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  .مارس، روز جهانی زن گرامی باد   8

روز جنبشی سرزنده و پویا در کارزار و تالش  مارس  8

ها در جهان است که پا  ها و تبعیض در برابر نابرابري

پیش پاي جنبش لغو کار مزدي و لغو کار کودك،  به

تبعیض و    ها را درنوردد. ي نابرابري رود تا بساط همه یم

داري نیست اما یکی  نابرابري جنسیتی اختراع نظام سرمایه

تحکیم سیستم اقتصادي مبتنی بر کار مزدي  هاي از پایه

 .است

 

 

ي  سابقه رغم رشد بی نظام اقتصادي جهان امروز، علی

علوم و تکنولوژي و تولید هنگفت کاال و امکانات رفاهی، 

گوي سبقت را در بردگی، فقر و به فالکت کشاندن 

هاي پیشین ربوده است. با این وصف نظام  ها از نظام انسان

ضرورتاً قربانیان خود را از میان زنان و  داري سرمایه

واسطه  کند. زنان و کودکانی که به کودکان انتخاب می

سازي براي ارائه  مقاومت سیستم در برابر هرگونه یکسان

حقوق و خدمات در جامعه، صدرنشین لیست 

 .هاي جامعه هستند ترین انسان پرآسیب

ترین  جاعیترین و ارت مانده ها در ایران نیز از عقب انسان

هاي مختلف زندگی خصوصی و  اشکال تبعیض در حوزه

برند. زنان متعلق به طبقات فرودست در  اجتماعی رنج می

ساختار خانواده با فروش نیروي کارشان، در حکم 

سرپرست خانوار و یا در کنار همسر، ناچارند با اندك 

داري  شان را حفظ کنند. خانه درآمدي بقاء خود و خانواده

شان شده است و تمام نیازهاي  وچهارساعته یستشغل ب

گردیده که  "کاالي لوکسی"شان تبدیل به  معمول و طبیعی

ي  شان به بهانه بایست از آن بگذرند. زنانی که کودکی می

سالی تبدیل شد.  شبه به بزرگ قوانین شرعی حاکم، یک

ها و عدم وجود قوانین  ي جبر سنت واسطه دخترانی که به

نها رسماً آزار جنسی دیدند بلکه مادر شدند و ت حمایتی نه

مجبور شدند کودکانشان را محض مادري سرپرستی کنند. 

در  "اجبار به کار"شان را با  هاي کودکی زنانی که بازي

فروشی، ربودند. زنانی که با  ها و منازل و دست کارگاه

اند  توسط دولت، مجبور شدهخوانده شدن   جرم مهاجر

قات غیرقانونی و غیررسمی بودن تمام مصائب و مش

 .شان را به دوش بکشند حضور انسانی

ها در ایران که به  هاي مؤخر این مصائب و رنج نمونه

ها کشیده شده است، وجدان هر  سطح اخبار و رسانه

آورد. خبر مربوط به خودسوزي زنان،  انسانی را به درد می
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یل سوزي (به دل مرگ سه زن کارگر در کارگاه براثر آتش

غیراستاندارد بودن فضاي کار)، خودکشی زن شاغل در 

یافته،  هاي سازمان شهرداري به سبب اخراج، اسیدپاشی

سال در هرمزگان و  18مراسم ازدواج جمعی دختران زیر 

  .ي دیگر است هزار ناگفته

 

زنان و مردان برابري طلب ایران در هر جایگاهی، اعم از 

پزشک، معلم و ورزشکار  ,رکارمند، پرستا ،دار، کارگر خانه

ها است با مبارزات خود، سعی در بر هم زدن  و ... سال

خواندن،  "اعتبار جنس دوم"نظمی داشتند که زنان را به 

نصف مرد تلقی کرده و اساساً براي آنان سهمی از اقتصاد، 

سیاست، حقوق و فرهنگ قائل نیست و درنهایت با بدل 

ن، آنها را در خدمت کردن آنان به نیروي کار فوق ارزا

اند. نظمی که اساساً مبناي آن نه  سرمایه افزایی قرار داده

انسانیت و حرمت انسان که تنها سود بردن بیشتر است. 

بندي جامعه  این نظام و مناسبات آن با از بین رفتن تقسیم

به طبقات فرادست و فرودست و تنها با مبارزه براي 

راي همگان، از بین خواهد اي آزاد و برابر ب برقراري جامعه

 .رفت

زنان، چه متشکل و چه پراکنده در جنبش برابري، دمی  

را براي مبارزه بر سر حقشان، دستمزدشان، آزادي و 

شان از دست ندادند و نخواهند داد.  حرمت انسانی

اي که شکل بیرونی آن طغیان علیه تمام مظاهر  مبارزه

یت شرکت غیرانسانی سیستم حاکم است اعم از محروم

در اجتماعات، تحصیل، کار و ... تا بی حقوقی اقتصادي و 

فقر. در سرزمینی که از بدو تولد، جنسیت، فارغ از هر 

ي  معیاري نظیر نژاد، ملیت، قومیت و مذهب... آینده

ي زنان نشان از  ي هرروزه زند، مبارزه دهشتناکی را رقم می

شان و  اي در عزم راسخ آنان براي دست یافتن به زندگی

حال این مبارزات خود بخشی  درعین .مقام یک انسان دارد

اي  تري است که هدف آن ایجاد جامعه از جنگ بزرگ

  .برابر براي همه است

  

  

  

  

  

 

ي مطالبه برابري براي  واسطه جنبش برابري طلب زنان، به

همگان، متضمن شرایط لغو کار کودکان خواهد بود. بر 
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تضمین حقوق برابر براي  این اساس ما خواهان تأمین و

زنان بوده و حداقل مطالبات براي این بخش از جامعه را 

  :داریم هاي زیر اعالم می از بستر خواسته

 

به رسمیت شناختن حقوق برابر براي زنان و  -1

 ممنوعیت هرگونه تبعیض جنسیتی

 ارائه دستمزد برابر در قبال کار برابر -2

رفع هاي برابر شغلی براي زنان و  ایجاد فرصت -3

 هرگونه محدودیت و محرومیت

به رسمیت شناختن حضور آزادانه و  -4

هاي اجتماع  قیدوشرط زنان در تمامی عرصه بی

هاي علمی، تحقیقی، اقتصادي،  اعم از عرصه

 فرهنگی، هنري و ورزشی و غیره

جرم شمردن هرگونه تعرض کالمی، روانی و  -5

 فیزیکی نسبت به زنان

دار  نان خانهدر نظر گرفتن حقوق و بیمه براي ز -6

 ها بدون وجود ممیزي

و  "فرودستی"لغو تمامی قوانین و مقرراتی که  -7

 .کند را به زنان تحمیل می "تحقیر"

تأمین و ارائه امکانات به زنان معتاد،  -8

 فروش خواب و تن کارتن

ارائه آموزش مسائل جنسی در مدارس متناسب  -9

 سن کودکان با

به رسمیت شناختن بدون قید و شرط حق  -10

هاي  نین براي تمام زنان و حمایتج سقط

 اقتصادي

 به رسمیت شناختن حق طالق براي زنان -11

به رسمیت شناختن حق سرپرستی (حضانت)  -12

 کودکان براي زنان

رفع محدودیت براي صدور مدارك شناسایی  -13

کودکان به نام مادر و اتخاذ نام خانوادگی براي 

 کودك به توافق والدین

زن براي  به رسمیت شناختن حق برابر براي -14

 احراز سرپرستی کودك در صورت فوت پدر

 سال 18ممنوعیت ازدواج افراد زیر  -15

به رسمیت شناختن حق کودکی با تضمین  -16

یت منافع، براي هر انسان زیر عاقتصادي و ارج

 سال 18
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  نماد مبارزه با ختنه زنان

از هــر چهــار دخترکــه ختنــه مــی شــوند یــک نفــر مــی  

میــرد. قطــع عضــو واژه اي کـــه هــر انســانی فـــارغ      

ــا کــه باشــد، ازجنســیت وســن وســال ، در هرکجــاي دنی

ــا ازآن واهمــه دارد ــرار ازآن  . ت ــراي ف حــدي کــه افــراد ب

حاضــرند جــان خــودرا از دســت بدهنــد امــا عضــوي از 

ار بـراي مثـال نگـاهی بـه آمـ      نشـود.  اعضاي بدنشان قطع

بـه پزشـک مراجعـه    زنانی کـه از تـرس برداشـتن سـینه،     

نکــرده انــد وســرطان آنقــدردر بدنشــان پیشــرفت کــرده  

گـواهی   که حتی منجـر بـه مـرگ آنهـا هـم شـده اسـت،       

بر این مدعا اسـت. مهـم نیسـت کـه ایـن زنـان تحصـیل        

کرده باشند، شاغل و یـا اصـال سـواد خوانـدن و نوشـتن      

  نداشته باشند.

یکی از نمونه هاي نقـص عضـو کـه شـاید کمتـر شـنیده       

ــران    ــز در ای ــا و نی ــورهاي دنی ــی کش ــده. در برخ ــهش  ک

ــه دارد ــان ادام ــران اســت، همچن ــه دخت ــه  .ختن ــی ک عمل

حاصــل فرهنــگ و عقایــد خــاص یــک منطقــه اســت و  

نتــایج جبــران ناپــذیري بــه لحــاظ روحــی و روانــی مــی 

ــذارد   ــرد بگ ــر ف ــد ب ــایجی . توان ــول  نت ــام ط ــه در تم ک

ازد. دختــري کــه توانــد برزنــدگی او ســایه بینــد عمرمــی

تـا پایـان عمـر نمـی توانـد لـذت       در کودکی ختنه شـود،  

ــا رعایــت تمــامی اصــول و   یــک رابطــه جنســی ســالم ب

  قوانین شرعی وعرفی را حس کند.

  

  ــا ــه اي از دنی ــه در نقط ــر ده ثانی در ه

  .دختري را ختنه می کنند

ــه در نق ــر ده ثانی ــه  در ه ــري را ختن ــا دخت ــه اي از دنی ط

ســازي جنســی  ژه مثلــه کــردن، نــاقص ســه وا .مــی کننــد

رود  کـار مـی   زنان و ختنـه دختـران بـراي ایـن عمـل بـه      

ــن واژه   ــدام از ای ــر هرک ــه ب ــه تکی ــه    ک ــه ب ــا توج ــا ب ه

توانـد از   کـار در آنجـا رواج دارد مـی    اي کـه ایـن   منطقـه 

را  امکـان  لحاظ اجتماعی، مـذهبی و قـانونی بـه مـا ایـن     

  .بدهد که مانع انجام چنین عملی شویم

  

  

ناقص سازي جنسی زنان 

  شکنجه است.

  آصفه کامرانینویسنده :

  

ش
ار

گز
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 بـراي دختـران و زنـان     عمل این انجام

 ختنه شده آغاز زندگی اي پـر درد مـی باشـد.   

 عـــادتعفونـــت و درد مخصوصـــا در دوران 

مرگ در اثـر خـونریزي، عفونـت ادرار،    ، ماهانه

ی، انســداد مثانــه، از دســت دادن میــل جنســ

ــر  ــازایی در اث ــادي، ن ــان غیرع ــت، زایم عفون

افسـردگی،   هایی از جملـه ایـدز،   انتقال بیماري

 کابوس، وسواس، احساس انـزوا و طردشـدگی  

تنها برخـی از پیامـدهاي ایـن کـار وحشـیانه      

  است.

  آغاز زندگی پردرد

بـراي دختـران و زنـان ختنـه شـده آغـاز        عمل این انجام

عفونــــت و درد  زنــــدگی اي پــــر درد مــــی باشــــد.

ــا در دوران  ــادتمخصوصـ ــ عـ ــر ، هماهانـ ــرگ در اثـ مـ

داد مثانــه، از دســت دادن خــونریزي، عفونــت ادرار، انســ

زایمـان غیرعـادي، نـازایی در اثـر عفونـت،      ی، میل جنسـ 

افسـردگی، کـابوس،    هـایی از جملـه ایـدز،    انتقال بیماري

ــزوا و طردشــدگی  ــا برخــی از  وســواس، احســاس ان تنه

  پیامدهاي این کار وحشیانه است.

  

بیســت و  ه اســتالم کــردعــســازمان بهداشــت جهــانی ا

هشت کشـور آفریقـایی کـه عمـدتا در صـحراي جنـوب       

 ،ســریالنکا ،ایــران، عــراق آفریقــا قراردارنــد بــه اضــافه

ــالزي ــنگاپور ،مـ ــ ،سـ ــین ،ونزيدانـ ــورهاي ، فیلیپـ کشـ

هنـــد و  ،عربســتان صــعودي   ،حاشــیه خلــیج فـــارس  

  کشورهایی هستند که عمل  ءپاکستان در آسیا جز

     ختنـه مـی   از هر چهـار دختـري کـه

شوند، یکی از آنـان مـی میـرد. بطـور مثـال      

ســاله اي تابســتان گذشــته در مصــر  13دختـر  

هنگام انجام این عمـل جـان خـود را از دسـت     

  داد.

 نــاقص ســازي جنســی زنــان درآنهــا انجــام شــده اســت.

بیانیه سازمان ملـل زنـانی کـه ایـن عمـل دردنـاك        مطابق

ــال   ــانزده س ــا پ ــوزادي ت ــد از ن ــرده ان ــه ک گی در را تجرب

معرض خشونت قـرار دارنـد.  سـازمان ملـل تاکیـد کـرد       

میلیـون   8دسـتگاه تناسـلی دسـت کـم      2030که تا سـال  

ــازي     ــاقص س ــا ن ــان ب ــز در جه ــر نی ــوان دیگ ــر ج دخت

   د شد.نمواجه خواه

یکـی از آنـان    ختنـه مـی شـوند،   از هر چهار دختري کـه  

ــر     ــال دخت ــور مث ــرد. بط ــی می ــتان   13م ــاله اي تابس س

گذشته در مصـر هنگـام انجـام ایـن عمـل جـان خـود را        

  .از دست داد

  روز جهانی مبارزه با ناقص سازي جنسی زنان

جهـت مبـارزه بـا ایـن عمـل وحشـیانه و نـاقض حقــوق        

بهمــن) روز جهــانی مبــارزه  17بشــر روز ششــم فوریــه (

با ناقص سازي جنسـی  زنـان نامیـده شـده اسـت. عمـل       

نــاقص ســازي جنســی زنــان در چهــار مرحلــه مختلــف  

ــه آن     ــه ب ــل ک ــن عم ــارم ای ــود.درجه چه ــی ش ــام م انج

infibulations    ــر ــوگیري از ه ــور جل ــه منظ ــد ب گوین

ونه رابطه جنسی انجام مـی شـود. ایـن درجـه از ختنـه      گ
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ــتر در کشـــوره اي جیبـــوتی و ســـومالی دختـــران بیشـ

  د.صورت می گیر

  وضعیت ایران:

در ایــران عمــل نــاقص ســازي جنســی دختــران در       

 ،کرمانشـــاه ،ایـــالم ،منـــاطقی همچـــون جزیـــره قشـــم

ــنندج ــی،   سـ ــان غربـ ــوب آذربایجـ ــان و ، جنـ هرمزگـ

ــود   ــی ش ــام م ــین انج ــاطق کردنش ــه   من ــد توج ــی بای ول

ــه     ــه منطق ــه ب ــین منطق ــرد نش ــاطق ک ــه در من ــت ک داش

در ایــران تنهــا نــوع    باشــد. وضــعیت متفــاوت مــی  

ــان    ــل نـــاقص ســـازي جنســـی زنـ ــه یـــک عمـ درجـ

ــی از    ــدن بخشـ ــامل بریـ ــه شـ ــرد کـ ــی گیـ ــام مـ انجـ

  کلیتوریس میباشد.

