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 مهاجران جهانی بیانیه روز

 

 جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان 

 را  در امهرزه  ی انهااه   به   ها انسان بشریت، تاریخ در      

 جههان،  در نفر پنج ز سی هر اه امرزه . انا نبود  مهاجرت

 جهایی  همهان  در انسانی کمتر آینا ، در. است مهاجر یکی

 یه   راسهتا  ایه   در. اسهت  آما  دنیا ب  ک  هیست خواها

 اینجها  که   خهو   چه  ! سهم  ": است کافی کوتا  ی جمل 

 "آمای خوش. هستی

 امروز ی اندازه به ها انسان بشریت، تاریخ در 

 نفرر  پنج و سی هر از امروزه. اند نبوده مهاجرت راه در

 است مهاجر یکی جهان، در

 همبسهتیی  ،دزلت ۱۴۷ ک  است شا  سال شصت اه بیش

 به   مربهو   کنوانسهیون  امضهای  بها  را پناهنهااان  بها  خود

 ۱۸ پهیش،  سال هشت ز. انا کرد  ابراه پناهنااان زضعیت

 امهر،  ایه   علهت . نامیانها  مهاجران جهانی رزه را دسامبر

 بها  غیرانسهانی  ز بها  اغلب رفتار ز مهاجران تعااد افزایش

 است. بود  ها آن

 کهردن  جابجا آهادی اه  انسانی هر. است رزش  ما مواضع

 بایها  ز اسهت  برخهوردار  تمها   ز تها   رفتِ ز آما ز خود

. باشا مناسب از برای ک  کنا هناای جایی در باشا مجاه

 زسهای   تما  اه استفاد  با نشانا، کرسی ب  را حق ای  بایا

 اه ن  ز داریم تقاضایی اقتصاد اه ن  ما. ضرزری امکانات ز

 بهودن  مفیها  دربار  ک  است اقتصادی نظا ِ ای  هیرا دزلت

 اسهت  دزلهت  همان درست ای . ایرد می تصمیم مهاجرت

 قههوانی  ز اقامههت حههق بهه  مربههو  قههوانی  زضههع بهها کهه 

 ایه   در دارد اجاه  کسی چ  ک  ایرد می تصمیم پناهناای

 ای  ز نظا  ای  ب  توس . کنا هناای همی  کر  نقط  آن یا

 است. غلط دزلت

 که   هها  آن اریزنها،  مهی  جنه   اه که   ههایی  انسان میان ما

 به   که   هها  آن یا بیریزنا، خشونت ز شکنج  اه مجبورنا

 کننها  مهی  تهر   را خهود  مهیه   اقتصهادی  تنیناههای  دلی 

 .نیست جنایت فرار،. شویم نمی قای  تفازتی

 جابجا آزادی از  انسانی هر. است روشن ما مواضع 

 برخوردار تمام و تام رفتِ و آمد و خود کردن

 .است

  سرنوشهت  ب  اکثرا اریزنا، می ناامنی ز جن  اه ک   کسانی

 ن  ز ام  ساح  ب  ن  نهایت، در ک  آزرنا می رز نامعلومی

 بهاری  غهم  نمایش ب  سرنوشتشان بلک  رسنا، می آرامش ب 

 جویهان  پنها   ایه   اه مملهو  های کشتی ااهی. د شو می مبال

 .            ناشو می دریا ی طعم 

 ااهی. شونا می تلف سربست  کانتینرهای داخ  در ااهی  

 در یهها شههونا مههی ارفتههار انسههان قاچاقچیههان دا  در نیههز
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 در یها . هننها  مهی  خودکشهی  ب  دست مهاجرتی های کمپ

 یها  ز دهنا می دست اه را شان جان کاری نامناسب شرایط

 چه   آن نهایهت،  در شهونا   مهی  کشهت   مشهکوکی  شک  ب 

     است. مرگ با مااز  جاال ، است شا  جران مها نصیب

    گریزند، می جنگ از که هایی انسان میان ما 

 یرا  بگریزند، خشونت و شکنجه از مجبورند که ها آن یا

 ترک را خود میهن اقتصادی تنگناهای دلیل به که ها آن

    .نیست جنایت فرار،. شویم نمی قایل تفاوتی کنند می

 دارنها   اسهفناکی  زضهعیت  که   مههاجر  کودکهان  بر عمز 

 بها  بسیار نیز پناهناای اه بعا ز قب  مهاجر هنان زضعیت

 کهار  رفتاری، با کم، استراحت کار، طوالنی ساعات. است

 شهتم،  ز ضهر   ارسهنیی،  اجبهاری،  حبس حقوق، بازن

 کهار  درآمها،  کهم  مشهاغ   در اسهتفاد   سوء انواع ز تجازه،

 که   رزسپییری، ز  سرارمی کشازرهی، پرستاری، خانیی،

 اه بخشهی  تنها هستنا  دزلتی کم نظارت با مشاغلی عموما

 اسهههت. مههههاجر هنهههان علیههه  خشهههونت رایهههج انهههواع

 

 آن بره  است مهم که مهاجرت سکه دیگر روی 

 ناشی امروز ستیزی مهاجرت تمام هدف و نماییم توجه

 هرای  جنرب   روزه هر مبارزه و مقاومت است، آن از

 .است اجتماعی

 توجه   آن به   اسهت  مههم  که   مههاجرت  سک  دییر رزی

 آن اه ناشهی  امهرزه  سهتیزی  مهاجرت تما  هاف ز نماییم

 اجتمهاعی  ههای  جنهبش  رزه  ههر  مباره  ز مقازمت است،

 اعتصابات، ز سوری  لیبی، تونس، مصر، های انقم . است

 سهو   نیهرزی  که   اهویی  رزه   همه   دسهتییریِ  ز هناان

 که   تصهور  ایه  . اردد مرعو  بایا خازرمیان  در( مرد )

 مهرتجعی   ترزریسهتی  ههای  سیاسهت  ارعها   تسلیم مرد 

 هنهوه  هسهتنا  متحهاینش  ز آمریکا رزسی ، سیاسی، اسم 

 در «کوبهانی » مبهارهان  نوشت  ب . بنشینا کرسی ب  نتوانست 

 برابهر  در مها  پایهااری  آمها  ": نماییها  توج  سوری  شمال

 حفه   فقط آن، المللی بی  حامیان ز داعش های ترزریست

 بهرای  نبهردی  بلکه   نبهود،  ما مرد  کرامت ز شان هناای،

 پایهان  بهرای  تهمش  ز دموکراسهی  انقم ، انسانیت، دفاع

 نبردی را خود نبرد ما. بود جنایت ساهماناهی ب  بخشیان

 مها  دانهیم،  مهی  آن المللهی  بهی   حامیان ز ترزریسم با نیابتی

 به   جههان  سراسهر  در که   ایم افکنا  کسانی پنج  در پنج 

 که   داشهت  توجه   بایا "انا. برخاست  ها انسان با خصومت

 ایه   بهرزه  مجرای ی  ز جن  میاان ی  تنها خازرمیان 

 که   که   اسهت  نظامی ز سیاسی های کشمکش ز ها رقابت

 .اردد می شام  را همی  کر 

 سودجویانه ماهیت در دوستی نوع و انسانیت 

 در حتی داری سرمایه های دولت استثمارگرانه و

 جایی هستند آن خالق خودشان که انسانی تراژدی

 .ندارد

 جویهان  پنا  تقسیم ز ارزپا اتحادی  اکتبر هشتم رزه نشست

 ز اقتصهادی،  ز سیاسی پناهنا  ب  ناامنی ز جن  اه فراری

 شههان پرزنهها  بهه  اقتصههادی مهههر کهه  پناهنههااانی اخههرا 

 دزسهتی  نوع ز انسانیت ک  است آن دهنا  نشان خورَد، می

 هههای دزلههت اسههتثماراران  ز سههودجویان  ماهیههت در

 آن خالق خودشان ک  انسانی تراژدی در حتی داری سرمای 

 ههای  دزلهت  سهران  دزسهتی  انسهان  ز نهاارد  جایی هستنا

 ز نیههاه بهها انطبههاق در ز محههازد ز موقههت داریْ سههرمای 
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 نیست قادر ز ایرد می شک  دزر  هر در سرمای  مصلحت

