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  آزادى بيان! آموزش با كيفيت، شادى، رهائى آرى!
قوانين تبعيض آميز، مدرسه ى ايدئولوژيك نه!    



سخنى با شما

دوستان خوبم سالم!
دوست جوان و عزيزم، بعد از مدت ها يعنى از شماره ى ٣٣  داروگ  
تا به حال، داروگى را براى شما انتشار نداده ايم. نامه هاى پر محبت 
شما و انتقاد هاى درست شما، نتيجه داد و داروگ جوانان را در پيش 
رو داريد. دليل اين كه ما داروگى به نام جوانان در چند سال اخير 
نداشتيم، يكى اين بود كه، ما طبق تعريف كنوانسيون حقوق كودك، 
تمام افراد زير ١٨ سال را كودك اطالق مى كنيم و هميشه سعى كرديم 
كه داروگ يك مجموعه باشد كه، هم دوستان كوچك تر ما، هم شما 
و پدر و مادر ها و بزرگ ترها  در آن ،صفحاتى داشته باشند. نامه هاى  
شما ما را مجاب كرد كه تفكيك سنى الزم است و رده ى سنى ١٣ تا 
١٧  مى توانند و بايد مجله ى خودش را داشته باشد. اما و اين اما مهم 
است. سوال اساسى اين بود! آيا ما توانائى ى انتشار يك مجله  براى 
شماها را داريم؟ اين درست كه قبال  با انتشار داروگ هاى جوانان 
وعالقه مندى نشان دادن شما ها، اين تائيد را گرفته بوديم، اما واقعيت 
اين است كه امروزه شما ها در باره  ى مسائل خودتان در بسيارى از 
زمينه ها بسيار بيش تر  از ما مى دانيد. شايد ما در سطح شما نباشيم 
بنابراين تصمصم  و به اين اعتبار كارى غير تخصصى ارايه دهيم.  
گرفتيم، اوال: به حرف شما گوش كنيم و براى جوانان داروگ جداگانه 
داشته باشيم، دوما: شانس و توانائى مان را به سنجيم و سوما: كه از 
همه مهم تر است، نظر شما را  به هم كارى جلب كنيم و با شما و در 
كنار شما داروگ را منتشر كنيم! حضور فعال شما براى ادامه كارى  
بسيار مهم است. در اين شماره همان طور كه خواسته بوديد،  از دفتر 
خاطرات يك دختر جوان  را داريم، مثل ماجراهاى خواب آلود سريالى 
اوتعريف مى كرد  خواهيم داشت.تازه هاى علم را سعى  نام  تحت 
مى كنيم به داروگ جوانان هم اضافه كنيم. سخنى با بزرگ تر ها را 
اين جا هم خواهيم داشت، و مصاحبه ها با كسانى كه در حوزه جوانان 
كار مى كنند، و معرفى شخصيت هاى موفق جوان را، در رشته هاى 
نامه هاى شما  به  پاسخ  و  مختلف و همين طور داروگ مى پرسد 
عزيزان را. اگر پيشنهادى براى حذف يا اضافه كردن صفحه اى داريد، 
زود باشيد قلم برداريد، يا پشت كامپيوتر به نشيند و برايم به نويسيد! 

با بهترين آرزو ها براى شما عزيزان. 
دوست شما داروگ!

تابستان تان زيبا!
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سخنى با بزرگ ترها!

كار  به رشد  پديده رو  ايران و  در  كودكان  بى حقوقى  ابعاد  مقدمه: 
ابعاد  كودكان، ربودن كودكى و تحميل بزرگ شدن به كودكان، در 
مختلف، اقتصادى، اجتماعى خانواده گى؛ قضائى و تمام زاوياى يك 
زنده گى انسانى، پديده اى  آشكار است. نگاه ايدئولوژيك اسالمى به 
مقوله ى كودك و مخدوش شدن مرز بين كودكى و بزرگ سالى، حتى 
در ابعاد فرهنگى هم تاثيرات منفى بسزائئ داشته است. از خانمك هاى 
هشت ساله كه به جشن تكليف مدارس مى روند، همسرك هاى ده 
ساله كه طالق مى گيرند و نان آوران ده ساله كه شب در خيابان مشغول 
دست فروشى بوده ا ند و مورد تشويق هنرمندان قرار مى گيرند و مردم 
به عوض شرم و درد كار كودك، اين قهرمان كوچك را ستايش مى كنند 
و برايش كف مى زنند، تا اظهار نظر به اصطالح هنرمندى در باره ى 
مورد تجاوز قرار گرفتن كودك هشت ساله، كه به زعم ايشان، كم 
حجاب بوده است، تا ترانه هايى مثل: باز اين شراره موهاش دو تائى 
كرده؛  كه تاكيد بر كودكى شراره دارد، تا ويدئوهاى عروس دامادهاى 
كوچولو كه در جشن ها مى رقصند، آن هم در خارج كشور، تاثيرات 
مخرب فرهنگى نگاه حاكميت مذهبى ايران بر مقوله كودك است ، 
هرچند كه در فضاى مدرن اجرا شده باشد. در هيچ كجاى جهان، به 
جرات مى توان گفت در هيچ كجاى جهان، امروز، اين گونه آشكار 
به ذات "كودكى" قانونى و با زرادخانه تبليغات ايدئولوژيك تجاوز 
نشده كه، به مفهوم و نفس كودكى و كودك بودن در ايران، اين امر 
وهن آور صورت گرفته است. پديده اى مثل كودك همسرى حتى در 
مورد كودكان زير ده ساله با حمايت قانونى، تحميل بلوغ به كودكان 
و ربودن جان كودكى شان است و بس. كودك آزارى و خشونت 
جسمى و جنسى عليه كودكان، تابعى از  اين مخدوش كردن مرز 
كودكى و تحميل  بزرگ شدن  به آن هاست، آن هم در جامعه بزرگ 
ساالرى كه  تا دل مان به خواهد حديث و پند و قصيده  در مذمت 
كودكى و خردى و ضرورت تنبيه بدنى كودكان وجود دارد. تا نباشد 
چوب تر... براى همين هميشه گفته ام كودكان ايران فراموش شده 
ترين كودكان جهانند! اين بيانيه بخشى از انجام يك وظيفه نه صرفا 
مادرانه و عاطفى، كه سياسى فرهنگى و اجتماعى در راستاى دست يابى 

به حقوق كودكان است كه در اختيار همه قرار مى گيرد.

بيانيه ى پايه اى حقوق كودكان در ايران:
نظر به  اين  كه:

الف) بنا به آمار رسمى اعالم شده،  بيست و چهار و شش دهم كل 
جمعيت كشور را كودكان زير ١٥ سال تشكيل مى دهند و جمعيت 
زير ١٨ سال  كشور ايران را  سى در صد كل جمعيت  اعالم كرده اند، 
ب) ايران كشور پهناورى است و نسبت جمعيت به محيط جغرافيائى 
سهمى برابر ٢٠ هزار كيلومتر مربع براى هر فرد ايرانى رامى تواند  

در برداشته باشد.

 پ) ايران هم اكنون بزرگ ترين دارنده ذخاير هيدروكربورى  دنيا يعنى 
مجموع ذخاير نفت و گاز به حساب مى آيد و طبق آمار رسمى بين 
المللى ؛ ١٥٨ ميليارد بشكه نفت و (٩,٣ كل منابع نفتى دنيا) و ٣٣هزار 
ميليارد گاز (١٨ در صد كل دنيا)  را در اختيار دارد. و از صدور ٩,٥ 
ميليون تن  ميعانات گازى ميليون ها ميليون دالر كسب در آمد مى كند، 
از جمله روغن هاى سبك پلى انيلين گريد فيلم، با چگالى كمتر از 
٩٤، پروپان مايع، متانول و ساير فراورده هاى شيمايى جزو منابع مهم 
صادراتى است كه بيشتر به كشور هاى چين و روسيه  صادر مى شوند. 
آهن، فوالد،بوتان مايع شده، سنگ آهن، هماتيت دانه بندى  شده و 
اتيلين و گليكول اشاره كرد و هم چنين گفته شده ايران به تنهائى ٣٥ 
درصد ُكل فرش جهان را توليد مى كند. و كماكان ١٨مين كشور توليد 
كننده خود رو در جهان است. خاك سرخ و خوراكى  جزيره هرمز 
و ده ها و صد ها منبع طبيعى  و سود و ثروت  زيادى كه از آن به 
جيب صاحبان قدرت و زور و سرمايه در اين كشور سرازير مى كند، 
ايران را به كشورى ثروتمند با منابع طبيعى سرشار و هم چنين  قابل 
توجه در برخى از عرصه هاى صنعتى  تبديل كرده است. اين حقيقت 
محض هيچ تضادى باوضعيت نابسامان اكثريت جامعه ايران  و عجز و 
تضرع بر سر منبرها و شكوه از محاصره اقتصادى يا جنگ جمهورى 
اسالمى ندارد. على رغم همه اين ها ايران كشورى ثروتمند است. با 
توجه به اين كه سهم مردم ايران اما، از اين همه، تقريبا هيچ است و 
در اين ميان كودكان ايران محروم ترين قشر جامعه را تشكيل مى دهند 
و بيست هزار كيلومتر كه هيچ، سهم مدارس بسيارى از آنان، كپر، 
آغل، مدارس كانكسى و مدارس دولتى  با كمترين امكانات، تفريحى 
آموزشى حتى ايمنى است. سالى نيست كه بخارى مدرسه اى آتش 
نگيرد، و جان كودكان طعمه حريق نشود يا سقف بر سرشان خراب 
نشود و زير آوار نمانند. سهم شان از منابع طبيعى و ثروت كشور نيز 
چيزى جز فقر و بى خانمانى و كار اجبارى و كار خيابانى نيست، 
جوان بودن و كودك بودن جمعيت كشور نيز  براى آن ها نه متضمن 
محيطى جوان و شاد  و سرشار از امكانات رشد  براى جمعيتى جوان 
كه قرار است آينده روشنى را براى خود بسازند است، كه مجموعه اى 
از قوانين كودك آزار، تضيقات و تنبيهات و تبعيضات است.  بيانيه  
پايه اى حقوق كودكان با ليست كردن اين بى حقوقى و در واقع بيان 
قوانين ضدكودك در اين سند، خواست و مطالبات خود در عرصه 
دفاع از حق كودكان را در اختيار جنبش هاى اعتراضى و كمپين هاى 
دفاعى وعموم قرار مى دهد،  اين طرح اوليه و كلى است و متعاقبا 
سند  و اساسنامه منتشر خواهد شد. هر گونه نظر، انتقاد و نكته تكميلى 
را، به ديده منت مى گذارم و دفاع از اين طرح قطعا موجب  تقويت  
مبارزه براى اين امر مهم خواهد بود. كودكان ايران فراموش شده ترين 
كودكان جهانند و بدون اغراق تنها كودكانى هستند كه وجوه مختلف 
قانونى اعم از، مدنى، جزائى، كار، فقهى ، تحصيلى، حمايت حقوق 

در دفاع از جان هاى كوچك! به مناسبت بزرگداشت روز جهانى لغو كار كودك!
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كودك، حق شهروندى، فعاليت اجتماعى، حق داشتن عقيده و ابراز 
آن، چنانچه در زير مى آيد، عمال و صد درصد بر عليه آنان وضع 

شده است. 
١- مطابق ماده ى ١٢١٠ قانون مدنى، هيچ كس را نمى توان بعد از 
رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر 
آن كه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد. مطابق تبصره ى ٢ همان 
ماده، اموال صغيرى را كه بالغ شده است در صورتى مى توان به او 
داد كه رشد او ثابت شده باشد. تبصره ى يك ماده ى ده قانون مدنى، 
مصوب ١٣٦٠ مجلس  شوراى اسالمى، سن بلوغ را براى دختر، نُه 
سال كامل قمرى و براى پسر، پانزده سال كامل اعالم داشته است. اين 
وضعيت به معناى «اجازه» و "تكليف" ازدواج براى كودكان دختر و 
پسر است. اما در معنى فقهى، بلوغ به معناى رشيد بودن و رشد كامل 
نيست. بنابراين دختر بچه ى نُه ساله طبق قوانين اسالمى مى تواند مورد 
تجاوز رسمى قرار بگيرد، ولى حق دخل و تصرف در امالك خويش  
و يا حاصل دست رنج اش  را ندارد، زيرا كه بالغ بودن به معناى رشيد 
بودن نيست. در اين باره، شريعات اسالم مى گويد: «بلوغ زمانى است 
كه قواى جسمى صغير نمو نموده و آماده ى توالد و تناسل مى گردد 