  ــوق ــیون حقـ ــاس کنوانسـ ــر اسـ بـ

ــت ــراد داراي معلولیـ ــاقص ؛افـ ــازي  نـ سـ

ــاب   ــه حس ــت ب ــوعی معلولی ــان ن ــی زن جنس

آیــد کــه در ایــران نیــز پذیرفتــه شــده  مــی

   .است

ــراد داراي     ــوق افــ ــیون حقــ ــاس کنوانســ ــر اســ بــ

ــت ــاقص ؛معلولیـ ــوعی     نـ ــان نـ ــی زنـ ــازي جنسـ سـ

آیــد کــه در ایــران نیــز     معلولیــت بــه حســاب مــی   

بـــر اســـاس مـــاده  همچنـــینپذیرفتـــه شـــده اســـت و

و ازبــین بــردن   مجــازات اســالمی ایــران قطــع     664

هریــــک از دوطــــرف انــــدام تناســــلی زن موجــــب 

نصــف دیــه کامــل زن اســت وقطــع وازبــین بــردن       

بخشـــی از آن بـــه همـــان نســـبت دیـــه دارد.در ایـــن  

ــم ت ــاوتیحکـ ــاکره    فـ ــاکره یاغیربـ ــرد بـ ــه فـ در اینکـ

 باشـــد وجودنـــدارد.برطبق ایـــن قـــانون شـــخص مـــی

ــل را   ــن عمـ ــه ایـ ــی کـ ــد ازکسـ ــام  اوروي  توانـ انجـ

امـــا عمالچنـــین امکـــانی  .شـــکایت کنـــدداده اســـت 

ســـال 18مهیـــا نیســـت چـــرا کـــه اکثردختـــران زیـــر  

ــراي طـــرح       ــد وبـ ــی گیرنـ ــل قرارمـ ــورداین عمـ مـ

ــا      ــی ب ــد ول ــیده ان ــانونی نرس ــن ق ــه س ــکایت هنوزب ش

ســالگی هــم بایــد ازوالــدین خــود      18رســیدن بــه  

ویـــا از مامـــایی کـــه در اکثرمـــوارد ازآشـــناهاي آنهـــا  

ــ  ــاممـــی باشـــد شـــکایت کننـــد کـــه ایـــن کـ      ار انجـ

ــن     ــه وجــود دارد ای ــم ک ــري ه ــورد دیگ ــود. م ــی ش نم

ــس    ــده پـ ــه شـ ــران ختنـ ــتراین دختـ ــه بیشـ ــت کـ اسـ

ازبچـــه دار شـــدن ســـعی بـــر ختنـــه کـــردن دختـــران 

در نتیجـــه شــکایت کـــردن و پیگیـــري   ،خــود دارنـــد 

  هاي قانونی عمال هیچگاه انجام نمی شود.

ــت.     ــال رخ دادن اسـ ــران در حـ ــت در ایـ ــن جنایـ ایـ

مســئوالن کمتــر بــه پــذیرش آن تــن      امــا متاســفانه  

  می دهند و آمار ها از حقیقت فاصله دارد.

از آنجــایی کــه عمــل ختنــه زنــان ریشــه در اداب و      

ســـنن دارد، ایـــن ســـکوت، دامـــن زدن بـــه بـــه ایـــن 

ــتري    ــران بیشــ ــان ودختــ ــر روز زنــ ــت و هــ جنایــ

 قربانی می شوند.

  

  

  

  منابع:

١- http://www.Deutsche welle.com/ 

  دویچه وله فارسی

ریان کتاب تیغ وسنت/نویسنده:رایحه مظف -٢

 مکارمی/ انتشارات تخت جمشید
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بزرگ، دو سال و نیم کتک  تجاوز پدر : ضد خاطرات

، اعتیاد پدر، سکس پدربزرگ و مادر،  ، مهاجرت خوردن

  احساس گناه مادر!

***  

تکراري شده بود؛ سخت شده هاي پدر، دیگر  کابوس

ها و خرج  نیکی، سوختگی، ناله هواي گاز پیک بودم؛ به

دانم چرا  کردن اندك پول خانه براي خماري پدر؛ اما نمی

تر  هایش عمیق شد. مادرم ضجه امشب دعوا تمام نمی

ها هم اضافه شدند؛ پدرم بعد از  ؛ دایی و همسایه شد می

تر از  پایم بزرگ و کردم دست مصرف آخرین پول. حس می

زد و مادر  اتاق است؛ پدرم با چوب بر سر ما می

هاي قرمز  رقصید. تمام صورتش را آرایش خندید و می می

و سبزش پوشانده بود. خوشحال بودیم، اما انگار زمان 

  . نفهمیدم اصالً چه شد! ایستاده بود

چشم را که باز کردم، چهره مادر را دیدم که کبود شده و 

یش خشک شده بود. مدتی شیرینی خاصی را ها رو خون

کردم؛ بوهاي تند  که در طعم شیر مادرم بود، احساس می

و زننده مواد مخدر پدر دیگر در خانه به مشامم 

آور راحت شده  هاي چندش رسید. از دوران خلسه نمی

کردم و زنده بودم.  بودم. انگار در درون قبر زندگی می

هاي مصرفی پدر را بدون  شیر تلخ مادر و طعم انواع دود

  .  بلعیدم و درکی از مرده بودن و زنده بودن نداشتم اراده می

  

. یک روز  اما مثل اینکه روشنایی به درون مادر تابیده بود

قبل از آن به کمپ ترك اعتیاد رفته بودیم؛ این هزارمین 

هاي رنگی را  بار بود که با رویاي ترك پدر، مادر بادکنک

نظر  ها در پهنه زمان، ایستاده به کرد. در کمپ، آدم هوا می

ها،  کننده كتر رسیدند؛ بوي کهنگی مواد با روح تازه می

بیشتر از اینکه نوید یک روز تازه را دهد، بوي بد مدفوع 

هاي صحنه تئاتر را  پراکند. همه، شادي را در فضا می

دانستند که بعد از این پرده، دوباره زندگی  داشتند و می

  شود.  تلخ اعتیاد آغاز می

ما براي پدرم کمی کشمش و خرما برده بودیم. آخر آنجا 

پدرم بعد از گذراندن دوران ترك فیزیکی خیلی سرد بود. 

اش را پایانی  افتاده بود؛ یعنی گرسنگی» خوري زیلو«به 

نبود. لبخند سرد مادر انگار طعم گرمی داشت. احساس 

هایش موقع شیر خوردن، کمی سفت شده  کردم سینه می

کردم، اما  است. در مادرم نیاز به نوازش را حس می

زنی زیبا و با اندامی فهمیدم که چیست. مادرم  نمی

 نفرت از مردها

  

  اکبر یزدينویسنده : 
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شنیدم، با وجود  ها می متناسب بود؛ این را از دهان مرد

ها،  هایی که تحمل کرده بود و براي این سختی سختی

شد. زمانی  همیشه در گوشه چشمانش کمی اشک دیده می

کند؛  که خیلی کوچک بود، پدرش آنها را ترك می

ش ترسیدند. خود بنابراین، آنها همیشه از تنهایی می

ترس باعث شد که با پدرم ازدواج کند یا «گوید که  می

تر از  قول خودش، تنهایی با اعتیاد پدر هزار بار تلخ به

کرده که دیگر  تنهایی خانه پدر بود؛ آخر اولش فکر می

گفت با  شود. خودش می هایش با ازدواج تمام می بختی بد

ر وجودي که از اعتیاد بیشتر از تنهایی نفرت دارد، یک با

شود و پولی نداشتند که دکتر بروند، بعد از  که مریض می

یک هفته درد سخت به پیشنهاد پدرم کراك مصرف 

، هوا تاریک شده بود.  کند. شب که از کمپ برگشتیم می

زد؛ مادرم از  پدربزرگ خانه ما بود و با برادرم حرف می

وقت  آمد، اما چون سایه پدر را هیچ پدرش خوشش نمی

. من خسته بودم و  شد جود او خوشحال مینداشت، با و

ساعت مدفوعم به  2کردم. تقریباً  شلوارم را هم خیس می

ام کرده بود. مادرم  پاهایم چسبیده و سوزشش کالفه

قدر خسته بودم که خوابم  کرد و آن سختی مرا تمیز می به

کرد،  . اما چون گرسنه بودم و شیر مادرم سیرم نمی برد

باز بود و خاطرات  ؛ چشمانم نیمحس مکیدن را نداشتم

کردم؛ همه خوابیده بودند؛ داداش، من و  روز را دوره می

هایی که همیشه بوي خاك  مامان بزرگ در کف اتاق با پتو

کردي.  داد و تا مجبور نبودي از استفاده نمی و کراك می

حس کردم بابابزرگ یواشکی خودش را به مادرم رساند. 

یدار باشد. حس کردم دلش دانست که ممکن است ب نمی

سوزد. اولش (مثل من) کمی از گرماي  براي مادرم می

داد؛ به  مادر استفاده کرد؛ خودش را به مادر فشار می

کرد، چشمانش زل زده بود که  صورت خسته مادر نگاه می

جا شد؛  دفعه لبان مادرم را بوسید؛ مادر کمی جابه یک

زده بود؛ به نفهمیدم بیدار شده یا خودش را به خواب 

ها که رسید، آنها را  کشید؛ به سینه پیراهن مادرم دست می

بزرگ  فشار داد. بوي شیر توي اتاق بود. منتظر بودم؛ پدر

. انگار در  آن را در دهانم گذاشت. او به نوازش ادامه داد

رسید که همین حس  نظر می رفت. مادر هم به سرباالیی می

  شد فهمید.  را داشت. نمی

  

ام بیشتر شد. بدون اینکه دوست داشته باشم،  معدهسوزش 

ام گرفت. مادرم بیدار شده بود؛ چراغ را روشن کرد.  گریه

. مادر  بزرگ در برابر چشمان مادرم خشک شده بود پدر

  گفت: کثافت چی کار کردي؟

نفهمیدم که چرا مثل زمانی که پدرم بود، دعوا شروع شد. 

ها وقتی  آمد. تا مدت میاش بند ن مادرم بعد از دعوا، گریه

کرد و  آمد، پشتش را به ما می اسم پدربزرگ می

خواست ما نفهمیم که گریه  لرزید. می هایش می شانه

کرد و نه  کند. تلخی شیرش زیاد بود؛ نه سیرم می می

خوشمزه بود. دیگر نخوردم. این دومین مردي بود که 

پیدا  هاي مادرم از آن نفرت دانم چرا، ولی براي گریه نمی

  کردم.
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بـا ایـن    نیسـت  امـر جدیـدي   "ده نظامی از کودکاناستفا"

و  اعـداد  یافـت نمـی شـود؛   آمار دقیقی در این مورد حال 

ا یـا گـروه   چرا کـه دولتهـ   ،تمام مدت تغییر می کنند ارقام

استفاده نظامی از کودکان هاي مخالف دولت همواره منکر 

 ده ها هـزار کـودك زیـر    با این حال همین امروز  .هستند

  به عنوان سـرباز  در نیروهاي نظامی، پسرو  ردخت ؛سال18

خدمتکار یـا   انسانی، سپرام رسان، جاسوس، یخط مقدم، پ

 برده جنسی به کار گرفته می شوند.

  
پخـش وقیحانــه   نظــامی داعـش از کودکــان و  ي اسـتفاده 

چشم  را پیشِ "کودك سرباز"مقوله  ،موزشیآویدئو هاي 

عد جدیدي بورده است. در حقیقت جنگ داخلی سوریه ُآ

اده داز جنایت را با کمک رسانه ها و اینترنت به دنیا نشان 

سـتند کـه   ي نیکودکان سرباز دیگر عکـس یـا خبـر    است.

ویدیو هـا  یا سرتان را برگردانید.  روزنامه را کنار بگذارید

     غـاز آوینـد کـه از خـون    گاز پرورش نسل جدیـدي مـی   

ي  محـو   امعهکه به روزمرگی کشنده ج تیحقیق؛ می شود

 نیشخند می زند. ،رسانه ي دروغگودیوار مهربانی  و  

   ــود ــان نم ــامی از کودک ــتفاده نظ اس

اپــل  شــرکت دیگــري از کــار کــودك اســت.

فریقــا بــه کــار مــی آکودکــان را در معــادن 

ــت و     ــا شس ــان را ب ــش کودک ــد و داع کش

دم کشــی آشــوي مغــزي تبــدیل بــه ماشــین 

  می کند

استفاده نظـامی از کودکـان نمـود دیگـري از کـار کـودك       

     فریقـا بـه کـار   آا در معـادن  اپـل کودکـان ر   شرکت است.

و داعش کودکـان را بـا شسـت و شـوي مغـزي       می کشد

 کـارگر ارزانِ کـودك  دم کشی می کنـد.  آیل به ماشین تبد

 سرباز ارزان  و گـوش بـه فرمـان     و اه کارگاه و کارخانه

سـربازي کـه تشـنه یـادگیري اسـت و       است. ن جنگامید

ـ   مغزش کـم توقـع    د،تمام داده هاي شما را جذب مـی کن

بـدون   راده تعریف شاست و به راحتی خدایی که برایش 

 .باور می کند طلب حقوق

تـا   نظامی ملحق مـی شـوند  به نیروهاي برخی از کودکان 

 در جنـگ  اعضـاء خـانواده شـان    چراکـه  نجات پیدا کنند.

مدارس تعطیـل شـده و دیگـر    کشته یا دستگیر  شده اند، 

در ایـن شـرایط اسـلحه بـه     کشاورزي وجود ندارد؛ پـس  

برخی به زور اسـلحه و   دست گرفتن تنها راه نجات است.