 تمسها   اشه   نیهز  "مرک " خانم اش . برزد فراتر آن اه

 اهرفت   کهار  به   ز جوان کار نیرزی دادن قورت برای بود

 تر فرب  ز سرمای  ب  خامت جهت در انسان هزار صا چنا

  داران. سرمای  کردن

 و مدیترانه دریای در نفر 2500 بر بالغ مرگ 

 اهرل  ساله سه بچه پسر کوردی آیالن خراش دل مرگ

 شروک  و بررد  فررو  بزرگی اندوه در را جهان کوبانی

 وارد جهران  قاره پنج در بشر آگاه وجدان به عظیمی

 .کرد

 های دولت ارتجاعی، های دسته اتحاد

 مهاجران علیه اروپا و منطقه

 بودیم، انسان هزاران شان غرق شاها اذشت  سال ی  در

 انااه  تعهااد  ب  شا  غرق جو پنا  هشتصا بر بالغ با کشتی

 قهرن  ی  اه بیش ک - تایتانی  کشتی در ک  تاس کسانی

 حافظه   در بیشتر رزه اما س  باختنا، جان -شا غرق پیش

 .نمانا باقی جهان مایای

 یر   در اروپرا  کمیسریون  رئیس غرب؛ پاسخ 

 برای واحد سیاست ی  به اروپا اینکه بر تاکید با نشست

 این در ما موضع": گفت دارد، نیاز مهاجران بحران حل

 وقفه بی ورود ی اجازه که سیاست این است، روشن باره

 خواهرد  هم طور همین و شود متوقف باید دهد، می را

 ".شد

 فهیلم  موردش در سال قریب ب  یکصا اه بعا تایتانی  اما

. آزرد مهی  در را بیننها   هها  میلیهون  اش  ز شود می ساخت 

 مههرگ ز مایترانهه  دریههای در نفههر 2500 بههر بههالغ مههرگ

 کوبهانی  بچ  س  سهال  اهه    پسر کوردی آیمن خراش دل

عظیمهی به     شهو   ز بهرد  فهرز  بزرای اناز  در را جهان

                  .کرد زارد جهان قار  پنج در بشر آاا  زجاان

    

 2 در میلیههونی ابعههاد در اسههترالیا ز آمریکهها ز ارزپهها       

 نمهایش  ز آمانها  هها  خیابهان ن به   آ اه بعا ز قب ، سپتامبر

 نشهان  خهود  اه انسهان  سرنوشتی هم ز انسانیت اه عظیمی

 تها  سرشهنا   های فوتبالیست اه هنرمنا، ز شاعر اه. دادنا

بهه   ناچههار مههاار سیاسههت ز عههادی مههرد  ز هنرپیشهه 

 در خیابانی تظاهرات. شانا هماردی ابراه ز ایری موضع

 هها  دزلهت  می  علیرغم ز افتاد را  ب  جویان پنا  اه حمایت

  اه رسیا  ز خست  جویان  پنا  استقبال ب  انسان هزاران

 

 ز آ  آنهان  ب  ز رفتنا قطار ایستیا  های در طوالنی مسیر

 پاسهخ  امها . دادنها  مهی  باهی اسبا  کودکانشان زب  شیرینی

 بهر  تاکیها  بها  نشست ی  در ارزپا کمیسیون رئیس غر  

 بحهران  حه   بهرای  زاحها  سیاسهت  یه   به   ارزپها  اینک 

 رزشه   بهار   ایه   در ما موضع": افت دارد، نیاه مهاجران

 دهها،  مهی  را زقف  بی زرزد ی اجاه  ک  سیاست ای  است،

  ".شا خواها هم طور همی  ز شود متوقف بایا
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 ای  پلیس کم  ب  مرهها در پس ای  اه اسلونی  ارتش

 کشور ای  مره در استرد  جو پنا  هزاران تا رزد می کشور

    .کنا کنترل را کرزاسی با

 به   کشهور  ایه   خها   اه مههاجران  غیرقهانونی  سفر ترکی 

 رزادیا مقاب  در ارزپا اتحادی  ز کرد خواها مهار را ارزپا

 اتحادیه   به   سهفر  جههت  ترکیه   شهرزناان برای اجباری

 سه   مبلهغ  همچنهی   اتحادی  ای . کرد خواها لغو را ارزپا

 جویهان  پنها   به   بیشهتر  ههای  کم  ارائ  برای یورز میلیارد

 عفهو . اذاشهت  خواهها  کشور ای  اختیار در ترکی  ساک 

 را ترکیه   خا  در مهاجر ۱۳00 حازد باهداشت المل  بی 

 به   جویهان  پنها   ایه   باهاردانهان  ز خوانها  دهنا  هشاار

 خهمف  ز غیرقهانونی " اقهاامی  را  جن  درایر کشورهای

 بایها  فضها  ایه   ز جن  ای  ها ای  نظر اه .نامیا "زجاان

 جاال دل اه ز کنا ای حاشی  تماما را انقمبی تحر  امکان

 بحهران  اه بتوانا داری سرمای  ای، منطق  ز جهانی رقابت ز

 اه بسههیاری. کنهها راسههت کمههر کننهها  تهایهها ز عمیههق

 که   دارنها  سهرد  جنه   دزران در ریشه   امرزه های جاال

 در ز جایها  اشهکال  در دستکم یا ز انا مانا  باقی الینح 

 ادامه   ز انها  شها   طر  مجادا امرزه دنیای معضمت مت 

 نظها   آینها   ز هها  چههارچو   سهر  بهر  جهانی های رقابت

 ز بلهو   ههر  سهم ز کاال ز کار نفوذ های حوه  در جهانی

 به   را جههان  که   اسهت  بحرانی مت ِ در درایر کشورهای

  برد می  آینا  سمت

 جنایتکهار،  ز دیکتهاتور  ههای  دزلهت  را انسانی تراژدی ای 

 حمایهت  با سیاسی اسم  مرتجع جات  دست ز ها حکومت

 شهان  ای منطقه   پیمانان هم ز رزسی  ز غربی دزل ز آمریکا

 کهو   ایه   مسهوول  خودشهان . انها  آفریها   هها  انسان برای

 محتها   های انسان ای . هستنا ها انسان درباری ز اجباری

 نه   دارنها  هماردی ز کاشان  ب  نیاه ازنا  سرمای ای  در

  !باد. ها دزلت ای  بر شر . نارنج  ز ارتش ز باتو 

 !کنید باز را مرزها
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کودکان  روانیوضعیت 

 پناهنده سوری

 آصفه کامرانی :مترجم

 های کشور در اثر جن  ب  سوری  مرد  اه بسیاری

 سوری پناهنا  میلیون ۴ اه بیشتر ز شانا پناهنا  همسای 

 نشی  کرد مناطق ز مصر ,اردن, لبنان, ترکی  کشورهای در

کودکان فرازانی زجود  میان ای  در .کننا می هناای عراق

دارنا ک  مجبورنا ب  منظور رسیان ب  هناای بهتر 

  اه کثیری سفرهای خطرناکی را پشت سر بیذارنا. تعااد

 تنهایی ب  اغلب هد  جن  کشورهای اه ک  ای  کودکان

 در بشر حقوق نقض ز استفاد  سوء اه کننا، می سفر

 امنیت ارزپا اتحادی  در تا اریزنا می خود کشورهای

 سرباه عنوان ب  استخاا  دلی  ب  آنان اه بسیاری. بیابنا

 آثار دییر یا ماار  ب  حممت اجباری، اهدزا  جن ،

 .کننا می فرار خود کشور اه سوری  در جن 

 همرا  ب  تواننا می کودکان پناهنا  سوری اه برخی

 ساک  آنجا در ز کننا پیاا سرپناهی هایشان خانواد 

 کردن پیاا ک  چنا هر نیست، ماجرا پایان ای  اما شونا.

 هناای ب  را آنها توانا می مناسب،  ناحتی    سرپنا  ی 

 کرد فراموش نبایا زلی کنا،  نزدی  تر طبیعی ز ام  تر

 مهاجرت ز جن  اه ناشی رزانی ز رزحی اثرات ک 

 باشا. می همرا  پنا  بی کودکان  ای  با همچنان

ی اه کودکان پناهنا  سوری هناای ا هفتادز ن  درصا

سرشار اه استر  ز اضطرا  را تجرب  کرد  انا. ای  

مشاها  صحن  های  استر  ز اضطرا  اغلب ناشی اه

 تیر انااهی، ضر  ز شتم ز یا اه دست دادن یکی اه 

حازد نیمی اه کودکان دارای نشان   است.اعضای خانواد  

ها ز اختمالت استرسی ز اضطرا  هستنا، چراک  اغلب 

های  بیش اه د  مرتب  در طول مات جن  با زقایع آسیب

 رزحی مواج  شا  انا. 

