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خبر باز کردن بخيه ھای چانه کودک 

چھارساله به دليل عدم توان مالی سبب باز 

شدن دمل چرکين وضعيت درمانی در کل 

زخم عميقی که بر پيکر جامعه .  کشور شد

است و مداوما توسط حکومت اس3می 

 .عامدانه انکار ميشود، دھان باز کرد

آنچه بر صدرا زاھدپور رفت، بشدت 

جامعه را تکان داد، وجدان آگاه و بيدار 

جامعه را به درد آورد و بسرعت به 

دردسری جدی برای جمھوری اس3می 

 .بدل شد

چون خانواده اين کودک نمی توانند از پس 

پرداخت ھزينه سنگين درمان در يک 

بيمارستان دولتی برآيند، پزشک از 

پرستاری که بخيه زده است، ميخواھد که 

اين به خودی خود، !  بخيه را باز کند

ھيچ وجدانی .  بسيار تکان دھنده است

نميتواند بپذيرد که با يک کودک مجروح 

اما چرا چنين امری ممکن .  چنين کنند

ميشود؟ رفتار ھر جامعه با کودکان، 

محک ارزيابی درجه انسانی بودن و آزاد 

بر اين اساس .  بودن ھر جامعه است

 سند ،رفتاری که با صدرای چھار ساله شد

 .بی حقوقی و بی پناھی کودکان است

 

 رابطه پولی در نظام درمانی 

در اينجا رابطه بيمار و پزشک، به سادگی 

بيمار بايد پول .  يک رابطه تجاری است

پزشک ھم بايد .  بپردازد تا درمان شود

اگر مبادله ساده .  پول بگيرد تا درمان کند

پرداخت ھزينه انجام نشود، معامله ھم 

مطب پزشک، .  جوش نمی خورد

بيمارستان و ھمه خدمات مختلف پزشکی 

مانند يک دستگاه تجاری است که بسيار 

از مشتری خود ھزينه "  محترمانه"

صاف و پوست .  خدمات را طلب می کنند

 ،کنده، اين حقيقِت تجارتخانه ھای پزشکی

. بيمارستانھا و ساير خدمات پزشکی است

ھر چقدر ھم که طرفين بخواھند 

انساندوست باشند و حتی نخواھند در اين 

سيستم حل شوند، باز ھم ناچارا نقش 

تجاری خود که سبب سودآفرينی می شود 

ھنگامی که رابطه بيمار .  را بايد اجرا کنند

. با پزشک يک رابطه پولی محض است

ھمانند رابطه خريدار و فروشنده در ھر 

اين سيستم بجای ارزشھای .  عرصه ديگر

انسانی و نياز بيمار به س3متی، درمان و 

بھبود، بيماری را يک وسيله برای 

عباراتی .  سودآوری و درآمدزايی می کند

مانند اخ3ق پزشکی و حقوق بيمار در 

عين اينکه بيشتر به يک لفاظی اخ3قی بی 

تاثير شبيه است، اساسا در اين رابطۀ 

پولی نمی تواند نقشی ايفا کند، مگر 

پزشک و بيمار در رابطه ای انسانی قرار 

درمان بيمار نه معامله که يک .  گيرند

و .  وظيفه اجتماعی و انسانی محسوب شود

پزشک نيز بابت خدمات اجتماعی اش از 

 . حقوق دريافت کند،جامعه و نه از بيمار

اگر بيمارستان طبق روش معمول و 

ھميشگی خود خانواده صدرا را قبل از 

معاينه و دستور بخيه زدن فرزندشان، 

سراغ حسابداری و ميفرستاد و خيلی ھم 

مودبانه و محترمانه از آنھا ميخواست 

ھزينه را بپردازند، بعدا پزشک بيمار را 

خواھد ديد، آنوقت به چانه صدرا اص3  

واساسا بخيه ای زده نميشد که باز کردنش 

پدر و مادر !  اين ھمه دردسر بيافريند

جواب "  محترمانه"صدرای چھار ساله را 
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کاری که مداوما و بی وقفه در .  ميکردند

اين روش .  ھمه بيمارستانھا انجام ميشود

معمول، انجام نشد، پزشک بی وجدان ھم 

برای اينکه ارزانفروشی نکرده باشد، 

دستور ميدھد نخ ھای بخيه  را بکشند، 

سپس با .  پرستار ھم بايد اطاعت کند

سنگدلی غير قابل وصفی بيمار و 

ھمراھانش را از بيمارستان بيرون 

. موضوع بسيار سر راست است!  ميکنند

به زبان ساده تر، ھر چقدر پول بدھی 

ھمانقدر، آش ميخوری، اگر پول درمان 

اين .  را نپردازی، درمان نخواھی شد

سيستمی کام3 طبقاتی ـ اس3می و منطبق 

 . بر عرف بازار است

صدھا مطب پزشکی و انواع 

بيمارستانھای خصوصی، با عرضه 

خدمات ويژه، اساسا بر طبق ھمين 

با عرضه "  محترمانه"ضابطه بسيار 

درمان مرغوبتر و "کردن کاhيی به نام 

مشغول رقابت با بخش دولتی "  مطمئن تر

که درمان بنجل و سطح پايين ارائه می 

 .کند، به رقابت می پردازند

اما اين رابطه تحت الطاف حکومتی فقط 

برخی پزشکان !  به پول خ3صه نمی شود

به خدمت دستگاھھای امنيتی و پليسی ھم 

در می آيند، در زندانھا و شکنجه گاه ھا 

بخشی .  ھم ارزش مصرف پيدا می کنند

از فشار و ارعاب پليسی در زندانھا بدل 

 مامور ،در مراسمھای اعدام.  می شوند

دست می .  اع3م مرگ متھمين می شوند

برند، چشم کور می کنند، اين نظام فاسدی 

است که به ھر چه بزند چون خودش 

 .فاسدش خواھد کرد

 

 توجيھات حکومتی

در پی اين واقعه، تأسف بار و غير 

انسانی وجدان جريحه دار شده جامعه از 

خود واکنش نشان داد و عليه اين رفتار 

کثيف و غير انسانی اعتراض کرد، 

مقامات درمانی جمھوری اس3می با 

واکنش شتابزده برای فيصله دادن و 

مخدوش کردن قضيه با معذرت خواھی 

ھای نمايشی و اع3م دستگيری و اخراج 

عواملی که در اين باره مقصر شناخته 

شده اند، ت3ش کرد صورت مساله اصلی 

يعنی وضعيت درمانی و بھداشتی ميليونھا 

مردم و آنچه که بعنوان حق س3متی آحاد 

جامعه بايد مطرح باشد را از ديد عموم 

خارج کند تا کل سيستم و نظام پزشکی 

فاسد و غير انسانی را از زير ضرب 

 .خارج کرده باشد

برخورد جمھوری اس3می به اين واقعه 

دردناک ھمانند در آتش سوختن دانش 

آموزان شين آبادی، و ھزاران مورد 

ديگر، با مقصر جلوه دادن چند نفر خاتمه 

 .می يابد

از فردای اين واقعه و در پس اين مظلوم 

کنندۀ وزير و وکيل و مشمئز نمايی ھای 

آخوندھای مفتخور، کدام بيمارستان، کدام 

مرکز پزشکی، به رابطه پولی خود با 

 ! بيماران خاتمه داده است؟

نظام درمانی جمھوری اس3می نه تنھا 

يکی از عقب مانده ترين نظامھای 

پزشکی در جھان که يکی از بيرحمانه 

ترين، ظالمانه ترين، غير انسانی ترين و 

پولی و مالی ترين نظامھای پزشکی 

نظامی کام3 طبقاتی، تبعيض آميز .  است

 .و بشدت فاسد

اين حضرات دلسوخته که خود ھنگام 

بيماری در بھترين بيمارستانھا و با 

بھترين امکانات ويژه تحت درمان قرار 

نگران اعتراضات جدی تر و .  می گيرند

به زير سؤال بردن کل نظام نابرابر 

پزشکی اند، که حاh ناچار اند دست به 

توجيه بزنند و البته اجبارا چشمشان را به 

حقيقتی تلخ و زشت باز کنند و اعتراف 

کنند که اوضاع وخيم تر از آن است که 

 . گفته شده است

آنچه روی داده است، بخشی از حقيقت 

دردناک روزمره ميليونھا نفری است که 

زير خط فقر تحميلی حکومت اس3می، 

توان پرداخت ھزينه دارو و درمان 

ميليونھا نفر در .  کمرشکن را ندارند

سراسر کشور عليرغم پرداخت ھزينه 

ھای گزاف بيمه درمانی، از دريافت 

 . حداقل ھای پزشکی ھم محرومند

 ھزار تومان بابت چند بخيه آنھم ١٥٠بايد 

در يک بيمارستان دولتی پرداخت شود، 

اين مبلغ حداقل يک سوم دستمزد ماھانه 

بنابراين اگر .  يک خانواده کارگری است

حضرات رياکار و فريبکار حکومتی 

ميخواھند دستشان را باh کنند و بگويند، 

خود را مقصر ميدانند، بدون معطلی 

بروند سراغ سازمان بيمه ھای اجتماعی 

و آنچه از دستمزد ناچيز مردم سرکيسه 

کرده اند را به سفره و جيب مردم 

بروند سراغ دستمزدھای پنج .  برگردانند

برابر زير خط فقر، بروند سراغ خودشان 

 .و ھر چه زوتر البته گورشان را گم کنند

بی ارزش بودن بسياری از دفترچه ھای 

بيمه و خدمات اجتماعی، درجه بندی 

انواع بيمه و امکاناتی که عم3 از مردم 

دريغ می شود، مردمی که سرگردان 

بازار آزاد دارو و حتی وسايل بيمارستانی 

اند و ميليونھا نفری که امکان و بضاعت 

پرداخت ھزينه ھای سنگين دارويی و 

درمانی را ندارند و از ھمه مھمتر نظام 

طبقاتی درمانی در کل کشور را زير 
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 . سؤال ببرند

مقصرين اين وضعيت جھنمی حاh دايۀ 

جناب وزير !  مھربانتر از مادر شده اند

مجبور است برای آرام کردن جامعه 

حتی به جراحی پ3ستيک چانه کودک 

چند م3ی مفتخور .  مجروح ھم تن بدھد

را مامور کرده اند چکامه سرايی کنند، 

اشک تمساح بريزند، تا با ابراز ھمدردی 

 .دروغين خشم مردم را فرو بنشانند

اما سؤال مردم بسيار ساده و سر راست 

. مستقيم خطاب به سران حکومت است

اين نظام پزشکی حاصل کارکرد کدام 

قوانين و مصوبات نظام پزشکی است؟ 

چرا خدمات درمانی چنين تبعيض 

آميزند؟ چرا چنين تحقير آميز با مردم 

اين !  رفتار ميشود؟ پاسخ روشن است

کارکرد قوانين نظام پزشکی جمھوری 

 .اس3می است

 

 عدالت درمانی

صدرا فقط چھار ساله است، بعنوان  

کودکی مجروح نياز به مداوای فوری 

پاسخ نظام پزشکی به اين مورد .  دارد

ساده چيست؟ آيا در قوانين درمانی و 

پزشکی کشور قيد شده است چون کودک 

صاحب وضعيت اقتصادی خود نيست و 

نميتواند ھزينه درمانش را خودش 

بپردازد، بنابراين از پرداخت ھزينه 

 درمان و دارو بايد معاف باشد؟ 

آيا بر طبق قوانين نظان پزشکی 

 درمان واقعا حق ،جمھوری اس3می

بيمار است؟ اگر حق است، پس چرا بايد 

ھزينه اش را بپردازد؟ پس چرا 

بيمارستانھا در مواردی حتی ھزينه را 

قسط بندی می کنند؟ پس چرا صورت 

حساب و بگير و ببند و گرو کشی وجود 

دارد؟ چرا انواع بيمارستانھای درجه 

بندی شده وجود دارد؟ اين عدالت چرا 

اينچنين درجه بندی شده؟ وانگھی چرا 

 مستقيم به جيب بيمار وصل شده است؟

آيا اگر درمان رايگان بود، حق ھمگانی 

بود و خدمات پزشکی، درمانی و 

دارويی بطور مساوی در اختيار ھمگان 

قرار می گرفت، باز ھم بخيه ھای اين 

کودک را بيرون می کشيدند تا عبرت 

؟ آيا باز ھم پزشکی که !ديگران شود

ابن "ھزار و يک بار به قسم نامه 

و حقوق بيمار و غيره قسم ياد "  ميمون

کرده است، چنين از ارزشھای انسانی 

تھی ميشد؟ اگر مبالغ بيمه ھای سنگينی 

که با سر کيسه کردن مردم، از دستمزد 

ناچيز مردم برداشت ميشود، در جيب 

سران جمھوری اس3می نبود و مستقيما 

به پرداخت کنندگانش بر ميگشت، باز ھم 

 وضعيت چنين بود؟

در حاليکه سوءتغذيه بصورت يک 

اپيدمی خطرناک جان ميليونھا کودک را 

تھديد می کند، گرانی و بيکاری سفره 

مردم را از ھر وقت ديگر خالی تر کرده 

است، به ھمين سبب انواع بيماريھا به 

جان مردم بی دفاع افتاده است، مراجعه 

به پزشک برای درمان انواع بيماريھای 

جسمی و روانی افزايش خارق العاده ای 

درست در اين بزنگاه بيمه .  يافته است

ھای اجتماعی و مراکز درمانی دولتی و 

بيمار بايد .  خصوصی دام پھن می کنند

شخصا قدرت مالی درمان خود را داشته 

. باشد وگرنه ھيچ مرجعی پاسخگو نيست

رھا  کردن بيماران در بيابانھا و سر باز 

زدن از معالجه بيمارانی که توان مالی 

ھزينه ھای کمرشکن درمان خود را 

ندارند، به قدمت عمر پر نکبت جمھوری 

حواله دادن مردم به نذر و .  اس3می است

نياز و چاه جمکران و امامزاده ھا برای 

شفای عاجل بخش ديگری از تعھد 

 !حکومت در قبال بيماران است

درمان رايگان کليد پايان دادن به تحقير و 

بی حرمتی و سرکيسه کردن بيماران، 

پايان دادن به تبعيض آميز و طبقاتی 

 .بودن نظام درمانی است

برای خاتمه دادن به اين تحقير و بی 

حقوقی، بايد به رابطه پولی بيمار و 

ھمه .  سيستم پزشکی و درمانی پايان داد

افراد و احاد جامعه به يکسان حق 

دسترسی به دارو، درمان و خدمات 

پزشکی را داشته باشند و بعنوان يک 

حق عمومی و بدون استثنا برای ھمگان 

 . به رسميت شناخته شود

يکی از مطالبات مھم مبارزات اخير 

پرستاران برای بھبود وضعيت درمانی 

بويژه در بيمارستانھا، تغيير رابطه پولی 

 .با بيمار بود

جمھوری اس3می مقصر و مسئول 

مستقيم تمام فجايع بيشماری است که در 

نظام پزشکی تبعيض آميز ايران روی 

مردم به درستی انگشت اتھام را .  ميدھد

به سوی سران فاسد حکومت اس3می 

 .*نشانه رفته اند
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 ١۵ صبح روز چھارشنبه، ٨ساعت 

، ک3س درس مدرسه ١٣٩١آذر 

از توابع  آباد  شين ابتدايی روستای

 پيرانشھر دچار آتش سوزی  شھرستان

 ٢٩ نفر دانش آموزان آن ٣٧شد و از 

حادثه زمانی .  نفر دچار سوختگی شدند

روی داده که بخاری نفتی اين ک3س 

سوزی شد و ت3ش سرايدار  دچار آتش

مدرسه برای خاموش کردن آن بعلت 

موثر واقع  کپسول آتش نشانی خرابی

بخاری منفجر شد و آتش به تمام .  نشد

 .سطح ک3س سرايت کرد

نشانی،  طبق گزارش سازمان آتش

نشت نفت بخاری، ازدحام دانش 

آموزان ک3س موقع خروج از ک3س و 

ھای ک3س  وجود حصار در پنجره

 .است علت حادثه ذکر شده

 صبح روز حادثه، ٨:٢۵ساعت 

امدادگران سازمان امداد و نجات در 

نفر ١۵ .  جريان آتشسوزی قرار گرفتند

بيمارستان ابن سينای  از مصدومين به

 نفر از آنھا ٧.  منتقل شدند تبريز

بخش مراقبتھای ويژه آی سی يو   در

بقيه مصدومين در .  بستری شدند

بيمارستانی در شھر اروميه تحت 

 .درمان قرار گرفتند

سيران يگانه يکی از مصدومين در  

 آذر به علت شدن جراحات وارده ١٩

 .در ناحيه ريه فوت کرد

زاده  ، ساريا رسول١٣٩١ دی ٨در  

يکی ديگر از مصدومين در اثر 

ھايی که به دستگاه تنفسی و  آسيب

ھايش وارد آمده بود در بيمارستان  کليه

 .سينا تبريز درگذشت ابن

چھل روز پس از اين حادثه، پزشکان  

به دليل شدت سوختگی و عدم قبول 

پيوند مجبور به قطع انگشتان سه تن 

 .از دانش آموزان اين حادثه شدند

مرتضی رئيسی، معاون وزير آموزش 

 سازمان تجھيز و  و رئيس و پرورش 

بی شرمانه امکانات  نوسازی مدارس

موجود در ک3س درس را استاندارد 

 :وی ھمچنين ادعا کرد.  توصيف کرد

کپسول آتش نشانی در پشت ک3س "

درس بوده و حتی از آن برای 

است و  کردن آتش استفاده شده خاموش

تمام مسئوhن مدرسه به ويژه 

در خصوص رعايت ايمنی  سرايدار

ھای hزم را فرا  مدارس آموزش

 وزير آموزش و پرورش  ".اند گرفته

در گفتگو  حميدرضا حاج بابايی ،وقت

با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی 

بر تقاضای برخی نمايندگان مجلس به 

استعفای وزير و برکناری مديرکل 

آموزش و پرورش آذربايجان غربی 

"وقيحانه گفت شما چی؟ شما را : 

برکنار کنيم يا نه اگر به موقع خبر 

داديد مواظب مدرسه شين آباد  می

پيرانشھر باشيد اين اتفاق روی 

 !داد نمی

جمھوری اس3می خانواده ھای دانش 

آموزان را تحت فشار قرار داد که با 

! ھيچ رسانه بين المللی مصاحبه نکنند

وگرنه امکانات درمانی دانش آموزان 

 .آسيب ديده را قطع خواھد کرد

پس مدتی عم3 ھمه خانوادھای 

 .مصيبت ديده را به حال خود رھا کرد

دختران آسيب ديده شين آبادی ھمچنان 

 !*در سکوتی جانکاه می سوزند

. . .. . .. . .. . .شين مثل شين آباد شين مثل شين آباد شين مثل شين آباد شين مثل شين آباد      

 سيران يگانه ساريا رسول پور
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کار، کودکان شريفی ھستند که گاه  کودکان

به اجبار و گاه از روی داوطلبی به 

آنان نه گدا .  کنند اقتصاد خانواده کمک می

کار آنان .  ھستند و نه دزد و بيمار

ارزشمند است و برخی از مردم ما که 

کنند آن کودکان دزد و گدا و بيمار  فکر می

ھستند، نيازمند تغيير نگرش به آنان 

برای اين تغيير نگرش دولت .  ھستند

ھای  شود چراکه دلمشغولی پيشقدم نمی

شايد بتوان گفت که .  ديگری دارد

ھای  کار، توليد و بازتوليد سياست کودکان

ھا  اشتباه اقتصادی و رفاھی ھمين دولت

ھا ھم که  شھرداری.  اند ھای گذشته در سال

ھايشان  اند بگويند سياست فقط ياد گرفته

محور شده است، اما بيشتر با  جامعه

. وآھن سروکار دارند تا روح و جان سنگ

مانند  اين وسط می...  ھا ھم که بھزيستی

البته موضوع خاص .  چند سمن و رسانه

 .ايران نيست

 اعتماد و  گونه آمار قابل در ايران ھيچ

کار در  صحيحی درباره شمار کودکان

البته که نادرستی آمارھا تنھا .  دست نيست

 .  کار نيست محدود به سرنوشت کودکان

آمارھای رسمی در ايران از وجود 

آورد  ميان می کار سخن به ميليون کودک ٢

اما مطابق آمارھای غيررسمی، شمار 

 کار بسيار بيشتر از اين  کودکان

 ميليون کودک ترک چند .  حرفھاست

کنند، پس  تحصيل کرده اگر کار نمی 

تحصيلی  ميليون ترک ٣کنند؟ راستی  می چه

  ميليون؟٧داريم يا 

جا دوست دارم به احترام مرد  در اين

کار شتافت،  داوطلبی که به کمک کودکان

ادامه ستون را به او اختصاص دھم 

ھرچند در روزھای آينده از او گزارش (

  علی صداقتی):  مفصلی خواھيم داشت

وی دوران .  »عموخياط«خياط ملقب به 

تحصي3ت مقدماتی خود را در مشھد 

شناسی و  ھای جامعه گذراند و در رشته

 تحصيل  اقتصاد سياسی در پاريس ادامه

 .داد

سال   ازدواج کرده و ١٣۵۵سال  در

 ١٣٧۶ سال  در.   به ايران بازگشت١٣۵۶

زلزله مخرب، ٣ماه، ٦در کمتر از 

بجنورد، اردبيل و قاين را لرزاند، 

خياط در روزھای نخست زلزله  صداقتی

آباد و اسفدان  خود را به سرعين، حاجی

 پس از امدادرسانی ١٣٨١سال  در .  رساند

زدگان آوج قزوين در  و کمک به زلزله

روزی  ساختن يک باب راھنمايی شبانه

برای دختران که تا آن زمان از 

تحصيل محروم بودند، در روستای  ادامه

 .حصار ھمکاری کرد

کار و خيابان   با کودکان١٣٧٩سال  در 

آشنا شد و پس از بررسی رفتارھا و 

 »اتاق امن ذھن«شرايط زندگی آنان طرح 

را مطرح کرد، اتاق امنی که وی معتقد 

. اند بھره بود، اين کودکان از آن بی

بنابراين تصميم گرفت به آنان برای 

 کمک »اتاق امن ذھن«دستيابی به يک 

(کند خياط در فيلم مستند  علی صداقتی. 

