابت، فقر و برران سیاسی، اقتصادی، تورم و گرانی و ترریم، 

مثل انرژی اتمی، بمب اتمی، موشک های بالستیک، مانور های نظامی، 

ی    گستر  نهاد های سرکوبگر و انتظامی و کنترل و تعقیب کبنبنبده   

ها و زندگبی خصبوصبی       ها و تلفن مردم، مثل شنودها و نفوذ به یارانه

 مردم و...
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در جمهوری اسالمی متاسفانه تعری  جهانی از سن کبود  را     -

سال را سن پایان  ۹۳سال و پسران  ۱هم قبول ندارند و برای دختران 

های قانبونبی    دانند که همین موضوع باعث شده که حمایت کودکی می

سال داشته باشیم و حتی کودکانبی را در       ۹۲کمتری از کودکان زیر 

اند. که بعد از   سال در مواردی به حکم اعدام مرکوم کرده ۹۲سن زیر 

 کشند. سالگی آنها را می ۹۲ها در زندان، در سن  نگهداری آن

ی انسان ها  ی س تی برای احقاق حقوق همه در کشور ما مبارزه -

در جریان است از جمله کارگران، کارمندان، آموزگاران، پبرسبتباران،      

دانشجویان، زنان، همه و همه به هر نروی ترت فشار و سرکو  و آزار 

و اذیت هستند و حقوق اجتماعی، سیاسی،انسانی، فرهنگی و اقتصادی 

شود. اما کودکان بعد از زنان   ها پایمال می آن

در شرایط س ت تری قرار دارند. زنانبی کبه      

عالوه بر حکومت، از مرد ساالری هم کبتبک   

شوند، در شرایط تلخ  خورند و سرکو  می می

ببرنبد،      نابسامانی وقتی راه به جایبی نبمبی     

کنند، کتک مبی   کودکان خود را سرکو  می

 سوزانند.  زنند با خشم برخی از آنها را می

کودکان در جمهوری اسالمی به خصوص 

در طبقات فقیر و کم درآمد و حاشیه نشین، 

ی سرکوبگری و ستمدیبدگبی    انتهای زنجیره

ی    هستند، تال  سترگی برای نجات جامعه

ما از این فرهنگ مرد ساالری، پدر سباالری،  

سرمایه ساالری و دین ساالری زور گویانه و   

ی  خود مدارانه نیاز دارد تا عالوه ببر هبمبه       

، ما به کمک خود مردم، کودکان نیز از  جامعه

این دریای وحشت خالصی یابند و هبر روز      

صبح مثل کودکان آلمان نازی مجبور نشونبد  

سر ص  بایستند و به فریادهبای مبامبوران      

سیاسی حکومت ترت عنوان مدیر و ناظم و   

امور تربیتی گو  دهند و بعد فریاد بزنند خامنه ای رهبر  چبرا کبه        

ای در افبزایبش کبود          ی آموزشی خود نقش ویژه نظام سرکوبگرانه

فراری از ترصیل و زیاد شدن کودکان کار و خیابان و کوچه دارد. اکثر  

اند.  کودکان ایرانی از رو  آموزشی ترصیلی جمهوری اسالمی ناراضی

گردند. هر سال آمار  این کودکان لهله زنان به دنبال روزهای تعطیل می

فاجعه بار بیشتری از کودکانی داریم که در مقاطع ترصیلی به دالیبل    

زنبنبد و        کنند و به کوچه و خبیباببان مبی       م تل  تر  ترصیل می

 کنند.  ی مبهمی پیدا می سرنوشت و آینده

در مریط خانواده هم که هر چه به طرف طبقات فقیر و مرروم و   

ها و تقاضای طالق بین  ها و ناراحتی رویم درصد درگیری کم در آمد می

شود که حکایبت از لبجبام         زن و شوهرها و مادران و پدرها بیشتر می

گسی تگی اجتماع و بی توجهی مسئولین به آزادی و عدالت اجتماعی 

مردم دارد. این کودکان آزار دیده در مریط خانواده و ترصیل و سپس  

کودکان طالق، چگونه مردمی خواهند شد برای رشد آینده ی کشبور؟  

های سبرکبوببگبر      بسیاری از همین کودکان و نوجوانان، جذ  سیستم

رژیم شده و چون به جز عقده و خشم و تو سری خوری چبیبزی یباد      

شوند و ببا     اند، به راحتی تبدیل به عوامل سرکوبگر و کشتار می نگرفته

سیبم   کمترین توجه و تشویق و گرفتن امتیازات جزیی مثل موتور و بی

زنند. امبثبال    و پول و داشتن حمایت حکومتی به هر جنایتی دست می

و یارانشان از   “  سعید عسگر” و “  اسمال تیغ زن” و “  اکبر خو  گو ” 

 کجا پیدا شدند؟ 

ای که تولید و باز تولید آموزشی، فرهنگی،روان شناسبی   در جامعه

ا  خشونت طلبی مرض و سرکوبگری است و آموز  انتبقبام    و دینی

جویی ترت عناوین، دیه، حد و تعزیر، شالق زدن، قطع کردن دست و 

پا، سر زدن، از کوه به پایین پرت کردن و سنگسار کردن و کشبتبن       

های زنجیره ای اتبفباق        ها به طرق م تل  همان طور که در قتل آدم

پبیبروزی ببا      “  النصرُ بالرعبب ” افتاد، اساس قوانین آن است و با شعار 

ی کارهایش را پیش مبی ببرد،        ی ایجاد ترس، همه استفاده از اسلره

زورگو و ”یا “ ترسو و توسری خور”سرنوشت کودکانش چه می شود؟ یا 

های م تل  قدرت، خشونت بیشتری را مبی   که در دایره“  تو سری زن

 توانند به کار گیرند. 

ی کودکان و حقوق کودکان بسیار پیچیده و دامنگیر است  ...مسئله

ی آن امبری         ی جبانبببه      و مثل تمام مسایل اجتماعی، بررسی همه

ها نفر بدان می پردازند. من شاید از سر امید   ت صصی است که میلیون

ی خیلی کوچکی از آن را ببیبان      ها گوشه و دردمندی و دیدن واقعیت

 کردم. 

 منصور اسانلو   
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