 پناهنده کودکان از درصد نه هفتادو 

 را اضطراب و استرس از سرشار ایی زندگی سوری

 .اند کرده تجربه

 

آمارهای ارائ  شا  توسط کمیسرای عالی ساهمان بر طبق 

کود  سوری  ۳۷00مل  در امور پناهنااان، اکنون بالغ بر 

جاا اه خانواد  ز ب  دزر اه زالاینشان هناای می کننا ز 

 خانواد  سوری، بازن پار هستنا. ۷0000بالغ بر 

اثرات ز نشان  های آسیب های رزحی ز رزانی ای ک  

ی ب  آن مبتم هستنا، در مقایس  با کودکان پناهنا  سور

دییر کودکانی ک  آنها هم جن  را تجرب  کرد  انا، ماننا 

کودکان پناهنا  فلسطینی ز بوسنیایی بسیار بیشتر ز 

چشمییر تر است. ب  طور کلی افسردای رایج تری  

رزانی شایع در ای  کودکان می باشا. بر  –بیماری رزحی 

، اثرات ناشی اه ای  بیماری اسا  ارهیابی های انجا  شا 

 در تعاممت رزهان  آنها کامم مشهود می باشا. 
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 اثرات میزبان کشورهای در کودکان ای  شان ساک 

 تبعیضات شام  دارد ک  همرا  ب  را مختلفی اجتماعی

 ز اقتصادی اویش، بحران در نژادی، اختمف ز قومی

 در حاضر حال باشا. در می اجتماعی معضمت دییر

 ارزپا ز آمریکا ب  شا  پناهنا  کودکان نیاههای مورد

 های علت اه ک  باشا می دست در ناچیزی اطمعات

 نسبت کشورها ای  در کمتری کودکان حضور آن احتمالی

 می باشا. اردن( ز )لبنان همسای  کشورهای ب 

 روانی و روحی زای آسیب های نشانه و اثرات 

 در هستند، مبتال آن به سوری پناهنده کودکان که ای

 تجربه را جنگ هم آنها که کودکانی دیگر با مقایسه

 بوسنیایی و فلسطینی پناهنده کودکان مانند اند، کرده

 .است تر چشمگیر و بیشتر بسیار

بسیاری اه کودکان مجبورنا برای تامی  هزین  های حیاتی 

ک  در  دییر اعضای خانواد  کارهای سخت انجا  دهنا

حتی کود  هفت سال  هم دیا  می  میان ای  کودکان

شود. در طول ماههای اخیر کودکان هیادی در حال تبعیا 

متولا شا  انا، بازن آنک  اه اسناد شناسایی ز شناسنام  

نوهاد  ۷۸۱بر طبق آمارهای موجود،  برخوردار باشنا.

سوری در کمپ های پناهنااان متولا شا  انا ز بالغ بر 

 ناسایی هستنا.درصا آنها فاقا اسناد ش ۷۷

دختران سوری پناهنا  شا  بسیار آسیب پذیرتر اه پسر ها 

% آنها هر رزه ز یا چنا رزه در هفت   ۷5هستنا ز حازد 

را با سر دردهای شایا سپری میکننا ک  ای  آمار برای 

 % است. ۴۴پسران حازد 

در مطالعات انجا  شا  بر رزی نقاشی های ای  کودکان، 

ردن، خون زتفن  در اکثر نقاشی کود  در حال اری  ک

های مشاها  شا  است ز در برخی نیز اه دست دادن 

خانواد  هایشان ب  تصویر کشیا  شا  است. متاسفان  

هنوه درمان های جای ز کارآما برای ای  کودکان بطور 

 جای آغاه نشا  است.

در آمریکا، مشاها  شا  ک  بسیاری   انجا  شا  در مطالع 

مسلمان پناهنا  شا  با برخوردهای ضا اه کودکان 

اسممی رزبرز می شونا، آنها ب  خاطر داشت  نا  های 

عربی ز یا ابراه ز بیان عقیا  های مذهبی خود مورد آهار 

دختران برای رفت  ب  مارس   ،ز اذیت قرار می ایرنا

مجبورنا حجا  خود را بردارنا تا بتواننا ادام  تحصی  

کودکان هم دختران ز هم پسران ب  دهنا. بسیاری اه ای  

خاطر ای  اون  تبعیضات ایائولوژیکی مارس  را تر  می 

کننا ز خطر باال رفت  میزان افسردای در ای  کودکان 

 بیشتر می باشا.

نیاه ب   ,برطبق نتایج حاص  اه تحقیقات انجا  شا 

حمایت های جای اجتماعی ز برقراری امنیت باال برای 

نواد  هایشان بسیار ضرزری می باشا. ای  کودکان  ز خا

مخصوصا زجود برنام  هایی ک  تبعیضات  مختلف را 

کاهش دهنا تا اجاه  دهیم ای  کودکان هم اه آینا  ای 

 رزش   بر خوردار باشنا. 

 

 

 منبع:

The educational and mental health needs of 

Syrian refuugee Children/Migration policy 

institute 20۱5 
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 به بهانه ی هرندی 

 فران  جواهری

 کارت  کوچ  شهر تا برسا غار درزاه  ب  پایتان بایا

 کنیا. در  حازدی ز محل  درزاه  غار  را تا خوابها

 
 اجتماعی ز اقتصادی مناسبات ک  شهری در دل تهران

 ت  تا کود  فرزش  خریا ز اه. دارد را خود خاص

 اجار   ای چادرهای اه کننا  مصرف تا ساقی اه فرزشی،

خیری ، اه شرخرها تا کودکان کار، قا  ب   موسسات تا

قا  مسجا ز حسین ، همی  فوتبال عریض ز طوی  ز 

. کودکانی ک  معتادان خماری ک  ب  دیوارش تکی  هد  انا

ز  را برای سانایس می ایرنا رهیذریآستی  هر َ

 رزابط اه ای پارانشان عاه  کربم شا  انا. سیستم پیچیا 

 خریااران اه ای ملقم . برنا می سود هم اه هم  ک 

        .قارت ز شیش  بهشت،

 ایرد نمی موش خاا رضای محض ای ارب  هیچ قولی ب 

شود،  نمی بلنا خاا رضای محض زصاایی سر هیچ ز

کردنا ک  مرد   زقتی خبرازاری ها اعم  9۴آبان  ۱۸رزه 

نکت  ای ک  توج   مح  ب  پار  هرنای حمل  کرد  انا،

ها را جلب کرد، محتوای خبر نبود بلک  میزان ز نحو  

اه طرفی همشهری اه آن ب  عنوان  .رسان  ای شان آن بود

ز اه یاد کرد  "تصمیم بزرگ اهالی برای نجات محل "

طرف دییر بر اسا  ازارشات رزهنام  شهرزنا ز 

هاات عینی، مرد  محل ، حمل  را تکذیب کرد  ز مشا

  مسوولیت حمل  را بر اردن شهرداری انااختنا. ب  نظر

می رسا، ای  پوشش رسان  ای استرد ، در راستای جلب 

توج  عمو  نسبت ب  اقاامات موثر زکارای شهرداری،  

  است!شا  انجا  

  تابستان امسال اوضاع هرندی به حدی

طرح انضباط "جدیدی به نام بحرانی شد که طرح 

از زیر آستین شهرداری و شورای شهر  "اجتماعی

 .بیرون زد

تابستان امسال ازضاع هرنای ب  حای بحرانی شا ک      

اه هیر  "طر  انضبا  اجتماعی"طر  جایای ب  نا  

تا  ۱500آستی  شهرداری ز شورای شهر بیرزن هد. شمار 

د  بودنا، لره  کارت  خوابی ک  پار  را قبض  کر 2000

بر اناا  مایران شهری انااخت. اه سوی دییر دیاار های 

خبرساه اعضای محتر  شورای شهر ز شهردار اه هرنای 

شا. در ای  میان ازارش شجاعان ، بیست ز  نق  مجالس

سی را نیز نبایا فراموش کرد ک  مقام  ای سوهنا  برای 

.         طر  جایا شهرداری فراهم نمود.