و به يكى از سه امر زير شناخته مى شود: 
١- روييدن موهاى خشن بر پشت آلت تناسلى؛ ٢- خروج منى؛ ٣ ، 
سن و آن ١٤ سال كامل قمرى براى پسر و ٩ سال كامل قمرى براى 
دختر است. با توجه به ماده ى قانونى ١٢١٠، سن بلوغ براى دختران 
٩ سال و پسران ١٥ سال است. تبصره ١: سن بلوغ براى پسران ١٥ 
سال قمرى (١٤ سال و ٧ ماه) و براى دختران ٩ سال قمرى (٨ سال 

و ٩ ماه) است.
٢- ماده ى ١٠٤١ قانون مدنى جمهورى اسالمى تصريح مى دارد كه: 
ازدواج قبل از سن بلوغ ممنوع است تبصره: اين قانون تصريح مى دارد 
ازدواج قبل از سن بلوغ با صالح ديد و نظر مراجع ذيربط بدون مانع 
است. سن قانونى ازدواج براى كودكان دختر در ايران ١٣ سال است. 
تبصره ى ماده ى ١٠٤١اجازه ى ازدواج قبل از اين سن را با صالح ديد 

ابوين يا مراجع ديگر بال مانع و قانونى مى داند.
٣- ماده هاى ٧٩ تا ٨٤ قانون كار جمهورى اسالمى ايران در ارتباط 
با ممنوعيت كار كودكان بر اساس پذيرش مقاوله نامه ١٨٢ سازمان 
جهانى كار زير ١٥ سال است. اما طبق تبصره هاى ١٦٨ و ١٨٨ اين 
قانون، كارگاه هاى خانواده گى و مجموعه ى كارهايى كه كارفرماهاشان 
ابوين (پدر، جد پدرى) هستند،  هم چنين كارگاه هاى كوچك و مانو 

فاكتور ها، از اين قانون معاف مى باشند.
يا  پدر  توسط  كودكى  اگر  كشورى،  مجازات   ٢٢٠ ماد ى  طبق   -٤
پدربزرگ و جد پدرى به قتل برسد، مجازات قصاص براى قاتل وجود 
نخواهد داشت و با پرداخت ديه و ده روز زندان آزاد مى شوند. بنا به 
قوانين فقهى در زمينه ى تاديب؛ حد تنبيه كودكان عدم مردن آن هاست.
٥- ماده ى ٤٩ مجازات عمومى جمهورى اسالمى بيان مى كند كودكان 
در صورت ارتكاب جرم از مجازات كيفرى معاف هستند ودرصورت 
لزوم به كانون اصالح و تربيت فرستاده مى شوند. در زمينه ى حقوق 
جزايى، بر اساس تعاريف سن بلوغ براى كودكان عمل مى شود و به 
همين دليل مجازات اعدام و انواع ديگر مجازات ها براى كودكان زير 
١٨ سال وجود دارد. اما وقتى كه نوبت دخالت در حاصل دست رنج 
كودكان مى شود، اين ماده مى گويد: بالغ شدن شرط رشد نيست و 
كودك حق تصرف دست مزد خويش را ندارد. تبصره ى ١: كودك 

كسى است كه به سن بلوغ نرسيده باشد، طبق تعريف شرعى بلوغ. 
تبصره ى ٢: اگر به منظور تربيت تنبيه بدنى الزم است بايد در حد 
متوسط باشدو در نتيجه طبق قانون مجازت عمومى شامل مجازات 
اعدام هم مى شود. "امنستى اينترناسيونال" از سال ١٩٩٠،  ده ها  مورد 
اعدام زير ١٨ سال را در ايران گزارش كرده است. بسيارى از اين 
كودكان تا رسيدن به سن ١٨ در زندان نگه داشته شده و بعد به قتل 
رسيده اند و ١٠ نفردر حالى كه زير ١٨ سال بودند اعدام شده اند. 
٦- ماده ى ١٧٩ قانون مدنى به والدين حق تنبيه كودك خود را مى دهد 
و حد آن را به مواد قانون فقهى ٦٢٢ تا ٦٢٥ تعيين مى كند. بر اساس 
اين قوانين: «اقدامات والدين و اولياى قانونى و سرپرستان صغار و 
محجورين كه به منطور تاديب يا حفاظت آنان انجام مى گيرد، مشروط 
به اين كه اقدامات مذكور در حد متعارف تاديب و محافظت باشد، 
ُجرم نيست. و اين حد تاديب چيزى نيست جز كودك را تا سر حد 
مرگ كتك زدن، طبق ماده  ى فقهى ٦٢٣. موسوى اردبيلى، يكى از 
آيات اعظام در جمهورى اسالمى، چند سال پيش در مقابل پرسش 
"ايسنا"، خبرگزارى رسمى، در اين مورد، گفته بود: «تنبيه بدنى مناسب 
بلكه موجب  ندارد،  منافات  آنان  با شخصيت  بزه كارى  در  كودكان 
با  بايد  به همين جهت است كه  آنان مى شود و  ساختن شخصيت 
صالح ديد حاكم شرع باشد تا افراط و تفريط نباشد.» انداختن آفتابه 
به گردن كودكان و جوانان و اعدام آن ها در مالء عام، البد افراط و 

تفريط به حساب نمى آيد.
٧- حقوق شهروندى و كنوانسيون ها: ماده ى ٣٧ كنوانسيون حقوق 
كودك، كه تمامى دولت هاى امضا كننده و از جمله جمهورى اسالمى 
ملتزم به رعايت آن هستند،  تصريح مى كند: "نه مجازات اعدام و نه  
حبس ابد نبايد بدون امكان آزاد شدن  براى كودكان  زير ١٨ سال 

وجود داشته باشد. 
مدنى  قانون   ٩٧٦ ماده ى   ٢ بند  اساس  بر  هويت:  داشتن  حق   -٨
به  پدر  راه  از  تنها  نسبى  تابعيت  يا  خون  اصل  اسالمى،  جمهورى 
رسميت شناخته مى شود.  بنابراين، كودكان حاصل از ازدواج مادران 
ايرانى و پدران افغانستانى از تابعيت ايران محروم بوده و امكان دريافت 
شناسنامه ندارند. بنا به آمارهاى اعالم شده، تنها در استان خراسان 
٥٦ هزار كودك فاقد شناسنامه حاصل از ازدواج مادر ايرانى با پدر 
افغانستانى وجود دارد. در عين حال، بر اساس همين قوانين ارتجاعى، 
اين گونه كودكان و نيز تمامى كودكان افغانستانى ساكن ايران از امكان 

تحصيل و آموزش محروم بوده و مجبور به كار مى شوند. 
 ٢٧ و   ٢٢ مصوبه هاى  تصويب  با  كودكان:  حقوق  از  حمايت   -٩
قانون به اصطالح  حمايت از حقوق كودكان  در اكتبر سال ٢٠١٣، 
كشاندن  انقياد  به  زمينه ى  در  ديگرى  گام  ايران  اسالمى  جمهورى 
حقوق كودكان در ايران را برداشته است. اجراى اين قانون توسط 
جمهورى اسالمى نه تنها راه را براى پديده آزار جنسى كودكان و 
پدوفيليسم به شيو ه اى رسمى باز كرده، بلكه مفهوم آتوريته  معنوى 
والدين را نيز خدشه دار كرده است. با اجراى اصالحات ٢٢ و ٢٧، 
حق ازدواج با فرزندخوانده به تصويب رسيد و هم چنين امنيت هويتى 
فرزندخوانده زير سئوال برده شد. چرا كه در اين قانون الحاقى تحت 
نام دفاع از حقوق كودكان! آورده شده، آمده است كه هويت فرزند 
خواندگى بايد در شناسنامه كودكان ذكر شود. و اين در تضاد كامل با 
كنوانسيون حقوق كودكان است كه تصريح مى كند براى حفظ امنيت 
كودك هويت فرزند خواندگى او مى بايست مخفى مانده كه احيانا 
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منجر به احساس كمبود نشود يا به اين دليل مورد آزار كودكان ديگر 
قرار نگيرد.

١٠- آموزش و پرورش: اساس آموزش و پرورش  ايران ايدئولوژيك 
از  كودكان  محروميت  مذهبى،  تك  و  معين  نوع   يك  هم  آن  است، 
تحصيل به عنوان بهائى، افغانى، از يك سو، عدم امكان تحصيل كودكان 
براى خانواده هاى  تنگ دست، موجب  آموزش  كار و هزينه سنگين  
افزايش بى سوادى و كم سوادى در كشور شده است. تفكيك جنسيتى 
كتاب هاى درسى، تاويلى و تفسيرى بودن ماتريال آموزشى،  كم اهميت 
دادن به مقوالت علمى و حذف  برخى  از مفاد درسى از برنامه تدريس 
از جمله رياضيات انتگرال كه براى دانشجويان سال اول رشته هاى فنى 
باعث مشكل زيادى در فهم  دروس دانشگاهى شان شده استه معضل 
بزرگى براى درك علمى و دليل ميزان كم سوادى در كشور شده است. 
اهميت ويژه دادن به مسائل دينى و ايدئولوژيك، تبعيض جنسيتى عليه 
كودكان دختر، اجبار پوشش اسالمى براى شكوفه هاى شش ساله، كه 
مانع حركت آزادنه آن ها مى شود.جشن تكليف دختركان هشت ساله كه 
انسان را به ياد آماده و بزك كردن قربانيان  پيش پاى خدايان چوبى و 
سنگى مى اندازد و به معناى يادآورى بلوغ و تكليف شرعى بچه هشت 
ده ها  و  رياضى  كتاب هاى  جلد  از  دختران  عكس  حذف  است.  ساله 
نوع تبعيض ديگر، عدم وجود نشريات آزاد و غيرايدئولوژيك كودكان، 
فيلترگذارى مذهبى بر هر آنچه كه نام كودك دارد در سطح رسمى تا جائى 
كه فيلم هاى انيمشنى كه  براى كودكان كه از تلويزيون پخش مى شود، 
محتواى عمليات  انتحارى دارند. فعاليت بيش از حد بسيج در مدارس 
و تبليغات مذهبى  و ايجاد گروه هاى راهيان نور، كه عمال تربيت نسل 
سرباز براى جنگ هاى احتمالى آينده حاكميت است، برگزارى مناسك 
عاشوراى حسينى توسط كانون پرورش فكرى كودكان! برگذارى مسابقات 
تحت نام قاريان جوان با شركت بچه هاى پنج تا دوازده ساله و ده ها 
معضل ديگر اين چنينى به ترمزى جدى در امر رشد و پروروش آزادانه 

كودكان ايجاد كرده است.
١١- عدم آزادى و حق تشكل هاى كودكان، تا حدى كه حتى وجود ان جى 
او هاى مجاز را را تاب نمى آورند و با ايجاد مزاحمت، دستگيرى، و اعدام 
فعالين حقوق كودك در راه دفاع از حقوق كودك سنگ اندارى مى كنند.
١٢- اعتياد كودكان كه هيچ برخورد جدى از طرف دولت با آن نمى شود 
و هيچ قانون ويژه اى براى مصونيت كودكان و جوانان از اين ورطه ى 

هولناك وجود ندارد.
١٣- كودكان و فحشا، صيغه هاى موقت حتى يك ساعته،  و انواع ديگر 
سو استفاده هاى جنسى از كودكان دختر زير ١٨ سال، راه را براى فحشا و 
تجارت انسان در ايران باز كرده است، به اين اعتبارفحشا قانونى شده است.
١٤- كودكان و جنگ  سربازگيرى از كودكان توسط بسيج دانش آموزى 
تمامى  نقض  مسلح   اسالمى  نيروهاى  به  پيوستن  به  ها  آن  تشويق  و 
قوانين  پيشرفته در زمينه حقوق كودكان مبنى بر ممنوعيت سربازگيرى 
ايدئولوژيك  و سرباز گيرى على العموم از كودكان استبا توجه به تمامى 
اين بى حقوقى ها و قوانين كودك آزار، طرح اوليه زير را براى احقاق 

حقوق كودكان  پيشنهاد مى كنم.
١- تعريف سن كودكى مطابق  كنوانسيون حقوق كودكان. به همه افراد 
زير هجده سال كودك اطالق مى شود. تعيين سن قانونى آن هم بر اساس 
قانون مدنى براى كودكان دختر نه سال قمرى و پسر پانزده سال قمرى، 
نقض آشكار حقوق كودكان و لگد زدن به تمام دست آورد هاى علمى، 

اجتماعى، و فرهنگى در زمينه احقاق حقوق كودك است. 