ساخته ارس3ن اميری و آيدا   -»اتاق امن«

که درباره   -١٣٨٩سال  پناھنده در

کار و فعاليتھای وی ساخته شده،  کودکان

در رابطه با طرح اتاق خلوت و امن ذھنی 

 ).دھد توضيحات کاملی را ارايه می

غار با  او در روزھای جمعه در دروازه

ھمکاری انجمن حمايت از حقوق کودکان 

در ھمين .  ھای خ3قيت برگزار کرد ک3س

ھا بود که کودکان و داوطلبان وی  ک3س

 . ناميدند»عمو خياط«را 

ھای خ3قيت را در   ک3س١٣٨١سال  در 

کودک شوش و ناصرخسرو نيز  خانه

 در ١٣٨٢ سال  ھمچنين در.  تشکيل داد

 -کودک پامنار؛ کانون فرھنگی خانه

 در ١٣٨٣سال کار و در  حمايتی کودکان

کار و خيابان،  جمعيت دفاع از کودکان

سال  در.  ھای خ3قيت را برپا کرد ک3س

ھای   نخستين بخش از نوشته١٣٨۴

که در ھمان   -کار و خيابان  کودکان

ھای خ3قيت و توسط خود کودکان  ک3س

را تدوين و   -به رشته تحرير درآمده بود

 توسط نشر قصه »برج غار«عنوان  تحت

سال  ھمچنين در ھمين.  منتشر کرد

ھای خ3قيت خود را در بنياد اميد  ک3س

 .مھر تشکيل داد

ھای   دومين بخش از نوشته١٣٨۵سال  در 
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عنوان  کار و خيابان را تحت کودکان

 سومين ١٣٨۶ سال   و در»غار تار«

ترس «ھا را با نام  بخش از ھمين نوشته

.  توسط انتشارات ناھيد منتشر کرد»غار

ھمچنين بخش اول از رمان خاکستر را 

نامه کانون نويسندگان  در سومين گاه

 . ايران منتشر کرد

 چھارمين بخش از ١٣٨٧سال  در 

کار و خيابان را با  ھای کودکان نوشته

 توسط انتشارات ناھيد »زيرگذر«عنوان 

 چند تن ١٣٨٨ سال  در.  به چاپ رساند

 ساله در ٢٢ تا ١۴کنندگان  از شرکت

ھای خ3قيت وی اع3م کردند  ک3س

حاضر به نوشتن داستان نيستند و 

صورت  ھايشان را به خواھند داستان می

 .شفاھی بيان کنند

کنندگان کسانی بودند  اين گروه از شرکت

که در مقطع اول تا چھارم دبستان 

تحصيل کرده و برای کمک به  ترک

. مخارج خانواده مشغول کار شده بودند

بنابراين عمو خياط به بررسی علل ُکند 

بودن روند سوادآموزی در زبان فارسی 

سوادی پرداخت   بی و عوامل تشديدکننده

ھای  آباد ک3س و در پاسگاه نعمت

سوادآموزی را برای اين دسته از 

 . کودکان و نوجوانان داير کرد

او با بررسی، تحقيق و نيز تجربياتی که 

در اين زمينه کسب کرده بود، روش 

 جلسه ٣٠ و نوشتن در  نوين ھنر خواندن

سال  را طراحی و آن را در )  روزه١٥(

وی اين شيوه را در .   منتشر کرد١٣٩٠

کار و خيابان،  جمعيت دفاع از کودکان

شھرک اميد، کانون اص3ح و تربيت، 

 سفيد، صباشھر، مولوی، امامزاده  خاک

اجرا و ...  حسن، ھفت جوب شھريار و

بيسوادان بسياری را از موھبت خواندن 

 . و نوشتن برخوردار کرد

ھمچنين با پيگيری و تشويق عمو خياط 

بسياری از اين کودکان و نوجوانان به 

 راھنمايی و  کمک داوطلبان ديگر، دوره

تعدادی نيز دوران دبيرستان را در کمتر 

 *.سال به پايان رساندند از دو

زمانی که در کمپ بودم با پدری و 

آنھا دختر .  مادری افغانستانی آشنا شدم

شان  دختر بچه.  ای شش ساله داشتند بچه

ھر روز او را به درمانگاه .  زخمی بود

ميبردند و پانسمانش 

 . را عوض ميکردند

تا يک شب سوال 

کردم که دخترتان 

چرا زخمی شده 

 است؟

ميگفتند زمانی که 

از مرز ايران به 

شدند  ترکيه رد می

در کمين سپاه پاسداران گير افتادند و به 

دختر .  سوی آنھا تير اندازی شده است

بچه که روی کول مادرش بوده و در 

حال فرار بودند مورد اصابت گلوله قرار 

ھمگی .  ميگيرد و به شدت زخمی ميشود

از اين کمين و تيراندازی جان سالم به در 

خود را به خاک ترکيه ميرسانند .  ميبرند

و از اولين روستای مرزی دخترک را 

سريعا به يکی از بيمارستان ھای شھر 

خوشبختانه در آنجا .  وان اعزام ميکنند

 روز ماندن ١۵نجات پيدا ميکند و بعد از 

 .در بيمارستان او را مرخص ميکنند

اين پدر و مادر سفر خود را به سمت 

آلمان ادامه ميدھند و با چنين وضعيت 

اسفناکی که دخترشان پيدا کرده است راه 

طوhنی و خسته کننده و پر از ترس و 

استرس را طی ميکنند و بعد از يک ماه 

 .به آلمان ميرسند

زمانی که عکس زير را که گرفتم دوماه 

از تير خوردن دختر بچه ميگذشت که 

زخمش ھمچنان بھبود پيدا نکرده بود و با 

چنين وضعيتی از ترکيه تا آلمان آمده 

 .*بود

 يک مواجه
 حسام يوسفی
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مدرسه شکلھای مختلفی دارد، ھمان 

ھای تکراری  شود مشق اندازه که می

ھای تکراری  نوشت و از روی درس

شود يک جور ديگر با آن  نوشت، می

اين مقاله،گزارشی از يک .  برخورد کرد

 .ھاست جور ديگر از مدرسه

شوم قديمی، از آن  ای می وارد خانه 

خانه دعوتت کند  ھايی که اگر صاحب خانه

به يک چای گرم و کمی حرف و درددل 

حاضر نيستی آن را از دست بدھی و 

ای که در آن روز  شود بھترين ھديه می

رسد  جايی که به نظر می.  ای دريافت کرده

اتاق پذيرايی خانه است، تبديل به 

خانه شده و يک خانم در را به رويم  خياط

 . کند باز می

خانم در .  ببخشيد با آقای خياط قرار داشتم

: زند کند و صدا می راھرويی را باز می

.علی جان  .  از انتھای راھرو مردی . 

آيد و س3م و س3م و شروع به  می

تا چای داغ را جلويم بگذارد، .  صحبت

ھايمان گل نينداخته، اما  ھنوز حرف

خياط، از .  شود پا می ناگھان توفان به

ھايی که  ھمان بچه.  گويد ھای کار می بچه

ھا گل و آدامس  از صبح تا شب در خيابان

انگار .  کند فروشند و ناگھان طغيان می می

با .  اش را خورده باشد که کسی حق بچه

ھايش را تکان  عصبيت و ھيجان دست

ھا  دھد و وقتی خاطره يکی از بچه می

کند و سوالش را با  آيد، بغض می يادش می

وظيفه بچه ".  کند صدای بلند تکرار می

خواندن؟  چيست به جز بازی و درس

 ؟"اش چيست وظيفه

زمستان بود که پيشنھاد عجيب و غريبی 

 ٣٠خبر رسيد که .  به خياط داده شد

شان در دروازه غار را  آموز مدرسه دانش

ھايشان عاصی  معلم.  اند به ھم ريخته

شکنند، درس  ھا شيشه می اين بچه.  ھستند

ريزند و  خوانند، ک3س را به ھم می نمی

به .  گذارند ک3س تشکيل شود اص3 نمی

خياط گفتند بيا و يک فکری به حال اينھا 

کننده بود که  قدر وسوسه پيشنھاد آن.  بکن

برای اولين .  تحقيقاتش شش ماه طول کشيد

خواست چنين کاری  بار بود که کسی می

دانست برای  کس نمی انجام دھد و ھيچ

انجام اين کار، چه کارھايی بايد انجام 

دانست بايد از تجربه آن  خياط نمی.  شود

دو رمانی که نوشته استفاده کند، يا مدرک 

شناسی به کمکش  اش، جامعه تحصيلی

ھا  بعد از شش ماه به سراغ بچه.  آيد می

نويسی  شود گفت ھم از داستان می.  رفت

شناسی، اما  استفاده کرد و ھم از جامعه

از .  کدام گويم ھيچ اگر از من بپرسيد، می

اش شدند،  ھا دغدغه جايی که اين بچه

جامعه و .  ديگر تنھا با دلش کار کرد

ھا  شرايط جامعه را کنار دست بچه

گذاشت و سعی کرد به آنھا ياد بدھد که 

از آنجا بود .  چطور زندگی کنند

خياط، تبديل به عمو خياط شد و  که 

ھای کار در دروازه غار و شوش و  بچه

شان را گذراندند تا به جمعه  آباد ھفته نعمت

ھای عمو خياط شرکت  برسند و در ک3س

توانستند بدون ترس و  جايی که می.  کنند

. ھا و آرزوھايشان بگويند احتياط از ترس

اما خانه فرھنگ شوش تعطيل شده است 

ھا ديگر ھفته را به اشتياق  و اين بچه

ديگر عمو .  گذارند جمعه پشت سر نمی

دانند که  بينند و احتماh نمی خياط را نمی

شان  شان، معلم زندگی نويسی معلم داستان

 شان، نگران ھمه. برای آنھا نگران است

 دا���ن ���� ���ط 	���� ���س
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 مگر مرتضی نبود؟. تکشان نگران تک

ھا  ھای عمو خياط برای اين بچه نگرانی

مربوط به .  شان ندارد ھيچ ربطی به آينده

ھمين امروز که اين .  ھمين امروز است

گذارند  ھا پايشان را از خانه بيرون می بچه

و معلوم نيست تا شب که به خانه برگردند 

ھا  اين بچه.  افتد چه اتفاقی برايشان می

. قرار است راه و رسم زندگی ياد بگيرند

. خواھد طور می حداقل عمو خياطشان اين

خواھد آنھا را نويسنده بار بياورد و  نمی

شان  خواھد کاری کند تا ھمه نمی

. اما آنھا استعداد دارند.  نويس شوند رمان

استعداد و ھوشی که گاھی معلمشان را 

. کند آورد و گاھی نگران می سر ذوق می

نگران تکليف اين بچه با ھوش با استعداد 

ھای  مگر مرتضی از آن بچه.  اش ذاتی

باھوش و بااستعداد نبود که ھر جمعه 

ھا به  آمد تا کمی بازی کند؟ اينجا جمعه می

دادند تا در کنار ھم  ھا فرصت می بچه

توانند از آب انبار  ھا می بچه.  بازی کنند

نزديک مدرسه استفاده کنند و برای 

ای يادشان برود که بيرون از اين  لحظه

تا يادشان برود .  افتد ديوارھا چه اتفاقی می

که قوانين مھربانانه مدرسه که تمام شود، 

با .  شان ھمان است که بود دوباره زندگی

دانند که اين  آنھا ديگر می.  يک تفاوت مھم

زندگی، زندگی خودشان است و بايد برای 

 .شان ت3ش کنند بھتر شدن زندگی

ھا رخت و لباس و غذا  ما به اين بچه"

گيرند که  ھا دارند ياد می اين بچه.  دھيم نمی

شان ھمين است و برای بھتر شدن  زندگی

اگر نان و پنيری بود با .  آن بايد ت3ش کنند

 ".خوريم، اگر ھم نبود که نبوده ھم می

عمو خياط گاھی از رسم زمانه ھم دلگير  

بيند و  اما وقتی مددکارھا را می.  شود می

اش بھتر  شود، زندگی با آنھا ھمراه می

ھايی ھستند  اين مددکارھا جوان.  شود می

آيند و گاھی از  می.  آيند که برای کمک می

ھا دفتر و مداد  جيب خودشان برای بچه

 ۴۵٠شود برای  اما مگر می.  خرند می

بچه به تنھايی دفتر و مداد تھيه کرد؟ تا 

 مددکار با انجمن حمايت از ٢٠٠امروز 

اند، اين  کودکان کار ھمکاری کرده

مددکارھا در مراکز مختلف پخش 

ھا  ھايشان را در کنار بچه شوند و جمعه می

ای  ھايی که برای ثانيه گذرانند؛ بچه می

ھايی که  بچه.  شوند بازی سرخوش می

توانند برای شرکت در  گاھی نمی

ھای جمعه پدر و مادرشان را  ک3س

مگر مرتضی نبود؟ مرتضی .  راضی کنند

او فقط .  کرد ھا شرکت نمی ھم در ک3س

. کرد آمد و بعد از ک3س بازی می می

که اول بايد سھميه فال آن  برای اين

فروخت، و بعد از آن به  روزش را می

آباد حرکت  سمت خانه کودک نعمت

ھر چقدر ھم تند و سريع فال .  کرد می

او زودتر از .  کرد ای نمی فروخت فايده می

. رسيد  به عمو خياط نمی12:30ساعت 

آباد ھمان ساعت تعطيل  ھای نعمت ک3س

آباد را که  عمو خياط ک3س نعمت.  شود می

کند، ب3فاصله به سمت خانه بعدی  تمام می

بيند و سر  ھای ديگر را می بچه.  رود می

رود، ھر چند مددکارھا تا  ک3س آنھا می

مانند و از  ساعت سه، چھار آنجا می

ک3س بعدی خيلی .  کنند ھا مراقبت می بچه

آھن  جايی ھمان حوالی راه.  دور نيست

 .است

 

 داستان نويسی خياط جامعه شناس

کنند؟  حاh کشورھای ديگر چه می

برند به  ھای بااستعداد را می بچه

کنند تا  کشورشان و آنھا را بورسيه می

فرھنگ خودشان را به او بدھند و فرد 

وارد طرفدار مملکتشان شود و از  تازه

ولی ما اينجا .  فرھنگ آنھا حمايت کند

ايم  زبان خودمان را ول کرده ھای ھم بچه

ھا  گويد که اين بچه خياط می».به امان خدا

گويد  می.  ای دارند العاده ھای خارق استعداد

مگر مرتضی .  ايم که آنھا را رھا کرده

نبود که رھا شده بود و آن شب، شب 

سوری، آن اتفاق برايش افتاد و  چھارشنبه

آباد  او ديگر پايش به خانه کودک نعمت

شد، راھش  تر می نرسيد؟ شايد اگر بزرگ

 سالگی ٩شايد اگر از .  کرد را پيدا می

شد يکی شبيه به ھمين  گذشت، می می

ھايی که ھشت سال پيش در خانه  بچه

کودک دروازه غار با عمو خياط شروع 

ای که   بچه٣٠آن .  زدن کردند به حرف

شان را فلج کرده  ھشت سال پيش مدرسه

ھا تشکيل شود،  گذاشتند ک3س بودند و نمی

 .ترين مددکارھای امروز ھستند اصلی

که خودشان آن مشک3ت را رد  بعد از اين

اند و به عمو خياط کمک  کردند، حاh آمده

 شايد اگر آن روز، آن . کنند می
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 سوری، جسد مرتضی را کنار  چھارشنبه 

کردند، در شرايطی که به  خيابان پيدا نمی

ھايش را  او تجاوز شده و با شلوارش دست

اند،  اش کرده اند و با پيراھنش خفه بسته

دانيد  می.  اش اميدوار بود شد به آينده می

ھا برای بازی  جمعه:  گويد عمو خياط می

آمد و خيلی بچه باھوش و بااستعدادی  می

دھيد تا معلم، نگاھش  حاh حق می.  بود

ھا نگران باشد و  ھميشه برای اين بچه

ھا  ھشت سال از عمرش را برای اين بچه

. بگذارد؟ تازه اين راه ھمچنان ادامه دارد

مسيری که اول در نظر گرفته بودم، «

اما اhن ھشت .  يک مسير سه ساله بود

سال گذشته و ما ھنوز به نيمه راه 

تا وقتی در «:  گويد  خياط می».ايم نرسيده

دانی چه  دروازه غار زندگی نکنی، نمی

 «.گويند می

 