ن از کودکـا  گوانتانـامو تهدید به خدمت در مـی آینـد. در   

   ، مهمانی و کلیسـا بـا خشـونت جمـع آوري    ، خانهخیابان

  کودك سرباز  

  

  فرانک جواهرينویسنده: 

ش
ار

گز
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رامـبخش یـا   آبـه کودکـان    در برخـی مـوار  و ددمی گشتن

شـوند و  تا در برابـر درد بـی حـس     دمفتامین داده می شآ

بـه طـور    هکودکان افغـان امـروز   جسارت بیشتر پیدا کنند.

 ،داعـش ، طالبـان  چـون  منظم توسط گروه هـاي مختلـف  

 .به کار گرفته می شوند یملی و محلهاي پلیس ونیر

    گروه هاي نظامی از قصـد کودکـان را

مجبور به وحشیگري می کنند تا تبدیل به سربازان 

 ظالمتري شوند. 

به علت فقـر، بیکـاري، عـدم دسترسـی بـه       کودکان افغان

 .ی جـذب میـادین جنـگ مـی شـوند     نآموزش و بی قـانو 

لـل در  سال است که براساس گزارش سازمان م 18طالبان 

وعـده  طالبـان بـا    .حال سربازگیري از میان کودکان اسـت 

ــه، از بهشــت  ــاور پــذیري کودکان نهــا در آو اســتفاده از ب

گـروه هـاي نظـامی از     حمالت انتحاري استفاده می کنـد. 

قصد کودکان را مجبور به وحشیگري می کنند تا تبدیل به 

 ظالمتري شوند. زانسربا

  قوانین بین المللی

المللی براي حمایت از کودکان در مقابل قوانین بین 

  استفاده نظامی عبارتند از:

  

 1989 پیمان نامه حقوق کودك  

 1999 189پیمان نامه سازمان جهانی کار، ماده  ،

  بدترین اشکال کار کودك

 2000  مقاوله نامه اختیاري میثاق حقوق کودك

  در مورد شرکت کودکان در جنگ

 2005  شوراي امنیت 1612قطعنامه  

 2009  شوراي امنیت 1882قطعنامه  

 2011  شوراي امنیت 1998قطعنامه  

  

بر اساس مقاوله نامـه اختیـاري میثـاق حقـوق کـودك در      

مـاده   2002مورد شرکت کودکان در جنگ مصـوب سـال   

دولتهاي عضو مـی بایسـت اقـدامات الزم را جهـت     « اول

سال در نیروهاي مسلح  18تضمین عدم شرکت افراد زیر 

  »در مخاصـمات و جنگهـا بعمـل در آورنـد.    براي شرکت 

نقل از کمپین  بین المللی کودك سرباز  هـم اکنـون دو    به

سال در 18سوم دولتهاي جهان قانون منع شرکت افراد زیر

قـوانینی ایـن چنینـی     اما د.جنگ را به رسمیت می شناسنن

که براي اجراي آن هیچ گونه تضمینی وجود ندارد، راه به 

  جایی نمی برند.  

ي درگیر جنگ اصوالً استفاده نظـامی از کودکـان را   دولتها

بـه سـربازگیري    را  خود نیروي مخالف  وانکار می کنند 

در  هاي جنگ، اکثـراً طرفهمه  . در حالی که کنندمتهم می 

از سودان تـا خاورمیانـه و    ؛حال استفاده از کودکان هستند

ه دستهاي همـه آلـود   .امریکاي التین یک قصه جریان دارد

   د،کشـته مـی شـون    به خون است کودکـان از هـر سـمت   

می بیننـد کـه    موزشآ گشته و طعمه ي حمالت انتحاري

 چگونه بکشند.
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 ده بـه عنـوان کشـوري کـه     حایالت مت

ــان  ــان را دارد جری ــت از  کودک ــاي حمای ادع

مــی اســتفاده نظــامی از کودکــان را نادیــده  

  .گیرد

بـه عنـوان کشـوري کـه ادعـاي حمایـت از        ده حایالت مت

کودکان را دارد جریان استفاده نظامی از کودکان را نادیـده   

ادعا می . به نقل  از واشنگتن پست دولت امریکا می گیرد

 ،چشم پوشی نمـی کنـد   کودك سرباز پدیده ياز که  کند

در حالیکه به کشورهاي همچـون سـودان جنـوبی  کـه از     

تسـهیالت جنگـی مـی     ،کننـد  مـی  کودکان استفاده نظامی

از  و طالبان از سوي دیگر گروه هایی چون داعش .فرستد

دولتها نیز با حفظ نکرده و پیروي  کتابشانهیچ قانونی جز 

ظاهر همیشه راهی براي دور زدن قـوانین حقـوق بشـري     

 .این چنینی پیدا می کنند

 جـذب  میـزان  ملل سازمان گزارش به 

 رد سـرباز  عنـوان  بـه  کودکان کارگیري به و

 داشـته  تـوجهی  قابـل  افـزایش  2015 سـال 

  .است

 کـارگیري  بـه  و جـذب  میـزان  ملـل  سـازمان  گزارش به

 قابـل  افـزایش  2015 سـال  رد سـرباز  عنـوان  به کودکان

 داعش و حرام بوکو چون هاي گروه .است داشته توجهی

 سـومالی،  کنگو،، افغانستان شامل جنگ گیر در کشورهاي

 بـه  را کـودك  هـزاران  سـودان  و عـراق  نیجریه، سوریه،

 .اند گرفته خدمت

 
 

 به ،دشون می کشتار و بریدن سر به مجبور کودکان

 .شوند می استفاده انتحاري بمبگذار و انسانی سپر عنوان

 تا که گذارد می کودکان بر تیتاثیرا چنان جنایات این

کودکانی که از جنگ زنده  .کرد خواهد پیدا ادامه نسلها

 آسیب هاي روحی و فیزیکی قابل دچار بیرون می آیند،

به قیمت کودکی و زندگی  می شوند.آسیبهایی که توجهی

به گفته کارشناسان براي احیاي  آنها تمام می شود.

 کودکان سرباز نیاز به زمان و پول قابل مالحظه ایی است.

اینکه چند درصد فرصت احیا پیدا می کنند، قصه اي 

  دیگر است.

  تا زمانی که جنگ، کسب و کار پر درآمد

و سود آور محسوب شود و کودکان، سربازان 

ارزان این میدان؛آیا پایانی براي این جنایت 

  وجود دارد؟

سود آور  و تا زمانی که جنگ، کسب و کار پر درآمد

ارزان این میدان؛آیا  ان، سربازود و کودکانمحسوب ش

  ؟وجود دارد براي این جنایتپایانی 
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  .یکی بود یکی نبود غیر از گلوله و دشمن چیزي نبود

مایکل و اسمیت، سه پسر بچه شیطون بودن که تو آرتور، 

کردن. پسراي شجاعی که تو ي شهر کوچیک زندگی می 

چند تفنگ آبپاش داشتن و  ،اسباب بازي هاي کودکانشون

وقتی سیزده سالشون . همدیگرو حسابی خیس می کردن

بود کشورشون درگیر ي جنگ خونین شد، جنگی که 

حال و هواي همه محله ها رو  تغییر داد. آرتور و مایکل 

میدون تحت تاثیر حال و هواي اون روزا خودشون و به 

جنگ رسوندن، اسمیت هم که پدر و مادر سخت گیري 

داشت، تو خونه موند تا به کار هر روزش که درس و 

بازي بود برسه. بعدا خبر رسید که همون روزا مهاجرت 

  کردن و به ي کشور امن رفتن.

  

     بچه ها هم دیگه وارد منطقه جنگی شده بودن، یکی

خیلی «گفت:  می یکی »بچه جون برگرد خونه!«می گفت: 

      عجب «گفت:  شاید یکی هم تو دلش می »مردین!

آرتور بازیگوش فکر می کرد  »بچه هاي خوشگل مشگلی!

جنگ مثل بازي با تفنگ آبپاشه، غافل از اینکه گلوله هاي 

  دشمن از دیوار یک متري هم عبور می کنن.

ــه      ــا خطرناک ــت اینج ــی گف ــون م ــه دلش ــزي ت        !ي چی

ي صداهایی هم خیلی بلند از بلنـد گـو هـا مـی اومـد و      

ــیج مـــی خونـــد، همـــون ســـرودها و        ســـرودهاي مهـ

       حرف هـایی کـه تلویزیـون و رادیـوي خونشـون پخـش      

می کرد و باعث شـده بـود تـا بـیخ گـوش دشـمن بـرن،        

ــور      ــه آرت ــش ب ــود و هم ــر ب ــاهوش ت ــی ب ــل کم       مایک

ــت  ــی گف ــه   :«م ــردیم خون ــا برگ ــی در»بی ــواب ، ول      ج

آخـه   :«اونـم جـواب مـی داد    »چیه ترسـیدي؟  :«شنید می

اون آقاهه داره وصـیتنامه مـی نویسـه، مثـل اینکـه قـراره       

. بـــاز !»بمیـــره، آمبـــوالنس هـــم کلـــی مجـــروح آورده

ــود،      ــت ب ــرف از بهش ــد و ح ــی اوم ــرود م ــداي س      ص

  بچه ها ساکت شدند.

  

   روز بیشتر نگذشته بود که خبر حمله دشمن اومد. 15

ي روز سیاه که کار باال گرفت، بچه ها هرکدوم ي تفنگ 

و چند تایی نارنجک داشتن، تانک هاي دشمن نزدیک و 

     سه تفنگدار

  

  سام بوربورنویسنده:  

  1394بهمن 

ن
تا

س
دا
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شده نزدیک تر می شدن و بچه ها نا خواسته از هم جدا 

، مایکل نارنجک ها شو پرت کرد زیر تانک ها و بودن

فرار و به قرار ترجیح داد. ولی آرتور با نارنجک هاش به 

ک رفت تا تانک و منفجر کنه و جلوي حمله زیر تان

  دشمن و بگیره.

  

امروز که سالها از پر کشیدن آرتور میگذره، اسمیت استاد  

دانشگاه شده. باید ببینی براي خودش چه  برو بیایی داره، 

حیف که تو غربت زندگی می کنه و نیست به بچه هاي 

ي مایکل درس بده، مایکل هم سه تا پسر داره، اونم برا

خودش کاسبی اي به هم زده. از برکت رشادت هاش تو 

روز، ي موسسه بین المللی راه انداخته، دیروز  15اون 

مادرش و دیدم، می گفت: مایکل بعد اون روز هیچوقت 

نخندید،  شب ها با خودش حرف می زنه و هنوز تو 

خواب آرتور و صدا می کنه. ماهی دو بار جلسه مشاوره 

گی و تحمل کنه. تو این بین اوضاع می ره تا بتونه زند

آرتور از همه بهتره چون احتماال االن نزدیکی هاي بهشته، 

ي روز و به اسمش کردن و تو کتابا ازش نوشتن، همه 

جور استفاده ابزاري هم از اسمش میشه. اما هیچکی 

چرا خودت با نارنجک رفتی زیر تانک! گفتن که نگفت 

  خیلی شجاع بوده و رهبر ماست. 

   می دونم چرا هیچکی نگفت آخه مگه کودك، سربازن

  ؟می شه

  راه

 سخن نمودم قطع! مزن حرف

 دهن ببستم چشم! مکن نطق

 مکن عنوان سخن این! نفهم هیچ

 مکن انسان نافهمی خواهش

 شوم کر شوم کور شوم الل

 شوم خر من که است محال لیک

 بار؟ زیر خران همچو روي چند

 برآر بشریت زفضاي سر

 

  گیالنی الدین اشرف

 

 

 

 

 

 

  

 دست دو ببستم,  چشم! مزن دست

 شکست پایم دو,  چشم! مرو راه

 سخن نمودم قطع! مزن حرف

 دهن ببستم چشم! مکن نطق

 مکن عنوان سخن این! نفهم هیچ

 مکن نسانا نافهمی خواهش

 شوم کر شوم کور شوم الل

 شوم خر من که است محال لیک

 بار؟ زیر خران همچو روي چند

  برآر بشریت زفضاي سر

  

 

 اشرف الدین گیالنی
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نمی دونم چرا هیچکی نگفت آخه مگه کودك، سرباز می 

  شه؟                             

   

                                           

از ارتـش مقاومـت بـراي     پـس از فـرار   زنـدگی قرار بود 

ولـی جنـگ تنهـا نیمـی از داسـتان       آسان تر شود. گریس

  اوست.

او به عنوان یـک کـودك ربـوده شـد و بـیش از نیمـی از       

 1LRAاوگانـدا و در ارتـش مقاومـت    زنـدگی خـود را در  

مجبـور بـه    و سپري نمود. در آن زمان، به او تجـاوز شـد  

ســال گذشــته پــس  . امــا درگشــتکشــتن فــرد متجــاوز 

بایـد بـه    اکنونازبازگشت به خانه، آن کودك سرباز سابق 

 رفت. نبرد فقر و بدنامی می

                                                           
١
  Lord's Resistance Army ارتش مقاومت خدا -  

اسـت کـه هـدف     مسـیحی  بـا ایـدئولوژي   اوگانـدائی  نظـامی  یک گروه شبه

ــت در   ــدازي حکوم ــتقرارخــود را بران ــدا و اس ــی اوگان ــت دین ــر  حکوم ب

ارتـش مقاومـت    برخـی از فرمانـدهان  . اسـت  اعـالم کـرده   ده فرمـان  مبناي

 ، رهبـر ایـن گـروه، بـه اتهـام ارتکـاب      جـوزف کـونی   از جملـه  پروردگار

المللـی   دیـوان بـین   ، تحـت تعقیـب  جنایت علیـه بشـریت   و جنایات جنگی

در شـمال اوگانـدا تشـکیل     1988ایـن گـروه در سـال     .قراردارنـد  کیفـري 

رق هـاي نظـامی دولـت بـه شـمال شـ       شد اما یک دهه قبل، درپـی سـرکوب  

 . جمهــــــوري دموکراتیــــــک کنگــــــو نقــــــل مکــــــان کــــــرد

  

سال داشتم که براي اولـین بـار    16من فقط  :«او می گوید

به جرم تـالش بـراي فـرار از گـروه      مرد »کسی را کشتم.

مسلح به اعدام محکوم شده بود، گریس را به عنوان جالد 

  .او انتخاب کردند

بعـد بـا    را بـا یـک کهنـه کثیـف پوشـاندم      شچشم ابتدا«

ــک     ــط ی ــردم. فق ــام ک ــارش را تم ــاتوم چــوبی ک ــک ب ی

  »دقیقه طول کشید.