 ٢- لغو كار كودك و جاى گزينى آن، با تحصيل رايگان،اجبارى با، كيفيت
 مقوله كار كودك هر چند در مقايسه  با ساير كشورها  در ايران و به اين
 وسعت پديده  تقريبا جديدى است، ابعاد باور نكردنى كودكان كار، و
 عمق تضييقات و اعمال خشونت و  آزار عليه آنان و اشكال ابتدائى و
 قرون وسطائى بهره كشى از اين كودكان از جمله طرح هائى مثل استاد
 شاگردى، اجاره دادن كودكان به صاحبان كارگاه هاى قاليبافى يا توليدات
 زيرزمينى، در اين كشور، حمايت از اين كودكان و خواست لغو كار آنان
 را به يك ضرورت عاجل بدل كرده است، دولت ايران نه تنها درباره اين
 مقوله سكوت نمى كند، بلكه از همان ابتدا، با انكار  وجود اين  كودكان،
 خارجى، شهرستانى و مهاجر خواندنشان، گدا ناميدنشان، از يك طرف
 سعى در برگرداندن ذهن جامعه نسبت به اين كودكان، و از طرف ديگر
 با دستگيرى هاى خشونت آميز و اعمال ضرب و شتم و سركوب آنان
 تحت نام طرح هاى جمع آورى كودكان كارو خيابان، اسكان آن ها در
 خانه هاى سبز و طرح اخير ٢١ ماده اى سامان دهى اين كودكان كه عمال
 درست كردن اردوگاه هاى كار اجبارى و تربيت سربازان عمليات انتحارى
 به نفع حفظ منافع و حاكميت حكومت دينى است، با استفاده ابزارى از
 اين كودكان و آسيب اجتماعى ناميدن آن هاچندين سال متوالى است كه
 سازمان جهانى كار تعداد كودكان كار در ايران را ٩ ميليون اعالم كرده
گاه هاى كار  احتساب  با  واقعى   اما،به طور  كار  تعدا كودكان   است،  
 خانوادگى، مزارع خانواده گى كارهاى مونتاژ در خانه ها، و قربانيان بى
 جيره مواجب  طرح استاد شاگردى بسيار باالتر از رقم ذكر شده است، اگر
 ٣٥ درصد فرش جهان را ايران صادر كند، تخمين تعداد كودكان به كار
 كشيده شده به اين عرصه غير قابل تخمين زدن نيست.  فراموش نكرده ايم
 كه سال ها پيش روزنامه هم شهرى استاد كار قالى بافى هفت ساله اى
را معرفى كرد كه معلوم نيست از چند ساله گى شروع به كار كرده بود؟

انواع كار كودك
اجالس  در ٢٩٥ ين  اجتماعى،  امور  و  كار  وزير  محمد جهرمى،  سيد 
ساليانه ى «سازمان جهانى كار» اعالم كرد، كودكان كار ايران به ٢٦ نوع كار 
مشغول هستند. ايشان حمايت جدى جمهورى اسالمى را از برنامه هاى 
كار كودكان و  ممنوعيت  ارتباط با  دبيرخانه ى سازمان جهانى كار در 
فراموش  ايشان  كه  حرفى  اما  كرد.  اعالم  آى.يى.پى.سى،  با  هم كارى 
عنوان  به  ايشان  اسالمى و خود  كه جمهورى  اين است  بگويد،  كرده 
وزير كار آن، نقش اصلى را در وضعيت تراژيك كار كودكان در ايران 
ايفا مى كنند. شايد هم طبق معمول، گناه كار كودكان را به گردن فرهنگ 
و سنت خانواده ها انداخته است و اين جا هم فراموش كرده بگويد، كه 
اين فرهنگ و سنت از پايين جامعه نيست كه كودكان را در ايران به كار 
كشيده است، بلكه داليل اقتصادى ناشى از بى كفايتى دولت سرمايه دارى 
و تحميل عقب افتاده ترين قوانين قرون وسطايى به نام قوانين فقهى و 
ُحقنه ى آن به جامعه به زور شكنجه، ارعاب و اعدام براى پذيرفتن و 
عدم سرپيچى از آن ها است كه كودكان ايران را به بردگى مزدى كشيده و 
به بى حقوق ترين و فراموش شده ترين كودكان جهان تبديل كرده است. 
ابعاد كار كودك در ايران بسيار گسترده و شرايط زندگى و كار كودكان 
بسيار خطرناك است. صدها هزار كودك در ايران به كار مزدى مشغولند. 
كودكان در ايران در ٢٦ مورد كار پُر مخاطره، از سنين حتا پنج سالگى، به 
كار مى پردازند، از جمله: كار در كارگا ه ها و كارخانه هاى توليدى كوچك، 
كارهاى خانگى چون حصيربافى و قالى بافى. فقط در استان فارس، بنا به 
آمارهاى رسمى، چهل و پنج هزار دار قالى بافى برپاست. در شهر ُخوى،
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٢١ هزار نفر پاى سه هزار دار قالى مشغول به كارند. و در ناحيه ى 
قالى  افشار كردستان، بيش از ٣٥ هزار زن و كودك پشت دارهاى 
مى نشينند. با توجه به اين كه بيش از سى و پنج درصد ُكل فرش 
جهان در ايران توليد مى شود، و اين آمار از استان هاى كرمان و كاشان 
و لرستان خبرى نمى دهد، مى توان حدس زد كه فقط در اين عرصه 
چه خيل عظيمى از كودكان به كار مشغولند.  طى ساعات طوالنى 
نشستن بر دارهاى قالى و كار سخت و طاقت فرسا، چه لطمات غير 
قابل جبرانى بر جسم و جان كوچك شان وارد مى شود. كودكان در 
ايران هم چنين در كارگاه هاى در و پنجره سازى، بازار ميوه و بازار 
بزرگ تهران، حمل بار، كار با برق فشارقوى، ساالمبورسازى، جاده 
سازى، روده پاك كنى، دباغى، خشت زنى و آجرپزى، سرى دوزى، 
الكترونيكى، مكانيكى، سم پاشى، رنگ رزى،  شيشه  مونتاژ قطعات 
سازى، توليد ظرف هاى بلورى، كار خانگى  كه شامل كارهاى مانند 
پيچ و مهره سازى، مونتاز قطعات يدكى و واكى تاكى ها، سبزى پاك 
كنى و براى رستوران ها است، نخ ريسى، پشم شويى و انواع  اقسام 
كار سخت و پُر مشقت خيابانى كه قابل رويت ترين شُكل كار كودك 
است و به همين دليل از آن بيش تر صحبت به ميان مى آيد، به كار 
اشتغال دارند. از سال ٢٠٠٠ ميالدى، موارد بردگى قرض و اجاره دادن 
كودكان نيز در ايران گزارش شده است. اين  پديده كه قبال مختص 
كودكان كارگر در كارگاه هاى كوچك و قالى بافى بوده است، امروزه 
شامل اجاره دادن كودكان كار خيابانى هم مى شود. بنا به گزارشات، 
روزانه بيش از ٥/٣ ميليون تُن زباله در جهان توليد مى شود، كه سهم 
كشور ايران از آن حدود ٤٠ هزار تن است. سهم بازيافت زباله در 
ايران، هشت درصد به نسبت هشتاد درصد از ٩٠ هزار تُن در آلمان 
و كشورهاى صنعتى است، كه توسط كودكان هشت ساله و حتا زير 
هشت ساله ى مهاجر افغانستانى صورت مى گيرد. درآمد اين كودكان 
در ازاى روزانه هشت ساعت به دنبال زباله گشتن، در حدود فقط 
هشت هزار تومان به ازاى هر ٢٠ كيلو زباله است. آمار واقعى كودكان 
كار در ايران با احتساب كودكان دختر كه به كار خانگى مشغولند و 
كارگران كوچك در صنعت كشاورزى و به كار كشيده شدن كودكان 

در تجارت سكس و موادمخدر، از مرز ٩ ميليون هم مى گذرد.

كار خيابانى
كار خيابانى يكى از پُر مخاطره ترين كارهاى كودكان تشخيص داده 
شده و از آن جا كه ابعاد علنى «خيابانى» دارد، بيش تر از آن صحبت 
و  تحقيق  امكان  بودنش،  رويت  قابل  دليل  به  هم چنين  و  مى شود 
را  عرصه  اين  كارگر  كودكان  زندگى  مختلف  جنبه هاى  بررسى 
بيش تر به دست مى دهد. كار خيابانى، در عين حال دل خراش رين 
شكل حضور انسان هاى كوچك در عرصه ى كار است كه زمستان 
در پاى كيوسك هاى تلفن يخ مى زنند و مى ميرند و تابستان در ميان 
زباله ها و دود و آلوده گى هوا دچار بيمارى هاى مختلف مى گردند. 
به دليل آن كه كار خيابانى كودك، سمبل به كار كشيده شدن كودكان 
در جوامعى مثل ايران و برزيل است، به بررسى نزديك تر مقوله ى 
كار خيابانى مى پردازم. برزيل  و ايران را مثال  آوردم، بدين خاطر 
كه  برزيل از اولين كشورهايى در جهان است كه بيش ترين تعداد 
كودكان خيابانى را دارد  و ماجراى تكان دهنده ى شكار آن ها چون 
گله ى سگان وحشى توسط پليس در ريو جهان را تكان داد؛ و ايران، 
چرا كه على رغم تازه بودن پديده ى كودكان كار خيابانى در آن به 