 ھای خيابان درمانی بچه داستان

اسم حرکتی که خياط انجام داده، ھمين 

ھای کار را جمع  بچه.  درمانی است داستان

نويسی  کرده و برايشان ک3س داستان

گذاشته است تا به اين طريق آنھا را تبديل 

در مقدمه کتابي .  به افرادی موفق کند

توضيح داده که مفاھيمی شبيه به ترس و 

جرئت چقدر برای اين گروه از کودکان 

ملموس و در عين حال آزاردھنده است و 

کنند در  ھا چقدر سعی می گفته اين بچه

ھای خود را  زير پوسته شجاعت، ترس

خودش نوشته که تا وقتی به .  پنھان کنند

اند، اين  نويسی درباره کتک نرسيده داستان

ھا شجاعت کاذب خود را حفظ  بچه

رسد کتک، ھمان  اند و به نظر می کرده

چيزی است که پوسته شجاعت را پاره 

کرده و مفھومی کام3 زمينی به 

ھا  و بچه.  ھا داده است ھای بچه حرف

ھر چند کودکانه و ھر .  اند داستان نوشته

ھايشان  اما از طريق داستان.  چقدر مبتدی

ھايی  توانند حرف بزنند و عمق حرف می

اند و مصيبتی را که دور و برشان  که زده

ھا  در حال قدم زدن است با اين داستان

شود  اند و تا وقتی که نگويند نمی نشان داده

توانند  حاh ولی آنھا می.  درمانشان کرد

ھايشان را به اسم داستان بنويسند و  حرف

در .  شان کنند چند نفری باشند تا راھنمايی

شود دنبال  ھای اين کتاب می تمام داستان

شود  ردپای ترس و عدم امنيت گشت و می

ديد که اعتياد و موادمخدر چقدر دور و بر 

توانند به  ھا زياد است و آنھا می اين بچه

سادگی درباره ترسشان از اين ماجرا 

اين يک نمونه را ببينيد که آدل .  بنويسند

دوستان آدل چرا «:  ھفت ساله نوشته است

زنيد؟ مامان آدل چرا آدل را  آدل را می

زنی؟ بابای آدل چرا آدل را کتک  می

بی آدل چرا آدل را کتک  زنی؟ بی می

زنی؟ بابابزرگ آدل چرا آدل را  می

 زنی؟ می

 

 جامعه شناس

ھا به شکل غريبی در  اين بچه

ھايشان شروع به تنبيه خودشان ھم  داستان

کنند و از کارھای نامناسبی که انجام  می

ھای ساده  بندی نويسند و با جمله اند می داده

گيرند که اين يک اشتباه بوده و  نتيجه می

گاھی ھم .  دھند خودشان را دلداری می

حس انزجار و نفرتی را که از محيط و 

دور و برشان دارند روی سر خودشان 

توانند برخورد  کنند و نمی خراب می

مثالش .  ای با خودشان نشان دھند مھربانانه

من خری «:  نويسد  ساله که می١٢حميد 

من .  کرد خر است را ديدم که باور نمی

تر بود،  خری را ديدم که از بقيه خوشگل

 «.آن ھم خودم بودم

شود  ھا می اما گاھی اوقات از اين نوشته

اش را پيدا کرد و  ردپای ھوش نويسنده

 ١۴که گاھی .  اش شک کرد به نويسنده

مادرم داد زد «:  ساله است، شبيه به زھره

سقف ترک خورده يک تشت بيار که زير 

چند دقيقه بعد خانه پر آب .  آن بگذاريم

ديگر تشت hزم نبود بايد شنا ياد .  شد

 ولی عمق ترس و فاجعه اين ».گرفتيم می

. ھا گاھی نھفته است در چھار جمله بچه

ھای ام3يی  ای که شايد غلط چھار جمله

توان دو دو  فراوان داشته باشد، ولی می

شان را موقع شنيدن  ھای ترسيده زدن چشم

شما تا به حال با .  ھا حس کرد واژه

ايد که ممکن است دختر  خودتان فکر کرده

شاه ھم از دست پدرش کتک بخورد؟ 

 ساله ک3س دوم دبستان ١٢حسن 

اينجا شاه .  يکی بود يکی نبود«:  نويسد می

دخترش رو ھی .  اومد از دخترش بدش می

يه روز که رفت بيرون ديد که .  زد می

پسره گفت دختر .  پسری سر راھش اومد

 *…جوری شدی؟ شاه تو چرا اين



١٢٩شماره  ١١ 
د��ن ������  � 

سامان نسيم زندانی سياسی و چھره 

آشنايی برای مردم در ايران و در سطح 

سامان نسيم در ھنگام .  بين المللی است

او را به .   سال سن داشت١٧دستگيری 

فعاليت سياسی و عضويت در "  اتھام"

يکی از احزاب اپوزيسيون دستگير و زير 

سامان نسيم .  بدترين شکنجه ھا قرار دادند

 :در نامه ای خطاب به مردم نوشت

غشته به مواد آبا ديوارھای    سلولش

خاص برای شکنجه روانی طراحی شده 

در اين سلول يک دوربين تمام .  بوده است

حرکات او و حتی زمان توالت را ضبط 

 . می کرده است

در تمام مدتی که در بازداشت بودم به ھر 

. شيوه و با ھر وسيله ای شکنجه گرديدم

ھا به حدی   روزھای ابتدايی ميزان شکنجه

تمام .  بود که توان راه رفتن نداشتم

برای .  اعضای بدنم سياه و کبود شده بود

. ساعتھا از دستھا و پاھايم آويزانم کردند

به من می گفتند که تو را ھم مانند رفقايت 

گفتند ھمينجا   می.  با لودر خاک می کنيم

می کشيمت و روی قبرت بتون می 

خواستم بخوابم با   شبھا که می!  ريزيم

ايجاد سروصدا با وسايل مختلف منجمله 

. کوبيدن در نمی گذاشتند استراحت بنمايم

در حالتی ما بين جنون و ھوشياری بودم، 

 .  روز بدين شيوه سپری شد٩٧تمام اين 

تحت فشار و شکنجه در حرکتی کام3 

غيرانسانی با چشم بسته و در وضعيتی 

مابين مرگ و ھستی اقدام به ضبط 

ھايم کردند که اع3م ميدارم اين   یبازجوي

فيلمبرداری و مصاحبه کذب محض ھست 

و اين مصاحبه را به شدت تکذيب می 

بعدا در کانال شبکه يک خبری .  کنم

منتشر شد که گويا من آزاد شده و به خانه 

ام، اين در حالی بود که من با   گشته  باز

سناريوی از پيش طراحی شده حکم اعدام 

 . برايم صادر شده بود

 

سامان نسيم را به قصد اعدام به نقطه 

افکار جھانی عليه .  نامشخصی بردند

صدھا نفر .  اعدام او به اعتراض برخاست

برای آزادی سامان نسيم طومارھای 

اعتراضی را خطاب به سازمانھای مدافع 

کمپين بين .  زندانيان و کودکان نوشتند

المللی عليه اعدام، مينا احدی و شيوا 

المللی برای آزادی   محبوبی کارزار بين

سامان .  سامان نسيم را سازماندھی کردند

اخيرا توسط .  نسيم خوشبختانه اعدام نشد

المللی اسم سامان نسيم   سازمان عفو بين

 فعال سياسی برای آزادی ١٢در رديف 

 . او اع3م شده

 سايتش،  الملل در وب سازمان عفوبين

ھدف از انتخاب سامان نسيم، زندانی 

ممانعت از اجرای حکم اعدام "سياسی را 

" او و ديگر کودکان و نوجوانان در ايران

در دولت روحانی بيش .  عنوان کرده است

از بيست نفر اعدام شده اند که در زمان 

 .اند سال بوده١٨زير " جرم"ارتکاب 

لو، ميثم  شھريار مظفری، رضا گنج

چنبری، حسن ذوالفقاری، مھراس 

رضايی، حسن غ3می، احمد رحيمی، 

علی فوhدی، علی شريفی، ابراھيم 

مرده، ھادی پاhنی و  حاجتی، عثمان ده

ی کودکانی ھستند  فردين جعفريان از جمله

 ١٨زير "  جرم"که در زمان ارتکاب 

 .سال سن داشتند

آزاد شدن سامان نسيم پيشروی مھم جنبش 

المللی و قرار   کمپين بين.  عليه اعدام است

گرفتن اسم سامان نسيم در رديف دوازده 

المللی برای   فعال سياسی در سطح بين

سامان نسيم و مدافعين جدی احکام اعدام 

بويژه اعدام کودکان و نوجوانان موفقيت 

 .*مھم سياسی است
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 ی بسيار بسيار كھن، انسانھايیدر زمانھا

 در ی پناه ، فقط با يك چوبِ  دستیتنھا و ب

 و ی طوhنیدست، پس از انكه راه ھا

 عميق و ی را پيموده بودند و دره ھایسخت

 را پشت ی سھمناكی بلند و درياھایكوھھا

 در شمال یسر گذاشته بودند به سرزمين

 ترين مكان كره ی از شمالیاروپا و يك

 ی اسكانديناویزمين، به شبه جزاير زيبا

، جز پرندكان و آنپيش از .  رسيدند

 پايش به اين مناطق یحيوانات ، ھيچ بشر

 قطب یو تنھا در نواح.  نرسيده بود 

 تَر اين ی شمالی قسمت ھایشمال، يعن

 دورتر، سامرھا ی بسیمناطق، از زمانھا

 بودند كه یتنھا قبيله بوم)  سكيموھاا(

نجا سكونت داشتند و از نظر محققان، آدر

 یمدن سامرھا به مناطق قطبآاز تاريخ 

نا .   در دست نيستیانچنان اط3عات دقيق

 كه یگفته نماند كه سامرھا ھم، به منطقه ا

اين گروه از انسانھا رسيده بودند، 

. فرسنگھا، از نظر مسافت، فاصله داشتند

 ی داند كه نخستين انسانھای نمیكس

 به سرزمين یمھاجر چرا و به چه دhيل

  مھاجرت كرده بودند؟ی شمالیاروپا

 ی قبائل سرزمين قبلیھاگنھا از جنآيا آ

 ی را برای امنیخود فرار كرده و جا

نھا آيا آكردند؟ ي جستجو میادامه زندگ

 سير ی بودند و برای گرسنه ایانسانھا

كردن شكم شان بدنبال غذا و يا بدنبال گله 

ورده آنجا سر در آ حيواناتشان از یھا

 بودند كه مورد ینھا انسانھايآيا آبودند؟ 

غضب و خشم رييس قبيله اشان قرار 

گرفته و از سرزمين مادريشان تبعيد شده 

رو اين مھاجرت به   ر ھ به!؟بودند

 به گمان محققان در یسرزمين اسكانديناو

 انسان صورت گرفته بود یدوران نوسنگ

گرچه از علت اين مھاجرت تاريخ خبر 

 شك یاما ب.   دھدی به ما نمیچندان موثق

 ست، اينست ی كه صد در صد حتمینظر

"ی بايد انھا انسان ھایكه م " ینيازمند 

.  ديگریبه سرزمين"  نيازمند. "بوده باشند

 .نيازمند به زنده ماندن

. نيازمند به ادامه زندگ در سرزمين ديگر

خوب م دانيم كه انسان به محل تولدش 

و ماداميكه .  وابستگ و تعلق خاطر دارد

.  كندیاھش را ترك نمگنيازمند نباشد زاد

از   مده، آراه  ، انسانِ مھاجر تازه ازیبار

 تخته ی اين سفر پر ماجرا، به رویخستگ

 نشست و به ی در كنار درياچه ایسنگ

خرين عصر يخبندان را آ كه یسرزمين

  كرده بود و اينك درختان كاج یتازه سپر

 سر به فلك كشيده اش سر از یو سروھا

انسان .  ورده بودند نگريستآزمين بر 

 انبوه یلھاگ شكوه جنیمھاجر محو تماشا

 كه در دل ی شماران جزايریسرسبز و ب

ب از ھر سمت و آب شناور بودند و آ

غوش اشان گرفته بود، آ در یسو

 كه یانسان مھاجر به سكوت سنگين.شد

ھمه جا را در بر گرفته بود گوش داد و 

 ِ یان و صداگوازخوشِ پرندی آجز صدا

 ديگر به گوش اش یب، صدايآرامبخش آ

 كه سرش یانسان مھاجر وقت.   رسيدینم

 پھناور نگاه یسماآرا به باh گرفت و به 

"ی جادويیكرد از ديدن رنگ ھا شفق  

 یميزشآكه درخشندگيش، "  ی شمالیقطب

ست ی ان نواحآو نور كه مختص گ از رن

 نفس اش در سينه ین ھمه زيبايآاز ديدن 

 خوش سالم را با یحبس شد و چنان ھوا

لذت و رضايت تمام بلعيد كه جان و روح 

 وصف ناپذير چون یوجودش را مسرت

انسان   . خوش، ج3 بخشيدیگذر نسيم

 را تا به حال يك جا یمھاجر اين ھمه زيباي

 .نديده بود

رام، با چشمان  آ،رامآن، آپس از 

با .  جستجوگرش به دورو برش نگريست

 و ی درختان جنگلی وحشیديدن توتھا
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     و چرا مهاجرت كرده؟  و چرا مهاجرت كرده؟  و چرا مهاجرت كرده؟  و چرا مهاجرت كرده؟ 

 یركسانا ت_رم
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 رسيده ی كه پر بود از ميوه ھایشاخه ھاي

 از ی كشيد و لبخندیو شاداب، نفس راحت

 ی كه كمیوقت  .ته جان بر لبش نقش بست

از .  فكر كرد تصميم اش را گرفته بود

 .يكباره بلند شده  تحته سنگ بیرو

.  اش را در دل زمين فرو كردیچوب دست

پيش خود زمزمه كنان .  و تمام قد ايستاد

 ھمان جادر اين جھان پھناور، اين:  گفت

 ھمان طبيعت دلنشين و اين ھمان ،است

اين .  ست كه من بدان نيازمندمی امكان

 قبيله یھاگست بدور از جنی امكان، مكان

بدور از رنج و .  یبدور از گرسنگ  .ھا

.یبيداد گر  كه یسايشآن امنيت و آو   .. 

 بدست خواھم ،شك اينجاي خواھم بیم

از اين تصميم اش و از اينكه راه   .وردآ

 را، از سر گذرانده و یچنين پر خطر

 با یجان سالم بدر برده بود از خوشحال

من :   بلند خنديد و فرياد زنان گفتیصدا

رزوھايم به ساحل امن آچه شادمانم اينك 

. ام  اين منم كه جان در برده.  رسيده است

 ی يا ھمان افريقاييیسيای آمن اولين اروپاي

 قطب شمال یھستم كه پايم تا بدينجا نزديك

و پژواِك اين صدا در جنگل .  رسيده است

پيچيد و از قعر درياھا گذشت و دوباره به 

 برگشت و از انعكاسش كوھھا به گیخش

ب آ سر از یماھيان فراوان.  مدندآلرزه در 

وردند و حيوانات جنگل ھم به آبه بيرون 

 یمدند و پرندگان بر روآجست و خير در 

 با ھم یو ھمگ .. . درختان چھچه ھا زدند 

 انسان یا:  وردندآوا بر آھمصدا چنين 

! یمدآعزيز، به اين سرزمين زيبا خوش 

 ! یمدآخوش 

، اولين گروه انسانھا به شبه جزاير یبار

مدنشان آعلت .   وارد شده بودیاسكانديناو

 از كدام مناطق آمدنشان یرا دقيقا نه، ول

كه چگونه اولين .   گويدیرا، تاريخ به ما م

انسان مھاجر حدودا كمتر از ده تا ھشت 

 جنوبی پايش به یھزار سال قبل، از اروپا

به مانند اجدادش كه   .شمال اروپا رسيد

، چھل ھزار سال قبل از ان از یحدودا س

 ھمين مناطق یميانه، يعنی سياآ

، سرزمين شان را ترك "یخاورميانه فعل"

ناميم   ی كه امروز اروپا میو به مناطق

ھا   یسيايآكوچ كرده بودند و قبل از امدن 

 ناميم ھيچ ی كه امروز اروپا میا  به قاره

و   . نكرده بودینجا زندگآ ھم در یبشر

نھا ھم ھمچنين به مانند اجداد خودشان كه آ

بنوبه خود بيش از شصت تا چھل ھزار 

سيا در گذشته آسال قبل از افريقا به 

 توان یپس م.  دورتر كوچ كرده بودند

 به یھمه ما مردم جھان از منطقه ا:  گفت

 .منطقه ديگر ھميشه كوچ كرده ايم

 ،ی، اروپايیسيايآ، ی افريقايیاين اسام

اگر به تاريخ مھاجرت انسانھا مراجعه 

 ندارد به جز یكنيم اص3 مفھوم خارج

 در ی و جغرافيايیاينكه از نظر زمان بند

نھا نام آمناطق كوچ شده اشان بخواھيم به 

.  بدھيم  .  اولين استی ھميشه يكیرآ.  . 

يكی زودتر از .   كندیت مأ جریيك

 ديگران باز یديگران ميرسد و در را برو

كند و بعد به مرور زمان، در   یم

تاريخ، يك  انسانھا سر ی، يكیطول ِ

بچه ھا عزيز من، گرچه اين .  ميرسند

قصه ما به سر رسيد اما قصه مھاجرت 

 . هانسان ھنوز به پايان خود نرسيد

تا .   استی كه گرسنگیبدانيد تا زمان

نساِن ا.   استی كه جنگ و نا امنیزمان

 .  شودیناچار، مجبور به مھاجرت م

.  شودیه چه بگويم كه اين قصه ام تلخ مآ

 سرزمين افسانه یامروز متاسفانه مرزھا

 را بسته اند و شما كودكان ی شمالیا

 خودتان ی بزرگترھایعزيز اين ديار، برا

وری آ را ھم يادیاين قصه و حقيقت تاريخ

کنيد؛ كه ھمه ما انسانھا از يك فاميل 

 ھستيم و زمين متعلق به یبزرگ جھان

نكه از كشورش آبگوييد   .ھمه انسانھاست

 ندارد و ھيچ یكند انتخاب ديگر  یفرار م

" نيستی، بودنش غير قانونیانسان به . 