  

اکنون اعتـراف   .با مجازات فرار آشنا بود گریس از نزدیک

می کند که گاه از خودمی پرسد، آیا فرار کردن به خطرش 

  می ارزید.

   30،000ارتش شورشی جوزف کنی  بـیش از 

را سوخت دو دهه مبارزه با دولـت   ، تاودك را ربودک

 .تامین کند

، در حـال حاضـر   KONY 2012با تشکر از  کمپین ننگین

دانــیم  کــه ارتــش شورشــی جــوزف کنــی  بــیش از  مــی

سـوخت   تـا  _یک چهارم دختر  _کودك را ربود 30،000

. ما شنیده ایم که  این را تامین کنددو دهه مبارزه با دولت 

 ،دختران که بعضی از آنها تنها شش سال داشـتند پسران و 

تجاوز قرار گرفتـه و مجبـور   و چگونه مورد ضرب و شتم

شدند. اما پـس ازمصـاحبه بـا      به غارت و کشتن افراد می

  سربازدختربچه ي 

 
 
 
  

  : مارك الیسون نویسنده

  : آصفه کامرانی مترجم

  

ش
ار

گز
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، من می تـوانم   2011در سال  سرباز زن سابق 40بیش از 

  به شما بگویم  که این تمام داستان نیست.

  

 ورد کودکـان  بزرگترین تصور اشتباه در م

رنج آنها با فـرار از  سرباز اوگاندایی این است که  

LRA رسید به پایان.  

بزرگترین تصور اشتباه در مورد کودکان سرباز اوگانـدایی   

در  .رسـید  به پایان LRAرنج آنها با فرار از این است که  

سال داشت کـه از خـانواده اش   14گریس تنها 1999 سال 

 غوقتی بیدار شدم یـک چـرا  «جدا شد.  گریس می گوید: 

قوه روي صورتم بود. سـربازان اسـلحه را بـه سـمت مـا      

آنهـا از مـن   گرفتند وگفتند از رخت خواب بیرون بیـاییم.  

پرسیدند که  پدر و مـادرم کجـا هسـتند؟  امـا مـن بعـدا       

  »متوجه شدم که آنها قبال فرار کرده بودند.

 بـا  مجبور بودنـد   گریس و دیگر کودکان

رژه   ین غالت بـه روي دوششـان  کیسه هاي سنگ

  بروند

با کیسه هاي سـنگین  مجبور بودند  گریس و دیگر کودکان

ــان  ــه روي دوشش ــالت ب ــد  غ ــا  .رژه برون ــام راه را ت تم

در آن اردوگـاه هـاي    LRAهمسایگی سودان یعنی جایی  

گـریس و دیگـر    ،رژه رفتنـد. در اردوگـاه  آموزشی  داشت

سربازان رژه رونده به  گردانشـان پیوسـتند. او مـی گویـد     

 دلش بـراي  چند روز اول سخت ترین  روزها بود، گریس

  تنگ شده بود. دوستان و مدرسه اش ،خانوادهه،خان

به یک فرمانـده داده شـد و بـه     "همسر"گریس به عنوان 

همراه باقی گـردان تحـت تعلیمـات دشـوار نظـامی قـرار       

تمام مدت تالش میکرد که فرار کند و حتی گاهی  گرفت.

شوهر گریس که از  .اوقات هم به خود کشی فکر می کرد

ز مدتی پس ا او مسن تر بود و او را به شدت آزار می داد،

 .در یکی از درگیري ها کشته شد

پس از مدت کوتـاهی گـریس بـا  سـیمون آشـنا شـد، او        

سـیمون هـم در    .فرمانده  یکی  از گردان هاي اوگاندا بود

من فکـر مـی   «نوجوانی ربوده شده بود. گریس می گوید: 

، او قـول داد کـه   ما رابـا یکـدیگر آشـنا کـرد    کنم که خدا 

سال است که با هـم   10همیشه از من مراقبت می کند. ما 

هستیم. وقتی با او آشنا شدم پس از سالها احساس شـادي  

   »می کردم.

.  سیمون  بـه  همه چیز از هم پاشید 2014در اواسط سال 

مـتهم شـده بـود و    فراري  جرم کمک کردن به یک سرباز

دانسـتم   من مـی  :«باید  محاکمه می شد. گریس می گوید

محاکمه سیمون به چه معنا اسـت آنهـا آنقـدر سـیمون را     

  »زنند تا بمیرد. کتک می
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گریس به خاطر می آورد که در داخل چادر کوچکشان در 

ر حالیکه زانوهایشان را بـه یکـدیگر چسـبانده    اردوگاه، د

 بودند، نقشه فرار را در گـوش سـیمون زمزمـه مـی کـرد.     

گریس قادر به دیدن صورت سـیمون در تـاریکی نبـود او    

چه واکنشـی  شنیدن نقشه، که  سیمون  پس از نستدا نمی

وقتـی کـه بیشـتر سـربازان      د،نشان می دهد. صبح روز بع

محل هاي گشت و  نگهبانی خود را تـرك کـرده    ، پاسگاه

 اردوگـاه سیمون و گریس به همراه فرزندانشـان از   ؛بودند

   .فرار کردند

آنها تا هنگام غروب راه  رفته بودند و بخشـی از مسـیر را   

پشت سر گذاشته بوند که  توسـط اعضـاي گـروه مسـلح     

2Seleka  .محاصره شدندSeleka    خواسـت   ازسیمون

امـا سـیمون     و براي آنهـا مبـارزه کنـد.    بپیوندد آنهاکه به 

هفتـه  . آنها  سیمون و خانواده اش را براي چنـد  نپذیرفت

سپس با ارتش ایاالت متحده تماس  در زندان نگه داشتند.

ســال بــه  16پــس از   خــانواده اشگــریس و گرفتنــد و  

  اوگاندا بازگردانده شدند.

  بازگشت

و  منتقل شـد  بازپروري مخصوص مردان به مرکز سیمون 

فرزندانش جلوي درهاي آهنین سازمان حمایـت  گریس و 

  )رها شدند.GUSCOاز کودکان گاال (

  GUSCO     1994که در سـال  تی ست سازمان غیر دول 

و  یآموزشـ  ،یداشـت هخـدمات ب . مرکزي که گشته تاسیس

تا بـه اسـکان دوبـاره     به بازگشتگان ارایه می دهد مشاوره

آنها یاري رساند و حضور دوباره آنها در جامعه را ممکـن  

  سازد.

                                                           
  از گروه هاي ائتالفی  شورشی آفریقاي مرکزي  -  ٢

 .گریس هرگز شبیه دیگر سـربازان بازگردانـده شـده نبـود    

ظلم هایی که به او شده بود دو برابر دیگر سربازان بود او 

زمانبنـدي  نه تنها قربانی کودك ربـایی بـود بلکـه قربـانی     

  نامناسب نیز گردید.

بیـرون   2006از شمال اوگانـدا در سـال    LRAنجا که از آ

تـا سـال    بود و سیل عظیم سربازان بازگردانـده  رانده شده

حقـوق بشـري   دولتی و ي بودجه  ،کاهش یافته بود 2014

  نیز به پایان رسیده بود.مخصوص بازگشتگان 

   زنانی  که در طول جنگ یا بالفاصله پـس

ه از مـا  6از اتمام آن بازگشته بودند بـه مـدت   

امکانات سازمان استفاده کردند، اما گریس پس از 

  بیرون رانده شد. GUSCOیک هفته از 

زنانی  که در طول جنـگ یـا بالفاصـله پـس از اتمـام آن      

ماه از امکانات سـازمان اسـتفاده    6بازگشته بودند به مدت 

بیـرون   GUSCOاما گریس پـس از یـک هفتـه از     ،کردند

دالري نیز در هنگام خروج  100اکثرا یک بسته  رانده شد.

شـک، یـک   تدریافت می کردند اما به گـریس فقـط یـک    

لوسـی لپـوتی کـه یـک افسـر       .ملحفه و پشه بند داده شد

ارشد دولت اوگانـدا و همچنـین مسـؤل کمیسـیون عفـو      

به گـریس گفـت تـو بسـیار خـوش شـانس        سربازان بود،

  بمانی. GUSCOدر یک هفته  توانستیهستی که 
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  2000پیاده سازي قـانون عفـو کشـور در سـال     کمیسیون 

اقدام به کمک به سربازان بازگردانده شده کـرده بـود. امـا    

من می دانم برخی از مردم تنها به مدت «گریس می گوید:

سه روز در آنجا ماندند زیـرا در حـال حاضـر ایـن مرکـز      

کـه   لوسـی لپـوتی    »محدودیت هاي مـالی بسـیاري دارد  

ورد ارزیـابی قـرار داده بـود    شخصا موضوع گریس را  مـ 

می  GUSCO گریس باید حداقل سه ماه   دراعتقاد دارد، 

را ارزیابی کردم .  من گریس :« او همچنین می گوید .ماند

زیاد قوي نیسـت واز نظـر ذهنـی     .او حالش خوب نیست

مشوش است. اما او زمانی به سازمان آمد که هیچ بودجـه  

می توانسـتیم  مده بود، سال پیش آ 10. اگر بوداي در کار ن

  » به او کمک کنیم.

گریس می گوید او نزدیک به یک سال است که همچنـان  

اسـت. دیگـر    GUSCOمنتظر وعده هاي آموزشی مرکـز  

سربازان بازگشتی هم وضعیت بهتري نداشـتند زیـرا آنهـا    

هم می گویند کـه دوره هـاي آموزشیشـان پـس از مـدت      

  زمان کوتاهی به خاطر بودجه بسیار محدود قطع شده بود. 

گریس می گوید که از این وضعیت اصال احساس خـوبی  

ندارد چون هستند افرادي که از کمک هاي این مرکز بهره 

شده اند ولی او و دیگر سـربازان همچنـان در انتظـار    مند 

گریس مجبور بود زندگی اش را بدون هیچ  .کمک هستند

  بودجه و کمکی ادامه دهد.

  بدنام سازي

پس از آزادي سیمون هنگامی که گریس و سیمون مجـددا  

خانواده سیمون در کیتگوم بـه گرمـی    ؛به یکدیگر رسیدند

ی نکشید که او باید خـود را  ند. اما طولداز آنها استقبال کر

براي بدنامی گسترده تري در جامعه آماده می کـرد. او بـه   

کـه زنـان بایکـدیگر     متوجه می شد ،بازارمحض ورود به 

      کننـد و بـا انگشـت او را بـه یکـدیگر نشـان       پچ پچ مـی 

تـو هنـوز یـک    «:کردندزیر گوشش زمزمه می  و می دهند

ز مـدتی گریبـان   این بدنامی پـس ا  »سرباز وحشی هستی.

گـریس یـک روز را بخـاطر     گیر فرزندان گریس هم شد.

کتـک   ،خیابـان  در در حالیکه داشتند رادارد که فرزندانش 

  وجیغ می زدند، یافته بود و به دادشان رسید.می خوردند 

بچـه هـاي شـما از جنـگ      «زن همسایه به گریس گفت :

کلمـات خیلـی   » آمده اند و بچه هاي ما را خواهند کشت.

را  گـریس  مرغهـاي  همسایه ها ،د به عمل تبدیل شدندزو

سیمون می دانستند که زمـان  آن رسـیده    و گریس .کشتند

مستقر بودنـد   GUSCOهنگامی که در  که جابه جا شوند.

به او هشدار داده بودند که ممکن است در آینده با چنـین  

  برخوردهایی روبرو شود.

ن بودم. مـن داوطلبانـه بـه    خیلی غمگی« گریس می گوید:

دهد اما تـالش   جنگ نرفته بودم. این  کلمات مرا آزار می

می کنم نادیده بگیرمشان. چـون دنیـا همـین اسـت. ایـن      

قسمتی است که خدا براي من در نظر گرفته بود. به همین 

  »سادگی.

گریس و سیمون تصمیم گرفتند زندگی خود را در منطقـه  

 ،داند گذشته آنان را نمیجنوب نووایا جایی که هیچکس 

ادامه دهند. آنها توانستند باالخره بعد از مدتها زنـدگی اي  

    اما ادامه زندگی هنوز سخت است. در صلح داشته باشند.

 

  منبع

Tales from Uganda's female former child soldiers 
 
Marc Ellison  
 

 ١٤ Jan ٢٠١٦  
 
http://www.aljazeera.com 
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  جناب آقاي قالیباف

به عنوان یک فعال اجتماعی هر چه می اندیشم از کار و 

فعالیت هاي شما، جز خیابان هاي پر دست انداز و 

فرورفته در سطل هاي آشغال چیزي به یاد کودکان  سراپا 

نمی آورم. دیگر شنیدن اخبار حمالت وحشیانه نیرو هاي 

شهرداري  به دست فروشان و دوره گردها تبدیل به یک 

خبر عادي شده است. یک شب با همکاري نیروي 

انتظامی به کارتن خوابها حمله می کنید و شبی دیگر به 

ادم مسجد باال رفته و یک کارواش. از در و دیوارمنزل خ

   از صاحبخانه و پناه بردگانش با قمه و چماق پذیرایی

 .می کنید

  

باور کنید شرم آور است که نیرو هاي دولتی از بین افراد 

معلوم الحال جامعه استخدام و تحت عنوان طرح انضباط 

اجتماعی ، بالي جان دست فروشان شوند. در پیاده رو ها 

، بساط دوره گردان را  به هم عربده کشند و با لگد 

ریزند. طرحی که با هدف ارتقاء کیفیت زندگی و برقراري 

نظم اجرا می شود ، موجب وحشت و احساس عدم 

 امنیت عابرین پیاده شده است.

  

حمایت هاي شما و شوراي شهر تهران از برخوردهاي 

غیر انسانی موجب بروز و تکرار چنین مشکالتی شده، 

دارید که در  سال گذشته،  پرسنل شما با حتما به خاطر 

را کشتند. » علی چراغی«ضرب و شتم، دوره گردي به نام 

چشم شما روشن! ابوالفضل پسر پانزده ساله مرحوم 

چراغی ترك تحصیل کرده و براي حمایت از خانواده اش 

میوه می فروشد، باعث خجالت است؛ ولی ماموران شما 

  نکردند.به چرخ میوه ابوالفضل هم رحم 

پیمانکاران شما کودکان تهران را تمام قد، به داخل سطل 

هاي آشغال می فرستند و از هیچ سوء استفاده اي دریغ 

  نمی کنند.

ــه   ــانون معامل ــک، ق ــروش طــرح ترافی ــا ف ــا ب     در شــهر م

مــی شــود و ســرمایه دار اجــازه ورود بــه هــر محلــی را  

 به دست می آورد.