 

انضبا  اجتماعی ک  هیر عنوان انضبا  اه همان طر  

طر  های قایمی ز آشنای ضربتی است، ب  نق  اه 

تهران  استانااری اجتماعی امور شهریور مایرک  سیازش

 های فوریت قراراا  طر : »ای  اون  تشریح می شود

 انضبا " را آن تهران شهرداری ک  اجتماعی خامات

 تا تهران شهر ک  شام  ست ناما. طرحی می "اجتماعی
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 ساماناهی را دیا  آسیب افراد ز متجاهر معتادان بتوانا

 شود می تمش طر  ای  قالب در حقیقت در. کنا

 برخی ز خوا  کارت  هنان متجاهر، معتادان متکایان،

 سیمای شان آلود  موجب ک  دییر اجتماعی های آسیب

 « کنیم.  ساماناهی را شونا می تهران شهر

  از مشارکت مردم با مدیریت نمای  زیبای

شهری که درحاشیه اش  سرمایه گذاران به تهران 

آمدند و رفتند؛ سخن از ابهامات مالی شهرداری شد و 

  .کسی نشنید

اینجاست ک  ساکنان درزاه  غار در راستای مشارکت در 

آبان خود ب  خود زارد  29ز  ۱۸طر  های شهری در 

برق ز باد  عم  شانا! مشارکت مرد  محل  ب  سرعت

رسان  ای شا ز آ  اه نهاد ملتی بیرزن هد. کار باال کشیا ز 

هم  زظیف  دانستنا ک  عکس العم  نشان دهنا. در 

راستای مشارکت مرد  مح ، معتادان متجاهر هن ب  

سرعت جمع آزری شانا. عا  ای هنوه در پار  هستنا 

نفر می رسا، بقی  ب  اماکنی  ۳00ک  شمارشان ب  حازد 

در  فرحزاد ز .... پنا  برد  انا. نمایش هیبای اه  چون

مشارکت مرد  با مایریت شهری ک  درحاشی  اش  

سرمای  اذاران ب  تهران آمانا ز رفتنا  سخ  اه ابهامات 

  .مالی شهرداری شا ز کسی نشنیا

 ک  سالهاست شهر شورای ز شهرداری ضربتی های طر 

 انضبا  فرسود ، بافت بهساهی ساماناهی، عنوان هیر

ها  خوا  کارت  انسانی، غیر رزیکردی با...  ز اجتماعی

. جمع آزری می کننا شهر سطح اه ضایعات همچون را

 می هر بار با شک  ز نامی جایا تکرار ک  باطلی چرخ

  .شود

االن دییر خبرها ساکت شا  است. چرخ درزاه  غار مث  

 خشمیی  ز خالی نیا  با کارت  خوابها همیش  می اذرد.

 در. هجو  می آزرنا خیری  سمت ب  پتو غذاز دنبال ب 

 در. هننا می هج  نیهبانها ز لیا مشت دییر هیر سوی

می  دییر ایی اوش  در ز کننا می مصرف ایی اوش 

میرنا.

  

ای  چرخ اعتیاد است ک   رزه ب  رزه تنا تر می شود.  

کارار، کارمنا، کود ، هن ز مرد هیر چرخ هایش تبای  

ب  آسیب اجتماعی ز مبلمان ناساهاار شهری می شونا. 

شکاف طبقاتی، آنها را ب  اوش  هایی چون پار  هرنای 

ز در  فرحزاد تف می کنا،  چرا ک  هیر چرخ باط  فقر، 

 عاالتی ز  افسردای دزا  نیازرد   انا.  بیکاری، بی

 

 منابع

 مشاهدات عینی

 ۲۸۸۹ ؛ شمارهآبان ۷ شنبه پنج ۱۳۹۴؛ امروز رمانآ

  ۱۳۹۴؛  ۷۲۴ شمارهروزنامه شهروند؛ 

 همشهری انالینسایت  
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 کارتن کودکان سر بر چه

 ؟ آمد هرندی خواب
 سام بوربور

 هرنای میاان در ها خوا  کارت  ب  حمل  اه ماتی

 موضع دییری اه پس یکی اجتماعی فعالی  ز مییذرد

 بی ، ای  در  می دهنا. انجا  مورد ای  در هایی ایری

کثیف  آن ز دستانِ های اعتیاد ز ریش  ماجرای اص 

 اهمیتی کم جزئیات ب  ز شا  فراموش مخار مواد مافیای

 پرد  پشت دستان شود. ای  فرافکنی، معلول می پرداخت 

 صورت مهم، سوال ای  ب  پاسخ اهای در ک  است ای

 دییر ای اون  ب  را مسائ  ز کننا می پا  را مسول 

 . شود منحرف  عمومی اذهان تا می نماینا مطر 

 سرعت ب  ز ارفت  را جامع  نفس اعتیاد، ک  همانیست دیر

 ای  با مقابل  برای ها خانواد  است. تکثیر حال در

 ز نیستنا برخوردار دزلتی های حمایت اه مخر  زیرز 

 .پرداهنا می آن با مباره  ب  تنهایی ب 

 کودک، حقوق محترم فعال شود می دیده بعضا 

 نگاهی با کارشناسانه غیر های نظر اظهار در ایکس، آقای

 همچون حوادثی مورد در پایین، به باال از و متکبرانه

 داند می هیچ الیق را ها خواب کارتن هرندی،

حقوق کود ، آقای  محتر  فعال شود می دیا  بعضا 

 نیاهی با کارشناسان  غیر های نظر اظهار در ایکس،

 همچون حوادثی مورد در ،پایی  ب  باال اه ز متکبران 

 اویی .دانا می هیچ الیق را ها خوا  کارت   هرنای،

 انسانی کنا، می صحبت انسان مورد در ک  کرد  فراموش

 مسوزلیت از ب  نسبت دزلت ز جامع  ز دارد حقوقی ک 

 اه کردن خالی شان  با دزلت ک  زظایفی . دارنا هایی

 غیر عملکرد با هایی خیری  آمان پایا موجبات آنان،

 است. نمود  فراهم را ها آسیب بعضا ز ای حرف 

 ک  فعالینی اه انتقادهای آقای اییرگ هم رسا نظرمی ب 

 را خوابی کارت  معضمت ز کرد  تر  را اعتیاد خود،

 خواهی سهم بیشتر ب  منظور شناسنا  می ما هم  اه بهتر

 است. مصو  های بودج  اه هر چ  بیشتر موسس  خود،

  

 تا هد  باال آستی  ک  فعالینی ای حرف  غیر رزیکرد البت  

 را آنها نهایت در ز بکاهنا ها خوا  کارت  رنج کمی اه

 را خود قلم  دعوت کننا  نابودار آشا  خون ای  تر  ب 

 ریش  شان ب   تیش  تا داد  دست امثال آقای ایکس  ب 

موسساتی چون موسس   عملکرد در جستار اناکی با. هننا

 مجموع، تفازت در ک  یافت خواهیم آقای ایکس در

ناارد ز هر کاا  تحت  زجود رزیکردشان در چناانی

 عنوان  ان جی از ز ...  فعالیت خیری  ای انجا  می دهنا.