بزرگترھا بگوييد كه بيشتر به قدرتمندان 

اند فشار    كه راھھا را بستهینھايآدولتھا، 

بياورند و اعتراض كنند و بخواھند كه تا 

  پشتِ ی انسانھای دولتھا را برویمرزھا

 .نھاستآكليدش دست   .در مانده باز كنند

مرزھا   .كليد تغيير ھميشه دست مردم است

 و گنھا ھم حتما از جنآرا باز كنند 

اند به مانند   فرار كردهی  و ناامنیگرسنگ

 و پدر بزرگھا گبزر  ھا مادر  یھمان اول

 . ام كه برايتان داستانش را تعريف كرده

پايان قصه ھميشه خوب   ،ھا   بچهیراست

 برايتان یيك خبر خوش.   شودیتما م م

 ی، ھم بازيھایكودكان بسيار.  دارم

ھوا دارد .  اند  در پشت در ايستادهی جديد

 ی برف می شود بزودیسرد و تاريك م

 .عجله كنيد. عجله كنيد بچه ھا. بارد

در   .قفل درھا را باز كنيد؛  منیھا  هچب

 یھا  ھا و مھاجرتگينده قصه اين جنآ

 كودكان آينده یامروز را يكی ديگر برا

 . نقل خواھد كرد

 آنكه امروز در را باز كند قھرمان قصه

كودكان ھميشه .   كودكان خواھد بودیھا

 .*طرفدار عدالت اند



١٢٩شماره  ١٤ 
د��ن ������ � 

زاده زندانی سياسی و  بھنام ابراھيم

فعال حقوق کودکان، طی يادداشتی 

 »رجايی شھر کرج«از زندان 

ھا ھشدار داده و  نوشته، به رسانه

پراکنی درباره زندانيان را در  دروغ

راستای تخريب زندانيان سياسی و 

 .حقوق بشری عنوان کرده است
اين مدافع حقوق انسانھا که تا پيش از 

بازداشت در عرصه حقوق کارگران و 

کودکان کار و خيابان فعاليت داشته، در 

بخشی از اين يادداشت اعتراضی نوشته 

کسانی که در خارج از زندان ”:  است

دنبال و پيگير اخبار داخل زندانھا 

باشند، بايد به منبع خبر و فرد خبر  می

دھنده و اينکه اين فرد چه اندازه در نزد 

افکار عمومی شان و جايگاه دارد و 

شناخته شده و در ارسال خبر صادق 

است، اص3 آيا اين فرد فعال سياسی  

ھست و گرايشات سياسی و فکری و 

سابقه سياسی دارد و از نحوه رفتار و 

عملکرد ايشان از داخل زندان خبر دارند؟ 

تر توجھی به  کنندگان خبر کم چرا دريافت

کنند که کاری  منابع خبر و اشخاص نمی

جز تخريب و خراب کردن فعاhن سياسی 

 ”و حقوق بشری ندارند؟

اشاره اين فعال مدافع حقوق انسانی 

محبوس در زندان، به انتشار خبری 

ورود تيم بازرسان ”غيرواقعی از 

 زندان ٢ھای استان تھران، از بند  زندان

 ١٣٩۴ مھرماه ٢۶رجايی شھر کرج، در 

و متعاقبا برخورد زندانيان اين بند و 

سردادن شعار مرگ بر ديکتاتور توسط 

ھای خارج از  در برخی از رسانه“  آنان

 .کشور بوده است

اين زندانی سياسی که نزديک به پنج سال 

برد، ھشدار داده که  در زندان به سر مى

دشمنان مردم ايران بيش از اين به ”

تر از  فعاhن سياسی و حقوق بشری و مھم

 خبرنگاری و فعاhن حقوق  اينھا به حرفه

 ”.بشری آسيب نرسانند

اکنون در سالن  بھنام ابراھيم زاده که ھم

 زندان رجايی شھر کرج در حبس ١٠

 بازداشت ١٣٩٠است، ابتدا در خردادماه 

 سال حبس و پس از بازگشايى ۵و به 

ماه  پرونده جديد و محاکمه مجدد در دى

 سال و نيم زندان ٩، به تحمل ١٣٩٣

 .مجدد محکوم شد

بھنام «زاده فرزند  نيما ابراھيم

 به بيماری سرطان خون »زاده ابراھيم

ھا و  مبت3ست و اين موضوع بر نگرانی

تشديد شرايط بد روحی اين فعال کارگری 

 .در زندان افزوده است

 »زاده بھنام ابراھيم«نسخه کامل يادداشت 

 منتشر »راديو فرھنگ«تر در  که پيش

کمپين دفاع از «شده بود، در اختيار 

 قرار گرفته »زندانيان سياسی و مدنی

 .خوانيد است که در پی می

 

پراکنی در راستای تخريب  فرم دروغ

 زندانيان سياسی 

ای به منظور  زندگی در ھر جامعه

سعادت، جز از طريق آگاھی ممکن 

ھای مختلفی به  ھا از روش انسان.  نيست

ھا،  وب3گ.  کنند آگاھی دست پيدا می

ھا، فيسبوک، تلگرام و ساير  سايت

 .ھايی بارز امروزی ھستند ھا نمونه رسانه

 ادامه در صفحه بعد  

�	ا�-� در!�ر� ز��ا�ی�ن �ی���  دروغ

 در را���� 01	ی/ .�&� ا��
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طبيعتا در جامعه کنونی ما نيازمند 

ھايی با اين دو ويژگی يعنی  رسانه

بخشی و صداقت ھستيم، بديھی است  آگاھی

ھايی بايد به ديانت  که متوليان چنين رسانه

و اصول اخ3قی خبرنگاری پايبند بوده و 

اصول فعاليت حقوق بشری را رعايت 

 .کنند

کسانی که در خارج از زندان دنبال و 

باشند، بايد  ھا می پيگير اخبار داخل زندان

به منبع خبر و فرد خبر دھنده و اينکه اين 

فرد چه اندازه در نزد افکار عمومی شان 

و جايگاه دارد و شناخته شده و در ارسال 

خبر صادق است، اص3 آيا اين فرد فعال 

سياسی يا حقوق بشری ھست و گرايشات 

سياسی و فکری و سابقه سياسی دارد و از 

نحوه رفتار و عملکرد ايشان از داخل 

کنندگان  زندان خبر دارند؟ چرا دريافت

تر توجھی به منابع خبر و اشخاص  خبر کم

کنند که کاری جز تخريب و خراب  نمی

کردن فعاhن سياسی و حقوق بشری 

 ندارند؟

برای نمونه در خبر ورود تيم بازرسان 

ھای استان تھران به ھمراه سھراب  زندان

 در ٢سليمانی از زندان رجايی شھر بند 

يک از زندانيان   مھرماه جاری ھيچ٢۶

آميز با  سياسی و امنيتی و عادی توھين

ھيات بازرسی برخورد نکرده و کسی ھم 

شعار مرگ بر ديکتاتور و غيره سر نداده 

با ورود محراب سليمانی بنده در .  است

صحبت  ک3م و ھم کمال احترام با ايشان ھم

شدم و پيرامون حق و حقوق زندانيان و 

قانون تفکيک جرايم و نگه داشتن ما 

زندانيان سياسی در بندھای خطرناک، 

محروم بودن از حق تحصيل، عدم 

ھای  سازی رسيدگی پزشکی و پرونده

مجدد، در کل رعايت نکردن قوانين 

ھا مورد  ھا و مافيای مواد مخدر و ده زندان

 .ديگر صحبت کردم

ای برای بازار گرمی خود با تمام  حال عده

شرمی که نه فعال سياسی و  وقاحت و بی

اند و نه افکار و منش سياسی  حقوق بشری

ھای فکری خاصی دارند،  و گرايش

مطالب و خبرھای کذب را ھرچندگاھی 

ھا  ھا و رسانه منتشر و در اختيار سايت

گذارند که اين بدترين نوع توھين،  می

ترين نشر  ترين شکل افترا و بدنام زشت

 .اکاذيب است

ای را زير  معدود کسانی که اصول حرفه

گذارند و شرافت قلم را لگد مال  پا می

کنند و بديھيات حرفه خبرنگاری را  می

جويانه يا از روی  گيرند، کينه ناديده می

نادانی که کاری جز خراب کردن، فعاhن 

ای را  سياسی و حقوق بشری نيست، شايعه

ای گسترش  در جامعه و فضای رسانه

ھا باقی  دھند که عواقب نشر آن سال می

ای بزرگ بر حرفه  خواھد ماند و لطمه

 .کند خبرنگاری وارد می

ای و سايتی بدون  وقتی شخصی در رسانه

ھيچ سندی و بدون داشتن حتی يک شائبه 

توانيم  کند، نمی دروغی محض منتشر می

لوحانه بگوييم که اين يک اشتباه  ساده

ای بوده و بعيد نيست که سرنخ  حرفه

گونه موارد به دشمنان جنبش  اين

اعتراضی و زندانی سياسی و حقوق 

با توجه به اين موضوع .  بشری برسد

ھا به رعايت  ھا و رسانه سايت مديران وب

بايست  ای می گونه موارد توجه ويژه اين

داشته باشند و از افراد شناخته شده و 

مطمئن، اخبار و اط3عات بگيرند نه از 

افرادی که ھيچگونه گرايش فکری يا 

 .سابقه سياسی ندارند

اين افراد نه صرف عقيده و مرام، بلکه 

سازی برای  برای خودشيفتگی و ھويت

ھا  دريافت وجھی، خبرھای دروغ به سايت

پس بايد به ھوش بوده .  دھند ھا می و رسانه

و ھشيار که دشمنان مردم ايران بيش از 

اين به فعاhن سياسی و حقوق بشری و 

 خبرنگاری و  تر از اينھا به حرفه مھم

 .فعاhن حقوق بشری آسيب نرسانند

 

 زاده بھنام ابراھيم

  مدافع حقوق کارگران،فعال سياسی

 ٩۴، آبان ١٠ سالن ،زندان رجايی شھر

 بھنام ابراھيم زاده  
!بيدرنگ بايد آزاد شود  
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 -روزان نيوز: منبع
این مطلب توسط نشریه کودکان 

 . خ$صه گردیده است،مقدمند

 

. دختران کوچک فال فروش   .  .

دخترکانی hغر يکتا پيراھن با چشمانی 

.  ملتمس، پای ترازويی  . . بساطی.   .  .

ھای سبز و نارنجی و قرمز  hی چراغ hبه

گلفروش و خندان بی آنکه ...  دوان دوان

بدانند غم، ھاله دائمی آنھاست، در شادی 

. شوند کودکانه رو به بلوغ شان بزرگ می

ھای مسموم  در فضای غبار و دود بنزين

تفاوت و غرق خود شده  ھای بی و نگاه

عابرانی که انگاری ديگر سالھاست به 

ديدن فقر در ک3نشھر تھران خو کرده 

به ديدن دخترکان و پسرکان دستمال .اند

کاغذی فروش و فال فروش و چرک و 

 ...سياه با لحن ملتمس

hزم نيست فعال حقوق انسانھا باشيد، 

ھمين که شھروند تھران باشيد، انزجار 

کنيد  درد را در استخوان خود حس می

 مرد به يک ٦وقتی خبر تجاوز گروھی 

دختربچه را آن ھم روی پل عابر پياده 

اين خبر دردناک عمق .  شنويد می

 .کند ای بزرگ را اع3ن می  فاجعه

ھا از تھديد آن بارھا و  ای که رسانه  فاجعه

. نويسند اند و باز ھم می  بارھا نوشته

: خطری بزرگ در نزديکی گوش ھمه ما

ھای صنعتی و بدترين آن  اعتياد به مخدر

 . شيشه

رئيس کل دادگستری استان تھران 

در اين خبر ابھاماتی وجود دارد :  ميگويد

. و معلوم نيست اين اتفاق کجا رخ داده

ميگويد تا کنون گزارشی در اين مورد به 

با اين يکی از .  دست ما نرسيده است

اعضای شورای شھر تھران در وجود 

تجاوزھايی از اين دست به کودکان کار 

 .را تاييد کرده است

اما اکنون حادثه شکل بسيار موھن تر و 

اين زشتی . زشت تری به خود گرفته است

را بارھا در اخبار ھندوستان و افغانستان 

خبر .  در کشورھای شرقی شنيده بوديم

تجاوز پدری به دخترش که چندی پيش در 

افغانستان اتفاق افتاد و نظير اين در 

اما اين .  کشورھای فقر زده کم نيست

 .حادثه بازتابی گسترده بخود گرفته است

 

 تجاوز، حمله به شأن انسانی

دکتر حسين حسنيان متخصص پزشکی 

: گويد قانونی در تعريف تجاوز جنسی می

ھرچند خشونت دhيل و نمودھای خيلی 

متفاوتی ندارد و عمدتا به ضرب و شتم و 

ايجاد جرح و در بدترين شکل خود قتل 

شود اما تجاوز جنسی،  منجر می

اصط3حی در پزشکی قانونی و 

شناسی جنسی است که منحصرا به  جرم

معنی انجام عمل فيزيکی با فرد، بدون 

تجاوز جنسی در حقيقت .  رضايت اوست

تنھا يک حمله فيزيکی و جنسی نيست؛ 

بلکه در عين حال حمله معنوی و حمله به 

شأن انسان است که در آن قربانی از حق 

اين خشونت، .  گردد خود محروم می

 4	د 3&	  2�	ان دور�د
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ھرچند ھميشه قتل را به ھمراه نداشته 

باشد، عموماً تھديد به قتل را به ھمراه 

 .دارد

ھای  پذيرترين گروه يکی از آسيب

 و »تجاوز جنسی«اجتماعی که در خطر 

 ھای در پی آن قرار دارند، خشونت

در .  سن و سال و کودکان، ھستند افراد کم

اين موارد حتی اگر با رضايت او نيز اين 

عمل ھمراه باشد، تجاوز محسوب 

تشخيص تجاوز جنسی به عھده .  شود می

پزشک قانونی است و اين تشخيص گاه به 

سبب فراوانی ع3يم ايجاد شده پارگی و 

خونمردگی بسيار ساده و گاه به علت نبود 

 .ع3مت مثبت تقريباً غيرممکن است

 

ھيچ قانون حمايتی برای کار کودک 

 وجود ندارد

مريم دانشی زاده کارشناس علوم تربيتی 

و خانواده در بررسی اين معضل می 

ای تر از   ای ريشه  علل چنين پديده:  گويد

بايد ديد .  يک معضل صرفا اجتماعی است

 نيازمند کار يک دختر ،چرا يک خانواده

بينيم  وقتی سال گذشته می.  بچه است

ای با ميخ صاف کردن امرار   خانواده

کند يا ھمين امسال يک پسربچه  معاش می

کند با فروش  سر عائله کار می٨برای 

دوغ يا تراشکاری، نشانه چيست؟ اين 

ای که   حادثه.  موضوع خيلی گسترده است

گويد  شود می از نظر اجتماعی مطرح می

دريايی زير اين .  مشت نشانه خروار است

ابعادی که ديده .  ماجرا پنھان است

شود را چطور بايد ديد؟ سطح فقر  نمی

اقتصادی به کجا رسيده است؟ آسيبھايی 

و ھيچ قانون .  ھای فقر است که پيامد

اين .  حمايتی برای کار کودک وجود ندارد

بی ضابطگی و بی قانونی نبايد سبب 

بشود که حاh کسانی که در اين چارچوب 

کنند به چنين اجحاف ھايی دچار  کار می

اين کودک از نظر شخصيت .  شوند

او از .  اجتماعی آسيب ديده است

. ھای زندگی محروم مانده است حداقل

داشتن .  داشتن آرامش در يک خانه گرم

. سواد، امنيت، تغذيه و بھداشت عمومی

اين کودکان دائم در معرض تھديد تمام 

به خصوص .  افراد اجتماع ھستند

اينھا بارھا مورد سوء استفاده .  بزھکاران

اين فرد .  گيرند افراد سودجو قرار می

آسيب ديده جايی برای پيگيری و درمان 

او ھميشه مجبور است .مشک3تش ندارد

ھا و سوء  کار کند زير سايه ھمان نا امنی

 .رفتارھا

ای   به نظر اين کارشناس اين افراد آينده

. بمراتب خطرناک تر از حال شان دارند

اند که از   ھا کودکانی بوده امثال خفاش شب

خانواده محروم شده و بارھا مورد 

خشونت و رفتارھای نابھنجار قرار گرفته 

حمايت از نھاد خانواده بخصوص .  اند

ھای آسيب پذير و ممانعت از ھم  خانواده

گسيختگی آن تامين حداقل زندگی، اق3 

يک وعده غذای گرم در روز، کمترين 

حمايت و در نتيجه بيشترين نتيجه رفتاری 

 .را خواھد داد

 

نيروی انتظامی در بروز اين حوادث 

 کجاست؟

در توصيف واقعه، يک شاھد عينی گفته 

است وقتی شبانه با جمعی ديگر در تھران 

ھای  زده، به پل يکی از بزرگراه پرسه می

شھر رسيده و ديده که شش مرد به اين 

او گفته اين .  دختر تجاوز جنسی کردند

شش مرد به مواد مخدر معتاد بودند و از 

دو شاھد .  حالت عادی خارج شده بودند

اند که با ديدن اين  ديگر ھم آنجا بوده

 .تصوير حالشان بد شده است

سکوت خبری نشانه چيست؟ ضعف 

ھای حمايتی از متکديان،  اجرای قانون

دوره گردان، معتادان، دستفروشان 

کسانيکه برای تامين و امرار معاش و 

ھا  قوت hيموت خود به سخت ترين شيوه

و ناچيزترين کاhھا از چسب زخم و 

متوسل ...اسکاچ و فال و ناخن گير و

انتقادی که نوک حمله اش به .شوند می

سازمان بھزيستی، وزارت کار و رفاه و 

عدم حمايت .  گردد تامين اجتماعی بر می

از اقشار بشدت ضعيف و آسيب پذير نه 

تنھا در جمع کردن ايشان با توسل به 

ھا  خشونت در معابر شھری و گذرگاه

عيان است بلکه پس از اين نقصان و 

فقدان شغلی، ھيچ راھکار بھتر يا اجرايی 

ديگری در جلب حمايت برای معاش اينان 

 . شود انديشيده نمی
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 . . .ادامه از صفحه پيش  

 شش ھزار کودک در معرض تھديد

ھای  نه تنھا چنين موردی که نمونه

فراوانی ھستند که در خيابان در معرض 

. ھا قرار دارند ھا و آسيب انواع خشونت

ديدگان اجتماعی  دبير کل دفتر امور آسيب

کم   دست٩٣گويد در سال  بھزيستی می

شش ھزار کودک کار و خيابان شناسايی 

او ھمچنين گفته است براساس .  شده است

نامه ساماندھی کودکان کار،  آيين

شھرداريھا بايد مکان مجھزی را برای 

اين کودکان در اختيار بھزيستی و 

نھاد قرار دھند اما  سازمانھای مردم

ھا فقط سياستھای  مسئوhن در شھرداری

 .کنند خود را اجرا می

 

 ابت_ به ايدز در کودکان کار

مينو محرز، رئيس مرکز تحقيقات ايدز 

ای  مدتی قبل اع3م کرده بود، طبق مطالعه

ھزار کودک کار در تھران،  روی يک

بيشترين ميزان شيوع ايدز در کودکان 

 سال ١٨ تا ١٠کار و خيابان بين سنين 

است و بيشترين راه ابت3 تجاوز جنسی، 

که ھم بين دختران و ھم بين پسران بوده 

محرز عنوان کرده بودکه پژوھش .  است

قبلی روی يک ھزار کودک افغان و 

شماری کودک ايرانی انجام شده که دhيل 

مث3 :  حضورشان در خيابان متفاوت بود

يک گروه به دليل اعتياد پدر و مادر در 

او ھشدار داده .کردند فروشی می خيابان گل

بود که اگر اقدامی صورت نگيرد، آمار 

تجاوز جنسی و اعتياد در اين کودکان 

تبع آن ابت3 به ايدز در  شود و به زياد می

طبق ھمان .  يابد ميان آنھا افزايش می

 درصد اين ۵ تا ۴شده،  مطالعه انجام

 . مثبت بودند HIV کودکان

 

 رفتارھای پر خطر بين کودکان کار

سنجش رفتارھای «ھای پژوھش  يافته

پرخطر در کودکان کار و خيابان در 

 که سازمان بھزيستی آن را انجام »ايران

دھد که اين کودکان از  داده، نشان می

شوند،  سنين پايين با روابط جنسی آشنا می

ای که ميانگين سن شروع روابط  گونه به

. ٧ و در پسران ١٢.  ۵جنسی در دختران 

 درصد ٢١ سال است و درمجموع، ١٣

اين کودکان رابطه جنسی را تجربه 

 .اند کرده

 