مقياس زمانى، از سال ١٩٩٦ تاكنون، به سرعت در تمامى زواياى اين 
پديده به پاى برزيل رسيده است بررسى ها نشان مى دهد، كه آزار در 
ميان كودكان خيابانى و كار در قياس با كودك آزارى در ميان ُكل 
كودكان بسيار بيش تر است و آمار رو به رشد اين كودكان در ايران 
افزايش كودك  آزارى باشد. مديرعامل «انجمن  بر  مى تواند تاييدى 
حمايت از كودكان»، در سى و يكم تير ماه سال گذشته، اعالم كرد: 
در سال ٧٥، ده درصد از كودكان بين ده تا هجده ساله مشغول كار 
بوده اند. اما مطابق آمار سال ٨٥، اين تعداد به ١٢/٧ درصد هم رسيده 
كه يك ميليون و ٦٦٠ هزار كودك را شامل مى شود. فرشيد يزدانى 
در اين باره به «ايسنا»، يك خبرگزارى دولتى، مى گويد: «با توجه به 
ميليون  از سه  بيش  اكنون  دانش آموزان، هم  تعداد  و  آمار جمعيت 
٦٠٠ هزار كودك خارج از چرخه ى تحصل قرار دارند. تعداد كودكان 
كار و خيابانى دقيقا مشخص نيست و نهادهاى مسئول نه تنها آمار 
ندارند، كه در مورد آمار يك ديگر  تشكل هاى غير دولتى را قبول 
نيز ترديد نشان مى دهندسازمان بهزيستى نيز گزارش مى دهد، كه در 
سال جارى تعداد كودكان خيابانى شناسايى شده در تهران به نسبت 
سال پيش دو برابر شده. حسن عمارى، معاون اداره ى ُكل آسيب هاى 
تاكنون حدود هفت  اين كه  به  اشاره  با  تهران،  اجتماعى شهردارى 
هزار كودك كار خيابانى شناسايى شده اند، در تاريخ بيست و هفتم 
شهريور ماه ١٣٧٨ به «بُرنا نيوز» مى گويد: «آمارى كه سازمان بهزيستى 
ارائه داده، هزار كودك كار خيابانى در تهران است كه ما نمى دانيم اين 
آمار را بر چه اساسى به دست آورده اند. تاريخچه ظهور ناميمون نان 
در آوردن در كوچه ها و خيابان هاى ايران براى ُكل خانواده توسط 
كودكان، تا آن جا كه به قلمى شدن اين پديده در مطبوعات مربوط 
مى شود به  سال ١٩٩٦، آن هم در سطحى محدود، برمى گردد. طبق 
آمار آن سال ها كه خبر و گزارش آن را در خبرنامه هاى "جمعيت 
الغاى كار كودكان" آورده ايم، تعداد كودكان خيابانى بيست هزار نفر 
اعالم شده بود. اما فقط چهار سال بعد، در  سال ٢٠٠٠، اين رقم يك 
ميليون نفر اعالم گشت. و عجيب آن كه، امروزه آمار رسمى دولتى 
بعضا در همان سطح بيست هزا ر نفر يا حداكثر ٢٠٠ هزار نفر درجا 
مى زند.بيش از هشتاد و پنج درصد كودكان كار خيابانى در ايران با 
خانواده هاى خود زندگى مى كنند و به دليل فقر اقتصادى و بيكارى 
والدين خويش براى كار به خيابان ها مى آيند. و اين مساله، تعريف 
بى سرپرست بودن كودكان پَرسه را از اعتبار انداخت؛ با اعالم اين 
كه فقط دوازده درصد اين كودكان مهاجرند و ياازشهرستان مى آيند، 
تعريف نادرست گرايشات ياد شده در باال هم كنار زده شد. حتى اگر 
امروز به دليل  نابسامانى هاى بيشترشاهد ظهور پديده ى كودك پرسه 
در ايران هستيم اما اين مساله كه كودكان كار در خيابان فرزندان رنج و 
كار و متعلق به طبقه كارگرند، غير قابل انكار است. روزنامه ى  "صبح 
امروز"، آوريل ٢٠٠٠، روزنامه نگارى به نام زهره خوش نمك در اين 
باره نوشته بود: «در وادى السالم قم از سالم و سالمتى خبرى نيست. 
تا  بين ٢٥  اين جا كودكان شش تا شانزده ساله را درازاى مبالغى" 
١٥٠ هزار تومان" ساليانه اجاره مى دهند. روزنامه ى«همشهرى» نيز 
در سال١٣٨١ نوشته بود: "سيزده درصد كودكان براى كسب روزانه ى 
١٢ هزار ريالى خيابانى شده اند." طبيعى است كه تعداد كودكان كار 
تر  بسيار بيش  امروزه  ممنوعيت كرونائى  و خيابان حتى در دوران 
از بيست سال پيش است . يكى از غم انگيز ترين مسائل در باره ى 
ايران امروز، تبديل شدن اين كشور به حياط خلوت تمامى مصائب 
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كه ديگر ريو دژانيرو از شهر كودك كار و خيابان چهره عوض كرده و 
كودكان بيشتر و بيشتر روانه مدرسه شده  اند؛ ايران با رشد تصاعدى 
كودك كار و خيابان مواجه است، درست زمانى كه برده گى و اجاره 
بازد، ما شاهد اجاره دادن  دادن كودك در ساير كشورها رنگ مى 
كودكان به باند هاى قاچاق مواد مخدر، تجارت  كودكان، و بيگارى 
كشيدن از آنان تحت نام طرح "استاد شاگردى" هست. يژوهش هاى 
مختلف در ايران نشان گر اين است، كه  تعداد قابل توجهى از كودكان 
كار خيابانى به دليل نياز مالى شديد خانواده ها با مبلغ كم تر از صد 
هزار تومان در سال به باندهاى مافيايى كودكان اجاره داده مى شوند. 
دكتر فاطمه قاسم زاده، عضو هيات علمى دانش گاه تهران و عضو 
«انجمن حمايت از حقوق كودكان»، در گفت وگو با خبرنگار اجتماعى 
بود:  اين مطلب، چندين سال پيش  گفته  بيان  با  «مهر»  خبرگزارى 
«اگر چه اكثر اين كودكان اجير شده ى خانواده هاى شان هستند، اما 
برخى نيز توسط باندهاى قاچاق از خانواده ها به قيمت هاى ناچيز 
ساالنه صد هزار تومان اجاره شده و مورد بهره كشى از سوى افراد 
سودجو قرار مى گيرند. در حالى كه اين باندها از طريق بهره كشى 
ازاين كودكان سود كالنى به جيب مى زنندوى با بيان اين كه تحقيق 
انجام شده بر روى ٥٨٥ كودك كار و خيابانى در گروه سنى بين شش 
تا هجده سال نشان دهنده ى وضعيت وخيم سالمت جسمى و روحى 
و روانى اين كودكان است، اظهار داشت: «هشتاد درصد  اين كودكان 
دچار كاهش قد، هشتاد و شش درصد كاهش وزن، هفتاد و هفت 
بيمارى هاى  درصد بيمارى هاى دهان و دندان، هفتاد و سه درصد 
چشم، شصت و يك درصد بيمارى هاى دستگاه تنفسى، شصت و 
چهار درصد بيمارى هاى قلبى، شصت درصد بيمارى هاى گوش و 
حلق و بينى، هشتاد و دو درصد بيمارى هاى پوست، و شصت درصد 
داراى بيمارى هاى دستگاه گوارشى هستند. و پنجاه و شش درصد 
اين كودكان بى سواد، سى و دو درصد دچار مشكل كمبود حافظه، 
سى درصد مشكالت يادگيرى، شصت و يك درصد كمبود خفيف 
ذهنى، بيست و يك درصد كمبود ُكنجكاوى، شصت و چهار درصد 
كمبود شناخت محيط، و شصت و يك درصد داراى مشكالت گفتارى 
مى باشند. دكتر فاطمه قاسم زاده تصريح مى كند: تا زمانى كه مستمرى 
و كمك هزينه اى به خانواده ى اين كودكان پرداخت نشده و يا براى 
يكى از والدين شغل مناسب ايجاد نشود، هم چنان خانواده ها به كار 
اين كودكان نياز خواهند داشت و از اين نان خورهاى كوچك به عنوان 

يكى از نان آوران اصلى خانه بهره كشى خواهند كرد.

خشونت عليه كودكان كار خيابانى
كودكان كار خيابانى ضربه پذيرترين بخش  كودكان كار هستند. هر 
چند كه خشونت عليه كودكان كارگر در تمام عرصه هاى كارى امرى 
عادى است و يكى از داليل استخدام كودكان توسط كارفرمايان همين 
ايجاد ترس و ارعاب در  كودكى و قابل كنترل بودن شان از طريق 
آن هاست، و اگر چه صوانح كار نيز براى تمامى كودكان كار امرى 
معمول  است، اما كودكان كار خيابانى دقيقا به دليل  شرايط و محيط 
كار پُرخطرشان مورد انواع و اقسام خشونت فيزيكى و روانى قرار 
دارند، از تجاوز كالمى و توهين به ذات شريف كودكى شان گرفته، تا  
ضرب و شتم و تجاوز فيزيكى. تحقيق  دكتر فاطمه قاسم زاده در اين 
باره نشان مى دهد، كه ٥٠ درصد اين كودكان مورد  سوءاستفاده هاى 
جنسى قرار گرفته اند. اين تحقيق هم چنين توضيح مى دهد، كه: «ميزان 

درآمد ماهانه ى يازده درصد آن ها ٥٠ هزار تومان، بيست و سه درصد 
آن ها ٨٠ هزار تومان و كم تر، بيست و هشت درصد آن ها بين٣٠ تا 
٥٠ هزار تومان، و بيست و سه درصد باالى صد هزار تومان حقوق 
دريافت مى كنند. بيست و پنج درصد كودكان كار بين چهار تا شش 
ساعت كار مى كنند، سى و پنج درصد بين شش تا ده ساعت، و بيست 
باال كار مى كنند. هشتاد و سه درصد  به  و چهار درصد ده ساعت 
آن ها با خانواده زندگى مى كنند و پنجاه و چهار درصد درآمد خود 
را صرف خانواده مى نمايند. شصت و پنج درصد درصد آن ها پدر و 
مادر داشته و اعضاى خانواده ى آن ها بين پنج تا" هشت نفر عنوان 
قربانيان حشونت،  مركز  رييس  معتمدى، روان شناس و  است  شده 
مى گويد: "ده درصد ُكل كودكان كار خيابانى را كودكان دختر تشكيل 
مى دهند، كه اين تعداد در تهران دو هزار نفر است. به گفته ى وى، 
باندها و دسته هايى وجود دارند، كه با ربودن كودكان - مخصوصا 
دختران - به آن ها تجاوز مى كنند. بر اساس اين تحقيق در زمينه ى 
رشد اجتماعى، ٨٠ درصد اين كودكان دچار پرخاش گرى و خشونت 
و ٣٧ درصد دچار اعتياد هستند. پنجاه درصد آنان به سرقت، چهل 
و يك درصد به خريد و فروش موادمخدر و هشتاد و پنج درصد نيز 
به تخريب اموال عمومى مبادرت كرده اند. و اين درحالى است، كه 
پنجاه درصد آنان مورد سوءاستفاده هاى جنسى قرار گرفته اند. بنا بر 
آمارى كه «انجمن حمايت از حقوق كودكان» در ايران منتشر كرده، 
كودك آزارى در سال ٨٦ نسبت به  سال پيش از آن سه و نيم درصد 
افزايش داشته است. نهادهاى غير دولتى حامى حقوق كودكان اعتقاد 
دارند، كودك آزارى در سال هاى اخير در ايران افزايش چشم گير و 
بحران هاى  و  فقر  تشديد  كارشناسان،  است.  داشته  نگران كننده اى 
خانوادگى را از عوامل اصلى اين روند صعودى عنوان مى كنند، بر 
اساس آمار، تنها در سال ١٣٨٥، هشتاد هزار خشونت خانگى ثبت شده 
است كه ده هزار مورد آن كودك آزارى بوده است. با توجه به سن 
بلوغ براى كودكان دختر نُه و پسر پانزده سال، اين آمار بسيار بيش از 
اين است. در گفتمان هاى رسمى در ايران، كودك به خردساالن زير 
ده سال اطالق مى شود. بنا به آمار دولتى، نود درصد كودك آزارى ها 
در درون خانواده صورت مى گيرد. بر اين مساله از آن جهت تاكيد 
مى شود، كه خشونت در مدارس و محل كار و در سطح ُكل جامعه 
كم رنگ شود. هر چند، همان طور كه پيش تر هم گفتم، طبيعى است 
كه در خانواده ها با اين امكانات اقتصادى و با توجه به قوانين رسمى 
كودك آزار، خشونت عليه كودكان زياد باشد. جالب است كه مديرُكل 
امور اجتماعى وزارت ارشاد، يعنى وزارت سانسور هر نوع انديشه ى 
آزاد انسانى، اعالم مى كند كودك آزارى به مرحله ى اضطرار رسيده 
است. طبق آمار، پدران  با ٤٨/٥ درصد باالترين و مادران با ٢٨/٣

درصد عامل بروز خشونت نسبت به كودكان هستند.
٣- ممنوعيت كودك همسرى و تعيين حداقل سن ازدواج ١٨ سال تمام
جدا از گزارشات مختلف سازمان ثبت احوال  جند سال پيش از وجود 
سى هزار ازادواج بين كودكان هشت تا ده ساله فقط در تهران بزرگ 

خبر داد كه مجوز از دادگاه انقالب داشته اند.
٤- رفع تبعيض جنسيتى به نفع كودكان دختر در تمام مراحل آموزشى
حذف تصوير كودكان دختر از پشت جلد كتاب رياضى آن هم در 
كشورى كه يكى از بزرگ ترين رياضى دان هاى معاصر جهان را يعنى 
مريم رياضى را داشته است، و هم چنين حذف مواد درسى علمى از
جمله بعضى مفاد فيزيك و رياضى و حرفه و فن و جاى آن پرستارى 
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و مادر و زن مومن يا عناوينى مشايه گذاشتن، اهميت خواستار رفع 
اين تبعيضات  بودن را دو چندان مى كند.