 اعتیاد بیماری ک  موضوع ای  بیان با ابتاا آقای ایکس،

 مانا می باقی زی در معتاد فرد بهبود اه پس حتی هموار 

 نظری اظهار در سپس کنا  حمل  می امرزه پا ِ افراد ب 

         ذه  در ک  بر می دارد پرد  قرارهایی اه عجیب

 بابت بود قرار ک  دیرزه کننااانِ مصرف»:نمی انجا

 زارد جامع  ب  خود تخریب دزران در ک  هایی آسیب

 ب  پاکی اه پس ز بماننا باقی امنا  معتادان انا، آزرد 

 ب  تبای  حاضر حال در کننا، خامت جامع 

 ها رسان  با رزه هر ک  شانا اجتماعی های شخصیت
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 ز احساسی کامم تبلیغاتیِ متاهای با ز کرد  مصاحب 

 پیرامونِ معصومان  رُمانتی ِ فضای نوعی غیرعلمی،

 با ارتباطی هیچ ک  کننا ایجاد خوا  کارت  معتادان

 اله  اعتیاد زرط  اه آنان نجات برای ک  مادکاری فرآینا

 « .ناارد است،

 : است ای  سوال اه امثال آقای ایکس ز اییرگ حال

 بیمار چیست؟باالخر  معتاد، بیمار است یا مجر ؟ خامت

  خیر؟ یا دارد خامت زفعالیت اجتماعی را صمحیت

 می بر معتاد فرد ب  فقط اعتیاد بیماری ب  ابتم عل  آیا

 معتاد فرد ب  اجتماعی زارد   های آسیب تکلیف اردد؟

 در مرد  بر عراق با جن  سال ۸ اه ناشی فشار ؟ چیست

 اقتصادی مشکمت دارد؟ فشار جای قص  ای  کجای

 غار درزاه  مرد  آیا کنیم؟ می چ  را تحریم سالها اه ناشی

 پرتا  برای پیشرفت  های دستیا  ب  دسترسی مولوی ز

  داشتنا؟ را کارت  خوابها میان ب  آتش

زقتی م  ز شما در خان  های ار  خود برای دنیا خوا  

های هیبا می بینیم. هنان در میاان هرنای مورد حمل  

نیهبانان پار  قرار می ایرنا، با رکی  تری  الفاظ 

درد ضربات مهل  ب  جسم ز پذیرایی می شونا ز اه 

رز  ساعتی شیون ز هاری میکننا. نمی دانم ضرب  ای ک  

هن بیچار  را دز متر آنطرف تر پرتا  کرد، مهل  تر بود 

 یا الفاظ رکیکی ک  رزحش را آهرد. 

 دیوار اه تر کوتا  دیواری هم باه  کنیم، فکر ک  بیشتر

 ک  "ای متجاهرآزار " شما قول ب  معتاد هن ز مرد هزاران

 پیاا کشنا می را مرگ انتظار خوابی کارت  با ها درخیابان

 تارا  ب  ملی های سرمای  در سهمی ک  کسانی کنیم  نمی

 نمودیا را خود تمش تما  ک  خو  چ  ز ناارنا ما رفت 

 ؟ شانا چ  هرنای کودکان نپرسیم ک 

 کارت  کودکان شا، اشود  ها خوا  کارت  ب  آتش زقتی

 کارت  جمعیت اه% ۱ مسوولی  قول ب  ک  هرنای خوا 

 ؟ شانا چ  دهنا، می تشکی  را کشور خوابهای

 که نمودید را خود تالش تمام که خوب چه 

 ؟ شدند چه هرندی کودکان نپرسیم

 های بیماری دچار ها خوا  اهکارت  باالیی بسیار درصا

 پایان رزههای آنان اه بعضی ز هستنا خطرنا  ز مسری

فعال  ی  عنوان ب  .کننا می سپری را خود هناای

ک  در پاسخ ب  آقای ایکس  دانم می خود زظیف  اجتماعی،

 زضعیت بهبودی جهت در توانا می همانی معتاد »ک  می اویا:

 امکانات برخی هم اار باشا، رسیا  عجز ب  ک  کنا اقاا  خود

 شود، می داد  قرار اختیارشان در ار  لبا  ز غذا ماننا ابتاایی

 قرار اما است شان فعلی شرایط تغییر جهت انییز  ایجاد برای

 هم اه را هایی خانواد  بعضا خود، اعتیاد با ک  کسی نیست

 عنوان ب  کرد ، رها خود حال ب  را خود فرهنا ز هن ز متمشی

 ز کما تشویقی های بست  ز بخورد چلوکبا  شب هر پاداش،

 ب  ار  آغوش بیاینا ای عا  هم شب هر ز کنا دریافت یخچال

 می باه عجز ب  رسیان اه را ها آن سیستم، ای  بیشاینا  رزیش

 «.بماننا ثابت اعتیاد مرحل  همان در آنان شود می باعث ز دارد

 ز کنم یادآزری را خوابها کارت  قبال در دزلت زظایف

 نمی مرگ اعتیاد، تر  برای را "عجز" اعم  می دار  

 دانم.

 خود وظیفه اجتماعی،فعال  ی  عنوان به  

 خوابها کارتن قبال در را دولت که وظایف دانم می

 ترک برای را "عجز" اعالم می دارم  و کنم یادآوری

 دانم. نمی مرگ اعتیاد،
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علمان زندانی  و همای   م

"عدالت اجتماعی"  

 گزارش شنیداری و نقل به معنی، روز دوم همای 

 اکبر یزدی

رزه پایانی ز در زاقع جلس  ی دز ِ همایش در دانشیا  

ان جی از کنار در   ۱9 – ۱۸تهران آغاه شا. حازد 

نقش  -زرزدی غرف  داشتنا. جلس  با عنوان آی تی سی 

ز  -فرازرد  های علمی امرزه در رابط  با نت ز کامپیوتر

طره استفاد  اه آن در آموهش پرزرش آغاه شا. اه ای  

ی آن الی ،  در دزرتری  نقا  محرز  با بابت کمسها

برقراری ی  پاییا  اینترنتی می تواننا در دستر  همیان 

هم  چیز خو  "قرارایرنا. در ای  حول ز حوش فضای 

چه  ز شش درصا "ز  "درست خواها شا"ز  "است

ز انیار هیچ مشک  ز مانعی در سر  "پیشرفت داشت  ایم

ان را می بلعیا ک  را  نیست در همایش جریان داشت. هم

توسط ی  نفر  اه خود پن  مربوط ، آی تی سی ب  سخر  

کودکی ک  حتی اه امکانات » ارفت  شا ز اعم  نمود:

ابتاایی ی  مارس  برخوردار نیست، آی تی سی ب  چ  

کف «)کارش می آیا ز ای  حرف ها قص  ز حرف است.

 هدن حضار(

س  برای ای  پن  تا ظهر ادام  داشت. بعا اه غذا جل

سخنرانی زهیر با ی  کلیپ ز البت  تمزت قرآن دزبار  

هم  چیز خو   "آغاه شا. سخنرانی زهیر شام  کلیاتی اه

ز سخنانی  اه ای  دست  "فمن ز فمن کردیم"، "است

زهارت آموهش ز پرزرش با  "ادام  پیاا کرد. برای مثال

ی  زهیر کارش پیش نمی رزد، چون هم  ی جمعیت 

ما توانست  ایم عاد میلیاردی  "ز "شام  می شودایران را 

بعا اه ای    "اه توان مارس  ساهان استفاد  نماییم.

 افاضات سال  را تر  کرد ز رفت... . 

نوبت ب  ارز  هنرمناان ) هنرپیش  ها( رسیا.  ستار  

زهیری می » اسکناری پشت تریبون  رفت ز افت:

دییران را هم خواهیم ک  سخنرانی نکن ، بر  بشین  حرف 

اوش کن . تا کنون سمینار ز جلسات ز حرفهای خو  

هیاد هد  شا . آن چیزی ک  نااریم عمل . کار ما شا  

مشکمتمان را با الریزان ح  کنیم.  با مارس  ساهان ز 

)کف « الریزان ک  نمیشود عاالت آموهشی را برقرار کرد.

ا ز ما احتیا  داریم ب  جای ای  همایش ه.» هدن حضار( 

کف هدن «.)کنیر  ها چهار تا عم  مثبت انجا  بش 

حضار(

 

در ارتبا  با عاالت » آقای صالح اعم   نیز فرمودنا: 

را یاد ارفت.  "شنیان "آموهشی ز مشکمت اساسا بایا

م  فکر می کنم ای  امر دیا  نمی شود. یعنی یاد نیرفت  

تعریف کرد ک  برادر صما بهرنیی « ایم ک  اوش باهیم.

صما ی  رزه ب  بچ  های کم  می اویا کتابها »افت :

بیذاریا. امرزه در  داد هدن داریم ز اه آنها را کنار 
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خواست فریاد بزننا. زلی بچ  ها تعجب می کردنا ک  

معلمشان اه آنها می خواست ک  فریاد بزننا. زلی آنها 

متحیر ز قادر ب  ای  کار نبودنا. ک  باالخر  صما خودش 

مجبور می شود، فریاد بزنا ز بچ  ها هم شرزع ب  فریاد 

مسوولی  مارس  ب  در کم  می آینا ز می هدن می کننا. 

پرسنا چ  خبر است. صما می اویا خبری نیست. ما 

امرزه در  داد هدنا داریم. بچ  ها بایا فریاد هدن بلا 

آقای اعم « باشنا ک  شما ببینیاشان ز ب  آنها توج  نماییا.