 چه بايد کرد؟

آيا اين پايان ماجراست؟ اينکه بدانيم 

. کند دردی از معض3ت اجتماعی دوا نمی

پول و درآمدھای اقتصادی ھمچون ماليات 

بر مشاغل و حرف و درآمد در کجا 

شود؟ آيا در چنين بحرانی  ھزينه می

بايست به محروم ترين اقشار با چشم بسته 

نگريست؟ آيا اينان در بحران اقتصادی 

بايد گرسنه تر و بی خانمان تر و فقيرتر 

و آسيب ديده تر شوند؟ وظيفه سازمان 

تامين اجتماعی در بروز چنين فجايعی 

چيست؟ وظيفه ساير شھروندان و 

ھای مردمی چيست؟ در اين واقعه  تشکل

که ھيچ بازتاب اجتماعی وسيعی ديده نشد 

آيا بايد فقط به تماشا بنشينيم؟ چه بايد 

 *کرد؟
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 از كميته امداد سبد یھزار كودك ايران٨٥

 كه كمتر از یكودكان!  گيرند  ميیغذاي

شش سال دارند اما سوءتغذيه آنھا به دليل 

 خانواده آنقدر شديد بوده كه یفقر اقتصاد

كارشناسان وزارت بھداشت و كميته امداد 

اند اين كودكان بايد ھر چه  تشخيص داده

 ی غذايیتر تحت پوشش سبدھا سريع

 نه یا  قرار بگيرند وگرنه در آيندهیحمايت

 ی مغزی جدیھا چندان دور دچار آسيب

 .شوند ی میيا جسم

 كه به دست اين كودكان ی غذايیسبدھا

 داده كه ی را در خود جایرسد اق3م یم

تھيه آنھا از توان پدر و مادر كودك خارج 

 ھمچون یاق3م ساده و در دسترس.  است

، ی يا گياھیحبوبات، پروتيين حيوان

 كه تحت یا خانواده...  ، لبنيات ویماكارون

گيرد،  پوشش دريافت اين سبدھا قرار مي

 از یبه تاييد مسووhن كميته امداد در حد

 از تھيه ی قرار گرفته كه حتیفقر اقتصاد

 ھم ناتوان ی ھزار تومان٧٠  یاين سبدھا

 .است

 

 دچار یسال قبل ھم كودكان ايران٢٠  

 سوءتغذيه بودند

 بھداشت و درمان در یھا گزارش شبكه

داد كه  ی خبر م٧٠ دھه ی و ابتدا٦٠دھه 

سوءتغذيه كودكان كمتر از شش سال در 

 و یطور مشخص، كم وزن كشور و به 

 قد و كاھش اندازه دور سر به یكوتاھ

 . استیدليل سوءتغذيه، يك معضل جد

 در سه استان بوشھر، كرمان ١٣٧٥سال 

 آموزش ی طرح آزمايشیو اي3م، اجرا

. خانواده كودكان دچار سوءتغذيه آغاز شد

 ساله نشان   سهینتايج اين طرح آزمايش

 درصد از كودكان ٥٠داد كه سوء تغذيه 

تحت پوشش طرح برطرف شد اما 

 درصد كودكان در اين سه ٥٠ھمچنان 

استان دچار سوءتغذيه بودند و 

 یھا ی رشد آنان با منحنیھا شاخص

ترسيم شده در دفاتر تغذيه و كودكان 

دار   معنایھا وزارت بھداشت، تفاوت

 .داشت

 عوامل موثر در موفق نبودن یبررس

داد كه اين كودكان به دليل  یبرنامه خبر م

 شديد خانواده دچار یفقر اقتصاد

 از ی كه بازتابیفقر.  تغذيه بودند سوء

 محل سكونت ی و اقتصادیشرايط اجتماع

�اد�، ا����د�، ��ه��� و ای����ژی	 ���م ا����اد�، ا����د�، ��ه��� و ای����ژی	 ���م ا����#"� *�د*�ن )� ه� �'&%$ و ��#"� �!�، � ه��، ��اد�، ا����د�، ��ه��� و ای����ژی	 ���م ا����#"� *�د*�ن )� ه� �'&%$ و ��#"� �!�، � ه��، ��اد�، ا����د�، ��ه��� و ای����ژی	 ���م ا����#"� *�د*�ن )� ه� �'&%$ و ��#"� �!�، � ه��، �!��#"� *�د*�ن )� ه� �'&%$ و ��#"� �!�، � ه��،   
 

 

 به کمپین دفاع از حقوق کودکان بپیوندید

 . المللی دفاع از حقوق کودکان است  کمپين بين،نھاد کودکان مقدمند

 ه/ار �
د< زی  �> ��ل ١٤٠"ی> از 

��A @?ای� $ CDE ا���Bر دری�

 !از دست رفتن زمان رفع سوء تغذيه قابل جبران نيست

آنچه در زير می خوانيد سند زنده 

بی توجھی عامدانه حکومت 

 !اس_می به تغذيه کودکان است
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 كاذب و یھا  و شغلیبيكار.  كودكان بود

ترين عامل فقر پدران و  ناپايدار، مھم

 بود كه نه تنھا خودشان از یمادران جوان

ترين  سوءتغذيه و محروميت از ساده

بردند، مولود  ی رنج میامكانات زندگ

 با سوءتغذيه شديد یشان ھم، كودك یزندگ

 .بود

مسووhن وقت وزارت بھداشت اين نتايج 

 كميته امداد یرا به دست گرفتند و راھ

شدند كه ھمواره به عنوان متولي رفع فقر 

 .شد یو حمايت از فقرا شناخته م

تشريح وضعيت و ھشدار درباره آتيه اين 

 سرنوشت یتوانست الفبا یكودكان كه م

كشور را متاثر كند، مسووhن كميته امداد 

را مجاب كرد كه اين كودكان بايد تحت 

 قرار بگيرند یا  تغذيهیھا پوشش حمايت

 اگر خانواده آنھا به دليل تعاريف یحت

 در »مددجو شدن«مصوب، واجد شرايط 

 . نباشدیاين نھاد حمايت

 ٨٥ درصد از ٨٥چنانكه امروز، خانواده 

ھزار كودك مشمول دريافت اين سبدھا، 

 امداد نيستند اما در آن حد فقيرند یمددجو

 توان خريد يك كيلو عدس ھشت یكه حت

 ی از اق3م سبدھایيك  –  یھزار تومان

 .را ھم ندارند - ی حمايتیغذاي

 برنامه ی؛ كارشناس و مجریبھروز كمال

رفع سوء تغذيه كودكان كمتر از شش سال 

 مسووhن یوقت«:  گويد یكميته امداد م

وزارت بھداشت به كميته امداد آمدند و 

تغذيه اين كودكان   رفع سوءیخواستند برا

 انجام شود، یكه خانواده فقير دارند كار

 در یقرار شد به صورت آزمايش

به ( سه استان ھرمزگان یھا شھرستان

به (، مازندران )عنوان استان محروم

به (و اصفھان )  عنوان استان متوسط

كودكان دچار )  عنوان استان برخوردار

 به ما یسوءتغذيه به علت فقر اقتصاد

 شامل اق3م ی غذايی شوند و سبدھایمعرف

تعيين شده توسط كارشناس تغذيه دانشگاه 

 استان در اختيار خانواده یعلوم پزشك

اين طرح شش ماه اجرا شد و .قرار بگيرد

تغذيه  نتايج پايش كودكان نشان داد سوء

 .آنھا رو به بھبود است

 با وزارت ٧٩كميته امداد از سال 

 مشتركی را آغاز یبھداشت ھمكار

 ٢٢٠٠، سه استان و ٨٠سال .  کردند

 ماھانه به یكودك، تحت پوشش سبد غذاي

. گيرند یارزش ھفت ھزار تومان قرار م

، تعداد كودكان تحت پوشش ٨٣تا سال 

ھا به ھفت و  ثابت است اما تعداد استان

 ھزار تومان افزايش ١٠ارزش سبدھا به 

رفاه و « وزارت نورسته ٨٤سال .  يابد یم

 ی ھم به اين ھمكار»یتامين اجتماع

شود تا اعتبارات  یمشترك ملحق م

 ی توزيع سبد غذايیتخصيص يافته برا

در سه استان محروم را در اين برنامه 

 .مشترك تزريق كند

 ھزار كودك دچار ١٥، ٨٥سال 

تغذيه در سراسر كشور تحت پوشش  سوء

. گيرندی تغذيه قرار م برنامه رفع سوء

ھا در   تغيير سياستی در پ٨٦سال 

، اين نھاد یوزارت رفاه و تامين اجتماع

 خود را از اين برنامه مشترك ی مالیپا

 یكشد تا توزيع يك وعده غذا یبيرون م

 را اجرا كند و »روستا مھدھا«گرم در 

 اعتبارات را با ی خالیكميته امداد، جا

 ٨٧  یھا سال.  كند ی متفرقه پر میدرآمدھا

 و ی غذايی سبدھای ارزش ريال٨٨و 

 ندارد و مستمر یتعداد پذيرش افزايش

 تامين سبدھا به ینبودن اعتبارات برا

 برنامه رفع ی مجریمشكل جديد و جد

تغذيه كودكان كمتر از شش سال  سوء

 .شود یتبديل م

 یتغذيه كودك يك زمان ط3ي رفع سوء

دارد و اگر از دست رفت ديگر قابل 

 از مشك3ت یمتاسفانه يك.  جبران نيست

ھا  ھا اين بود كه بودجه  اين سالیما ط

 اختصاص داده یمستمر نبود و مقطع

 در توزيع یشد و به ناچار، فواصل یم

ھا  در تمام اين سال.  افتاد یسبدھا اتفاق م

كرد اعتبارات   كرديم مجوز ھزينهیسع

 یمازاد پايان سال كميته امداد را برا

.  از توقف توزيع سبدھا بگيريمیجلوگير

 داشت ی ھم با ما ھمكاریسازمان بازرس

ديدند  یرفتند و ميھا م چون سراغ خانواده

 یكه اين اعتبارات واقعا در قالب سبدھا

 «.ھا رسيده است  به خانوادهیغذاي

 از يك ٩٢اين برنامه، امروز و از سال 

رديف .  رديف بودجه برخوردار است

تغذيه  رفع سوء« با عنوان یا بودجه

 ھم ٩٣ و ٩٢ در دو سال ».كودكان

توزيع اعتبارات تھيه سبدھا مستمر بوده 

 سال تا امروز  ی، از ابتدا٩٤اما سال 

 ميليارد تومان و فقط به ١٢ بيش از یكم

 ٦٨ با ارزش یاندازه تامين دو سبد غذاي

 ھزار ٨٥  ی تومان برا٢٠٠ھزار و 

كودك تحت پوشش طرح، در اختيار 

 . برنامه قرار گرفته استیمجر
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 یحمايتی ھا نيكوكاران شريك در برنامه

كميته امداد ھم كه تا فروردين ماه امسال 

 درك صحيح مسووhن ی خالیبه دليل جا

 از اھميت رفع سوءتغذيه یاين نھاد حمايت

كودكان كمتر از شش سال، از اين برنامه 

 یاند، تا امروز و پس از اجرا خبر بوده یب

 ٣٠٠ حداكثر »ھمسفره«ی طرح نوپا

 كه یپول.  اند ميليون تومان كمك كرده

 كفايت یبراي تھيه چھارھزار سبد غذاي

 .كند یم

 ی سال، كمبود جد١٥امروز و بعد از 

 برنامه رفع ی ديوارھایاعتبارات در حال

سال را به  سوءتغذيه كودكان كمتر از شش

 ھزار كودك ١٤٠لرزه انداخته كه حدود 

 یكمتر از شش سال دچار سوءتغذيه ناش

، ھمچنان در صف یاز فقر اقتصاد

انتظارند تا كدام روز، اسم آنھا ھم در 

فھرست مشموhن دريافت سبد اضافه 

گويد افزايش نيافتن  ی میشود كه كمال

اعتبار، امكان ھر گونه افزايش تعداد را 

 .طرح سلب كرده استی ھم از مجر

 

 تداوم یتوقف توزيع سبدھا به معنا

 تغذيه است سوء

؛ كارشناس مسوول برنامه یمينا ميناي

تغذيه كودكان وزارت بھداشت از مشكل 

 ایايجاد شده در مسير تامين اعتبار بر

. كند ی غذايي ابراز تاسف میتھيه سبدھا

به نظر اين كارشناس، ھر گونه سكته در 

استمرار توزيع اين سبدھا به منزله توقف 

رفع   -در رسيدن به اھداف برنامه 

 .است -تغذيه كودكان  سوء

 ١٣٠٠يك كودك در طول روز حداكثر به 

كودكان دچار .   نياز داردیكيلو كالر

 یتغذيه به علت فقر، معموh غذاي سوء

زا بوده و  یاند كه صرفا انرژ خورده

 در بدن صورت یساز بنابراين، ساخت و

اين .  شود ی انجام نمیگيرد و رشد ینم

 و یكودكان معموh از ميوه و سبز

ھا  ی ريز مغذیحبوبات و پروتيين كه حاو

و موثر در رشد كودكان است، به دليل 

اند و صرفا   قيمت محروم بودهیگران

امروز از .  اند كن خورده سير  شكمیغذاھا

مجموع حدود ھفت ميليون كودك كمتر از 

شش سال در كشور، حدود پنج درصد 

 از سوءتغذيه ھستند ی ناشیدچار كم وزن

 درصد اين ٥٠  یكه علت كم وزن

 .كودكان، فقر است

پوشش ما «كند كه  ی البته تاييد میميناي

 و ممكن است تمام »صددرصد نيست

كودكان دچار سوءتغذيه در كشور 

 نشده باشند، چون وزارت یشناساي

 آمار و یبھداشت صرفا از كودكان

گزارش دارد كه وضعيت س3مت آنھا در 

 بھداشت و درمان ثبت شده در یھا شبكه

كه كودكان فاقد شناسنامه و يحال

 محروم و یھا نشين كه در دھك حاشيه

فقير كشور قرار دارند، ممكن است به 

 مورد پايش ی خانواده، حتیدليل ناآگاھ

س3مت ھم قرار نگرفته باشند كه در 

صورت نام آنھا بعنوان كودك دچار  اين

 .شود ی ثبت نمیتغذيه در ھيچ فھرست سوء

كه بنا بر اع3م وزارت بھداشت، يدر حال

 سيستان و بلوچستان، كرمان، یھا استان

ھرمزگان، بوشھر، كھگيلويه و 

احمد، خوزستان و اي3م به عنوان  بوير

 ی معرفی غذايیاستان دچار ناامن ھفت

 یاند، مطالعات وزارت بھداشت ط شده

 ١٨  ی ال١٥ از شيوع ٩٠ و ٨٠دھه 

تغذيه در كودكان كمتر از   سوءیدرصد

 .سال كشور خبر داده است شش

 

مسووhن وزارت بھداشت كه آمار 

مبت3 به   –كودكان دچار اخت3ل رشد

، كاھش دور سر، ی قد، كم وزنیكوتاھ

را حدود   –ھا  یكمبود دريافت ريز مغذ

گويند  یاند، م  ھزار نفر اع3م كرده٨٠٠

سال   ھزار كودك كمتر از شش٤٠٠كه 

 ٥٠ ھستند كه یدر كشور دچار كم وزن

 به دليل یدرصد از موارد كم وزن

 بوده ی از فقر اقتصادیتغذيه ناش سوء

 .است

  به وسعت واقعيتیخاطرات

 یشايد ما، امروز و در تھران، تصور

 از اين یا نداشته باشيم از اينكه در گوشه

توانند  ی ھستند كه نمیھاي كشور، خانواده

اما اين .   را تھيه كنندی مواد غذايیبرخ

ما اين واقعيت را از .  واقعيت وجود دارد

 نزديك مشاھده كرديم

 سال گذشته به تمام ١٢ در طولیكمال

تغذيه   برنامه رفع سوءینقاط محل اجرا

كودكان كمتر از شش سال مراجعه كرده 

 دارد از اين مشاھدات كه یوخاطرات

 آنھا، او را به چند لحظه سكوت یيادآور

 .دارد یوام

گفتم توزيع غذا در روستا  اوايل مي

 بھزيستي با برنامه ما تداخل دارد یمھدھا

 .و بايد متوقف شود

.  در زابلیا رفتيم به روستا مھد منطقه

كودكي را نشانم دادند كه پدرش به علت 

اعتياد فوت كرده بود و مادر بعلت قاچاق 

بچه با عمه معتادش .   بودیمواد زندان

كرد و به مدير مھد گفته بود تنھا ي میزندگ

 ساعت يك ٢٤كه در طول ی وعده غذاي

 روستا مھد یخورد، ھمين غذا یروز م

 ی برایاست و در خانه كودك، چيز

 * ...خوردن وجود نداشت
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 ٢٤ھ�ای   کانال جديد  ب�رن�ام�ه
س��اع��ت��ه خ��ود را در ش��ب��ک��ه 

از م��اھ���واره "  ن��گ��اه ش��م��ا" 
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متن زير نامه عايشه مدرسی، مادر بھنام 

ابراھيم زاده است که بدست کميته مبارزه 

عايشه .  برای آزادی زندانيان رسيده است

 :مدرسی در نامه اش ميگويد

من عايشه مدرسی، مادر بھنام ابراھيم 

زاده فعال کارگر و از اعضای جمعيت 

دفاع از کودکان کار و خيابان ھستم که 

 .در زندان رجايی شھر زندانی است

، ١٣٨٩ خردادماه ٢٢پسرم بھنام در

توسط ماموران امنيتی دستگير و ابتدا به 

اما پس از .   سال حبس محکوم شد۵

بازگشايى پرونده جديد، از سوی شعبه 

 به »دادگاه انق3ب اس3می تھران«  ١۵

، محاکمه و به »قاضی صلواتی«رياست 

اتھام تبانی و ارتباط با سازمان مجاھدين 

از داخل زندان و تبليغ عليه نظام از 

طريق ارتباط با شما، و ھمچنين به اتھام 

ارتقاء حقوق کارگری از درون زندان به 

 ماه زندان محکوم شده ۶ سال و ٩تحمل 

 . است

 ماه »سودويند«نھاد غيردولتی اتريشی 

 را »ھا ر«گذشته جايزه جايزه حقوق بشر 

ھمانطور که .  به پسرم بھنام اھدا کرد

 به افرادی »سودويند«اط3ع داريد جايزه 

که سھمی در حفظ و ارتقای حقوق بشر 

 .شود دارند، اعطا می

کنم و شادمانم که  من به فرزندم افتخار می

فرزندی دارم که به وظايف انسانی خود 

 . عمل ميکند

از شما و از ھمه کسانی که به انسانيت 

ارج می نھند، تقاضا دارم که بھنام را به 

 ١۶اش و مخصوصا پسر  من و خانواده

برد  اش که از سرطان خون رنج می ساله

 .برگردانيد

 با تشکر بسيار،

 عايشه مدرسی

 

 : عايشه مدرسی مادر بھنام ابراھيم زاده
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 :منبع خبر گزاری ايسنا