٥- تغيير بنيادين نظام آموزشى و تطبيق آن با مدرن ترين آموزش هاى 
علمى و حق آموزش به زبان مادرى. 

تاثير تسلط كودكان بر فراگيرى درس و علم به زبان مادرى نه تنها 
موضوع پژوهش هاى فراوانى بوده است، بلكه امروزه  امرى ثابت 
شده است. آموزش به زبان مادرى  به عنوان پايه و زبان مشترك به 
عنوان زبان دوم در سال هاى اول و دروه ابتدايى يك ضرورت محض 
است. چرا كه كودك تا قبل از ورود به مدرسه تمامى ابعاد جهان، اسم 
گل، حس، غذا ، روز و شب را از زبان مادرى فراگرفته و افتادن اين 

فاصله قطعا بر آموزش او تاثير مخربى خواهد داشت.
لغو  جنبش  فعالين  تمامى  قانونى  مصونيت  و  فعاليت  آزادى   -٦
با  منطبق  با  نيز  ايران  در  از حق كودكى  كمپين دفاع  كار كودك و 
ُگلوباليزاسيون و تنورى سرمايه ى اجتماعى، ان. جى. او. هاى  زيادى  
در دهه ى هاى اخير پا به عرصه ى  وجود گذاشته اند. تفاوت ان جى. 
او. هاى ايران با ساير نقاط دنيا، اما در اين است . آن تعداد كه از حق 
ثبت و امكانات خوب و حمايت نهادهاى  ذيربط برخوردارند، اكثرا 
ان. جى. او نيستند، بلكه نسخه كپى شده ى دولتى نهادهاى خودجوش 
و مردمى اند و براى كنترل و به بى راهه كشاندن فعاليت هاى اجتماعى 
و فرهنگى از پائين به كار گرفته مى شوند. اساسنامه و احكام شان نه 
خود ساخته و بسته به ضروريات فعاليت اجتماعى و فرهنگى، بلكه 
نسخه پيش نويس شده از  طرف وزارت خانه ى مربوطه ى دولتى 
است به اين دليل تقويت جنبش هاى اجتماعى به نفع كودكان؛ از 
جمله جنبش لغو كار كودك و دفاع از كمپين حق كودكى و جنبش 
سوادآموزى بسيار مهم است.، در سال هاى اخير ما شاهد دستگيرى 
مكرر فعالين دفاع از حقوق كودكان بوده ايم، هم چنين، عدم اجازه  
انتخاب  در  اختيار  عدم  حتى  و  نهادها   اين  رسمى  ثبت  و  تشكل 
نام. و نهايتا  در صورت نزديك شدن   نهاد هايى كه اسما ان جى 
نياز هاى  او ولى رسما تابع  قوانين دولت ها هستند به كودكان و 
واقعى آن ها، با ممنوع شدن شان، و دستگيرى بنيانگذاران آن مواجه 
براى  مانع  ايجاد  و  مدافع كودكان،  نهادهاى واقعى  بوده ايم. حذف 
در  است،  كودكان  به حقوق  آشكار  تجاوز  اين عرصه،  در  فعاليت 
به نفع كودكان دارد،  كشور پيشرفته يى مثل سوئد كه صدها قانون 
از تضمين هاى جدى  وجود تشكل هاى مدافع حقوق كودك يكى 
براى نظارت و پيش برد حق كودكان است. همين چندى پيش از 
طريق اين تشكل ها پيشنهاد دولت براى گرفتن امتحانى مثل نهايى 
كالس ششم ابتدائى براى كودكان كالس چهارم كه  رد شد معلمان 
به كودكان   بيشتر  ايجاد سترس  را  اين  و سازمان هاى كودك مدار 
ارزيابى كرده مانع از آن شدند.  ان.جى. او. هاى واقعى از كم ترين 
حمايتى برخوردار نيستند، حتا حق  ثبت به آن ها داده نمى شودبر 
خالف تبصره پيشنهادى، يك مقاوله نامه ١٨٢، فعالين اين ان. جى. 
بلكه  نيستند،  اجتماعى بر خوردار  قانونى  از مصونيت  تنها  نه  اوها 
تحت تعقيب و آزار هم قرار مى گيرند، كه دست از فعاليت بكشند. و 
تشكل هاى شان تعطيل مى شود. در سال هاى اخير، دولت بارها اقدام 
به دستگيرى فعالين اين تشكل ها كرده و آن ها را به زندان انداخته و 
به اين عزيزان كه با كم ترين امكانات، كارهاى مهمى در خدمت به 
كودكان انجام مى دهند، اتهامات ناروا و غير واقعى مى زند، تا به آزار 
و زندانى شدن بيش تر آن ها مشروعيت بدهد. روشن است، كه زير پا 

گذاشتن حق  سازمان هاى مدافع كودك و آزار فعالين آن ها، از تجاوز 
به حق كودكى جدا نيست. دولت ايران با تشكيل نهادهاى وابسته به 
خود به نام ان جى او نه تنها مشكلى از كودكان رفع نمى كند، بلكه 
به وسيله اين كودكان به جمع آورى كمك مالى تحت نام ان  جى و 
مفهوم بشدت غيراخالقى و انسانى صدقه به جاى همبستگى انسانى، 
كه صرفا  و صرفا از سر دفع شر و بال از خود  پرداخت مى شود، 
از آن ها  مى پردازد، و به جاى رشد آزادانه كودكان، سعى مى كند 
سربازهاى ايدئولوژيك جنگ هاى آتى شان به سازد. طرح ٢١ ماده اى 
سامان دهى كودكان كار و خيابان ثبت شده در مركز تحقيقات شوراى 
اسالمى، دقيقا طرحى براى جداسازى اين كودكان از خانواده، اسكان 
دادن آن ها  در مراكز پادگان مانند، براى تربيت ايدئولوژيك و لگو 
آورد در  به عنوان دست  سرباز ساختن آن هاست. كه سال گذشته 
بوق كرنا كردند. پيش از اين هم طرح خانه هاى سبز، و امثالهم هم راه 
با ضرب و شتم و اعمال فشار بر كودكان كار، آن چنان وحشيانه و 
غم انگيز بود كه سر و صداى ُكل جامعه را در آورده و منجر شد كه 
حضرات به عوض طرح جمع آورى كودكان كار، رايزنى كرده  از 
طرح سامان دهى كودكان اسم به برند. آن هم چه طرح مشعشعى، كه 

با طرح سربازگيرى اجبارى كوچك ترين تفاوتى ندارد.
٧- تدوين كتاب هاى درسى با رويكرد علمى. 

وجود آزمايش گاه و امكان كار گروهى در مدارس، براى تقويت روحيه 
جمعى هم كارى، و بر داشتن مرز هاى شرعى و جنسيتى.

٨- آزادى نشريات كودكان 
در ايران امروز هيچ نشريه آزاد و مستقل و غير ايدئولوژيكى براى 
كودكان وجود ندارد. حتى چند سال پيش يكى از نشريات را كه عكس 

ورزشكارى با آستين كوتاه را چاپ كرده بود توقيف شد.
٩- ممنوعيت علنى كردن هويت فرزند خوانده گى، ممنوعيت ازدواج 

با فرزند خوانده. 
مصوبه هاى قانون به اصطالح حمايت از حقوق كودكان تبصره هاى 
٢٢- ٢٧ هم حق ازدواج با فرزند خوانده را مى دهد كه اين به معنى 
برده جنسى شدن كودكان است و هم هويت فرزند خوانده گى را 
با  آن ها  نابرابرى  باعث  كه  مى كند،  قيد  كودكان  اين  شناسنامه  در 
هم ساالنش شده و مى تواند مبناى مورد آزار و تحقير گرفتن آنان 
و  شناسنامه  بدون  كودكان  تمامى  براى  شناسنامه  صدور  شود١٠- 

ثبت هويت 
با  بيشتر  كار  به  آن ها  تشويق  براى  معلمين  دستمزد  بردن  ١١-باال 

كيفيت باال.
١٢- ممنوعيت قطعى اعدام كودكان و مصونيت قانونى كودكان 

كودكان   جرايم  به  كه  نهاد هايى  بر  كودك  حقوق  فعالين  نظارت 
رسيدگى مى كنند. لغو مجازات زندان براى كودكان زير هجده سال  

بر داشته شدن  امر زندانى شدن به عنوان تنبيه.
١٣- بهداشت و درمان رايگان براى كودكان تا پايان سن تحصيل

١٤- از بين بردن تفاوت فاحش امكانات بين شهر و روستا و امكانات 
شهرهاى كوچك در زمينه كودكان با مراكز استان ها

١٥- تامين مالى  خانواده هاى كم درآمد 
به منظور جلوگيرى از كار كودكان و بازگشت به تحصيل،  توجيهاتى 
از قبيل فقير بودن خانواده ها و آوردن لقمه نان بر سر سفره، نه تنها 
قابل قبول نيستند، بلكه  بى پايه و اساس بوده  اساسا  براى شانه خالى 
كردن از مسوليت به كار گرفته مى شوند، چرا كه: فقر چيزى ارثى و
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زحمت كش در يك جامعه  نابرابر است، دوم اين كه طبق تحقيقات 
انجام شده، نه تنها كاركودكان  نانى به سفره اضافه نمى كند، بلكه در 
دراز مدت باعث استهالك نيروى جسمانى ، محروميت از تحصيل 

در نتيجه بى سوادى بيشتر و تسلسل اين سيكل شور بختى است.
١٦- ممنوعيت كامل استفاده از كودكان در جنگ و سربازگيرى اجبارى 
در شصت و شش سال اخير، پس از جنگ جهانى دوم، بيش از صد 
و پنجاه جنگ كوچك و بزرگ در گوشه و كنار جهان ُرخ داده  كه 
صد و سى مورد آن در كشورهاى توسعه نيافته يا در حال توسعه 
بوده است. سهم قربانيان غيرنظامى از ضايعات و تلفات اين جنگ ها، 
بيش از نود درصد به نسبت ده درصدى آن در جنگ جهانى دوم بوده 
است. استفاده از ابزارهاى مدرن جنگى و هواپيماهاى بدون سرنشين 
و حمله به مكان هاى مسكونى دليل اصلى اين امر ناميده مى شود؛ 
از جمله بمباران مدرسه ها در فلسطين توسط نيروهاى اسرائيلى.در 
دهه هاى اخير بيش از دو ميليون كودك در جنگ هاى گوشه و كنار 
دنيا جان خود را از دست داده اند. در مجموع، در جنگ هاى پس 
از دست  را  كودك جان خود  ميليون  بيست  اول،  از جنگ جهانى 
بى خانمان گشته  ميليون  دوازه  ميليون زخمى شده،  داده اند، شش 
و هفت ميليون به بيمارى هاى روانى دچار گرديده اند. در ايران نيز 
ميليون بسيجى در كشور وجود  حداقل چهار ميليون و حداكثر ده 
دارند. شواهد نشان مى دهند در طول هشت سال جنگ ميان ايران و 
عراق بيش، از ٥٥٠ هزار نفر دانش آموز زير هجده ساله به جبهه هاى 
جنگ اعزام شدند، كه از آن ميان ٣٦ هزار نفر كشته شده و ٣١٣٥ 
نفر نيز معلول گشتند سال شصت، سال نوع ديگرى از كودك كشى 
اعدام  ايدئولوژيك جمهورياسالمى شد. سال دستگيرى، شكنجه و 
هزاران كودك زير هجده ساله ى هوادار سازمان هاى سياسى چپ و 
سازمان مجاهدين. كودكانى كه به ُجرم داشتن عقيده اى ديگر، پخش 
و فروش نشريه و شعارنويسى روى ديوار، در تظاهرات ها دستگير 
ايستادگى و رازدارى، سيزده، چهارده،  به دليل مقاومت و  شدند و 
پانزده، شانزده و حتا دوازده ساله، اعدام گشتند. سال شصت، هم چنين 
سال زندانى شدن كودكان خردسال، به دنيا آمدن كودكان بسيار در 
زندان، و سال مردن كودكان در رحم مادران به دليل شكنجه و عفونت 