  

  شهردار نامه اي به

  

  سام بوربورنویسنده: 

  94بهمن  
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ها هم خبر دارید. فاجعه حتما از وضعیت مترو و اتوبوس 

منا را در ایستگاه صادقیه و امام خمینی می توانید لمس 

  کنید.

در حالی که روز به روز هواي تهران آلوده تر می شود، 

اتوبوس هاي شرکت واحد هوا را ناسالم تر می کنند و 

  انگار نه انگار...

   ترافیک روز به روز بیشتر می شود و باز هم پارکینگ 

  فروشید و معوضی نمی سازید.می 

ساخت و ساز طبقات خالف هم از صدقه سر کمیسیون 

ها و دریافت مبالغی در ازاي فروش قانون  به عادت 

  بسیاري از سازندگان تبدیل شده است.

بافت فرسوده هم روز به روز فرسوده تر می شود و 

 خبري از نوسازي نیست.

  

  جناب آقاي شهردار؛

ن مبلمان شهري با چنین میانبرهایی، اصرار شما به آراست 

بیشتر به پنهان کردن سوال شباهت دارد تا پاسخ. بهتر 

نیست با دالیل ازدیاد دست فروش ها و دوره گردها کمی 

تخصصی تر روبرو  شویم؟ به نظر میرسد فراموش کرده 

  اید که مشکالت اقتصادي امان مردم را بریده است.

 
 

 

هرداري تهران لیستی از چند درگیري نیروهاي ش

  در دو سال گذشته

  تاریخ  شرح  ردیف

1  

علی چراغی توسط  "قتل"

نیروهاي سد معبر شهرداري 

  تهران 4منطقه 
  1393مرداد 

2  

درگیري ماموران شهرداري با 

ابوالفضل چراغی با وساطت 

اهالی محل و فرار ماموران 

  شهرداري

  1393اسفند 

3  

درگیري دو مامور شهرداري با 

میدان هفت تیر که دستفروشان 

  به ضرب و شتم طرفین انجامید.

اردیبهشت 

1393  

4  

برخورد ودرگیرهاي گسترده بین 

ماموران شهرداري و دستفروشان 

  بازار تهران

 1394آذر 

  تا کنون

5  

برخورد نیروهاي شهرداري با 

  1394دي   مرد لبو فروش

6  

درگیري و حمله دسته جمعی 

نیروهاي شهرداري به کارواشی 

  سعادت آباددر 
  1394بهمن 

7  

درگیري نیروهاي شهرداري با 

  1394بهمن   دستفروشان خیابان آزادي

  و چندین چند درگیري دیگر



 

94 زمستان –نشریه داخلی جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان    

 

20
 

 

 

 

   

  

  

نویســـی تـــاکنونی یـــک  آمـــار نویســـی  مثـــل تـــاریخ

ــاریخ ــا    ت ــاعی ی ــاي اجتم ــه از جریانه ــی واقعگرایان نویس

ــوده  ــران نب ــه ای ــادرون جامع ــت ، آی ــاه حرک ــاي  از نگ ه

ــتگاه     ــا دس ــه و ی ــان جامع ــنفکري و نخبگ ــی روش دولت

  ؟ستا واقعگرایانه

     به معنی وسیع، داستان ایـن اسـت کـه

بر مردم چه گذشت و چه چیزي بـر آنهـا حـاکم    

شـما  بود، به چـه سـمتی رفتنـد، حـال  اگـر      

شــهادت بخــش عظیمــی از جامعــه را نگیریــد 

راجع به این پدیده، واضـح اسـت کـه تصـویر     

 وارونه و عجیب و غریب است

باشــد،  داســتان زنــدگی  "مســتند تــاریخی"  آمــار اگــر  

بـه معنـی وسـیع، داسـتان ایـن اسـت کـه بـر          آدمهاست.

آنهـا حـاکم بـود، بـه     مردم چه گذشت و چـه چیـزي بـر    

ــد  ــمتی رفتن ــه س ــال  چ ــش  ، ح ــهادت بخ ــما ش ــر ش اگ

ــده،     ــن پدی ــه ای ــع ب ــد راج ــه را نگیری ــی از جامع عظیم

ــب    ــب و غری ــه و عجی ــه تصــویر وارون واضــح اســت ک

ــد.   اســت. شــما، شــهادت بچــه  ــان را نداری ــا و نوجوان ه

نگـاري مـا فاقـد نظرگـاه جامعـه بـه آن دوره اسـت.         مارآ

هاونوجوانــان چــه گذشــت و  دانیــد بــر بچــه شــما نمــی

بــا چــه مشــقاتی در آن    بخــش عظیمــی از جمعیــت  

ــن     ــه ای ــیدند. در نتیج ــه کش ــد و چ ــدگی کردن دوران زن

  روایت دولت ها است.  

 اي که تـا بـه حـال بـوده      نگاري تاریخ

گویاي روند تاریخی نیسـت.بنا بـراین بازمانـده    

ــیل،  ــاغلین و آاز تحص ــار، ش ــان ک ــار کودک م

بیکارها در این امـار بـا تـاریخ واقعـی فاصـله      

   .زیادي دارد

وجـه   یـک  تنهـا  ،زنـان اگـر تـاریخش را بنویسـد    جنبش 

کنـد.  نکند و چـه بسـا وجـه دیگـري را نگـاه       را نگاه می

کـنم کـوچکترین ارجـاعی بـه موقعیـت طبقـه        فکر نمـی 

انــد  کــه نوشــته يمــارآمزدبگیــران در تــاریخ و  و کــارگر

ــود  ــاریخ     موج ــه دوران ت ــا ب ــه م ــه هم ــد. کمااینک باش

هـاي اصـلیش    کنـیم درنوشـته   معاصر ایران کـه نگـاه مـی   

ــده  ــین پدی ــک همچن ــدارد   ی ــوچکترین جایگــاهی ن اي ک

هــا چــه  هــا چــه گذشــت، بــر ایــن خــانواده کــه در خانــه

ــانهاي آن دوره از    ــی انســ ــه احساســ ــت؟ چــ گذشــ

زندگیشـــان داشـــتند و غیــــره میخـــواهم بگــــویم ،    

ــاریخ ــد    نگــاري ت ــاي رون ــوده گوی ــه حــال ب ــا ب ــه ت اي ک

ــاریخی نیســت. ــده از تحصــیل  ت ــراین بازمان ــا ب ــار آ، بن م

مـار بـا تـاریخ    آکودکان کار، شـاغلین و بیکارهـا در ایـن    

  واقعی فاصله زیادي دارد. 

ــا حــداقل هفــت صــدودوازده    اگــر شــاغلین امــروز را ب

ــاه   ــتمزد در م ــان دس ــزار توم ــورم و    ،ه ــاب ت ــا احتس ب

ــک    ــه بان ــانی ماهیان ــون توم ــه ي ســه میلی ــزارش هزین گ

ــی   ــاریخ واقع ــاییم در ت ــه نم ــط فقرمقایس ــزي  و خ  مرک

ــان کــار همــین تعــارض را  میشــوند بیکــار تلقــی . کودک

ــان  ــزدي کودک ــی م ــه کاریســت   ،بصــورت بردگ ــرا ک چ

  دهد.    اجباري نشان می

حـق   ،عیـدي  ،کودك کار در قبـال  کارهـا هـیچ  پـاداش    

 ،حــق اوالد ي،اضــافه کــار، آکــورد، حــق رکــورد، تولیــد

مزایــا و نــوع ایــن هــا را  ،حــق خواروبــار ،حــق مســکن

دریافت نمی کند. اسـتثمار کـودك کـار بـا هـیچ شـرط و       

شروط و حد و مـرزي محـدود نمـی شـود. در ایـن جـا       

اصال بحث بیمـه درمـانی و بیکـاري بـه میـان نمـی آیـد.        

باشد ،   "مستند تاریخی"اگر آمار ،  

  .داستان زندگی آدمها ست

  

  اکبر یزدينویسنده: 

  

له
قا

 م
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هیچ نوع حـق بازنشسـتگی موضـوعیت پیـدا نمـی کنـد.       

همه چیز بر وفـق مـراد سـرمایه اسـت و شـدت اسـتثمار       

با هیچ مرز و مـانعی تـا آخـرین حـد تـوان       بدون تصادم

ــه       ــت ب ــار دس ــودك ک ــی رود. ک ــیش م ــه پ ــودك ب ک

ــد نمــی   ،اعتصــاب ــدن چــرخ تولی ــل کــار و خوابان تعطی

زند. کودك کـار هـر کـاري حـاوي هـر انـدازه حقـارت        

و ذلت و سختی را قبـول مـی کنـد و بـراي تولیـد انبـوه       

ــه       ــودها ب ــرین س ــالن ت ــا و  ک ــافه ارزش ه ــرین اض ت

  ر از پذیرش هیچ کاري سر باز نمی زند.سرمایه دا

قدم به قدم بـا مـرگ بـه جلـو  مـی رود و خطـر لحظـه         

ـ     بـه هـیچ  انگـارد. تـا       دبه لحظـه حـوادث مرگبـار را بای

  حیاتش ادامه یابد .

ــوع حــق و    ــر ن ــرین شــکلی از ه ــه وحشــیانه ت ــان  ب آن

حقــوق اولیــه انســانی محــروم  و بــه ســود ســرمایه مــی 

ــه     ــوزش و درس و مدرسـ ــوع آمـ ــر نـ ــد. از هـ افزاینـ

ــا هــیچ    ــه ایــن کودکــان  ب محرومنــد. ابعــاد جنایــت علی

مالك و معیار و مقیاسـی قابـل انـدازه گیـري نیسـت لـذا       

قـادر بـه   نگـاري   مـار آدیده مـی شـود چگونـه تـاریخ و      

اه بچـه  ونوجـوان   انعکاس مصـائب نبـوده و فاقـد نظرگـ    

  .به این دوره است

  ــوبه ــوق  کــودك مص ــان نامــه حق پیم

ــوامبر  ــا 1998ن ــامی   يوامض ــط تم آن توس

ــه   ــودك در آن  نتیج ــار ک ــو ک ــورها و لغ کش

مبارزات جنبشی آن است و سـازمان ملـل آنـرا    

به آمـار ، و چنـد ده بنـد غیـر نگـاه کـودك،       

  رائی تبدیل نموده است.بدون قدرت اج

ایـن جنـگ گـاهی آشـکار      ،تاریخ جنـگ طبقـاتی اسـت   

ــردار نیســت.    ــل ب ــاه تعطی ــان اســت وهیچگ ــاهی پنه وگ

دهــد کــه  شــه دولتهــا بــه گونــه اي جلــوه مــییمنتهــا هم

خواسـته انـد مصـائب را پایـان      گویا این آنها هسـتند کـه  

 1998. پیمـان نامـه حقـوق  کـودك مصـوبه نـوامبر       دهند

وسـط تمـامی کشـورها و لغـو کـار کـودك       آن ت يوامضا

ــازمان     ــت و س ــی آن اس ــارزات جنبش ــه مب در آن  نتیج

ملـل آنــرا بــه آمــار ، و چنــد ده بنــد غیــر نگــاه کــودك ،  

  .دون قدرت اجرائی تبدیل نموده استب

ــمیت      ــه رسـ ــراي بـ ــارگران  بـ ــارزات کـ ــاریخ مبـ تـ

بــا شناســاندن اتحادیــه هــاي کــارگري در اروپــا چنــد ده 

ــه    ــا مواج ــونین دولته ــت خ ــه    مقاوم ــا اینک ــد، ت گردی

ــدند  ــه شـ ــارگري   ،متوجـ ــابات کـ ــه ي اعتصـ مجموعـ

ــافه    ــت اض ــتر از در خواس ــر بیش ــدین براب ــارتی چن خس

 دســـتمزد کـــارگران بـــه صـــاحبان ســـرمایه وارد مـــی 

ــا    ــناختند ت ــه را برســمیت ش ــن اتحادی ــس از ای ســازد .پ

ــررمالی    ــوگیري از ض ــر جل ــالوه ب ــهع ــد    ب ــد خری امی

ــان   نما ــراف کش ــه انح ــارگري،  ب ــاي ک ــده ه دن و زرد ین

  .نمودن آن دل بسته بودند

پیمــان نامــه حقــوق  کــودك، طرحهــاي مبلمــان  امــروزه 

ــان بــراي حفــظ   شــهري ( حــذف کودکــان کــار در خیاب

آبروي دولـت ) و مقاسـیه هزینـه تحصـیلی سـاالنه یـک       

ون و هزینـه روزانـه هـر    یـ دانش آمـوز در سـال یـک میل   

ــ  ــس از دس ــودك پ ــزگتک ــت   یري در مرک اصــالح و تربی

اینکـه بـراي جلـو گیـري از     ونتیجـه   ششصد هزار تومان

ــه  ، دور نمــودن جنــبش از هــدفضــرر مــالی وتظــاهر ب

ــ  ــویی ب ــخ گ ــت   پاس ــز دول ــان روي می ــائب کودک ه مص

  .است

باید توجه داشت کـه پدیـده ي کودکـان و کودکـان کـار      

ــد ــت  پدی ــوثر اس ــان در آن م ــه زم ــت ک ــی ه اي اس . یعن

لـذا چنانچـه    ،سـال اسـت   18ك بـودن  زیـر   مبناي کـود 

برســد دیگــر کــودك کــار محســوب  19امــروز بــه ســن 

نمی شود. بنـابر ایـن اگـر کسـی بخواهـد آمـار کودکـان        

کار را بـر ایـن اسـاس کـم نشـان دهـد یـا کـم کنـد نـه           

ناشــی از برنامــه ریــزي و بــه طبــع کــار نکــردن کــودك  

   بلکه ورود به سن باالي کودکی است.  
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    تعـداد  نکته مهم در موضـوع کودکـان

کــه تکــذیب وتآییــد آن  کودکــان کــار اســت

رح وحاکی از نداشتن برنامـه دولـت   طهمیشه م

چرا کـه اولـین پلـه     .براي لغو کار کودك است

براي پرداختن بـه آن داشـتن آمـار مشـخص     

     .باشد که نیست می

تعــداد کودکــان کــار نکتــه مهــم در موضــوع کودکــان 

رح وحـاکی از  طـ آییـد آن همیشـه م  کـه تکـذیب وت   است

چـرا   .نداشتن برنامه دولت بـراي لغـو کـار کـودك اسـت     

ــار       ــتن آم ــه آن داش ــرداختن ب ــراي پ ــه ب ــین پل ــه اول ک

در ضـمن تهیـه آمـار نیـاز      باشد که نیسـت.  مشخص می

 طبه بودجه مالی ونیـروي انسـانی زیـاد و... دارد کـه فقـ     

بــاقی این آنچــه دولتهــا قــادر بــه تــآمین آن هســتند. بنــابر

ماند اتکـا بـه آمارهـایی اسـت کـه پراکنـده از طـرف         می

ــی و م   ــین الملل ــازمانهاي ب ــس ــالبی غط ر مســتقیم در ی

ــرورش کمســیونهاي مجلــس ســازمان ثبــت   آمــوزش وپ

کـه   ،شـود  رح مـی طـ احـوال و دیگـر ارگانهـاي دولنـی م    

عموما فاقـد نگـاه وجایگـاه کـودك اسـت. بـراي نمونـه        

 ،ار مغشـوش اسـت  در مرکز آمار اساسا آمـار کودکـان کـ   

  به تعاریف زیر توجه نمایید .