ای در ايران نشان  مطالعات مختلف تغذيه

اند که سوء تغذيه در ابعاد مختلف در  داده

برخی از نقاط مختلف کشور از جمله 

 .استان کرمان وجود دارد

سوء تغذيه پروتئين انرژی در کودکان  

ھا از جمله   سال و کمبود ريزمغذی۵زير 

از  .D و A ھای آھن، روی و ويتامين

ھای متابوليک  سوی ديگر، روند بيماری

مرتبط با تغذيه از جمله چاقی، ديابت، 

ھای قبلی و عروقی و انواع  بيماری

ھا روند رو به گسترش و ھشدار  سرطان

 .کند ای را طی می دھنده

اي3م، کھکيلويه و بوير احمد، سيستان و 

بلوچستان، بوشھر، خوزستان، کرمان و 

ھرمزگان از جمله استانھايی ھستند که 

بيشترين آمار کودکان دچار سوء تغذيه را 

 کشور یساير استانھادر .  در کشور دارند

نيز با توجه به ميزان جمعيت استانی، 

 .تعداد کودکان دچار سوء تغذيه کم نيست

دسترسی ناکافی به غذای کافی و سالم  

 ۶علل اصلی سوء تغذيه در کودکان زير 

سوء تغذيه در .  استسال استان کرمان 

مناطق جنوبی استان کرمان بيشتر شيوع 

دارد که دليل عمده آن نيز به مسائل 

 .گردد اقتصادی اين منطقه بر می

پيامدھای سوءتغذيه در کودکان، موجب 

کم شدن توان ذھنی و جسمی که شاخص 

ھای جسمی شامل hغری، چاقی، کوتاه 

 .قدی يا کم وزنی است، خواھد شد

بر اساس گزارش دفتر بھبود تغذيه در 

، در صد کوتاه قدی کودکان زير ٨٢سال 

 بود که در سال ۴.٧ سال استان کرمان ۵

 رسيده ۶.٨، درصد اين شاخص به ٨٩

، درصد کم ٨٢است ضمن آنکه در سال 

 ۵.۴ سال استان ۵وزنی کودکان زير 

 درصد رسيده ۴.١ به ٨٩بوده که در سال 

 .است

 درصد hغری کودکان زير ٨٢در سال 

در     بوده که٣.٧    سال استان کرمان۵

 درصد ۴ اين شاخص به ١٣٨٩سال 

 درصد چاقی ۵.۴رسيده است ضمن آنکه 

 در استان ٧٧ سال در سال ۵کودکان زير 

 اين شاخص ٨۶کرمان بوده که در سال 

 رسيده بود و در سال ھای ديگر ۶.٨به 

 .اين شاخص صفر بوده است

 

ميزان سوء تغذيه به دليل کمبود ريز 

 مغزی

سوءتغذيه مربوط به کمبود روی  

 در استان ٩١در سال )  ريزمغذی(

 :کرمان

 ماھه در ٢٣ تا ١۵ درصد کودکان ٢٠

ميانگين کل کشور دارای کمبود روی می 

ھای کھنوج،  شھرستان  باشند که در

 درصدی و ١٩رودبار جنوب، شاھد سھم 

در شھرستانھای زرند، کوھبنان، راور، 

 درصد و در شھرستانھای ٣٠رفسنجان 

بافت، بردسير، بم، جيرفت، سيرجان، 

 ١۵ درصد کودکان ٣١شھربابک که در 

 . ماھه دچار کمبود روی ھستند٢٣تا 

 ساله ميانگين کل ۶ درصد کودکان ١٣

رنج  A  ويتامين و کشور از کمبود روی

 .می برند

 

در کشور و به ويژه در  D کمبود ويتامين

 :بين کودکان استان کرمان

 ٢٣ تا ١۵ درصد از کودکان بين ٢۴ 

ماھه ميانگين کل کشور دچار کمبود 

 . می باشند D ويتامين

 ساله ميانگين کل ۶ درصد از کودکان ۶٢

  D کشور دارای کمبود ويتامين

 ماھه ٢٣ تا ١۵ درصد از کودکان٢٠.٧

ميانگين کل کشور دچار کم خونی 

 . ھستند)ھموگلوبين پايين(

 درصد کودکان کل کشور دچار کم ١١

 .خونی می باشند

اط3عات فوق بر اساس گزارش اوليه 

مطالعه پورا دفتر بھبود تغذيه وزارت 

 . ثبت شده است١٣٩١بھداشت در سال 

 

ھزار کودک تحت حمايت که بايد ١٠فقط 

  برابر شود٣

شرط hزم افزايش توان اقتصادی مردم و 

ای از  شرط کافی افزايش سواد تغذيه

راھکارھای اساسی برای حل سوء تغذيه 

ھای فعال  NGO :در بين کودکان است،

در حد وسيعی در اين زمينه در کشور و 

به ويژه استان کرمان وجود ندارد، کمک 

فعال در استان در حاشيه  NGO ھای چند

شھر کرمان گاھا توسط قائم مقام دانشگاه 

در امور خيريه توزيع غذا صورت گرفته 

در کودکان تحت حمايت کميته امداد .  است

 .ھزار کودک است١٠  فقطحال حاضر

 

 افزايش خانوارھای زير خط فقر

خانوارھای زير خط فقر   ، سال اخير٢در 

رو به افزايش ھستند که اين موضوع به 

برای حل .  زده استسوء تغذيه دامن 

مشکل سوء تغذيه بايد درآمد جامعه تغيير 

پيدا کند تا خانوارھا از زير خط فقر 

 . *بيرون بيايند
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اش را  کودکی که زندانی شدن والدين

کند، بيش از سايرين در  تجربه می

معرض مشک3ت روانی و رفتاری از 

 .جمله اضطراب، خشم و افسردگی است

ھدف اين مقاله نگاھی انتقادی به برخی 

از رفتارھای اطرافيان، والدين زندانی يا 

نھادھای مدنی است که اگر چه برای 

کمک به کودک يا برای جلب توجه جامعه 

به شرايط کودکان انجام می شوند، اما 

ممکن است خطراتی را نيز برای کودک 

 .به ھمراه داشته باشند

ھا گاه در خلوت و با رفتارھای  آن

شخصی با کودک و گاه در فضای 

زنند که حتی  عمومی دست به اقداماتی می

آسيب زننده است و شرايط را برای 

 .کند چه ھست سخت تر می کودک از آن

کودک فرد زندانی با گذار سالم از 

ترامايی که تجربه کرده است خواھد 

توانست تا روابط عاطفی، اجتماعی و 

يکی از مھم .  حرفه ای سالمی برقرار کند

ترين مراحل اين دوران گذار، داشتن 

حمايت کافی و درست از سوی اطرافيان 

و جامعه است که شامل مواجه شدن 

اش با احساساتش  درست خود و اطرافيان

 .شود می

کودک چه زمانی که قربانی فرض 

شود و چه زمانی که ناديده گرفته  می

تواند مواجھه درستی با  شود، نمی می

احساسات خودش داشته باشد و به اين 

ترتيب عبور از تراما برای او به طور 

زمانی که کودک .  کامل اتفاق نخواھد افتاد

شود، با ديده ترحم به او  قربانی فرض می

محور با او -شود و رابطه نياز نگاه می

شود، کودک فرصتی برای  برقرار می

ھای واقعی خودش  بيان و مواجھه با حس

 .کند را پيدا نمی

ھايی که گاه غلو  اطرافيان کودک حس

دھند، از  شده است را به او نسبت می

زنند و امکانی برای  زبان او حرف می

. کنند مواجھه کودک با حسش برقرار نمی

ھای  به اين ترتيب کودک مسئوليت حس

 .خودش را نيز برعھده نخواھد گرفت

به عنوان مثال از يک سو کودک متوجه 

ھای  خشم احتمالی به عنوان يکی از حس

 -زندانی شدن والدين-طبيعی بعد از تراما

نخواھد شد و از سوی ديگر اين حق را 

برای خود قايل خواھد بود که خشم خود 

را در غالب رفتار خشونت آميز با 

 .ديگران بروز دھد

کودک ھمچنين تمرينی برای شناخت حس 

خود نداشته است و اين ضعف در 

بزرگسالی، به صورت ناتوانی در 

تشخيص حس ديگران و امکان ھمدردی 

زمانی که .  کند ھا بروز پيدا می با آن

شود که در مثال  کودک ناديده گرفته می

مشخص ما، يعنی تجربه زندانی شدن 

والدين، عموما به دليل انگ خوردن از 

سوی جامعه است، باز ھم ھمين روند 

 .شود تکرار می

گرچه عموما افراد، چنين کودکانی را 

بيشتر از کودکی که مورد ترحم واقع 

دانند، اما  شده، مستحق دلسوزی می

روندی که در بھبود ھر دو کودک طی 

شود، از يک جنبه مھم به ھم شباھت  می

ھيچ کدام فرصت مواجھه با :  دارد

 .ھای واقعی خود را پيدا نکرده اند حس

  پروسه درک حس کودک و مواجه کردن

ھای نخست و  کودک با آن به عنوان قدم

ھای  کمک به او در پذيرش مسئوليت حس

خودش به عنوان قدم مھم نھايی، آسان 

از ھمين رو و به دليل نشناختن .  نيست

آثار و تبعات منفی طی نشدن سالم اين 

پروسه و ھمچنين نبود تحقيقات کافی در 

ايران در مورد کودکان با تجربه زندانی 

ھا  شان، برخی از خانواده شدن والدين

ھای ميان بر و البته ناسالمی را پيش  راه

 .گيرند می

به عنوان مثال مواجه کردن کودک با 

شرايط کودکان مشابه يا با شرايطی بدتر، 

نه تنھا در مورد .  ھاست يکی از اين روش

کودکان زندانيان، بلکه در مورد کودکان 

با شرايط عادی، اين روش توسط برخی 

رود و کودک وادار  از والدين به کار می

شود  ھای ديگران می به ديدن رنج يا چالش

تا بداند تنھا نيست يا شرايط بدتری ھم 

 .وجود دارد

ترديدی نيست که ديدن رنج ديگران، 

درک حس سايرين و دانستن شرايط 

ھای مھم، کاربردی  متفاوت، از جمله راه

و قابل استفاده برای کمک به کودک در 

ديدن شرايط از زوايای مختلف، عبور از 

خودخواھی و توانمند شدن در ھمدردی 

 .است

اما به کاربردن اين روش بعنوان 

جايگزين مسير بھبود کودکی که با تراما 

 تواند آسيبھای روانی  مواجه شده، می

د��ن ز��ا�ی�ن؛  � 

 ه�� ��2ا��  ه�� ا3���G، .�ی/ *�5ی�
 بی بی سی  فارسی 



١٢٩شماره  ٢٥ 
د��ن ������ � 
 . . .ادامه از صفحه پيش 

به اين .  جبران ناپذيری به کودک بزند

ھای کودکان  ترتيب يکی ديگر از چالش

زندانيان، نحوه ارتباط برقرار کردن 

 .ھاست والدين شان با آن

برای توضيح تفاوت مسير ميان بر ذکر 

شده در باh با مسير سالم، شرح يک مثال 

کودکی را در :  تواند کمک کننده باشد می

اش زندانی  نظر بگيريد که يکی از والدين

تواند  نگھدارنده کودک که می.  شده اند

يکی از والدين بيرون از زندان باشد ت3ش 

کند تا احساس کودک را از زبان  می

کودک ممکن است به .  خودش متوجه شود

دليل سن يا تمرين نداشتن، از بيان دقيق 

 .حس خودش عاجز باشد

نگھدارنده از طريق نمايش اشکال يا در 

ھای مختلف، به کودک  اختيار گذاشتن مثال

کند تا نزديک ترين حس به  کمک می

اين .  حالت درونی خودش را کشف کند

شود و  کار، به طور مرتب انجام می

کند تا به جای غر  کودک کم کم تمرين می

زدن، ناله کردن، گريه کردن يا پرخاش 

 .کردن، احساسات خود را بيان کند

کند تا  نگھدارنده کودک ھمچنين ت3ش می

تواند  بھترين راھی که کودک می

نقاشی، .  احساساتش را بروز دھد پيدا کند

نامه، بازی فکری يا بازی ھيجانی، انواع 

تواند به کودک در  ھايی است که می روش

 .ھايش کمک کند بروز حس

اش رابطه مستقيم با فرد زندانی  اگر حس

يا زندانی شدن او دارد، ساده ترين و در 

.  و گوست دسترس ترين راه، گفت

دھد  نگھدارنده به کودک اين امکان را می

ھای خود را بروز دھد، حتی اگر  تا حس

ھا، مانند خشم از فرد زندانی يا  اين حس

حتی تنفر، برای شنونده آزار دھنده باشد، 

اش اھميت زيادی در بھبود  اما شنيده شدن

 .رابطه و التيام حس کودک دارد

پس از شنيدن دقيق، شنونده يا ھمان 

تواند به کودک کمک  نگھدارنده کودک می

ھای ديگری را  کند تا اگر hزم است حس

جايگزين کند، به او به درک شرايط فرد 

زندانی کمک کند و در نھايت کودک را 

 .در مسير عبور از تراما ھمراھی کند

اين موضوع، در رابطه با ھر فردی که 

در زندان است و با ھر جرمی صادق 

شايد تنھا مورد استثنا، والدينی باشند .  است

اند يا   که يا به دليل کودک آزاری در زندان

شان، کودک از آنھا آزار  در زمان آزادی

 .ديده يا رابطه مطلوبی با آنھا نداشته است

در ساير موارد، کمک به کودک برای 

تواند به  ھای خودش، می درک حس

صورت غير مستقيم به اص3ح رابطه 

کودک و فرد زندانی کمک کند که خودش 

ھای  ترين عوامل بھبود آسيب يکی از مھم

اما .  ناشی از زندانی شدن والدين است

ھايی را  زمانی که نگھدارنده کودک حس

دھد که لزوما احساس  به کودک نسبت می

درونی کودک نيست و يا از کودک انتظار 

دارد تا طور خاصی احساس کند، مث3 

اگه "و يا "  کنه بچه خوب که گريه نمی"

ت ھم )زندانی(مامان /ناراحت باشی، بابا

نه تنھا به ترميم "  شه ناراحت می

اش  ھای ناشی از زندانی شدن والدين آسيب

کمکی نکرده، بلکه برعکس با ايجاد حس 

عذاب وجدان يا گناه نسبت به احساس 

اش او را وادار به فروخوردن  واقعی

احساس درونی اش می کند که نتيجه اش 

 .تواند انزواطلبی يا پرخاشگری باشد می

يادآوری اين نکته ضروری است که 

ھميشه دليل بروز واکنش کودک توسط 

سايرين قابل تشخيص نيست، پس ممکن 

ھايی که  ھا ھيچ گاه متوجه آسيب است آن

 .اند نباشند به کودک وارد کرده

آنچه تا اين جا گفته شد رفتار مستقيم 

اما گاه .  نزديکان و اطرافيان کودک بود

ھا و افراد، مانند نھادھای  برخی از گروه

غيرانتفاعی فعال حوزه کودکان و حتی 

خانواده و نزديکان کودکان به منظور 

کمک به کودک يا جلب حمايت برای 

ھايی مانند زندانی  کودکانی که با آسيب

شان، کارکودک، يا خشونت  شدن والدين

مواجه اند، از نام و شرايط کودک استفاده 

کنند تا ترحم و توجه سايرين را جلب  می

 .کنند

انتشار نامه با عنوان کودک، نشر تصاوير 

کودکان و منتشر کردن داستان ترحم آميز 

ھايی از اين نوع  توان نمونه کودکان را می

در اين حالت، حتی اين .  رفتارھا دانست

چه در فضای مجازی رخ  استدhل که آن

دھد، دور از نگاه امروز کودک است،  می

کمکی به مجاز دانستن استفاده از اين 

 .کند ھا نمی روش

اگر مخاطب اين فعاليتھا، کودکان نيستند، 

استفاده ابزاری از کودک شده و نقض 

از سوی .  حقوق کودک رخ داده است

ديگر نه تنھا احساس کنونی کودک ناديده 

ھای دور  گرفته شده، که کودک طی سال

با (يا حتی نزديک و بطور مستقيم 

از (يا غير مستقيم )  جستجوی شخصی

در )  ھا طريق واکنش مخاطبان آن نوشته

ھايی که به نامش صورت  جريان فعاليت

ھای  گرفته قرار خواھد گرفت و آسيب

تازه ای را مانند قربانی فرض شدن، 

تثبيت پروسه قربانی شدن، ناديده گرفته 

شدن احساسات و خشم فروخورده در 

 .سنين باhتر تجربه خواھد کرد

ھرچند اگر کودک به دليل شرايط 

خانوادگی، فردی يا اجتماعی امکان عبور 

 ممکن است  از اين شرايط را داشته باشد،

در آينده آثار روانی به جا مانده از چنين 

به .  ترامايی را از کودکی به دوش بکشد

توان  اين ترتيب نه ھر رفتاری را می

حمايت ناميد و نه ھر حمايتی از کودک 

 *.سالم و کمک کننده است
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 بر اثر ،بر اساس آخرين اخبار رسيده

پايداری و استقامت محمود بھشتی 

لنگرودی سخنگوی پيشين کانون صنفی 

 روز اعتصاب ٢٢معلمان ايران، بعد از 

غذا در اعتراض به حکم صادره مسئولين 

 .امر را مجبور به عقب نشينی نمود

 محمود بھشتی لنگرودی با دريافت 

مرخصی حاضر به شکستن اعتصاب 

 .غذای خود شد

محمود بھشتی لنگرودی، پيش تر با 

 آذر در ۵ای اع3م کرد که از  انتشار نامه

 سال زندان خود، ٩اعتراض به حکم 

 .دست به اعتصاب غذای مجدد خواھد زد

در بخشی از اين نامه با انتقاد از عدم 

رسيدگی مسئوhن به خواسته اين زندانی 

"آمده است  سال از عمرم را ٢۵من : 

صرف تعليم و تربيت فرزندان اين مرز و 

ام، بديھی است که مسئوليت ھر  بوم کرده

اتفاق ناخوشايندی که طی دوران اعتصاب 

غذا متوجه من شود به عھده کسانی است 

که ظلم مذکور را در حق من مرتکب شده 

و يا در برابر اين داخواھی بی تفاوتی 

 ".اختيار کرده اند

آقای بھشتی اع3م کرده که اين بار، تا 

رسيدن به خواسته ھايش به اعتصاب غذا 

 .ادامه خواھد داد

سخنگوی پيشين کانون صنفی معلمان 

ايران در مھرماه نيز در اعتراض به حکم 

و وضعيتش در زندان برای مدتی دست به 

 .اعتصاب غذا زد

محمد حبيبی از اعضای ھيات مديره 

کانون صنفی معلمان ايران پيشتر گفته بود 

فقط پنج دقيقه "که در جلسه محاکمه 

فرصت دفاع به ايشان داده بودند و با 

وجود اعتراضات ايشان، در طول اين 

سالھا ھيچ تغييری در اين حکم ناعادhنه 

 ."ايجاد نشده است

 ١٣٨٨محمود بھشتی نخستين بار در سال 

 .يک روز بازداشت شد

 شھريور ماه سالجاری مجددا ١۵او 

بازداشت شد و در زندان اوين حبس 

پيش از زندانی شدن به قيد وثيقه .  گرديد

 . ميليون تومانی آزاد شده بود١۵٠

وی بيش از دو سال پيش از سوی شعبه 

 دادگاه انق3ب به رياست قاضی ١۵

 .صلواتی به زندان محکوم شد

اع3م ١٣٩٢حکم آقای بھشتی در خرداد 

شد و او ھمزمان در صفحه شخصی 

"فيسبوک خود اع3م کرد آقای صلواتی : 

چھارسال .  حکمم را به من اب3غ کرد

زندان به اتھام اجتماع و تبانی عليه امنيت 

ملی، يک سال زندان به اتھام تبليغ عليه 

 ".نظام

با احتساب چھار سال حبس تعليقی، جمعا "

 ". سال زندان، به ھمين راحتی٩می شود 

در مدت بيست روز از اعتصاب غذای 

وضعيت جسمی بسيار بدی داشت و 

 .وزنش به حداقل ممکن رسيده است

در بعضی روزھا به لحاظ بدنی با افت 

فشار شديد مواجه می شد و حتی چندبار 

ھم به ايشان سرم وصل شده است که با 

توجه به وضعيت جسمی و  سنی در 

 .شرايط خطرناک بسر می برد

 