مادران زندانى آن هاست
١٧- پذيرش حق پناهندگى و اسكان دادن فورى كودكان آواز سال 
٢٠١٦ على رغم اين كه تعداد كودكان كار در سراسر دنيا رو به كاهش 
بوده، در  به افزايش  ايران كه رو  استثناى كشورهايى مثل  به  داشته 
مجموع ده درصد به كودكانى كه در شكل بردگى در عرصه هائئى از 
جمله كار كشاورزى  به كار مشغول بوده اند اضافه شده است. اين امرد 
در درجه اول از اجبار به كار  كودكان مهاجر  است. در ايران اشتغال 
كودكان مهاجر افغان فاقد شناسنامه يك جلوه كريه از اين درد است
١٨- جلوگيرى از و ممنوعيت قانونى اعمال خشونت بر تمامى كودكان 
در سال هاى اخير شاهد اعمال خشونت آشكار عليه كودكان كار و 
خيابان بوده اين در پستوى خانه ها هم چه بسيار كودكانى كه روزانه 
مورد ضرب و شتم و آزار جسمى و جنسى قرار مى گيرند. هيچ كس 
حق تنبيه كودكان را نبايد داشته باشد و مى بايست  ضارب  از جمله 

والدين مجازات قانونى شوند
١٩- مبارزه با مواد مخدر در ميان كودكان 

زمينه.  اين  در  ديده  آسيب  كودكان  براى  امكانات  به وجود آوردن 
اعتياد در بين كودكان و جوانان به شدت شيوع پيدا كرده است: «... 

در  دانش  آموزان  بين  در  موادمخدر  در حال حاضر، شيوع مصرف 
برخى تحقيقات بيست و سه درصد و در برخى پژوهش هاى ديگر 

پنج درصد عنوان مى شود.»
يكى از مسئوالن ستاد مبارزه با موادمخدر نيز در اين باره  گفته بود: 
«در ايران هر دقيقه يك معتاد مى ميرد و طى چند سال اخير نيز حدود 
دو ميليون و ٧٠٠ هزار معتاد دستگير شده اند، كه سن آن ها بين ده تا 
صد سال بوده است .آمار سال ٩٦ نشان داده است دو و نيم ميليون 
كودك  دانش آموز در معرض ابتال به موادمخدر قرار دارند يا معتادند. 

طبيعى است كه اين تعداد هم اكنو بسيار بيشتر است.
٢٠- جلوگيرى از خودكشى به دليل كمبودها

هم زمان با كرونا و سامانه شاد و فشار بر كودكانى كه  امكان اينترنت 
نداشتند  بوديم كه منجر به چندين خودكشى  غم انگيز شد.  فراهم 
كردن امكان زنده گى شاد و تخصيص روانشناس كودك براى كودكانى 
كه بنا به هر دليلى اسيب ديده اند و بر گرداندن آنان به زندگى عادى.
شواهد نشان مى دهد كه در طى سال هاى ١٣٧٦ تا ١٣٨٠، جمعا ١٣٩١٧ 
مورد خودكشى به مراجع انتظامى گزارش شده است. از نظر سنى نيز 
به خودكشى  اقدام  ١١/١٠ درصد مردان و ١٣/٩٣ درصد زنانى كه 
كرده اند، كم تر از هفده سال سن داشته اند. مساله ى مهم در اين ارقام، 
وجود ١٧١٣ نفر كودك و نوجوان كم تر از هفده سال (يعنى ١٢/٣١
انگيزه ى افرادى  به خودكشى است.  بين اقدام  كنندگان  درصد) در 
كه در اين سال ها به خودكشى دست زده اند، بدون توجه به جنس 
و سن، به ترتيب فراوانى عبارتند از: ٢٩/٥٤ درصد به علت اختالف 
خانوادگى، ٧/١٨ درصد به علت شكست در زندگى و نااميدى، ٤/٩٧ 
درصد به علت اختالل حواس، چهار درصد به علت فقر و تنگ دستى، 
١/٤٩ درصد به علت مسائل ناموسى و ١/٣٧ درصد به علت تحميل 
به خودكشى  اقدام  كه  افرادى  درصد   ٥١/٤٥ هم چنين  ازدواج.  در 
كرده اند، داراى انواع ديگرى از انگيزه بوده اند كه اعالم نشده است.

٢١- جلوگيرى از قربانى فحشا شدن كودكان چه به شكل تجارت 
انسان چه به هر شكل ديگرى.

ممنوعيت سوئاستفاده جنسى از كودكان، و كار آگاهگرانه و آموزش 
گزارش  به  جنايت هايى.  چنين  عامالن  قانونى  تعقيب  كودكان،  به 
«يونيسف»، در سال هاى اخير نرخ فحشا در ايران از مرز ٦٣٠ درصد 
تجاوز كرده است. سهم كودكان از اين ميزان، ناگفته پيداست. جدا 
حراج  خيابانى،  كار  كودكان  عليه  جنسى  آشكار  تجاوز  و  آزار  از 
كودكان دختر در بازارهاى امارت، و خريد و فروش  دختران زير 
هجده سال توسط قاچاقچيان كودك را اولين بار مصطفى بين يحيى، 
خلبان ايرانى تبار كه دكتراى ُجرم شناسى هم در ُگليس امارات دارد، 
افشا كرد. به گفته وى: «روزانه نُه هواپيماى اختصاصى دختران  ايران 
را براى فروش به كشورهاى امارات مى آوردند و يك هواپيما هم 
جسد خودسوزان ها، و كسانى را كه مبتال به بيمارهاى جنسى و ايدز 

شده اند، به  ايران بر مى گرداند.» 
سهم كودكان دختر و پسر در اين وهن، كم تر از همتايان شان در ساير 

شعاع هاى سيكل شوربختى نيست. 

سوسن بهار
دوازدهم ژوئن ٢٠٢١
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پاسخ به نامه ها

مريم عزيز حق با تو هست  از شماره ٣١ داروگ ديگر داروگ جوانان 
نداشته ايم. از اين به بعد قول مى دهيم حداقل دو شماره را در سال 

به جوانان اختصاص دهيم. 
مهران عزيز. بله مى توان و بايد، قطعا  تجربه هاى تو به درد همه ى 
دوستانى كه داروگ را مى خوانند، مى خورد. يكى از بهترين تاثيرات 
اين تقسيم كردن ها، اين است كه  با بيان مشكالت و راه حل آن ها 
بسيارى ديگر كه با همين مسائل روبرو هستند خود را تنها احساس 

نخواهند كرد.
بهروز عزير:  بله كه مى توان در مورد موسيقى ايرانى  و تاريخچه 
آن هم نوشت. هيچ هم عجيب نيست كه يك جوان به موسيقى اصيل 

ايرانى عالقه مند باشد، هنر و موسيقى  مرز ندارد.
شبنم جان: بله عزيزم داروگ جوانان را منتشر مى كنيم. اين هم اولين 

شماره از دور جديد.
كن،  تالش  حقت،  آوردن  دست  به  براى  نشو،  تسليم  عزيز:  ترانه 

اعتراض كن، اما هرگز به خودت آسيب نرسان.
تبريك  موفق  دوقلوى  برادر هاى  به شما  به  به  عزيز:  بهمن  و  امير 
بلكه ارائه  فراوان مى گويم. نه عزيزم اصال هم خود ستائى نيست. 
دادن الگوى موفقيت  و باال بردن حس شادمانى است. حتما براى 

خوانندگان داروگ ماجرا را به نويسيد.
مهشيد عزير : داروگ جوانان را پيش رو دارى اميدوارم از مطالب 

آن خوشت بيايد.

از ميان نامه ها
داروگ سالم، من ١٥ ساله ام و مشكل زيادى هم  با خانواده ام ندارم.  
گذاشته  فرق  برادر هايم  و  من  بين  كه  مى كنم  احساس  هميشه  اما 
مى شود. آن ها  آزادترند، هم از خانه  ديرتر بيرون باشند و هم اين كه 
هر نوع دوستى را كه مى خواهند به خانه بياورند. چه پسر و چه دختر! 
تو مى دانى كه در اروپا مدرسه هاى پسرانه و دخترانه مختلط هست. 
من يك هم كالسى دارم كه از مهد كودك با هم بزرگ شده ايم. مامان 
و بابايش  با پدر و مادر من رفت و آمد دارند ، اما او اجازه ندارد 
تنها به خانه ما بيايد. اگر هم بيايد كه درس به خوانيم موقع مهمانى 
دسته جمعى است و ما نبايد به اتاق من برويم بلكه در آشپزخانه  يا 
اتاق تلويزيون كه محل رفت و آمد همه است و مزاحم درس مان 
به من اعتماد  بايد بنشينيم. اين كار آن ها چه معنى دارد؟  مى شوند 
ندارند؟ هر وقت هم كه مى گويم ، جواب مى دهند ما ايرانى هستيم. 
من اصال ايران را نديده ام و در اروپا به دنيا آمده ام. پدورو مادرم هم 
نمى توانند به ايران سفر كنند. مى توانى مقاله اى در داروگ بنويسى؟ 

آن ها هر دو داروگ را مى خوانند.
 دوست جوان و بسيار عزيزم:  از نامه ات پيداست كه دختر باهوش 
نامه ات  كه جواب  مى خواهم  معذرت  اوال  هستى،  بسيار خوبى  و 

بودم  داده  توضيح  برايت  ايميل  در  كه  همان طور  است.  شده  دير 
داديم  اختصاص  داروگ جوانان  به  را  اين شماره  مدت ها   از  بعد 
و نامه تو را در داروگ كودكان نمى توانستم درج كنم. از برخورد 
تبعيض آميزوالدين تو واقعا متاسفم. در داروگ صحبت هاى مختلف 

با بزرگ تر ها داشته ايم. حق با تو هست عزيزم از اين به بعد توجه 
بيشترى به مساله ى برابراى بين دختر و پسر خواهيم كرد.  اما اين كه 
وجود نابرابرى و بر خورد دو گانه به مقوله ى، پسرى و دخترى حتى 
براى والدين هم مشكل ايجاد مى كند و به اصطالح مجبورند بيشتر 
مواظب دخترهاى شان باشند. باور كن جامعه چنان مرد ساالرى را 
اين جا و آن جا هنوز با خود دارد كه، وقتى مى خواستم طرحى براى 
حل كردن جدول توسط يك دختر براى داروگ، پيدا كنم با مشكل 
بر خورد كردم، تا مى نوشتيم"دختر جدول" يك عالمه عكس و طرح 
مى آمد كه، دختر ها با عروسك، پسرها در حال حل كردن جدول  
را نشان مى داد، اين تقسيم و تفكر جامعه است و  يك حقيقت تلخ. 
من جدا عصبانى شده بودم. چون اين كه فقط پسر ها جدول حل 
مى كنند و دختر ها در حال عروسك بازى هستند، حقيقت هم ندارد، 
ما زنانى مثل مريم رياضى را داشته ايم و مريم هاى رياضى بسيارى را 
دررشته هاى فنى و موضوعات علمى كه نياز به تفكرى قوى دارد را 
در سطح جهان كم نداريم، اما هنوز  نگاه جامعه چنين است متاسفانه.