 : شاغل

 ي هفتـه  طـول  در کـه  بیشـتر  و سـاله  10 افـراد  تمـام 

 کـار عت سـا  یـک  حـداقل  کـار،  تعریـف  طبـق  مرجع،

 را کارشـان  موقـت  طـور  بـه  دالیلـی  بـه  بنـا  یا و کرده

   .شوند می محسوب شاغل باشند، کرده ترك

 و مـزد  گـروه  دو شـامل  عمـده  طـور  بـه  شـاغالن 

 .شوند می خوداشتغاالن و بگیران حقوق

 پیونـد  داشـتن  بـا  مرجـع  ي هفتـه  در کـار  موقت ترك

 تـداوم  و بگیـران  حقـوق  و مـزد  بـراي  شـغلی  رسـمی 

 اشـتغال  عنـوان  بـه  خوداشـتغاالن،  بـراي  کـار  و کسـب 

 کـه  اهمیتـی  لحـاظ  بـه  نیـز  زیر افراد د.میشو محسوب

 محسوب شاغل دارند، کشور اقتصادي فعالیت در

 :شوند می

 اعضـاي  از یکـی  بـراي  مـزد  دریافـت  بدون که افرادي

 دارنـد،  خویشـاوندي  نسـبت  وي بـا  کـه  خـود  خـانوار 

  مزد ) بدون کنند .( فامیلی می کار

  
  :کارکنان

 در فعـالیتی  کـارآموزي  ي دوره در کـه  کـارآموزانی 

 انجـام  کـارآموزي  محـل  ي مؤسسـه  فعالیـت  بـا  ارتباط

 خـدمات  یـا  کـاال  درتولیـد  مسـتقیما  یعنـی  دهنـد،  مـی 

 .میشود محسوب "کار" آنها فعالیت هستند، سهیم

 کـار  تعریـف،  مطـابق  مرجـع  ي هفته در که محصالنی

 د.ان کرده

 دائم کادر صورت به مسلح نیروهاي در که افرادي تمام

 پرسنل شامل مسلح نیروهاي. کنند می خدمت موقت یا

 و نظامی نیروهاي ي وظیفه سربازان و داران درجه ،رکاد

 کارپاییز نیروي آمارگیري طرح نتایج چکیده ی.(انتظام

1392(    

نوجــوان بــه ایــن و ایــن تعــاریف فاقــد نظرگــاه کــودك 

ــت ــج کود  دوره اس ــاي رای ــدارد و  وبامعن ــق ن ــان تطبی ک

اینکــه چــرا ، ط وفضــاي کــاريیشــرا، آمــار کــودك کــار

. یکـی از  گـردد ی ه نمـ جـ از آن نتی، مجبور به کـار اسـت  

ــت  ــار ثاب ــن آم ــددي   معجــزات ای ــدوده ع ــودن در مح ب

، دالري 16حـران ونـه تحـریم ونـه نفـت      است کـه نـه ب  

ــه  ــه ، دالري 200نـ ــاي  ، دالري 45نـ ــاري هـ ــه بیکـ نـ

ـ لیتحصـیل بـیش از هفـت م    میلیونی ونه بازمانـده از  ون ی

ــداد    ــامل ام ــدارد و ش ــآثیري درآن ن ــزار نفرت دویســت ه

  شود.  غیبی مرکز آمار می

      بدیل ننگ آمیـز بـودن وجـود کـودك

 20با توجه به درك اجتمـاعی انسـان قـرن     کار

در تمام دولتهـا زمینـه اي را سـاخته کـه       21و

 آمـار  هیچ کشوري حاضر بـه رسـمیت شناسـی   

ــت.  ــه آن نیس ــیوتهی ــا  نم ــاي  م ــوانیم دنی ت

  .کودکان را به دارا و ندار تقسیم نماییم
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بـا توجـه بـه     بدیل ننگ آمیـز بـودن وجـود کـودك کـار     

ــرن   ــان ق ــاعی انس ــا 21و 20درك اجتم ــام دولته ،  در تم

ــه       ــر ب ــوري حاض ــیچ کش ــه ه ــاخته ک ــه اي را س زمین

تـوانیم   مـا  نمـی  وتهیـه آن نیسـت.    آمار رسمیت شناسی

  .دنیاي کودکان را به دارا و ندار تقسیم نماییم

ــی       ــین الملل ــا ي ب ــته ه ــی  نوش ــارب وبررس ــی تج ط

م کودکـان بـه   یوداخلی به ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه تقسـ     

، کودکـان کارهـاي   کودکـان کـار  مثـل  ، اعوامل جـدا جـد  

ــان     ــر، کودک ــکس ورک ــان س ــان آور، کودک ــخت وزی س

ــر    ــر خــط فق ــه زی ــانی ک ــارو خــدمات خــانگی، کودک ک

ــی  ــدگی م ــد زن ــان،    ،کنن ــان خیاب ــودك، کودک ــرباز ک س

ــره   ــده از تحصــیل وغی ــان بازمان ــده، کودک ــان پناهن کودک

  .واند خواننده را به اشتباه بکشاندت همگی می

 عــده ي زیــادي از   بایــد توجــه نمــود

مــردم از طریــق فــروش نیــروي  کارشــان در 

وقتـی همـین کـار     ،جهان گـذران مـی کننـد   

ــا   ــد و ی ــی کن ــانواده را نم ــه خ ــأمین هزین ت

سرپرست خانواده اخراج مـی شـود مـرز سـنی     

وکـودك را وارد بـازار کـار مـی      پاره می شود

  شود. آماده ورود به بازار کار می ویا  کند

ــود  ــد توجــه نم ــق    بای ــردم از طری ــادي از م ــده ي زی ع

ــد   ،فــروش نیــروي  کارشــان در جهــان گــذران مــی کنن

وقتی همـین کـار تـأمین هزینـه خـانواده را نمـی کنـد و        

یا سرپرست خـانواده اخـراج مـی شـود مـرز سـنی پـاره        

آمـاده   ویـا   کودك را وارد بازار کـار مـی کنـد   و می شود

ـ  بنـا بـر ایـن    شـود.  ورود به بازار کار مـی  ه کـه  همانگون

را  نآشـد ویـا آمـاده بکـار باشـد بـاز       وقتی  کارگر بیکار 

اینکـه کـودك ونوجـوان بـه کـار      لـذا   خـوانیم.  کارگر می

ده میشود یـا نـه چنـدان  مهـم نخواهـد بـود. بلکـه        رگما

ط وتهدیــد یا در شــراقــبایدتوجــه کــرد کــودك از نظــر ب

بــه مــا و میگیــرد حیــات ومــرگ خــود و خــانواده قــرار 

را بــه  نمیتــوانیم دنیــاي کودکــانحکــم شــعور انســانیت 

  . دارا و ندار تقسیم نماییم

ــوق  ــر حق ــر س ــتالف ب ــمول و اخ ــذیر  جهانش ــار ناپ انک

 ،رق از اینکـه در چـه اوضـاع و شـرایط    همه کودکـان فـا  

ــا  ــان جغرافی ــره مک ــییت  و  غی ــذهب  جنس ــتند،  ، م   هس

ــان مــا و   ــد دولتهایــک اخــتالف واقعــى می ســت کــه بای

و مســتدل تعریــف و تاکیــد شــود. ایــن  بســیار شــمرده

 اختالفى عمیق و بسیار مهم است.  

آمار و ارقـام  خسـته نمیشـوید حتمـا مطلـب       ازاگر 

 :ذیل را بخوانید

 از بـاقرزاده  علـی  سـوادآموزي  نهضـت  سـازمان  ریـیس 

 -سـال  6 بـاالي  -نفـر  هـزار  700 و میلیـون  9 وجـود 

 تعـداد  ایـن  از «ت:گفـ  و خبـرداد  کشـور  در سـواد  بی

 سـال  50 از کمتـر  آنـان  نفـر  هـزار  800 و میلیـون  3

 کـه  سـواد  بـی د  افـرا  تعـداد  57 سال در یعنی 3 »دارند

 میلیـون  شـش  اسـت  بـاال  بـه  سـال  14 نهـا آ سـن 

 آن بـه  را 14 تـا  7 تحصـیل  از بازمانـده  وچنانچـه 

  8تـا  7 از بـیش  انگشـتی  سـر  حسـاب  بـا  نماییم اضافه

 معـاون  کـه  آمـاري  آخـرین  طبـق  .بـود  خواهـد  میلیون

یـک  بـود،  کـرده  اعـالم  سـواد آمـوزي   نهضـت  سازمان

 بـه  ،رکشـو  در نوجـوان  و کـودك  هـزار  800 و میلیون

نمـی  درس و رونـد نمـی  مدرسـه  بـه  نامشخصـی  دالیل

 اسـبق  معـاون  "الحسـینی  حسـن " کـه  آمـاري  .ندخوان

 موسســه سرپرســت و مجلــس امــور و حقــوقی

 را آن وپـرور آمـوزش  وزارت دور راه از آمـوزش 

 عنـوان  1388 سـال  در نفـر  چهـارمیلیون  بـه  نزدیـک 

 زمـان  در کـه  تحقیقـاتی  براسـاس  «د:بـو  گفتـه  و کرده

                                                           
   1393 مرداد 16 پنجشنبه : انتشار تاریخ :شهروندان   ٣
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 از بـیش  شـد،  انجـام  وپـرورش آمـوزش  در من حضور

 تحصـیل  از بازمانـده  آمـوز دانـش  هـزار 10 و میلیونسه

 محمداحسـان  الحسـینی،  جـز  بـه  البتـه  .»داشـت  وجود

 در نیـز  دور راه از آمـوزش  موسسـه  ریـیس  زاده،تقـی 

 دور راه از موسسـات  همـایش  در 88 اردیبهشـت 

 از بازمانـده  میلیـون سـه  از بـیش :«بـود  گفتـه  لرسـتان 

ـ  وجـود  کشـور  در تحصـیل   حمیدرضـا  امـا  »د.دارن

 ایـن  وپـرورش آمـوزش  پیشـین  وزیـر  بابـایی، حـاجی 

 نهضــت ســازمان معــاون آنچــه حتــی و آمــار

 گفتـه  و دانسـته  دروغ کـامال  را  گفتـه  سـوادآموزي 

 اصـال  کننـد مـی  اعـالم  را آمارهـا  ایـن  که کسانی «د:بو

 »!چه؟ یعنی رقم و عدد دانندنمی

 سال ماهدي در وپرورشآموزش وزارت آمار مرکز رییس

 تحصیل از بازمانده آموزدانش هزار159 کرد اعالم 91

 ابتدایی آموزش معاون دیگر بار و دارند وجود کشور در

 آمار د.کرمی عنوان مورد هزار120 را آن 92 شهریور در

 مرکز پیش چندي باالخره اما دفتر از که متناقضی

 سرشماري طبق اسالمی شوراي مجلس هايپژوهش

 کودك هزار200 ومیلیونسه اکنونهم گفتند ،1385 سال

 به اصال یا که دارند وجود کشور در ساله17 تا شش

بازمانده تحصیل از مختلف دالیل به یا اندنرفته مدرسه

 در که است نوجوانانی و کودکان منهاي آمار این .اند

 تحصیل از مختلف دالیل به ،1385 از قبل هايسال

 جوانی وارد نوجوانی چرخه از اکنونهم و اندبازمانده

 دو .اندگذاشته خود زندگی دوم دهه در پاي و شده

 .آیدمی بیرون متر10 از کمتر فیزیکی فاصله با مدیر

 دور راه از آمـوزش  کارشـناس  شاهسـوند  عبدالرضـا 

دانـش  پدیـده  کـه  گفـت  «شـرق » بـه  بـاره ایـن  در

ــده آمــوزان  تومــور همچــون تحصــیل، از بازمان

 گرفتـه؛  را جامعـه  بـدن  تمـام  کـه  اسـت  بـدخیمی 

 وپـرورش آمـوزش  مسـووالن  چشـم  از کـه  تومـوري 

 تکثیـر  حـال  در دقیقـه  هـر  و روز هـر  و مانـده  پنهـان 

 سـال  اواسـط  در آمـوزي دانـش  چـرا  اینکـه  .اسـت 

 و شـود مـی  خـارج  مدرسـه  از یکبـاره  بـه  تحصـیلی 

 در موضوع این واقع در گرددبازنمی همیشه براي

 در کـه  اسـت  مغـزي  سـکته  همچـون  وپرورشآموزش

 تمـام  ايموریانـه  چـون  امـا  نیسـت  مشـخص  ظـاهر 

  .است جویده را آن باطن

 ,طباطبـایی  سـادات فهیمـه  ,آمـوزش   :هـا برچسـب  

  شرق :منبع .گزارش

سـال  طـی  سـازمان ثبـت احـوال کشـور     آمـار  براساس 

 و میلیــونهفــت مجمــوع در1386 تــا1380 هــاي

 اکنـون هـم  کـه  انـد شـده  متولـد  کـودك 199 و هـزار 52

 د.هسـتن  ابتـدایی  ششـم  تـا  اول مالتعلـی الزم افـراد  جزو

 هـا دبسـتان  در اکنـون هـم  بایـد  قاعـدتا  کودکـان  ایـن 

 تفـاوت  و نیسـت  اینگونـه  امـا  ،باشـند  تحصیل مشغول

 کـه  ابتـدایی  دوره آمـوزان دانـش  آمـار  بـا  فاحشـی 

. دارد اسـت  کـرده  اعـالم  پـرورش  و آمـوزش  وزارت

 کـه  سـال پـنج  زیـر  کودکـان  ومیرمرگ میزان محاسبه با

 ازاي مابـه  کشـور  در بهداشـت  وزارت اعـالم  براساس

 شـود، مـی  گرفتـه  درنظـر  مـرگ 17  تولـد،  هزاریک هر

   زیر کودکان از نفر هزار120 حدود اینکه فرض به

 چیزي در حدود یک سوم از احتماال 

سال، در خارج از  18تا  6کودکان ایرانی بین 

به  سیستم رسمی آموزش و پرورش قرار داشته و

   .هستند» محروم از تحصیل«بیان دیگر 

http://www.shahrwandan.ir/tag/training
http://www.shahrwandan.ir/tag/fahimeh-sadat-tabatabaee
http://www.shahrwandan.ir/tag/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4
http://www.shahrwandan.ir/tag/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4
http://www.shahrwandan.ir/tag/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4
http://hamshahrionline.ir/details/90973
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 آمـار  در صـورت  ایـن  در انـد، کـرده  فـوت  سـال  پـنج 