حمايت گسترده معلمان کشور از معلم 

 زندانی محمود بھشتی لنگرودی

ھمزمان با ھفدمين روز اعتصاب غذای 

محمود بھشتی، جامعه ی فرھنگيان در 

بسياری از شھرھای کشوردر حمايت از 

اين فعال صنفی و ديگر معلمان زندانی در 

 .پياده روی گسترده ای شرکت کردند

 جمعی از معلمان ٩٤آذر ٢٠روز جمعه 

در تھران، hھيجان، قزوين و سنندج در 

حمايت از معلم زندانی محمود بھشتی 

لنگرودی دست به تجمع و راھپيمايی 

 .زدند

در تھران تجمعی به ھمين مناسبت در 

 .پارک hله برگزار شد

در سنندج، معلمان دست به راھپيمايی 

 . زدند

در hھيجان و قزوين نيز معلمان تجمعھای 

 .اعتراضی برگزار کردند

معلمان تجمع کننده در شھرھای مختلف 

خواستار لغو احکام ظالمانه عليه محمود 

بھشتی لنگرودی سخنگوی سابق کانون 

 *.صنفی معلمان و آزادی وی گرديدند
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 ھزار کودک در سيستان و ١٠٠

 !بلوچستان از تحصيل بازمانده اند

عليرضا نخعی، مدير کل آموزش :  ايسنا

و پرورش استان سيستان و بلوچستان از 

 ھزار کودک اين استان از ١٠٠بازماندن 

 درصد ٣٠تحصيل خبر داد و گفت حدود 

 »سرباز«اين دانش آموزان در شھرستان 

 استان سيستان و بلوچستان به دليل .ھستند

سواد  بيشترين بی   دارای»شرايط خاص«

 .و بازمانده از تحصيل در ايران است

کمبود فضا نسبت به سرانه آموزشی، 

کمبود نيروی آموزشی و شرايط اقتصادی 

و معيشتی استان سيستان و بلوچستان 

آموزان اين  دhيل ترک تحصيل دانش

 .روند استان به شمار می

آموزش و پرورش اين استان مرداد ماه 

 ھزار ١۴٩سال جاری اع3م کرده بود که 

 کودک در اين استان از تحصيل ٣٩۵و 

 .اند بازمانده

 ھزار ٧۴٠در استان سيستان و بلوچستان 

 نفر hزم التعليم وجود دارد که ٨٨٧و 

 نفر از آنان ۴٩٢ ھزار و ۵٩١تنھا 

بيشترين   .مشغول به تحصيل ھستند

بازماندگان از تحصيل در اين استان در 

 * .مقطع متوسطه ھستند

 ھزار کودک در ايران دچار سوء ٨٠٠

 تغذيه ھستند

 ھزار کودک ايرانی معادل يک ٨٠٠

چھارم تمام کودکان ايرانی دچار سوء 

مصرف پروتئين ھستند که اين موضوع 

شود تکامل مغزی برای اين  سبب می

 .افراد شکل نگيرد

 عامل اصلی در بروز سوء ٤ بطور کلی 

تغذيه کودکان نقش دارند که عبارتند از 

فقر، نبود موادغذايی در محل، 

. ھا ای و ابت3 به بيماری ھای تغذيه ناآگاھی

 ٤ھمچنين برای بھبود تغذيه کودکان بايد 

عامل اساسی شامل درآمد، دسترسی به 

ای و دسترسی  غذا، فرھنگ و سواد تغذيه

 .*ھا به خدمات بھداشتی و کنترل بيماری

 

 ھزار نفر در مقطع ١٨٠ترک تحصيل 

 متوسطه

 ميليون نفر ١در مجموع از :  ايلنا

آموزی که در پايه سوم راھنمايی در  دانش

اند، در   فارغ التحصيل شده٩١-٩٠سال 

ھا به   ھزار نفر از آن١٨٠، ٩۴-٩٣سال 

اند و به نوعی ترک  پايان دوره نرسيده

 ھزار نفر ۴٠سال اول .  اند تحصيل کرده

 ازدواج .اند و سالھای بعد بيشتر کم شده

آموزان مانع از ادامه  زودھنگام دانش

تحصيل دختران در برخی از استانھا شده 

 .است

 

  کودکان و تغذيه

ھيجده درصد کودکان ايرانی دچارسوء 

 ميليون ايرانی ٤٧تغذيه شديد ھستند و 

اين .  غذای نا مناسب مصرف می کنند 

امر موجب بروز سوء تغذيه در جمعيت 

زيادی از کشور شده است ، در اين بين 

کودکان بيش از ھمه در معرض خطر 

کمبود برخی ريز .  سوء تغذيه ھستند 

مغذی ھا از سال گذشته در کشور چند 

 برابر شده است 

 ٩٤خبر گزاری عصر ايران در خرداد 

آمار سوء تغذيه شديد کودکان در ايران را 

 ٨٠٠بر اساس آن حدود  منتشر کرد که

 سال ايرانی از سوء ٦ھزار کودک زير 

تغذيه شديد رنج ميبرند که حدود يک 

 ٦(چھارم کل کودکان ايرانی در اين سن 

عدم رشد مغزی کودکان تا .  است)  سالگی

شش سالگی سبب تخريب اساسی مغزمی 

گردد و بطور برگشت ناپذيری کودک 

به .   دبرای ھميشه صدمه جدی می بين

 در صد کودکان در ٥٠دليل سوء تغذيه 

سه استان اي3م ، بوشھر و کرمان با 

معضل کم وزنی، کوتاھی قد و کاھش 

  ." اندازه دور سر ، دچارند

 

چھار نوجوان در زندان سنندج در خطر 

 !اعدام

، سن ١٣٧۴ـ يوسف محمدی، متولد ١

 سال، زير حکم اعدام ١۴: زمان بازداشت

 در زندان سنندج

، سن ١٣٧۶ـ ھيمن اورامی نژاد، متولد ٢

 ماه، زير ٩ سال و ١٧:  زمان بازداشت

 . حکم اعدام در زندان سنندج

، سن ١٣٧۴ـ سياوش محمودی، متولد ٣

 سال، زير حکم اعدام ١٧: زمان بازداشت

ــ آمانج حسينی ۴.  در زندان سنندج

 سال، ١٧:  ، سن زمان بازداشت)اويسی(

 . زير حکم اعدام در زندان سنندج

جمھوری اس3می كه با اجرای احكام 

اعدام بر عليه كودكان و نوجوانان شناخته 

شده است، ميكوشد اجرای احكام اعدام بر 

 .عليه جوانان و نوجوانان را شدت بخشد

 دولت روحانی رکورد اعدام ھا در پانزده 

 

 گرد آوری و تنظيم
 لي_  يوسفی
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 . . .ادامه خبر ھا از صفحه پيش 

کارنامه .  سال اخير را شکسته است

 اعدام ٨٢٥يکسال اول دولت روحانی با 

 . ثبت شد

 سال، در ١٨ده ھا کودک و نوجوان زير 

زندانھا اسير دست حکومت اس3می 

 ساله ١٨حکومت اس3می منتظر .  ھستند

 . شدن آنھا است تا اعدامشان کند

 

 نوزاد معتاد در تھران ٢تولد روزانه  

   :تسنيم

فاطمه دانشور رئيس کميته اجتماعی 

ھای  شورای شھر تھران با اشاره به آسيب

خواب و معتاد شھر  اجتماعی زنان کارتن

تھران و افزايش آمار تولد نوزادان معتاد 

از زنان کارتنخواب و معتاد پايتخت 

در حال حاضر آمار دقيقی :   اظھار کرد

از وhدت نوزدان معتاد در تھران وجود 

ندارد و تنھا آمار موجود، آمار مراجعات 

خواب به بيمارستانھا  زايمان زنان کارتن

ھايی که با برخی از  طبق مصاحبه.  است

مسئوhن تعدادی از بيمارستانھای تھران 

  آمار وhدت »مھديه«از جمله بيمارستان 

نوزادان معتاد افزايش چشمگيری داشته 

 ٤ تا ٣در گذشته گزارش وhدت .  است

نوزاد معتاد در ھر ماه به دست ما 

رسيد ولی آمار وhدت نوزادان  می

شدت    خواب در حال حاضر به کارت

 تولد در ٢افزايش يافته و بطور ميانگين 

 .شود ھرروز گزارش می

 ھزار نوزاد از مادران معتاد، ٧٠ساhنه 

 ..متولد می شوند

 

  مدرسه خشتی و گلی در کشور ٥٠٠

رئيس سازمان نوسازی ، توسعه وتجھيز 

 ک3س درس ٥٠٠:  مدارس کشور گفت

خشتی و گلی در کشور وجود دارد که 

 .بازسازی آنھا ضروری است

اين مدارس بيشتر در استان ھای 

خراسان، مازندران و سيستان وبلوچستان 

 .ھستند

 ھزار ٥٣٠ ھزار مدرسه درقالب ٩٥

ک3س درس در کشور داريم که يک سوم 

 .آنھا نياز به بازسازی و مرمت دارند

 

 ياران مقابل مجلس  تجمع آموزش

ياران نھضت سواد آموزی در  آموزش

اعتراض به وضعيت استخدامی خود 

مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار 

رسيدگی به وضعيت استخدامی خود 

به گفته يکی از تجمع کنندگان .  شدند

ياران نھضت سوادآموزی و  آموزش

شاغ3ن در طرح آموزش فرد به فرد 

مورد تبعيض واقع شدند و نوع قرارداد 

آنھا تغيير کرده و شماری از آنھا اخراج 

 .شده اند

 
تجمع اعتراضی گروھی ازفرھنگيان 

 بازنشسته قروه

،تعدادی ٩٤ آبانماه ١٢روز سه شنبه 

ازفرھنگيان بازنشسته، شھرستان قروه، 

در اعتراض نگرفتن حق بيمه به مدت 

سال و حقوق و مطالبات عقب  يک

شان در محل کانون بازنشستگی  افتاده

فرھنگيان شھرستان قروه واقع درخيابان 

ج3ل الدين، تجمع اعتراضی کرده و 

اين .  خواھان رسيدگی به شکاياتشان شدند

آبان ھمزمان با ١٢اعتصاب روز 

اعتراضات معلمان بازنشسته در ساير 

 .شھرھا بود

 
 

مرگ يک مادر و نوزاد در بيمارستان 
 چابھار

ای به نام خير النساء جدگال   ساله٢٣مادر

جھت زايمان )   آذر١٢(که پنجشنبه گذشته 

به بيمارستان امام علی چابھار منتقل شده 

و جا "  کنده شدن سر نوزاد"بود در اثر 

ماندن جسم نوزاد در بدن مادر جان خود 

 .را از دست داد

در ھنگام زايمان در اثر فشاری که ماما 

به سر نوزاد ايجاد کرده سر کنده شده 

است و ماما و پزشکان دستپاچه شده و 

برای خارج کردن جسم نوزاد مادر را 

 "جراحی کرده اند

مادر پس از عمل جراحی بھشون نيامده و 

 بستری بود و روز به روز اودر آی سی 

بدنش باد کرده است تا اينکه چند روز بعد 

 "فوت کرده است

خانواده از مسئوhن بيمارستان شکايت 

کرده اند و جسد را ھم خواسته اند اما آنھا 

نکه خبر درز نکند تھديد کرده اند آبرای 

که شکايت شما به جايی نمی رسد و ما 

برای عمل جراحی و ھزينه بيمارستان 

 ميليون از شما می خواھيم و تا ١١

پرداخت نکنيد جسد را ھم تحويل نمی 

دھيم يا بايد رضايت بدھيد و يا اينکه 

برای پيگيری بايد به زاھدان و شھرستان 

ای نمی گيريد و در نھايت  برويد که نتيجه

 " ميليون را ھم از شما می گيريم١١ما 

خانواده که سواد چندانی نداشته اند و از 

 ميليون از آنھا نگيرند ١١ترس اينکه 

 رضايت داده و جسد را تحويل گرفته اند

 تشييع جنازه مادر و نوزاد که در اثر و

خطای فاحش پزشکی جان خود را در 

بيمارستان امام علی چابھار از دست دادند 

ديروز عصر در شھرستان چابھار 

 .برگزار شد

hزم به ذکر است که آمار مرگ و مير 

مادران و فرزندان در حال وhدت در 

 برابر ٣استان سيستان و بلوچستان 

متوسط کشور است اما وقايعی از اين 

دست بنابر ضعف جامعه مدنی، بيسوادی 

و فقر عليرغم سھل انگاری و خطای 

آشکار پزشکی ھيچگاه مورد پيگيری 

 .قرار نمی گيرند

 

انفجار مين و حادثه دلخراش قطع دست 

 و مجروح شدن يک کودک اھوازی

آذر انفجار مين ١٩روز پنجشنبه   -اھواز

 ايران و عراقباز مانده از دوران جنگ 

موجب قطعی دست و آسيب ديدگی سينه، 

 ساله به نام ١١پا و صورت يک پسر بچه 

 . حمزه عبيداوی شد

 کردن در محوطه پشت  وی در حال بازی

پارک ثامن اhئمه در نزديکی زاغه ارتش 

 با مشاھده شيئى ناشناس روی زمين، آن 
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 دارد و مين در دستش منجر  را بر می

 .شود می

طبق گفته بستگان حمزه، بعد از حادثه 

منتقل "  کرمی"حمزه را به بيمارستان 

 از پدر یکردند اما اين بيمارستان ھزينه ا

 كنند ی درخواست میحمزه جھت بستر

 پدر او و وضعيت یكه بدليل بيكار

 قادر به پرداخت ھزينه نبوده و او یمعيشت

 .را به بيمارستان گلستان منتقل كردند

در چند سال پيش با "  یكرم"بيمارستان 

خمس و زكات مردم تأسيس شد كه قرار 

بود افراد محروم و فقير در آن بصورت 

 به یرايگان درمان شوند اما بعد از چند

 و متعلق به یيك بيمارستان خصوص

 .ثروتمندان مبدل شد

حمزه ساکن کوی صياحی از مناطق 

حاشيه و محروم شھر اھواز است و 

 ساكنان یبرای  تھديدیوجود پادگان نظام

 . باشدیمنطقه م

 

بيمارستانھا کودکان سرطانی بدحال را 

 کنند پذيرش نمی

گذار محک گفت  خبرگزاری ھرانا ـ بنيان

بيمارستانھا از پذيرش کودکان مبت3  که 

به سرطان که اميدی به زندگی ندارند 

طوريکه اين کودکان  کنند، به خودداری می

بيمار که از شھرھای دور مانند سيستان و 

شوند  شھرھای ديگر به تھران منتقل می

 .دچار مشکل پذيرش بيمارستانی ھستند

ساله مبت3 ٢تجربه لحظاتی که يک کودک 

کشد لحظات بسيار  به سرطان؛ درد می

دردآوری است و اگر در بھترين 

تجھيزات، گرانترين داروھا و زيباترين 

ھا نيز بستری شوند با اين  بيمارستان

 .مانند جھنم است وجود دردھای آنان به

 

خود کشی و خود سوزی کودکان دانش 

 آموز

آموز ک3س ششم ابتدايی با  دانش:  تابناک

 .بستن طناب به لوله گاز، خودکشی کرد

آموز اع3م ساکن وی   نام کامل اين دانش

 .الدين بوده است ساکن محله تاج

بر پايه اين گزارش، ھمسايگان او را به 

ھا  اند اما ت3ش مراکز درمانی منتقل کرده

آموز جانش را  نتيجه مانده و اين دانش بی

 .از دست داده است

در سالھای اخير چندين مورد خودکشی و 

آموزان در  خودسوزی کودکان و دانش

 .ايران گزارش شده است

 ساله در محله ١٨بيشتر نيز جوانی 

 . اشنويه خودکشی کرده بود الدين تاج

فاطمه دانشور، عضو شورای شھر تھران 

 تعداد ١٣٨٣ تا ١٣٨١خبر داد که از سال 

 کودک در ايران اقدام به خودکشی ١١١

 ١٣اين کودکان بين ھشت تا .  اند کرده

اند و خودکشی آنھا به شيوه  سال سن داشته

 .مسموميت بوده است

 

 ساله خود را به دار ١۴دختر نوجوان 

 آويخت

دختر نوجوانی در شھرستان   - ھرانا

ماھشھر به نام زھرا آباديان در تاريخ اول 

مھر ماه سال جاری خود را در منزل 

 .برادرانش به دار آويخت

 ساله پيشتر ١۴پدر و مادر اين دختر 

متارکه کرده بودند و پس از ازدواج مجدد 

پدر و عدم رضايت دختر از نامادری 

خود، اين دختر به منزل برادرھايش نقل 

 .مکان کرد تا با آنھا زندگی کند

زھرا آباديان سرانجام پس از پاره ای 

مشک3ت با يکی از برادرانش و در 

وضعيت نااميدی پس از ارسال پيامکی به 

خواھر بزرگترش در منزل برادرانش به 

 .زندگی خود خاتمه می دھد
 

رمان ممنوعيت ازدواج دختران زير ف

 سال ازبکستان٢٠

 قانون خانواده ازبکستان ١٥برپايه ماده 

 و برای ١٨سن ازدواج برای پسران 

 . سال تعيين شده است١٧دختران 

اين بند قانون ھمچنين به ازدواج دختران 

 سالگی در شرايط خاص نيز ١٦در سن 

 .اجازه می دھد

دولت با توجه به فرمان جديد رييس 

يک نھاد   –جمھور به کميته ھای محله ھا 

دستور   -خودجوش محلی در ازبکستان 

داده است که از اين پس به دختران کمتر 

 . سال اجازه ازدواج داده نشود٢٠از سن 

 ٢٠١٢کميته زنان ازبکستان در سال 

پيشنھاد کرده بود که حداقل سن ازدواج 

 سال تعيين شود که با ١٨برای دختران 

 .آن موافقت نشد

 

 ١٨دولت تاجيکستان، حضور افراد زير 

 سال در مساجد را ممنوع اع_م کرد

دولت تاجيکستان برای محدودکردن نفوذ 

 سال در ١٨اس3م، حضور افراد زير 

به رغم .  مساجد را ممنوع اع3م کرد

مخالفت شديد حزب احيای اس3می، اين 

قانون ھمچنين، تحصيل در مدارس 

 سال را ١٨مذھبی برای افراد زير 

ممنوع کرده که از منظر مقامھای 

تاجيکستان، زمين پرورشی مناسبی برای 

 .اس3مگرايان تندرو محسوب می شود

اين کشور دارای مرزی طوhنی با 

افغانستان است که مقر گروه تروريستی 

 .تطالبان اس

 

ولت کانادا يک مدرسه آموزش ھای د

اس_می پاکستان دراين کشوررا تعطيل 

 .کرد

به گزارش خبرگزاری فرانسه، شعبه 

     "الھدی"مدرسه اس3می پاکستانی 

درپی انتشار گزارشھايی مبنی برت3ش 

چھاردختراين مدرسه برای پيوستن به 

. صفوف داعش بطور موقت تعطيل شد

الھدی از معروفترين موسسات آموزش 

 .اس3می درپاکستان به شمار می رود

از مدرسه تا بحال چندين نفر به گروھھای 

 به ،بنا به گزارش.  اس3می پيوسته اند

منظور محافظت از دانش آموزان چنين 

 *.تصميمی اتخاذ گرديده است
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ای عشايری که در مرز استان  در منطقه