)کف هدن « پس فریاد هدن را بایا یاد ارفت.» ادام  داد:

 حضار( .

  به آقای وحید رسید. ایشان ضمن نوبت

آیا » پرداختن به موضوع عدالت آموزشی اعالم نمود:

معلمی که بخاطر تقاضای صنفی در چند خیابان 

آنطرفتر،  باید پشت دیوار های زندان باشد! این جزو 

عدالت آموزش محسوب میشود؟ آیا معلم رکن مهم 

و سخنانی در این راستا.)کف «  عدالت آموزشی نیست؟

 دن ممتد حضار(ز

نوبت ب  آقای زحیا رسیا. ایشان ضم  پرداخت  ب  

آیا معلمی ک  » موضوع عاالت آموهشی اعم  نمود:

بخاطر تقاضای صنفی در چنا خیابان آنطرفتر،  بایا پشت 

دیوار های هناان باشا! ای  جزز عاالت آموهش محسو  

ز «  میشود؟ آیا معلم رک  مهم عاالت آموهشی نیست؟

 در ای  راستا.)کف هدن ممتا حضار( سخنانی

با توضیح مفص  آقای ....... قرار بود فیلمی اه هناای ی  

معلم با همکاری رخشان بنی اعتماد ساخت  شود. از اعم  

کرد طی آمار تحقیقات هیادی ک  انجا  دادیم، یکی اه 

تآثیر اذار تری  افراد در جامع ، معلمان می باشنا. لذا 

درزن ی   ناای ی  خانم معلم درموضوع فیلم ما ه

 های باهی با خمقیت اه رزستا را نشان می دها ک 

برای آموهش استفاد  می  موبای  همینطور ز کامپیوتری

نمایا، تا خشکی آموهش با کتا   درسی  را با جذابیت 

زسای  دییر، جبران نمایا ز در ای  کار موفق می شود. 

یر ذیربط  تمامأ ای  منتهی اه جانب نهاد ها ی ذیربط ز غ

فیلم با جممت  چون معلم بایا ای  کتا  را در  باها 

 ز بایا چنی  ز چنان کنا، درنهایت ساخت  نشا.

چون زقت تما  شا  بود، آقای توکلی نماینا  ی مجلس 

ز زهیر کار سالهای ازای  انقم ، اجاه  خواست پنج 

سیا دقیق  صحبت کوتا  داشت  باشا. تا ب  پشت تریبون ر

پنج تا اه کارهایی » خانمی محجب  با صاای بلنا فریاد هد:

)کف « ک  توی مجلس برای معلمها انجا  دادی نا  ببر.

کارهایی ک  فکر می کنم » هدن حضار( ک  ایشان فرمودنا:

ضرزریست پیییری می کنم ز برای پاسخ دادن اینجا 

ز دز خانم دییر موضوع معلمان «خامت نرسیا  ا .

سوال کردنا. )کف هدن حضار(..... ز آقای  هناانی را

دکتر توکلی شعری اه رحمانازست را قرائت کردنا ز 

 رفتنا.... . 
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 .تنیس تعطیل ها جمعه

 سام بور بور

 ز خیا  عمو ، پاییز سرد رزههای آخری  در اکنون هم

 خیابان، ز کار کودکان اه دفاع جمعیت در کود  یازر 22

 ای  اه نفر ۴6. کننا می همراهی را آموه دانش 9۱

 اه باهمانا  کاراران نفر ۴5 ز کار کود  هنرجویان،

 .                    .هستنا تحصی 

 

 شیانا دزر  یامعکا : 

 تحصیلی پای  ۱۱ سال، چهار طی در ک  آموهی دانش اه 

 تغییر رزه ب  رزه ک  آموهانی سواد تا اذاشت  سر پشت را

  .                کننا می احسا  بیشتر را

 

 شیانا دزر  یامعکا : 

 کاراا  در کار مشغول غرز  تا صبح اه ک  کودکانی 

 همان دییر  ز کفاشی ز ... هستنا ز بنایی ، خیاطی های

 . ناارنا خوانان در  برای توانی ز

 کمتر خیابان کودکان کار اه ها، کاراا  در کار دلی  ب 

 ک  است فرصتی تنها جمع ، رزههای شونا. می دیا 

 ا.دارن استراحت برای

 ز آباد عبا  خازران، ری، شهر زردآزرد، شهریار،  اه

 رساننا می هایی کم  ب  را خود اطراف، های خیابان

 کم  " را اسمش خیا  عمو پیش، انای ز سال د   ک 

  نا  با امرزه تا  ۱۳۸9  سال اه ز اذاشت " خمقیت

 .دها می ادام  خود کار ب  " نوشت  و خوانان هنر"
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 ، نشود فراموشمان  کار کودک فعالین و من اگر

       .نیست تعطیل گاه هیچ ها جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ست هیبایی ز است محبت ما رسالتِ کتا ِ

 بوس  های بلب  تا

 .بسراینا ارغوان شاخِ بر

 

 فرجا  نی  را شوربختان

 ز آهاد را برداان

 ایم خواست  امیازار را نومیاان

 انسان یزدانیِ تبارِ تا

 را جازیاانش سلطنتِ

 خا  قلمرزِ بر

 .باهیابا

 ست هیبایی ز است محبت ما رسالتِ کتا ِ

 خا  ههاانِ تا

 کی  ی تخم  اه

 .نبناد بار

 شاملو
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 امید کودکان یاری سرای

 سیکا( )

 عمومی سیکاروابط  -نادیا گرجی 

فعالیت  9۳سرای یاری کودکان امیا )سیکا( اه تابستان 

رسمی خود را در حوه  کودکان کار ز خیابان آغاه غیر

مجوه فعالیت با شمار  ثبت  9۴کرد. در اردیبهشت سال

        اه زهارت کشور دریافت نمود. ۷۴0

های مانی فعال در حوه  کود ، سیکا هماننا هم  ی نهاد

ت ی سوادی مواج  شا. لذا با همکاری جمعیبا معض  ب

آقایان علی صااقتی دفاع اه کودکان کار ز خیابان، 

خیا )عمو خیا ( ز  سا  بوربور جهت آموهش هنر 

خوانان ز نوشت  ب  معلمی  سیکا ب  ارا  دعوت شانا. 

آموهش رزش عمو  "ا  آبان ما ، پرزژ  ۳0در تاریخ 

 آموهاار آغاهشا. ۱۱ب   "خیا 

دییری نیز با عنوان  اجرای ای  طر ، پرزژ ضم  

ای ارا  شناسایی ز تحلی  معضمت مناطق حاشی "

ب  پیشنهاد ز سرپرستی آقای بوربور  ")فوتبال ز باغ خلج(

 اه اعضای سیکا آغاه شا. نفر  ۱5با تشکی  تیمی 

 ۱5، در همی  راستا در رزه سیکا ی  نهاد مانی است

نهادهای مانی با  زتآذر، نشستی  تحت عنوان تفا

برنام  با های خیری  توسط سیکا برازار شا. ساهمان

سخنرانی آقایان علی صااقتی خیا   نویسنا  ز ابااء 

آموهی، محما ذزالفقاری استاد کننا  رزش نوی  سواد

 برازاردانشیا  ارا  ز سا  بوربور فعال حقوق کود  

  شا .