 نـام ثبـت  مـدارس  در کـه  التعلیمـی الزم آمـوزان دانـش 

 تـا 80 هـاي سـال  کودکـان  والدت آمـار  بـا  انـد کـرده 

 از بـیش  هسـتند،  دبسـتان  دوره سـن  در اکنـون  کـه 85

   .دارد وجود اختالف نفر هزار295

فقدان آمار دقیق و شفاف در مورد جمعیت کودکان و 

هایی می توان محروم از تحصیل، با تخمین  نوجوانان

کودکان  نشان داد که احتماالچیزي در حدود یک سوم از

سال، در خارج از سیستم رسمی  18تا  6ایرانی بین 

محروم از «به بیان دیگر  آموزش و پرورش قرار داشته و

   هستند.» تحصیل

براساس آمارهاي منتشر شـده از سرشـماري عمـومی        

سرشماري کـه  یعنی آخرین  85  نفوس و مسکن در سال

از مجمـوع   .نتایج آن به صورت رسمی اعالم شـده اسـت  

سـال   18تـا   10هزار کودك رده سـنی   253میلیون و  13

هـزار کـودك از    600کشور در این سـال، سـه میلیـون و    

تحصیل محروم بوده اند. حال اگر بخـواهیم کودکـان رده   

نیز به این آمار اضـافه کنـیم، میـزان     سال را 10تا  6سنی 

 ت کودکان واجب التعلیم که از چرخه تحصیل دورجمعی

  دمانده اند، بیشتر نیز می شو

  به بیان دیگر می توان گفت از هر سه

سال، یک نفر  18تا  6کودك و نوجوان ایرانی بین 

ترك تحصیل کرده یا از ابتدا وارد چرخه آموزش 

  .و پرورش رسمی نشده است

ــروم از   ــان محـ ــت کودکـ ــین جمعیـ ــراي تخمـ ــا بـ       امـ

توجـه کنـیم کـه بـه گفتـه       تحصیل در سال جـاري، بایـد  

ــدود    ــرورش در ح ــوزش و پ ــووالن آم ــون و 12مس میلی

-91ایرانـی، در سـال تحصـیلی     هـزار دانـش آمـوز    300

ــین      90 ــدند. همچن ــیلی ش ــف تحص ــاطع مختل وارد مق

ــایج ــه   85سرشــماري ســال  براســاس نت ــا توجــه ب و ب

ــت د   ــد جمعی ــرخ رش ــات ن ــدود ثب ــد در  5/1ر ح درص

 435میلیـون و   19هـم اکنـون حـدود     ،یک دهه گذشـته 

 6هــزار نفــر از جمعیــت کشــور را کودکــان و نوجوانــان 

سـاله تشـکیل مـی دهنـد کـه بـا احتسـاب تعـداد          18 تا

التعلـیم و   کودکان و نوجوانـان در سـن آمـوزش یـا الزم    

ــار  ــون و  12آم ــده از     300میلی ــالم ش ــري اع ــزار نف ه

ــورد   ــرورش در م ــوزش و پ ــوي آم ــش   س ــداد دان تع

ــوان تخمــین 90-91آمــوزان در ســال تحصــیلی  ــی ت ، م

ــون   ــت میلی ــدود هف ــه در ح ــان و   زد ک ــر از کودک نف

ــنی    ــور در رده سـ ــان کشـ ــا  7نوجوانـ ــال از  19تـ سـ

] ایــن آمــار از 5هســتند. [ تحصــیل در مــدارس محــروم

احتمــال محرومیــت از تحصــیل هفــت میلیــون کــودك و 

یگـر مـی   خبـر مـی دهـد، بـه بیـان د      نوجـوان در کشـور  

 6توان گفت از هـر سـه کـودك و نوجـوان ایرانـی بـین       

سـال، یـک نفـر تـرك تحصـیل کـرده یـا از ابتـدا          18تا 

 وارد چرخـه آمـوزش و پـرورش رسـمی نشـده اسـت؛      

ــن    ــده اســت، چــرا کــه ای آمــاري کــه بســیار نگــران کنن

دیگـر در   کودکان و نوجوانـان بـیش از هـر گـروه سـنی     

ــی از مح   ــاعی ناش ــدهاي اجتم ــرض تهدی ــت از مع رومی

ـ  تحصیل قـرار   مـددکاران  علمـی  انجمـن  ریـیس  د.دارن

 اجتمـاعی  هـاي آسـیب  بررسـی  شـوراي  عضـو  و ایران

 آمـوزان دانـش  از درصـد 25 سـاالنه  اینکـه  اعـالم  بـا 

 سرنوشـت  نیسـت  معلـوم  و کننـد مـی  تحصـیل  تـرك 

 دیگـران  از بـیش  برابـر  چنـدین  کـه  آمـوزان دانـش  این

مـی  چـه  هسـتند،  اجتمـاعی  هـاي تهدیـد  معـرض  در

  .شود
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ــروي    " ــاوري و نی ــار فن ــز آم ــیس مرک ــیش ری ــدي پ چن

ــوزش  ــانی وزارت آم ــه در    انس ــان اینک ــا بی ــرورش ب وپ

ــول ســال  ــار آمــاري در      ط ــعیت ک ــاي گذشــته وض ه

وپــرورش بســیار نامناســب بــوده اســت،  وزارت آمــوزش

ــت:  ــار وزارت    «گفــ ــز آمــ ــاح مرکــ ــس از افتتــ پــ

وپرورش بعد از هشـت سـال تـازه فهمیـدیم کـه       آموزش

 14آمــوز داریــم، نــه    هــزار دانــش  800میلیــون و 12

ــش ــون دان ــوز. میلی ــدي»آم ــه    اس ــاره ب ــا اش ــارودي ب گرم

آمـوز کـه پـیش از     میلیـون دانـش   14نادرست بودن آمـار  

ــه    ــن وزارتخان ــن از ســوي وزرا و مســووالن اســبق ای ای

هـــزار  800میلیـــون و 12اعـــالم شـــده بـــود، گفـــت: 

آمـار کـه    هـزار مدرسـه داریـم و ایـن     128آموز بـا   دانش

آمــوز داریــم، درســت نیســت؛ چراکــه  میلیــون دانــش 14

 آموز هم نداریم میلیون دانش 13ما 

 مجلـس،  هـاي پـژوهش  مرکـز  گـزارش  بـر  بنا همچنین

 سـال  7 از کمتـر  ایـران  در تحصـیل  مـدت  میـانگین 

 هـاي شـاخص  وضـعیت  مقایسـه  ترتیـب  این به ت. اس

 کشـورهاي  سـایر  بـا  ایـران  در عمـومی  آمـوزش  حوزه

 هـاي سیاسـت  کـه  دهـد مـی  نشـان  تـراز هم و همجوار

 عمـومی  آمـوزش  توسـعه  حـوزه  در مـا  اتخاذشـده 

  4" .اندنبوده کامیاب چندان

 482,244 سـال  بـنج  طی در یعنی  

 توجـه  بـا  شـده  اضافه کشور بیسوادان به نفر

 15 طـی  کشـور  جمعیتـی  هـرم  تغییرات به

 حـدود  در آمـوزي دانـش  جمعیت اخیر، سال

 یافتـه  کـاهش  نفـر  هـزار  200 و میلیـون  6

  .است

                                                           
  شرق  11:10ساعت  1390آبان  10      ٤

بـی  جمعیـت  1390 سـال  سرشـماري  نتـایج  براسـاس "

 در نفـر  9,837,930 از کشـور  سـال  6 بـاالي  سـواد 

 کـه  رسـیده  90 سـال  در 10,320,194 بـه  1385 سـال 

 ســوادانبــی تعــداد نفــري 482,264 افــزایش از

  482,244 سـال  بـنج  طـی  در یعنـی  5".دارد حکایـت 

 بـه  توجـه  بـا  شـده  اضـافه  کشـور  بیسـوادان  بـه  نفـر 

 اخیـر،  سـال  15 طـی  کشـور  جمعیتـی  هـرم  تغییـرات 

 200 و میلیـون  6 حـدود  در آمـوزي دانـش  جمعیـت 

    .است یافته کاهش نفر هزار

  در کودکـان  بـراي  تحصـیل  حـق 

 روي بـر  فقـط  جهـان  ازکشـورهاي  بسیاري

  .رددا قرار کاغذ

 در کـودك  میلیـون  132 آلمـان،  یونیسـف  گـزارش  بـه 

 حـق .رونـد نمـی  مدرسـه  بـه  رشـد  حـال  در کشورهاي

 ازکشـورهاي  بسـیاري  در کودکـان  بـراي  تحصـیل 

 یونیسـف رد.دا قـرار  کاغـذ  روي بـر  فقـط  جهـان 

 بـه  آلمـان  شـعبه  )ملـل  سـازمان  کودکـان  صـندوق (

 در ايتـازه  گـزارش  تاسـیس  سـال  شصـتمین  مناسـبت 

 .است کرده منتشر زمینه این

 نیزخـاطر  یونیسـف،  آسـیاي  بخـش  رئـیس  تـول،  دان

 نـابرابري  مشـکل،  تـرین بـزرگ « کـه  سـازد مـی  نشـان 

 منـابع  و کشـورهاپول  ایـن  در وي، گفتـه  بـه  .»اس

 و رشـد  رغـم بـه  . دارد وجـود  کـافی  انـدازه  به طبیعی

 در نیـز  و رشـدیابنده  درکشـورهاي  اقتصـادي  اعـتالي 

                                                           
   چــاپ تــاریخ 3025 شــماره - اقتصــاد دنیــاي روزنامــه     5

  DEN-754353خبر کد بار ، 03 /1392/07
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 بـراي  تهدیـد  تـرین بـزرگ  فقـر  کماکـان  گـذار،  حـال 

 هـاي سـال  نخسـتین  در تغذیـه سـوء  ت.اسـ  کودکـان 

 فراگیـري  امکانـات  کـه  شـود مـی  باعث کودکان زندگی

  .یابد کاهش چشمگیري بطور آنان

     همه ي جناحها ودسته هـا در ایـن سـه

ن سـه و  ساله تحصیلی در هـردوره بـی  12دوره 

شش میلیون کـودك کـار بوجـود آورده     نیم تا

اند یعنـی بـیش از دوازده تـا هجـده میلیـون      

ــدامی     ــیچ اق ــه ه ــیل ک ــده از تحص بازمان

 .ها به تحصیل انجام نشدهدربازگشت آن

 جمعبندي آخر: 

ســاله 12همــه ي جناحهــا ودســته هــا در ایــن ســه دوره 

شــش میلیــون  ن ســه و نــیم تــاتحصــیلی در هــردوره بــی

کـودك کــار بوجــود آورده انــد یعنــی بــیش از دوازده تــا  

ــدامی    ــیچ اق ــه ه ــده از تحصــیل ک ــون بازمان هجــده میلی

  دربازگشت آنها به تحصیل انجام نشده.

  دقیـق در مـورد کودکـان      آمـار نبود

ــیل در ــده از تحص ــروم مان ــدت   مح کشور،تش

بـه آنکـه آمـار     آرا، تکذیب وتاییدها، با توجه

ــت   ــلی سیاس ــاي اص ــی مبن ــق و کارشناس دقی

گــذاري هــاي کــالن محســوب مــی شــود، از 

دورنماي مـبهم در ایـن زمینـه و نبـود برنامـه      

فاجعــه  .حکایــت مــی کنــد ریــزي اجرایــی

 ،بازمانده از تحصیل میلیـونی یعنـی گرسـنگی    

  بی مسکنی!  

  

به گزارش خبر   93مهر  28آخرین آمار اینکه: درتاریخ 

 رییس "ایسنا "خبرگزار ي  "آموزش پرورش "نگار 

 :«گفت   باقرزاده علیآقاي   سوادآموزي نهضت سازمان

هم اینک سی میلیون نفر در کشور  یابیسواد هستند یا 

   6»تحضیالت مقطع ابتدایی دارند

دقیــق در مــورد کودکــان محــروم مانــده از   نبــود آمــار 

ــا  تحصــیل در کشور،تشــدت  آرا، تکــذیب وتاییــدها، ب

بـه آنکـه آمـار دقیـق و کارشناسـی مبنـاي اصـلی         توجـه 

ــود، از    ــی ش ــالن محســوب م ــاي ک ــذاري ه سیاســت گ

ــزي    دو ــه ری ــود برنام ــه و نب ــن زمین ــبهم در ای ــاي م رنم

فاجعـه بازمانـده از تحصـیل     .حکایـت مـی کنـد    اجرایی

    !بی مسکنی ،میلیونی یعنی گرسنگی 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
   ٦ ایسنا 26/1/94آرشیو خبر  
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ی همچــون بــی سرپرســتی، هنگــامی کــه براســاس دالیلــ

عــدم تمکــن خــانواده و از همــه مهمتــر  بــد سرپرســتی، 

عدم حمایـت هـاي دولتـی، کـودکی بـه کـار گرفتـه مـی         

ــه او در     ــوق اولی ــه حق ــت ک ــخص اس ــامال مش ــود؛ ک ش

جامعـه اي کـه زنـدگی مـی کنـد، نادیـده گرفتـه شــده و        

لـذا رشـد چنـد    از هاي اساسـی اش تـأمین نمـی گردد.   نی

  خواهد شد. روبرو  جانبه او با اختالل

  یکی از مهمترین مسایلی که موجب برهم

آلودگی  "زدن رشد طبیعی هر کودکی می شود

است. کودکان کار بواسطه مدت زمان  "هوا 

بیشتري که در هواي آزاد قرار دارند، بیشتر در 

 .معرض خطر هستند

برهم زدن رشد  یکی از مهمترین مسایلی که موجب

است. کودکان " آلودگی هوا  "طبیعی هر کودکی می شود

ر هواي آزاد قرار کار بواسطه مدت زمان بیشتري که د

  دارند، بیشتر در معرض خطر هستند.