* * *
*
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دوست جوان و عزيزم! 
در بهار ٢٠٢١ جلساتى از طرف موسسه ى آينده ى آموزش  در چندين 
كشور تحت عنوان صداى جوانان، تشكيل شٍد كه موضوعات مختلف 
شامل: آموزش، بهداشت، گرسنگى، محيط زيست و حاكميت را در 
دستور كار خود گذاشت، بخشى از اين جلسات به طرز تفكر جوانان  
درمورد زندگى و آينده اختصاص يافته بود كه با طرح چهارسوال  از 
جوانان در كشور هاى برزيل، مكزيك، كشور هاى اروپائى  و آمريكا  
صورت گرفت. از آن جا كه بعد از مدت ها  داروگ  ويژه ى شما  منتشر 
مى شود، تصميم گرفتيم كه در صفحه داروگ مى پرسد، از اين سوال ها 
شروع كنيم كه شما فرصت داشته باشيد و بر روى اين سوال ها فكر 
كنيد و دفعه بعد براى مان بنويسد. ما نمونه هايى از اين  پاسخ ها به 
اين سواالت را انتخاب كرده ايم و در صفحه داروگ مى پرسد، سوال 
و جواب هاى اين جلسه را مى آوريم و  از شما خواهش مى كنيم 
براى شماره بعدى جوانان،  به آن ها فكر كنيد، كه به توانيم با شما هم 
تماس به گيريم و پاسخ هاى تان را در داروگ مى پرسد منعكس كنيم. 
در اين جلسات، هر دانش آموز در مورد موضوع آينده نظر خود را 
توضيح داد كه خود او چه گونه  مى تواند به شكل گيرى اين آينده 
كمك كند. اين جلسه  با حضور جوانانى از مناطق شرق آمريكا و 
كانا ؛ آمريكاى مركزى و اروپا برگزار شد و اين سوال را مقابل خود 
قرار داد كه چه طور مى تواند به آموزش و پرورش جوانان كمك كند. 
اين برنامه، هم چنين توسط دانش آموزان ، به عنوان بخشى از آموزش 
آن ها ، به طور زنده در كالس درس انجام شد. اين هم سوال ها و 
جواب ها:  امروز در آموزش و پرورش چه مى گذرد؟ به نظر شما 
در ده سال آينده چه اتفاقى مى افتد؟مى خواهيد چه اتفاقى بيفتد و 

در حال حاضر براى تحقق آن آينده چه مى كنيد؟
برزيل: كيت ١٧ ساله  راه را براى نسل جديدى از دانشمندان شهروند 

هموار كنيد. 
ميكائيل ١٧ ساله: امروزه يكى از مشكالت اصلى عدم ارتباط در كالس 

درس بين معلم و شاگرد است. 
گلهلم  ١٧ ساله: آموزگار نيز از اين سيستم فعلى خسته شده.

نيكوالس١١ ساله: ما بايد درك كنيم كه در آينده چه اتفاقى خواهد 
افتاد. من تصور مى كنم در آينده اتومبيل هايى را پرواز مى دهم كه به 

حمل و نقل بهتر كمك مى كند.  
مكزيك: اندرس١٣ ساله: همه ما آينده را مى سازيم كودكان، جوانان، 

بزرگ ساالن  و من كه آندرس هستم.
مكزيك: آرلين١٢ ساله، من فكر مى كنم آينده  شاد و روشن  مى تواند 

باشد.
صداهاى جوانان از اروپا:

ميراندا ٦ ساله از ايرلند: همه ى ما كودكان براى ايجاد تغيير در كره 
زمين به جهان پا مى گذاريم.

آينده اى  ندهيم مى تواند  انجام  به موقع  را  كار درست  ما  اگر  ولى 
تاريك شود. بزرگ تر ها بايد كمك ما را به پذيرند براى اين كه اين 
آينده از آن ما ست. ميراندا ١٤ ساله: ما كماكان براى داشتن امكانات 
در زمينه ى تغيرات جوى و اصوال محيط زيست  جواب رد مى گيرم 
و فكر مى كنم براى اين كه بتوانيم در اين امر تاثير داشته باشيم بايد 

امكانات الزم رادر اختيارمان قرار دهند.
آنمار ١٥ ساله: امپاتى به معناى هم دلى،  در واقع فقط دانش و آگاهى 

است با كمى فانتزى!

 

 كودكان و جوانان امروزند! 
صداى شان فرداست!
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تقويم تصويرى من:
از دفتر خاطرات يك دختر جوان     

سپتامبر ٢٠١٥
پشت در خانه ايستاده  و به بازى ابر ها در آسمان چشم دوخته ام و با 
خود مى گويم: ابرها امروز چه خوش رنگند، نكند كسى نقاشى شان 
كرده، نكند سيمرغى در حال گذر پر آتشينش را بروى شان كشيده  
كه اين چنين سرخند، نكند، پسر بچه اى شيطان توانسته است استكان 
آبرنگ نيلى اش را  تا آسمان پرتاب كند؟ناگهان بى حركت شدم.  چه 
مى ديدم.، آن جا درست روبروى من در رديف اول درختان جنگل 
دست  حلقه وار  كه  درختانى  دايره  در  خانه ام،  بروى  رو  كوچك 
يك ديگر را گرفته بودند، درست در پايين ترين شاخه ى درختى كه 
درست وسط ساير درختان قرارگرفته بود، يك برگ فقط يك برگ، 
پنجه مانند رو به من تكان مى خورد، درختان ديگر ساكت و سرد بر 

جا ايستاده بودند، و فقط اين پنجه رو به من تكان مى خورد، درست 
مثل اين كه برايم دست تكان مى دهد، درخت چه حس نزديكى با  
من مى توانست داشته باشد؟ از كجا فهميده بود كه دلم تنگ است، كه 
اين طور شادمان برايم دست تكان مى دهد و به من سالم مى گويد.؟

نوامبر٢٠١٥
با عجله سوار اتوبوس شدم از اين كه نوامبر امسال اين قدر روشن 
و آفتابى است دلم غنچ رفت. آخر هميشه نوامبر ها تاريك ترين و 
دل گيرترين ماه هاى اين نيمكره سرد شمالى بودند. برعكس هميشه 
حوصله كتاب خواندن در اتوبوس را نداشتم. از شيشه اتوبوس به 
بيرون زل زدم و منتظر شدم كه اتوبوس به آن پاركى برسد كه خيلى 
آن را دوست مى داشتم، راه طوالنى بود، و من وقت كافى براى زل 

زدن به خيابان و دنبال چيز جالب گشتن راداشتم، هى در دلم آرزو مى 
كردم  كه آهو به بينم. مثل آن روز كه يك مادر با دو بچه آهو به چه 
زيبايى درست در مرز بين جنگل و پياده رو ايستاده بودند و اتوبوس 
كه در ايستگاه توقف كرد به من زل زده بودند. سرم را با گل هاى 
پائيزى بغل جاده گرم كردم. گل هاى سفيد و زرد و گل هاى صورتى 
يونچه، ناگهان به ياد آن شعر شيللر افتادم:  كه چنين مضمونى داشت، 
آخرين گل پاييز زيباترين گل هاست. هر چقدر به مغزم فشار آوردم 
نتوانستم، خود شعر را به خاطر بياورم، اتوبوس كه پيچيد نزديك بود 
از خوش حالى فرياد بزنم درست در خم پيج ميدانى كه اتوبوس آن 
را دور ميزد مزرعه كوچك آفتاب گردانى سر در آور، آفتابگردان ها 
زيبا و شاد با گردن بر افراشته و به طرف خورشيد چرخيده بودند 

و صورت هاى زيبا شان را به مهمانى آفتاب درخشان و خود عزيز 
كرده ى پاييز برده بودند. هوا ناگهان چنان خاكسترى شد كه ديدن 
آفتاب گردان ها در نور رخشان به رويا مى مانست. دل گير از اين 
كه تصاوير را از دست داده ام، از شيشه اتوبوس بيرون را نگاه كردم. 
نگاهم خيره ماند. خواستم از جايم بلند شوم و از اتوبوس بيرون بپرم. 
نمى شد اتوبوس پشت چراغ قرمز ايستاده بود و در ان نزديكى ها 
هم ايستگاهى نداشت.آ ن جا درست پشت شيشه اتوبوس در جلوى 
چشمانم  يك رديف درخت نارون و افراى لخت و عريان در فضاى 
خاكسترى به سياهى مى زدند. و درست در وسط همه ى اين درختان 
لخت و عور يك درخت، بله درست مى ديدم، فقط يك درخت  پر 
بود از النه هاى خالى پرنده، از شاخه اول تا نوك درخت پر بود از 
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 درست در باالترين شاخه قرار داشت. به فكر فرو رفتم، چرا فقط اين 
درخت، چرا اين همه النه  بر روى يك درخت ؟در حالى كه آن همه 
درخت دور و اطراف خالى بودند؟ آيا اين درخت حكم  "گتو هاى" 
مثل  داشت؟  مهاجر  پرنده گان  براى  را  اروپايى  بزرگ  شهر هاى 
محله هاى خارج محدوده براى پناهنده گان؟ از كجا مى دانست كه 
از سكنه شده  اين كه خالى  براى  بود؟  از آِن پرستو ها  اين النه ها  
بودند؟ مگر فقط پرستو ها هستند كه زمستان ها مهاجرت مى كنند؟ 
شهر  سرگروه؟  مال  است؟  بزرگ تر  همه  از  كه  بااليى  النه ى  آن 

دار؟ يا باالتر شاه پرنده گان بود؟ آيا پرنده  ها هم زندگى هيرارشى 
داشتند؟ يا نه به ساده گى صاحب آن النه بزرگ عيال وار تر از همه 
بود ه؟ چقدر دلم مى خواست همه اين چيز ها را به دانم. اما حاال كه 
شانس آورده بودم و اتوبوس پشت ترافيك مانده و به من اجازه داده 
بود به اين درخت عجيب تا  آن جا كه مى توانم نگاه كنم، چشم از 
آن بر نمى داشتم، شايد اين درخت به جاى ميوه پرنده مى داده، يعنى 
ميوه اش پرنده بوده و حاال كه نزديك زمستان است جز اثرى سياه از 
شاخه اى افسرده از آن ميوه ها باقى نمانده است؟ شايد اين درخت 
افتاب گيرتر بوده؟ مگر مى شود؟  همه كه در يك رديف قرار داشتند. 
شايد سرگروه درست موقعى از پرواز خسته شده كه به اين درخت 
رسيده اند؟ از كجا مى دانست كه اين ها يك گروه پرنده بوده ا ند؟ از 
كجا معلوم كه مجتمعى از پرنده هاى گوناگون مهاجر نبوده باشند؟ 
شايد آن النه بزرگ هم متعلق به يك پرنده بومى بوده كه ميان همه 
اين مهاجرين به طور اتفاقى زندگى مى كرده ، درست مثل بعضى از 
اروپايى هايى كه در محالت خارجى نشين زندگى مى كنند و معموال 
بهترين خانه هاى محله مال آن ها هست. از دست خودم، هم خنده ام 
هزار  از يك طرف  مثل يك كودك كنجكاو  كه چه طور  بود  گرفته 
سوال طرح مى كنم واز طرف ديگر در مورد يك پديده طبيعى هم 
نمى توانم دست از پيش داورى هاى اجتماعى  سياسى بردارم.  واقعا 