    

 

 

موثری های امید است سیکا در آینده گام

 در راستای جنب  لغو کارکودک بردارد.
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 خیاط عمو روش معرفی

 سام بوربور

 در نوی  رزشی پارسی، هبان ب  نوشت  ز خوانان هنر

  است . سوادآموهی

 ب  ز است شا  طراحی "کااذاری" پای  بر رزش ای  

  اه بیشتر بسیار رزش، ای  در یادایری سرعت دلی ، همی 

  است. مرسو  های شیو 

 مهارت ب  حرزف شناخت  ز یادایری شیو ، ای  در  

 ارز  دز ب  الفبا حرزف جااساهی با ز شا  تبای 

 آموه دانش برای را فراایری ،"استثناء غیر" و "استثناء"

        میکنا. آسان توجهی قاب  شک  ب 

 تحت شیو  ای  با بسیاری  سوادان بی ز کودکان کنون تا

                   .انا ارفت  قرار آموهش

 

 اه برخی ز تهران شهر در ۱۳۸9 سال اه رزش ای 

 افراد  ز خیابان ز کار کودکان آموهش برای ها شهرستان

 در ۱۳9۳ سال در. رزد می کار به تحصی  از باهمانا 

 ز سیستان استان پرزرش و آموهش مشارکت با طرحی

 منطق  در زاقع "رضا اما  مارس " در بلوچستان

 ارفت قرار استفاد  مورد آهمایشی صورت ب  "دشتیاری"

 آموهااران اه برخی  مذکور، طر  موفقیت اه پس ز

                شانا . آموهش ب  مشغول رزش ای  با منطق 

. است متغیر  افراد س  ب  توج  با آموهش، همان مات

 دقیق  ای 90 جلس  ۳0 در سال، ۱0 اه باالتر آموهان دانش

 ۱0 اه کمتر آموهان دانش ز بنویسنا ز بخواننا تواننا می

 فرا خوبی ب  را نوشت  ز خوانان جلس ، 60 در نیز سال

     ایرنا می

 شونا : می معرفی صورت ای  ب  ، شیو  ای  در حرزف

 مورد حرف برای نشان  اسا  بر داستان تعریف 

                              (  برنج مث   ) نظر

 سوی اه آن تلف  ز کانشان  نمایشی اجرای 

  آموهاار

 با  همرا  ، نشان  کا نمایشی حرکت اجرای نهایت در

 .آموهان دانش توسط آن تکرار

   ک  است رزش عمو خیا ، ای  های زیژای دییر اه

 فرازانی نشا  ز انرژی با ها، نشان  کا ز آزاها ها، نشان 

 افزایش باعث خود ک  شونا می داد  آموهش کودکان ب 

                   شود. می یادایری ب  شوق ز انییز 

 نفس ب  اعتماد ایجاد در یادایری، باالی سرعت همچنی 

 در طرفی اه است. داشت  ای زیژ  تاثیر آموهان دانش در

 ب  باهاشت صورت در سریع باهیابی فرصت ، شیو  ای 

        دارد . زجود سوادی بی
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کودک کار  مصائب و 

  نگاههای دست دومی

 اکبر یزدی                                        

جالب تری  ز عجیب تری  اتفاق در  رزانشناسی، انا   

در آکادمی  "کود  کار "بودن آهمونهای سنجش برای

های جهان است. درهر همین  ای ک  ب  فکر تان هم نرسا، 

ها را داریم ک  ب  رزه شا   در جهان آهمون ز انواع تست

ز در تما  نقا  جهان اه آن استفاد  میشود. زلی سنجش، 

 تا کنون ارهیابی رزانی درعرص  کود  کار،  کشف نیاه ز

              .اه  فقیرتری  موضوعات علم رزانشناسی است

                     

 

رسا دزلتها زدست انار کاران ظاهراً در ای   ب  نظر می

. اار در نظر نیرفت  اناعرص  هم، سهمی برای کود  کار

اه ُ مونت سوری ُ ز چنا استثنا بیذریم، تقریباً ب  جز 

کود  کار  .اذشت  انا پایا اه ای   ، باقیموارد خاص

پایا  ای است ک  سیاهی ز تباهی اش مخفی است، آمار 

اه باهی با آمار ارفت  تا مورد  _ز ارقامش مستنا نیست 

آسیب  _قرار دادن ز جر  دانست  جمع آزری آن  پییری

 شناسی رزانی ز درمان نیز زجود ناارد .                                                                            

نن  آمیز بودن زجود کود  کار با توج  ب  در  بالی  

،  در تما  دزلتها همین  ای 2۱ز 20اجتماعی انسان قرن 

ساخت  شا ، ک  هیچ کشوری حاضر ب  رسمیت شناسی 

آن نیست. ب  عبارتی درقرن ما هیچ انسانی یا انسانیتی 

 قادر نیست آنرا قبول کنا.

با ای  کودکان آنچنان بارفتاری می شود ک  در نیا  

هایشان دییر اثری اه معصومیت طبیعی دزران کودکی 

ی نمی بینیم. آنچ  هست تر  است ز سوء ظ  همیشی

حال خود زااذاشت  شا  انا. ای  هرا    ها ب آن  زعمیق

 سالهای نخست تا ب  آخر دام  ایر آنها باقی خواها مانا.

بنابرای  زجاان جوامع بشری در رنج  ز دزلتها ای  نن  

 کشنا. را برپیشانی شان یا  می

 های بی سرانجام دولتها و در راس  راه حل

راهی برای تداوم آن سازمان ملل با انواع حیله، 

 .بخشیدن به کار کودک است

های بی سرانجا  دزلتها ز در را  آن ساهمان  اما را  ح 

مل  با انواع حیل ، راهی برای تااز  بخشیان ب  کار 

 کود  است:

  مصوب  مجمع عمومی  پیمان نام  حقوق کود

ساهمان مل  متحا، با توج  ب  نااشت  قارت اجرایی،  

 ح قوانی  داخلی هر کشور ب  آن زسوایری دزلتی، ترجی

دارا بودن ماد  هایی فاقا صراحت زکود  مااری، با 

اذشت بیش اه بیست زپنج سال  زرشکستیی خود را 

  اعم  نمود  زکود  را درفقر ز فمکت  رها ساخت  انا.

نمون  باره  عوا  فریبی « پیمان نام  جهانی حقوق کود »

  ز دزلت اه طر  ز است. هاف مجامع بی  المللی سرمای

تصویب ای  قرار یا عهانام  ن  جلوایری اه کار ز 

. است ن  استیفای حقوق هیچ کودکیز  استثمار کودکان
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کشور پای ای  سنا را امضا کرد  انا.  ۱6۸حازد 

جمهوری اسممی یکی اه ای  کشورها است. ساهمان مل  

خود ب  عنوان نهاد مصو  ز ناظر اجرای ای  کنوانسیون 

بارها در ازارشات ساالن  خود تصریح کرد  است ک  

درصا هزین  معیشت خانواد  ها در شمار  ۳۷حازد 

کثیری اه ممال  موجود دنیا اه مح  کار کودکان تامی  

رزنا ارهش  دراراانی  ای  کار کودکان پایا  .می شود

بنا بر ای  خواست آنها بر افزایی سرمای  جهانی است. 

   ت ز توج  نمودن ب  آن در   قالبتااز  کار کود  اس

 تنها نشان دهنا  ی،، «پیمان نام  جهانی حقوق کود » 

فشار جای جنبش لغو کار کود  است. درست مث  

مبارهاتی ک  کاراران برای دستمزد ز کمترشان ساعات 

رغم تمایلش مجبور دهنا ز سرمای  علی  کار انجا  می

  ان برای سرمایمیاان کار کودک شود ب  آن بها دها. می

 رزی ظاهر، ب  دلی    همی داری قاب  دفاع نیست. ب

کار کود  قانونی نیست!   ک دشا  می پذیر ک  هم کاغذ

تحمی    سرمای  ب  پیشرفت ز تمان جامع  درج اای  ر

قانونی ز  "  می یابا اما ن  . کار کودکان اداممیکنا

  سرمای خیابان برایکارز. حضور میلیونی کودکان "رسمی

   د .                                                                                        عملی  ناار  داری توجی

   با بخشش زتبلیغ خیری  های رنیارن  کم 

، فقط پا  کردن صورت "نیاهمناان"اه  کمیب  تعاادی 

ا نشان میاه 90 - 9۱مسول  است. آماررسمی ایران، سال 

ک  هفت میلیون ز دزیست هزارکود  اه تحصی  محرز  

ای  انااه  فاجع ، درزاقع را  ح  خیری ،  شا  انا. با

 نجات ی  درخت اه جنی  درحال سوخت  است. 

 پذیرش عادی زجود کود  کار، بی هیچ  

تااز   رنج زعذا   ز بازن نتیج برنام  یی برای لغو آن، 

 کود  کاراست.

  نمودن فعالی  حقوق کود   زارعا ، هناانی 

 .پراکنا  نمودن جنبش اجتماعی لغو کارکود  ... 

 

  قرن بیستم در ظاهر کوچکترین حشرات و

 .حیوانات، به حالت خود نه تنها رها نمی شوند

آمارشان از اعماق خاک و جنگلها و اقیانوسها و نحوه 

نجاتشان دقیقاً مصاحبه شده و ثبت می گردد. اما این 

مخلوقات فراموش میشوند و به حساب    "هایاشرفچه "

            نمی آیند.   