هواي پاك نیازمند برقراري تعادل بین ظرفیت در واقع 

اکسیژن و نیتروژن و گازهاي دیگر است. هر عاملی که 

باعث برهم زدن این تعادل شود آلودگی هوا را به همراه 

هزار بار  22رد. بطور کلی هر فرد در روز نزدیک به دا

کیلوگرم هوا نیاز  15نفس می کشد و روزانه تقریباً به 

بنابراین می توان گفت، کودکان بدلیل عدم رشد  .دارد

کامل، بزرگترین نمایندگان آسیب پذیر در مقابل آلودگی 

     هوا می باشند. 

 مشکل بسیارامروزه آلودگی هواي محیط به عنوان یک 

مهم در سطح ملی و بین المللی شناخته شده است. یافته 

گسترده اثرات آلودگی هوا  هاي علمی در خصوص طیف

 بر سالمت رو به افزایش است و مطالعات متعددي اثرات

  بهداشتی آلودگی هوا را مورد بررسی قرار داده اند.

  

ر سال د 7اگر نگاه کوتاهی به آمار مرگ ومیر کودکان زیر 

جهان داشته باشیم در می یابیم که هر ساله آلودگی هوا 

گذارد  بواسطه اثرات متعددي که بر سالمت کودکان می

سال می شود.  7میلیون کودك زیر  5سبب مرگ بیش از 

کودکان به دلیل تعداد تنفس بیشترو نتیجتا افزایش ّزنش 

پره هاي بینی نسبت به بزرگساالن و همچنین قد کوتاه تر، 

تر در معرض آلودگی سطحی هواي محیطی قرار    بیش

کودکان همچنین به دلیل فعالیت جسمانی و  .می گیرند

سوخت و ساز بیشتر، مستعد ابتال به بیماري هاي ریوي و 

  .عفونت هاي ریوي هستند

ریه آخرین بافتی است که در دوران جنینی تکوین می 

 .ی شودیابد و بخشی از تکامل آن به بعد از تولد موکول م

 18بطوریکه برخی معتقدند تکوین کامل ریه حتی تا 

سالگی هم ادامه می یابد. حال تصور کنید ریه کودك 

  ساعت کار  20تا  14کاري که روزانه به طور متوسط 

کودکـان   وآلودگی هوا  

 کار

  

  صفه کامرانینویسنده: آ

ش
ار

گز
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اولین بخش از ریه می کند چه آسیبی می بیند،  وقتی که 

 بدن انسان است، که در تماس مستقیم با آلودگی هوا قرار

رو در صورتی که غلظت آالینده هاي  از این .گیردمی 

وارد جریان  هوا فراتر از ظرفیت تصفیه ریه انسان باشد،

خون می شوند و عوارضی همچون اختالل در انتقال 

هاي بدن، افزایش ضربان قلب، سکته  اکسیژن به بافت

سرطان  قلبی، کاهش ظرفیت شش ها، آسم، برونشیت و

  می شود.ریه ایجاد  

و التهابی که آلودگی هوا ایجاد می کند، باعث  صدمه

انسداد راههاي هوایی باریک کودکان می شود. همچنین 

که آالینده هاي هوا نیاز به تماس کمتري  به نظر می رسد

توجه به عدم  تکامل  براي تشدید بیماري هاي تنفسی با

  و حساسیت راههاي هوایی کودکان دارند.

توان اثرات سوء آن را بر از دیگر آالینده اي که می  

است.  "سرب"سالمت کودکان مورد بررسی قرار داد

سربی که فرو داده می شود به آسانی در استخوانهاي 

رشد هستند، رسوب می کند.  کودکان که سریعا در حال

لذا می توان حدس زد کودك کاري که بخاطر تغذیه 

نامناسب دچار فقر کلسیوم است، رشد استخوان هایش 

دازه کافی  همراه با اختالل است؛ واي بر روزي که به ان

آلودگی هوا هم مزید بر علت شود. سرب از طریق تنفس 

وارد بدن شده، سپس بوسیله ي جریان خون وارد بافت 

ها ي مختلف بدن شده و موجب مسمومیت می گردد. 

شواهد متعددي سمیت شدید با سرب را بر سیستم 

غ را نشان می دهد. سرب عصبی کودکان نسبت به افراد بال

از جمله آالینده هایی است که اکثر جمعیت شهرنشین به 

نحوي از انحاء در معرض آن قرار دارند. از آنجا که این 

عنصر می تواند از سد جفت عبور کند؛ تماس انسان با آن 

از مرحله جنینی آغاز می گردد. حتی تماس محدود با آن 

  ن ناپذیري شود.نیز ممکن است منجر به اثرات جبرا

بطور کلی تجمع فلزات سنگین در هوا یک مشکل زیست 

محیطی مهم محسوب می شود که در سال هاي اخیر 

گریبان گیر جوامع شهري بسیاري شده است. سرب هم 

یکی از این عناصر می باشد که از عناصر حیاتی نبوده و 

اثرات زیانباري بر تکامل کودکان می گذارد. فلزات 

دن متابولیزه نمی شوند و کودکان به دلیل سنگین در ب

داشتن سیستم ایمنی تکامل نیافته در صورت دریافت این 

آالینده ها با بیماریهاي گوناگونی دست و پنجه نرم می 

کنند تا جایی که در جوامع پزشکی از این فرآیند به عنوان 

در سنین کودکی یاد می  "سرطان"یکی از دالیل بروز 

ماریهایی که فلزات سنگین موجب آن می شود. از دیگر بی

شوند می توان به آسم و اختالالت عصبی مانند اوتیسم، 

  اسکیزوفرنی و پارکینسون اشاره کرد.  افسردگی، 

        

  

اغلب در  "لرزش در هنگام سکون"بیماري پارکینسون یا  

سنین بزرگسالی به دلیل از بین رفتن یکسري از گیرنده 

هاي عصبی ایجاد می شود. ولی در تحقیقات انجام شده 

ثابت گردیده که به علت اثراتی که فلزات سنگین بر بیان 

برخی ژن هاي خاص سیستم عصبی می گذارند این 

  بیماري متأسفانه در سنین کودکی هم می تواند بروز کند. 
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د هر کدام از ما هنگامی که سرچهار راه ویا در مترو شای

کودك کاري را دیده ایم، متوجه لرزش اندام  و زنش 

هاي غیر عادي اجزاي صورتش شده ایم؛ بیشتر اوقات آن 

را ناشی از خستگی کودك دانسته ایم در صورتی که این 

  .لرزش شاید  نشانه اي از بروز بیماري باشد

طلـب مـی کننـد کـه ضـامن       کودکان توجهات خاصی را

ــوده و    ــان بـ ــی آنـ ــمی و روحـ ــاي جسـ ــأمین نیازهـ تـ

ــد.     ــی نمایــ ــمین مــ ــان را تضــ ــت روانیشــ  بهداشــ

بطــور خالصــه دالیــل حساســیت بیشــتر کودکــان نهایتــا 

  بریم : نسبت به آلودگی هوا را نام می

1.  

سلولهاي تنفسی کودکان در حال تکامل هستند و هنوز  

اثر آلودگی هوا دچار لذا در  رشد کافی پیدا نکرده اند.

  . آسیب هاي شدید و غیرقابل برگشت می شوند

2.  

  . ظرفیت ریوي کودکان کمتر از بزرگساالن است 

3.  

قدرت ایمنی کودکان در مقابله با بیماري هاي عفونی و 

  . آلرژیک کمتر از بزرگساالن است

4.   

کودکان مدت زمان طوالنی تري را خارج از منزل سپري 

از مورد کودکان کار ویژه در  بهمی کنند که این موضوع 

 . برخوردار است اهمیت ویژه اي

5.  

  . تعداد تنفس کودکان بیش از بالغین است

6.  

کودکان از راه دهان نفس می کشند و را ه هاي هوایی 

مقدار بیشتري از آالینده ها در  باریکتري دارند، لذا

  . دستگاه تنفسی آنها باقی می ماند

7.  

هوا به ازاي هر کیلوگرم وزن  میزان دریافت و باقی ماندن

  . بدن در کودکان بیشتر از بزرگساالن است

8.  

ناي و مخاط روده  حنجره، مخاط کودکان (مخاط بینی، 

  .کوچک و بزرگ)حساسیت باالیی دارند

9.  

هوا و در نتیجه آالینده هاي ، در زمان فعالیت شدید 

درصد بیش از بزرگساالن در بدن  50تا20موجود در آن 

  . جذب می شودکودکان 
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 گز

 

 

  "جنگ بهتر از جنگ زده و مهاجر افغانی بودن است"

هوا کم کم سرد می شد. دست ها و گونه هایم مدام یخ 

می کرد. حس سرماي عجیبی خانه را پر کرده بود یک 

وهم آلود اعضاي خانه را احاطه کرده بود و از من  شادي!

دورشان می داشت. صحبت از مهاجرت، فرار از جنگ 

طالبان، آمریکا، سنی و شیعه، بن الدن و ... برایم نا آشنا 

نبود، اما معناي تنهایی در کلمه ي جنگ  تمام وجودم را 

  در آشوب می انداخت.

شو داشتم، با وجود این که تازه جیش کرده بودم حس  

جیش کردن منو به گذشته هاي شیرین می برد. این حسم 

ه هاشان چوقتی بازي ها و محبت دایی و زن دایی و ب

نبود تشدید می شد، پلک هام سنگین بودند و مرا به 

خواب بردند. در دل شب در اثر باال و پایین شدن، 

چشمانم را باز کردم. تمام فضا برایم غریبه بود. آدم ها 

اعتمادي داشتند. نگاه شان پر از تنهایی و تحقیر  حس بی

بود. به رویم نگاه نمی کردند.. دیگر بچه گی ام براي هیچ 

  کدام شان لبخند نداشت.

نگاه ترسناك مادرم با گونه هاي خیس، حاکی از فرو 

کمی بعد  .افتادن در تاریکی بود. پدرم آن  نزدیکی نبود

وجود بی تفاوتش را در کنارم داشتم، اما فاقد حس 

  نوازش و این تنها چیزي بود که مرا به او وصل می کرد. 

تاب خورد قبل  ملبانم شروع به کج شدن کردند، لب پایین

 .از آنکه گریه ام را سر دهم پستان مادرم در دهانم بود

شیرش طعم تلخ زمانی را داشت که از پدرم کتک می 

ورد. اما تلخی اش ثبات بیشتري داشت. شیر سر شب و خ

این تلخی را با یک حرکت از اعماق معده ام خارج کردم. 

نفسم بند آمده، نمی دانم کجاییم و چرا شب این همه 

  تاریک است؟! 

  

هرچه سعی می کردم، انگار نفسم باال نمی آمد، مادرم به 

      سرش کوفت و فریاد زد بچه ام سیاه شده و نفس

به مادرم  .نمی کشد، همه بیست و چند نفر به طرفم آمدند

نهیب زدند که مأموران مرزي همه را به رگبار می بندند. 

  ساکت !

لجم گرفت، با تمام وجود به جاي مادرم گریه ي بلندي 

همراه با استفراغ سر دادم. دست زمختی دهنم را گرفت ... 

  ..این لعنتی را ساکت کن، همه کشته می شویم.

انگار ایستاده بود، وقتی زمان را از دست داده بودم. 

چشمانم را باز کردم در اتاقی سفید روي تختی سرد، 

خسته و بی رمق و فارغ از حیات، با حسی از تنهایی، رها 

شده بودم. دیگر شوقی براي دم و بازدم نفس در وجودم 

  نبود. صداي شیرین و مویه ي مادرم از پشت در می آمد.

گفت فقط چند درصد شانس زنده ماندن دارد... چه دکتر 

 ،کارش کردین؟ ناگهان چشمانش به من افتاد فریاد زد

مثل اینکه نبضش درست شد... بعد از گرفتن چند دستور 

بازبینی، تکوین یک ادرار 

  بی اختیار

  

  نویسنده: اکبر یزدي
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پزشکی به خانه آمدیم. ساعت چهار عصر، فضایی نیمه 

تاریک، پنجره اي کوچک بدون دار و درختی پشتش و 

  ، خانه ي ما نبود، نه.پر از سایه هاي سرد خانه

از جنگ خبري نبود، صداي بمبی هم از دور نمی آمد. اما 

  همه چیز مملو از ویرانی بود.

بوي پدر غریب بود. پدرم یا خانه نبود یا هیچ کداممان را 

     نمی دید و از خستگی صداي خر و پفش به آسمان

می رفت. مادر هر روز تحقیر شده تر از روز قبل از خرید 

  می گشت. باز

این فضا تا ماه ها تکرار شد. از صداي مهربانی خبري 

نبود. همه انگار همه ي مهربانی شان را در خانه ي درگیر 

جنگ افغانستان جا گذاشته بودند. بنا براین با وجود این 

که معناي بعضی کلمات را نمی دانم به نظرم بودن در یک 

طالبان، کشور درگیر جنگ، زیر بمباران، خانه خرابی، 

آمریکا، خون و مرگ بهتر است از جنگ زده و مهاجر 

  افغان بودن.

  

اها سیرمان نمی کند، ذمدام در حال اثاث کشی هستیم، غ

و از تکرارشان چندش مان می شود و هم چنان ادامه 

  دارد...

سال دارم، باز دیشب خواب گذشته را براي  9امروز 

کتک. مادرم هزارمین بار دیدم ترس، سیاهی، خفه گی و 

فریاد می زند دیگر خسته شده ام. از یک سالگی جیشش 

را خبر می کرد. نمی دانم چه شده که هر شب جایش را 

ي کوچک  سالشه اما مثل یک بچه 9خیس می کند. 

  کنترلی روي ادرارش ندارد. خدا تو را مرگ دهد.

سالگی، در عالم خواب و  9حس عجیبی است، با وجود 

حال و هواي یک سالگی و جیش  بیداري از بودن در

کردن شبانه، آرامش داشتم. این بازگشت به گذشته، براي 

 اي فامیل و همسایه ها،من، تداعی عشق مادري، محبت ه

شیر شیرین بدون تلخی مادر، عاطفه و نگاه گرم پدر و 

  همه ي چیزهایی بود که در کلمه ي انسان معنا می دهد. 

از کتک، فحش و تحقیر شش و نیم سال از زندگی من پر 

  مداوم تا کی ...؟ تا کی این رنج ادامه دارد؟

دوباره خیسی تشک را حس می کنم و هم زمان سوزش 

پاهایم از کتک هاي مادر! گریه نمی کنم، سوزش شدیدتر 

می شود. نمی دانم چرا دستان مادرم و سوزشش را بعد از 

کتک صبح گاهی به زبان پر نیشش که حس تنهایی و 

  .شیر دو و نیم سالگی را دارد، ترجیح می دهم تلخی
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