اين ها همه پيش داورى من بود؟ يا واقعيت تلخ زمان و مكانى كه 
در آن زندگى مى كردم؟ اتوبوس به راه افتاد و  به خودم گفتم : فردا 
به محيط زيست زنگ مى زنم و از اين درخت عجيب مى گويم و 
پاسخ سوال ها م را خواهم گرفت. با اين فكر به  ياد اولين خانه ام 
افتاد م و اولين روزى كه در محله جديد به خريد رفته بودم، پرنده 
كوچكى را ديدم كه از درخت به زمين افتاده و نمى توانست پرواز 
كند درخت كاج بسيار باال بلندى بود و گربه اى با دم علم كرده به 
رفته  موبايلم  به طرف  دستم  اختيار  بى  بود.  زده  زل  كوچك  پرنده 
بود و شماره حوادث را گرفته بودم معذرت خواهى كرده و ماجرى 
به بخش مخصوص حيوانات وصل شده  را تعريف كرده بودم و  
و جواب گرفته بودم: نگران نباشم، پدر و مادر اين جوجه قطعا در 
همان نزديكى ها قايم شده اند و به جوجه شان پرواز ياد مى دهند، 
گربه هم هيچ كار نمى تواند به كند چرا كه پدر و مادر چشم از جوجه 
شان بر نمى دارند و درست همين شد. در چشم بر هم زدنى  جوجه 
هم راه با دو پرنده كه پدر و مادرش بودند به سمت آشيانه اش پرواز 
كرد و من آن روز در سبد خريد م دانه و النه براى پرنده ها را اضافه 
واقعا دست پاچه  به آن ماجرى مى خندم ولى آن روز  كردم. حاال 
شده بود.م به محل كارم رسيدم  و فردا و روز هاى بعد نتوانستم از 
ياد اين درخت پر النه بروم و آن را فراموش كنم، چه چيزى در اين 
درخت بود كه اين قدر  مرا به خود مشغول كرده بود؟ خالى بودن و 
دل گيرى النه ها؟ تنهايى و عريانى درخت در زمستان سرد و تاريك؟ 
نفس مهاجرت پرنده ها؟ هر چه بود تصوير عجيبى بود. حتما بايد 

در تقويم تصويرى سال آن را  حك مى كردم. 
تصوير شماره سه دسامبر ٢٠١٥

وسط هال ايستاده بودم، هاِل كلبه جنگلى؟ راستى كجاى اين ويالى 
زيباى مدرن به كلبه مى مانست كه به آن كلبه مى گفتند؟ صرف بيرون 
شهر بودنش و داشتن شومينه؟  خانه يا آن طور كه اين بچه ها اصرار 
داشتند از وفور شيشه هاى بزرگ پنجره و درهايش، به گل خانه يا 
پاسيو بيشترشبيه بود تا كلبه جنگلى. هال بزرگ و روشن و زيبا اما 
امروز،  ٢٨ دسامبر ٢٠١٥ تصوير به غايت زيباترى از هميشه را در 
برابر چشمان من گشوده بود. سمت چپش در پشت پنجره ى مزين 
به چراغ ستاره اى زيباى مخصوص كريسمس، هالل پهن ماه نقره اى 
مثل  حرف نون كجى بر طاق آسمان روشن آبى آويخته بود نقطه نون 
كج ، گرد نبود، ستاره  بزرگ و روشن زيباى قطبى بود،  ستاره آرزو ها  
به چه روشنى و زيبايى .هنوز مسحور اين صحنه بودم كه  چيزى مرا 
نا خود آگاه به سمت راست چرخاند اوه باور كردنى نبود  آن طرف در 
سمت راست من، طبيعت صحنه جادويى ديگرى را به نمايش گذاشته 
بود .نور زرد آلويى و آجرى رنگ خورشيد بر سطح درياچه تابيده  
و ابرهاى شناور نيلى در آب درياچه تلو تلو مى خوردند درست مثل 
دختركان نيلى پوش مى زده، زيرنور چراغ برق هاى خيابان در صبح 
زود هاى برگشتن شان از پارتى هاى شبانه. ديدن ماه و خورشيد و 
ستاره هم زمان مرا را چنان به وجد آورده بود كه نمى توانستم از جايم  
تكان به خورم.  تصوير سوم تقويمم را پيدا كرده بودم. سال ٢٠١٥
براى او از ماه سپتامبر شروع شده بود براى همين مجبور بودم از بين 
اين سه تصوير يكى را به عنوان تصوير سال انتخاب كنم. تصميم را 
گرفتم. لبخندى زدم  و قلم را روى ميز گذاشتم.  درخت النه اى را 

انتخاب كردم.
* * *
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شعر ... شعر ... شعر
دخترك و كالغ!

يكى از همين روز هاى تكرارى
نشسته بودم به روزنامه  خوانى

درست مثل صد روز ديگر!
روزنامه مى خواندم 

و
 به آرزوهائى كه يك به يك

 دود شد و نابود گشت مى انديشيدم
نا گهان! تصويرى از يك دختر را ديدم

دخترى با كالغى زخمى در بغل
دخترى كه تمام توانش را به پاهايش داده 
 به سرعت جنگل را پشت سر مى گذاشت

او مى دويد
 حلقه هاى زيباى مويش چون پرچم در وزش باد در اهتزاز بود

او مى دويد با پاهاى الغر چون قلم نى
و التماس مى كرد و كمك مى طلبيد

كه دير نشده باشد
دخترك كوچك بود، موهايش طالئى،

گونه هايش مثل آتش سرخ
و كالغك  منگ و قارقارك و سياه

و اندك اندك در آغوش مرگ
 دخترك اما  از جانش مايه مى گيرد 

براى زندگى ى او مى دود
زندگى ى يك كالغك تيره خورده

 و در حال مرگ
مى دود به سوى جاى امن

گرما و روشنى
چرا كه حقيقت اين است. نه چيز دگر

او مى دود با چشمانى درخشان و پاهائى لرزان
براى اين كه مى داند كه حقيقت اين است گفته ى پدرش 

" هرجا كه زندگى هست ، دير نيست، اميد هست"     
و من ناگهان بر خود لرزيدم

 اين زندگى خودم بود كه مى ديدم
اميد من همان كالغك كوچك زخمى ست 

و من همان دخترك كه اميدوار
كه مى پندارد

 كسى هست هنوز كه به او كند كمك
كه هنوز جايى نزد كسى پاسخى  هست
من مى دوم با قلبى طپنده و پاهائى لرزان

اميدوارم و التماس كنان مى دوم من

با اين كه مى دانم
براى بعضى ها اكنون خيلى دير شده است.

ميشل ويهه

صدا هاى جديد بايد به خوانند!
زندگى در جريان است، اين حقيقتى است عريان و اين كه 

همه چيز در نوسان است و مى چرخد و به جاى اولش باز مى گردد
هرچند كه صداى ما بى رنگ مى شود و خاموش

صداى هاى جديد بايد به خوانند
وقتى كه ما پير شديم و موى مان شد خاكسترى

و زندگى تيره شد و روزها گذشت
بدن هامان خميده گشت و قدم هاى مان سست

بايد صداى هاى جديد به خوانند
ترانه ى آزادى، صلح و عدالت را

ترانه ى مردمى را كه هرگز نمى شود بر زمين شان زد
ترانه ى عشق را كه هرگز رنگ نمى بازد

صداهاى جديد بايد به خوانند، بايد به خوانند صداهاى جديد
آن وقت تو و من پشت پنجره مان مى نشينيم در نور لرزان شمع دست 

هم را مى گيريم
و آن جا پشت پنجره در خنكاى لطيف شب تابستان

صدا هاى جوان بايد به خوانند بايد به خوانند صد هاى جوان
اين گونه است! آرى اى  گونه است كه مرگ پيروز نمى شود

هرچند كه زمان بر ما گذشته است
اين گونه است كه زنده گى تمام نمى شود
بدين گونه زمان از حركت باز نمى ايستد

از نو شروع مى شود
چرا كه آوازها براى زندگى هرگز كهنه نمى شوند

چرا كه صداها هرگز خاموش نمى شوند
صداهاى تازه بايد به خوانند آوازهاى زنده گى را

صداهاى چديد بايد به خوانند
بايد به خوانند صداهاى جديد

ميشل ويهه
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زود تر از هر شب خوابيده بود ،  روز بعد بزرگ ترين روز زندگيش 
بود. در كشور جديد بود، اولين كارش را شروع مى كرد، آن هم بسيار 
زود تر از حد معمول تا حدى زبان را فرا گرفته بود  اما هنوز خيلى 
راه داشت تا معنى خيلى چيز ها را به داند. او تمام چيزهائى را كه 
معلم  در كالس ويژه آماده گى براى كار را كه اداره ى كار سازمان 
داده بود، گفته بود،  مرور كرد. لباس هائى را كه مى بايست در اولين 

روز كار، تن كند، انتخاب كرده و 
دو بار به ساعت شماطه دار نگاه 
مطئئن شود كه فردا  تا  كرده بود، 
صبح به موقع زنگ مى زند.، ساعت 
را روى ٥ صبح كوك كرد، ماسك 
و  گذاشت   صورتش  روى  شب 
كاله پارچه اى خواب را بر سرش 
گذاشت كه موهايش مرتب به ماند، 
به دقت بافته بودشان.  اما تا ساعت 
چهار صبح خوابش نبرد.  شانس 
بزرگى آورده بود كه كار پيدا كرده 
به ساده گى  نمى خواست  و  بود 
چيز  همه  بايد  به دهد.  دستش  از 
مرتب مى بود. حاال ديگر خودش 
را بارى بر دوش جامعه جديد نمى 
ديد. حاال ديگر مى توانست كارى 
انجام دهد. و از نظر مالى مستقل 

شود، جوان بود و نيرو داشت..ساعت شش و نيم از خواب پريد، با 
زنگ ساعت بيدار نشده بود، دو ساعت و نيم خواب هم كافى بود 
كه او احساس سر زنده گى كند. به سرعت از چا پريد، وقتى براى 
كارهاى ديگر نداشت لباسش را پوشيد و به طرف محل كار راه افتاد. 
از زمانى كه زادگاهش را ترك كرده بود اين بهترين اتفاقى بود كه 
برايش مى افتاد. مامور كنترل كارت هاى مترو به رويش لبخند زد، 
با خودش فكر كرده ه بود اين را به فال نيك مى گيرم.  به محل كار 
كند،  را عوض  لباسش  تا   ، به سرعت داخل رخت كن شد  رسيد، 
روپوش برايش حداقل ٤ شماره بزرگت ر بود. اما چه اشكالى داشت؟ 
تازه آن ها روپوش ها را اندازه ى دختران قد بلند اروپائى سفارش داده 

بودند. صندل ها بدتر از روپوش، خيلى بزرگ تر بودند، اما براى او 
مهم نبود، مى شد در آن ها هم راه رفت. درست موقع رفتن به داخل 
سالن محل كار، حرف معلم يادش آمد  الزم نيست تا وارد محل كار 
شديد، به همه سالم كنيد، اجازه به دهيد اول به شما سالم كنند. در 
غير اين صورت  طبق فرهنگ جامعه سوئد، اين طور تلقى مى شود 
كه به اصطالح زود دخترخاله مى شويد.  در سالن محل كار آن طور 
كه  ماند  منتظر  بود  گفته  معلم  كه 
به  هيچ كس  اما  كنند،  سالم  او  به 
او سالم نكرد. فقط همه با تعجب 
بعضى ها هم  نگاهش مى كردند و 
با ايما و اشاره سر تكان مى دادند. 
براى  وقتى كه  استراحت  موقع 
دست شوئى  به  دست ها  شستن 
به خودش  آينه  در  نگاهش  رفت. 
بر  شب  ماسك  پاى  جاى  افتاد. 
پارچه اى  كاله  و  بود  صورتش 
خوابش را هنوز روى سرش بود،، 
خانه،  از  بيرون   رفتن  موقع  صبح 
حتى به دست شويى هم نرفته بود 
فقط دويده بود ، از شدت هيجان و 
ترس دير نرسيدن، كه معلم آن قدر 
اصرار كرده  بود و آن را مهم ترين 
محيط  و  سوئد  جامعه  براى  مسله 
كار معرفى كرده بود. به سرعت صورتش را شست، كاله را  از سر 
بر داشت وارد اتاق قهوه نوشيدن كه شد، بى اختيار به همه سالم 
كرد. و با لبخند گرم و خوش آمدى ى همه ى هم كاران روبرو شد، 
فهميد كه حرف معلم چندان هم درست نبوده، لبخندى زد و ناگهان 
همه با هم زير خنده زدند. مسن ترين هم كار  جلو آمد دستى روى 
شانه اش گذاشت و گفت  تو تنها نيستى همه در اولين روز كار هم 
شور و دلهره دارند و هم. كار هاى عجيب مى كنند! تازه فهميدم اين 
ما و آن ها گفتن ها، قبل از آن كه واقعى باشند، به اصطالح خودمانى، 
كتابى اند، انسان ها بهم نزديك تر و شبيه تر از آنند كه در كتاب ها و 

مقاله ها نوشته مى شود!
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