دلهر  زحسرت مزمنی است نتیج  اش تر ، هم  اینها ز

 هناای با فقر ز ایر کود  کارمیشود. حاصلش ک  دام 

  فمکت برای کود  کار است. رها شا  در دنیا، ب  خود

.                                            است.                               زا اذاشت  شا 

 

وچکتری  حشرات ز حیوانات، ب  قرن بیستم در ظاهر ک  

آمارشان اه اعماق  بلک  خود ن  تنها رها نمی شونا حال

خا  ز جنیلها ز اقیانوسها ز نحو  نجاتشان دقیقاً 

  "اشرفچ  های"مصاحب  شا  ز ثبت می اردد. اما ای  

    شونا ز ب  حسا   نمی آینا. مخلوقات فراموش می

   با اشکال  میزهای  تکاییری دزلتی اهمرد

ی صاق  ایری چادرها تومانی، 25000حمایت تحصیلی 
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 جلسات دزلتی زی مترز ز سرهرچهار را ، ایستیاههادر 

ز  اهنظر اینهاست  "چار   درد"ز تنها  را  ح جهانی، 

 می کنیم. حمایتکیما ک  از را در آنجا  زجاان 

  در هر ثانی  ی  کود "حال ای   نیا  تمیز   را با آمار  

ک  در فقر  تعااد کودکانی  "ز  در اثر فقردرجهان می میرد

 "اه هر دز کود  ی  نفر، دمیلیار ۱ .برنا می سر  ب

  !مفص  اه ای  مجم  تا بخوانیا حایثِ  مقایس  کنیا

 کار بحکم انسانیت کودک نباید کار کند ،

 .کودک تحصیل است

، کار کود  حکم انسانیت کود  نبایا کار کنا  ب

ی تحصی  است، از بایا بهااشت، غذایی کافی،  خان  ا

فضایی مملو اه مناسب، فرصتی کافی برای باهی، 

ه تبعیضات جنسیتی،  اطرافیانی دارای عاطف ، فارق ا

هار جنسی، آزر اه خشونت، ، ملیتی، دنژاد، مذهبی، قومی

آهاد در بیان عقایا،. دارای شناسنام ،  ،ایاه زجن ، اعتیاد

ازراق اله  درمح  هناای غیر اه تولا زیا تولا داشت  

 باشا.

بایهی برای انسان ک  اه  نبود هر کاا  اه ای  امور ساد  ز

کودکان عمم دریغ مییردد،  شرایط  غیر انسانی را رقم 

میزنا ک  پای  زاسا  رنج زعذا  زمرگ هزد هنیا  

 تف بر ما   کودکان است.

 

 بحران جهانی سرمای   ز ، بر اسا  کارمزدیرزشنی  ب 

چنا سال در  ،می توان افت  ها رقابت حاد دزلتها زجنا

بلک  شات  ،کودکان کاهش نیافت  بی حقوقی اخیر ن  تنها

کودکان کار  در ،ز استر  آن افزایش یافت  است. ای  تغییر

شایا تر ز عمیق تر بود  ز قب  اه هرچیز تعااد شان 

نیز عریانی ز جنب  های رسمیت آن  افزایش یافت  است ز

  .علنی ز آشکار تر شا  است

مستقیم در پی حممت ز  کارکرد سرمای  اصوالای   

   نتیج سرمای  ب  هحمتکش تری  اقشار جامع  ز درزاقع  

میلیونی، کم کردن دستمزد ها،  افزایش بیکار ساهی ها 

زانتقال بحران اهکشورهای مترزپ  ب  سایر  ساعات کار

 جهان است.

  با این بررسی کلی، اینگونه می توان به این

ذاتی  "بحران های اقتصادی"موضوع پاسخ داد که؛ 

سبات موجود است و همواره با خود مشکالتی را منا

زای  می کند که مستقیما زندگی و معیشت توده های 

محروم را زیر ضرب برده و این خود بستر عریان و 

علنی تولید و باز تولید اشکال و صورت هایی از کار و 

 .بهره کشی از کودکان است

با ای  بررسی کلی، اینیون  می توان ب  ای  موضوع پاسخ 

ذاتی مناسبات موجود  "بحران های اقتصادی"داد ک   

است ز هموار  با خود مشکمتی را هایش می کنا ک  

مستقیما هناای ز معیشت تود  های محرز  را هیر ضر  

برد  ز ای  خود بستر عریان ز علنی تولیا ز باه تولیا 

هایی اه کار ز بهر  کشی اه کودکان  اشکال ز صورت

است. مطالبات حقوق کودکی جاای اه مطالبات ک  

ز طبقات جامع  ز  جامع  نیست. مشکمت ز مسائ  اقشار

جنبش لغو "نیز خواست  ها ز مطالبات شان، بی ارتبا  با 

نیست. اه اینرز اتصال، همکاری ز همراهی  "کار کود 

افع ز حقوق کودکان با دییر جنبش های اجتماعی ک  من

در آن تصریح شا  است، اه نخستی  برنام  های پیش 

 را  اریز اه ای  شرایط هرچ  ک  باشا، کوتا  رزی ماست.
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ئی راهی جز شناسا "جنبش لغو کار کود "یا بلنا مات، 

  ز عوام  تولیا کننا  علز ارائ  تحلی  اه شرایط موجود، 

توقف ز برای  باست دادن را  کار اجتماعی  کار کودکان،

ز ترسیم را  های دستیابی ب   ردمقابل  با ای  عوام  ناا

حقوق ز منافع عالی  کودکان اه امور ز زظایف مسلم آن 

است. زاکنش سریع، موضع ایری ز اتخاذ عم  نسبت ب  

هر سیاست ز برنام  ای ک  منافع آحاد جامع  را تحت 

ک   دها  اه زظایف ماست. چرا تأثیر خویش قرار می

نتیج  چنی  سیاست ها ز برنام  هایی، افزایش تعااد 

کودکان کار ز ب  تبع آن آسیب ها ز مشکمت ب  کودکان 

  است.

 جنب ، درون زدگی عمل و کاری خرده از 

 عاید اصلی هدف از شدن دور و روزمرگی جز دریافتی

 ..شد نخواهد عرصه این فعاالن

نکت  ی مهم تر اینک   تجرب  نشان داد  است اه خرد  

کاری ز عم  هدای درزن جنبش، دریافتی جز رزهمرای 

ز دزر شان اه هاف اصلی عایا فعاالن ای  عرص  

نخواها شا. کار انفرادی ز فرق  ای ن  تنها اه دست یافت  

ب  هاف دزر نی  مان میاارد، بلک  همین  پذیرش خط ز 

ی خواها شا. زظیف  ما رزش  اری ز برنام  ی انحراف

نیرز ارفت  اه جامع  برای ارائ  را  کار ز تحمی  آن  ب  

مسوولی  ز متولیان امر در جهت تغییر شرایط ب  نفع 

کودکان است. یکی اه آسیب های کار ما تشتت ز 

پراکناای در اتخاذ عم  ز موضوعات کار است. اه اینرز 

تحاد عم  ز پیوستیی ارائ  طر  ز برنام  عملی برای ا

 بیشتر جنبش در سطح منطق  ز جهان اه بزراتری  

زظایف ماست. تنها اه بستر ای  پیوستیی است ک  قادر 

ب  منشاء اثر شان در هناای ز شرایط اکنون کودکان کار 

 .                   کودکان سرتاسر جهان خواهیم بود ز

کودکان  کار درن  ما ذر  ای اه حکم توقف فوری ز بی

 یاستثمار کودکان بایا جرمی جنای نبایا کوتا  بیاییم.

  . محسو  شود

 انسازشی در کار نیست. کار کودک 

این توح   هب تو غیر انسانی اس هغیرقانونی، وحشیان

 ه داد.باید خاتم

کود  ز خانواد  از   کار کودکان کاری اجباری است ب

تحمی  میشود،  حتی اار خود خانواد  کود  برایش 

 .کاریابی کرد  باشنا

ز   غیرقانونی، زحشیان انساهشی در کار نیست. کار کودک

   داد.  ای  توحش بایا خاتم  ب تغیر انسانی اس

 منابع

.فارسی ترجم  ،۱5 ص ،" 2005 کودکان زضعیت " یونسف  مجل    

مهر  ۱6)، 20۱0اکتبر  ۸،اکتبر رزه جهانی کود  ۸مناسبت ب  بیانی    

۱۳۸9)  
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