وبختياری، خوزستان و  چھارمحال

کھگيلويه و بويراحمد واقع شده، شرايط 

ای است که معلمانش بدون  به گونه

دريافت حق اياب و ذھاب و حقوق حداقلی 

آموزان اين  مشغول خدمت کردن به دانش

 .ھستند

يکی از معلمان مقطع دبيرستان که در 

" بارز و اوره"منطقه محروم و عشايری 

کند، درباره شرايط اين منطقه  تدريس می

اين منطقه دقيقا مرز استان :  گويد می

وبختياری، خوزستان و  چھارمحال

شود و حالت  کھگيلويه و بويراحمد می

شبه جزيره دارد و شرايط در اينجا به 

ای است که از مناطق مرزی  گونه

تر و موقعيت مناسبی از لحاظ  محروم

 .امکانات ندارد

اين منطقه حالت شبه جزيره دارد؛ يعنی 

است،  سه طرف آن را آب محصور کرده

يک طرفش که استان خوزستان است، 

 .و آمد کنيم موقع بارندگی بايد با لنج رفت

وبختياری  طرف ديگر آن که چھارمحال

ھای  گير و بارش است، گردنه برف

سنگينی دارد؛ در اين منطقه تردد بسيار 

دشوار است و ھنوز دارای گردنه خاکی 

 .است و آسفالت نشده است

اين منطقه خانه معلم ندارد، معلمان 

مجبور ھستند؛ اتاق اجاره کنند و وضعيت 

ھا ھم به صورتی است که  ھا و خانه اتاق

حصار و ديوار مستحکمی ندارد و 

ھمچنين از دستشويی و حمام خوبی 

برخوردار نيست و ما اص3 از آن استفاده 

آشپزخانه ھم به آن صورت .  کنيم نمی

وشو را  ندارند و در حياط بايد کار شست

 .انجام دھيم

به دليل دوری راه، کارھا را با ساير 

 روز يک ٣کنيم،  ھمکاران تقسيم می

 روز ديگر مابقی ٣سری از ھمکاران و 

روند؛ چرا که از خانه تا  به اين منطقه می

 کيلومتر فاصله وجود ٢٤٠محل تدريس 

 .دارد

 سال سابقه امسال يک ميليون و ٨من با 

گيريم و با   ھزار تومان حقوق می١٠٠

ذھاب و  وجود اين شرايط سخت حق اياب

 .گيرد حق اسکان به ما تعلق نمی

 ھزار تومان برای رفت ٥٠ھر ھفته بايد 

ھای آنجا ھم به  ھزينه.  و برگشت بدھيم

 ٥٠ھا  جای خود و بايد بابت اجاره اتاق

 .ھزار تومان به باh بپردازيم

در اين منطقه عشاير اسکان يافته ھستند، 

مدارس ابتدايی، آجری و طوری ساخته 

مواقعی که .  شده که اص3 روکش ندارد

آيد مجبور ھستند برای  باران می

جلوگيری از ورود آب به داخل ک3س از 

 .سفره و پتو استفاده کنند

 دبيرستان ٢در اين منطقه عشايری 

دخترانه و پسرانه وجود دارد و در 

دانش آموز دختر و پسر در ٢٠٠مجموع 

البته اين مدارس در .  کنند آنھا تحصيل می

 يک شيفت ،کنند دو شيفت فعاليت می

 .راھنمايی و يک شيفت دبيرستان است

کنيم،  ما نه تنھا در اين منطقه تدريس می

بلکه در يک روستای ديگر که در 

نزديکی اين منطقه قرار دارد، رفت و آمد 

نام دارد و "  شوارز"اين منطقه .  داريم

 دبير ٦-  ٥ دانش آموز بيشتر ندارد و ١٧

آموز در گرمای طاقت   دانش١٧برای 

 .رفتيم فرسا به آنجا می

اين معلم معتقد است که مدارس موجود 

در اين منطقه مدارس کپری محسوب 

ھايی ھستند که  شوند، اما چھارديواری نمی

ھای مخروبه  سقف ندارند و در واقع خانه

اھالی ھستند که اجاره شده و سقف آن با 

 .تيرچوبی پوشانده شده است

ھايی که از روستاھای ديگر به  بچه

آيند، سرويس  می"  بارز و اوره"روستای 

ندارند، البته در گذشته ھزينه سرويس را 

اداره آموزش و پرورش چھارمحال 

داد، که ديگر پرداخت نشد و امسال  می

 .نيز سرويس شان وانت بود

وآمد   سال برای رفت٤، ٣تا حدود 

سرويس داشتيم که البته باز ھم ھزينه را 

 ١٥ نفر خانم و ١٩داديم، ما  خودمان می

نفر آقا ھستيم و از وقتی سرويس برداشته 

شد، ھمکارانی که آقا ھستند و ماشين 

برند، اما ھزينه را   ما را با خود می،دارند

البته در بعضی مواقع نيز با .  گيرند می

 .*کنيم وآمد می وانت رفت

 ه�ی� !-�م ��ر�   �0	و! 

 گزارش از خبرگزاری ايلنا
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ھا و شايد  فن3ند که بعنوان يکی از بھترين

 نظام آموزشی دنيا شناخته  ھم بھترين

شده، قصد دارد برای بھبود کيفيت، 

تحولی اساسی در نظام آموزشی خود 

 .ايجاد و مواد درسی را حذف کند

، تمام مدارس اين کشور ٢٠١۶از سال 

شمال اروپا نظام آموزشی جديد را با 

در پيش خواھند “  پديده يادگيری”عنوان 

 .گرفت

در اين برنامه جديد، ک3س يا مواد درسی 

وجود نخواھند داشت و جای آنھا را 

خواھد گرفت يعنی “   موضوعی برنامه”

ھايی که با روند يادگيری کودکان  برنامه

 .سازگارند

ماريو کالونن، مدير آموزش و پروش 

در ”:  گويد ھلسينکی، پايتخت فن3ند، می

نظام آموزشی سنتی، کودکان به 

روند و برای مثال  ھای مختلف می ک3س

اول رياضی دارند، بعد علوم و بعد 

 ”.ادبيات

آموزان بجای  اما در نظام جديد دانش“

اينکه موضوعات مختلف را منفک از ھم 

ياد بگيرند، حود نقش فعالی خواھند داشت 

 ”.کنند ريزی مشارکت می و در برنامه

به گفته ماريو کايلونن، در نظام سنتی که 

اند کودکان  مواد درسی از ھم جدا شده

شوند، در  برای زندگی آينده آماده نمی

نياز به تفکر چند وجھی ”حالی که آنھا 

دارند تا بتوانند مسئله را از زوايای 

مختلف ببينند و از ابزارھای مختلف برای 

 ”.حل آن استفاده کنند

 تجربه مشترک

ھلسينکی پيشتاز تدوين اين نظام جديد 

آموزان  بوده است، نظامی که دانش

توانند موضوع مورد ع3قه خود را  می

انتخاب کنند و برای يادگيری ھمراه با 

 .ريزی کنند معلمان برنامه

کايلونن برای سارا مونتگيو گزارشگر 

سی توضيح داد که شيوه کار چگونه  بی بی

 .است

برای مثال فرض کنيد دانش آموزان 

ک3س چھارم يک مدرسه ع3قه داشته 

ھای خود تاريخ  باشند تا ھمراه با معلم

 .ھای ھوشمند را بررسی کنند تکامل تلفن

برای بررسی اين موضوع، وقتی صحبت 

شود که چرا مردم از موبايل  از اين می

کنند، رياضی و آمار به کار  استفاده می

شوند و برای فھميدن اينکه  گرفته می

پيامک چگونه شيوه نگارش مردم را 

 :آيد تغيير داده پای ادبيات به ميان می

آموران بسرعت با  به اين ترتيب، دانش“

 ”.کنند موضوع ارتباط برقرار می

در دو سال گذشته “  پديده يادگيری“

بتدريج در مدارس فن3ند به اجرا گذاشته 

اند در ھر سال  شده و مدارس ملزم بوده

را   -تحصيلی مدتی، معموh چند ھفته

برای تکميل و توسعه اين يادگيری تجربی 

 .اختصاص دھند

در مورد ھلسينکی، مدارس تشويق شده 

 .بودند تا سالی دو بار اين کار را بکنند

 از معلم تا راھنما

تغيير در نظام آموزشی به اين معنا است 

ای  که آموزگاری ھم دچار تغييرات عمده

ھا ديگر کنترلی روی  شود، معلم می

موضوعات درسی ندارند و بايد ياد 

ھای ديگر  آموزان و معلم بگيرند با دانش

 .ھمکاری و مشارکت کنند

کار آنھا ديگر بر اساس درس دادن 

نيست، آنھا بايد بيشتر نقش راھنما يا 

 .مربی را داشته باشند تا نقش استاد را

ھفتاد درصد )  شمسی(تا ابتدای امسال 

ھای ھلسينکی برای اجرای نظام  معلم

 .اند آموزشی جديد آموزش ديده

ھا  کنم معلم فکر نمی”:  گويد کايلونن می

ديگر بتوانند بنشينند و ببينند چه اتفاقی 

کنم در نظام جديد  من فکر می.  افتد می

نقش آنھا مھمتر از نظام قديم خواھد بود 

بنابراين آنھا بايد در بکارگيری شيوه جديد 

 ”.بسيار دقت کنند

نظام آموزشی جديد البته منتقدانی ھم 

 .دارد

سی از لئو،  بی برای مثال گزارشگر بی

ای در ھلسينکی نظرش  آموز مدرسه دانش

 .را در باره نظام جديد پرسيد

نظام جديد محاسن و ”:  لئو پاسخ داد

اين شيوه کام3 .  معايب خود را دارد

توانند خ3قيت  ھا می متفاوتی است و معلم

ھای جديد تعليم و  داشته باشند و شيوه

يادگيری را بکار بگيرند و نظام جديد 

 ”.مفرح ھم ھست

اما من پارسال از اين شيوه خوشم نيامد “

 چون آزادی خ3ق برای يادگيری ھر از 

 چرا بھترين نظام آموزشی دنيا قصد تغيير دارد؟
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 . . .ادامه مطلب از صفحه پيش 

گاھی چيز خيلی خوبی است اما آموزش 

 ”.سنتی ھم جای خود را دارد

پروفسور تيم اُتس، مدير گروه ارزيابی 

تحقيق و توسعه در دانشگاه کمبريج 

نگران است که تجربه مثبت فن3ند باعث 

 .اشتباه کشورھای ديگر شود

گويد آموزش در فن3ند زمانی که  او می

اين کشور بھترين نتايج را در برنامه 

آموزان  المللی ارزيابی تحصيلی دانش بين

بدست آورد به اوج رسيد اما در )  پيسا(

 .سالھای اخير رو به افول بوده است

پيسا برنامه سازمان توسعه و ھمکاريھای 

اقتصادی اروپا است که کشورھا را از 

نظر دستاوردھای تحصيلی دانش آموزان 

 .کند  بندی می رده

به گفته پروفسور اتس، متوليان آموزش 

در بسياری از کشورھای دنيا، به مدارس 

فن3ند نگاه کردند که ويژگی آنھا آزادی 

عمل وسيع بود و اين که دانش آموزان 

نبايد برای رفتن به ک3س باhتر در پايان 

ھر سال تحصيلی امتحان بدھند و قبول 

 .شوند

گويد نتايج خوب فن3ند  پروفسور اتس می

 به بعد در پيسا، محصول ٢٠٠٠از سال 

 بود ١٩٧٠اص3ح نظام آموزشی در دھه 

گيری متمرکز، حضور ناظر  که تصميم 

گذاری وسيع در  در ھر ک3س، سرمايه

تربيت آموزگار و امتحان اجباری در 

 .پايان ھر سال تحصيلی را تغيير داد

رسد که فن3ند ھمچنان آماده  به نظر می

تغيير و آماده يادگيری است و کشورھای 

ديگر ھم احتماh از مسيری که فن3ند طی 

خواھند کرد درسھای زيادی خواھند 

 *.آموخت

اين بار خبردردناک و شکافتن بخيه ھای 

 ساله صدرا ٤ھای کودک  دوخته شده چانه

پور در بيمارستان اشرفی   زاھدی

اصفھانی خمينی شھر به جرم فقير بودن 

و به جرم آنکه توان پرداخت ھزينه 

ھا و شبکه   بيمارستان را نداشته در رسانه

ھای اجتماعی بايد ھمه ما را به شرمی 

ای   آشکار سر به زير کند بايد لحظه

سرھای خودمان را به پايين بيندازيم و 

سکوت کنيم و برای سقوط اخ3ق و 

 .انسانيت به سوگ بنشينيم

رفتار وحشيانه و غير انسانی شرم آور 

پزشک بيمارستان اشرفی اصفھانی نشان 

از اين دارد که مدتھا اخ3ق و انسانيت در 

جامعه سقوط کرده است و منشور حقوق 

بيمار و سوگند بقراط نوشته ای و حرفی 

بيھوده ای بيش نيست اين رفتار يک نشان 

ديگر ھم دارد ما در حال تبديل شدن به 

موجوداتی ھستيم که غير از پول و سود 

 .ھر چيز ديگری را از معنی افتاده است

اين رفتار حمله ای است به انسانيت و 

جامعه اين اقدام عملی شنيع و کثيف با 

ھيچ منطقی و دليلی قابل توجيه نيست اين 

ناجوانمردانه ترين اقداماتی است که گاه 

بيگاه در کشور توسط انسان ھای بی 

گيرد اين افراد مفاھيم   منطق صورت می

ارزشمند و کرامت انسانی را زير سوال 

 . ميبرند

اما در کنار اين عمل غير انسانی و غير 

اخ3قی و شنيع جادارد از گذشت و 

فداکاری آتشنشان گمنام کشورمان که 

پارسال جانش را بخاطر نجات جان يک 

دختر بچه کوچک گرفتار آتش کرد و 

از آقای عطا کرمانی که يک تنه .  بخشيد 

 مدرسه و مسجد تدريسی ٢٥بيش از 

ساخت از تقدير و سپاس و ھورا و کف و 

دست گريخت از خانم پروانه وثوق بانوی 

که فرشته نجات کودکان سرطانی ايران و 

مادر ترازا ايران مشھور شده است و 

ھا از اين   عمرش را برای نجات بچه

بيماری صرف کرد يا آقای مارک زاتر 

 ٩٩برگ موسس و مدير فيسبوک که 

 ميلياردد دhری خود ٥درصد از ثروت 

را به موسسه خيريه بخشيد و يا مادر 

ترازا راھبه  کاتوليکی که پا به فقيرترين 

مناطق ھند گذاشت و عمر خود ر وقف و 

 .پرستاری از بيماران و تنگدستان نمود 

ما پزشک و کادر درمانی بيمارستان 

اشرفی اصفھانی سوگند بقراط را ھم 

 ھزار تومان و ١٥٠خورده بود بخاطر 

پرداخت نکردن پول بخيه ھا نگذشت و 

 . وجدان عمومی را جريحه دار کرد

دولتمردان ايران بايد در کنار افول 

سرمايه اجتماعی از قبيل اعتماد عمومی 

رضايتمندی و مشارکت جويی و گسترش 

رانت خوری و فساد و قانون گريزی از 

يکسو و بی عدالتی و انباشته سرمايه نزد 

افراد خاص که فاقد ص3حيت hزم ھستند 

از واقعيت تلخ که از اخ3ق و انسانيت در 

 .جامعه ھم سخنی بگويند
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 دبير نھاد کودکان مقدمند

 کريم شامحمدی
shamohammadi3@gmail.com 

 تماس با نھاد کودکان مقدمند
 

barnenforst@hotmail.com 
Tel: 0046-761888027 
Fax: 0046-706199054  

Address: Barnen Först 
Box 48 

151 21 Södertälje Sweden 
 

 سردبيرنشريه فارسى

 سيامک بھاری
 

siabahari@gmail.com 
 

نشريه فارسى ماھانه منتشر ميشود و در  
.سايت كودكان مقدمند قابل دسترس است  

www.barnenforst.com 

 
از صفحه فيسبوک کودکان مقدمند 

 عضو اين صفحه بشويد ،ديدن کنيد
 ،اخبار. و با آن ھمکاری کنيد

 عکس و ھر اط_عی از ،مقا¦ت
وضعيت کودکان را دراين صفحه 

 منتشر کنيد
 

(Kodakan moghadamand) 

احتياجي نيست در آن  محله زندگي كني يا          
همين كه يكي دوبار       .هر روز از آنجا بگذري    

كارت به آن خيابان بي افتد او را مي بيني كه           
با قامت كوچك و نحيفش ميان جمعيت          
چرخ مي زند و همان يك تكه پياده رو را مدام           

 . باال پايين مي رود
يك ژاكت گل و گشاد به تن دارد و كفشي           

آستين .  كه كمي براي پايش بزرگ تر است      
كت مردي را مي كشد و زير لب چيزي مي          
گويد، مرد به راحتي او را پس ميزند و به راهش           

اين برخورد براي دختر كوچولو     .  ادامه مي دهد  
انگار چندان مهم نبود رويش را برگرداند و            

دوستم از  .  دست به دامان عابر ديگري شد       
نظر .  ماشين پياده شد تا سيگاري بكشد         

كه عابر بعدي هم او را رد كرده بود             دخترك
زود آمد      به سمت دوستم جلب شد و         

   .سراغش
با من چندان نبود اما باز          حاال ديگر فاصله اش   

نگاه    دوستم   .هم نفهميدم زير لب چه گفت     
كودكانه و خسته اش را بي جواب نگذاشت،         

ها را شمرد و ديگر جلوي كسي را          دخترك سكه 
 يك   نگرفت، در حالي كه چشم اش به           

رستوران كوچك با تنور نان پزي گرم اش          
دوستم .  بود، در امتداد پياده رو ناپديد شد         

. سيگارش را تمام كرد و دوباره سوار ماشين شد         
اهل  :نميدانم چرا اما يك مرتبه پرسيدم        

نه هم وطن خودم      :جواب داد    سوريه بود؟ 
راستي در ايران هم اينقدر      :و بعد پرسيد   !بود

 فقير داريد؟  كودك خياباني و
براي يك لحظه مناظر و خاطرات و نگاه            
هاي زيادي از جلوي چشمم               

   …گذشت
منفي    مي خواست با اطمينان جوابم         دلم
   .باشد

به هرحال فرصت نشد جواب دوستم را            
براي اينكه تقه اي به پنجره ي            بدهم،

ي كوچك و پريشان      ماشين خورد و يك كله    
با    ي بسته   ديگري ظاهر شد و از پشت شيشه     

لحن آرامي گفت يك چيزي كمك كن         
 …ديگه

 اين شماره؛ 

چه فرقي ميكنه كدام كشور؟
! 

كدام خيابان؟
! 

 لي_ يوسفی
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  فوری جنبش دفاع از حقوق کودکانخواستھای
 تسھيل پيشروی  و متشكل ش�دن ھ�رچ�ه ب�ي�ش�ت�ر ج�ن�ب�ش دف�اع از نھاد کودکان مقدمند به منظور

حقوق کودکان و احقاق حقوق کودک مفاد زير را بعنوان خواستھای فوری و حداقل جن�ب�ش دف�اع 
 : از حقوق کودکان در ايران اع_م ميدارد

 بھداشتی و درمانی کودکان برابر آخرين استانداردھای جھانی ، آموزشی، تضمين و تامين امکانات رفاھیــ١
دولت موظف است استاندارد واحدی از رفاه و امکانات رشد مادی و معنوی کودکان و نوجوانان .  بوسيله دولت

را، در باhترين سطح ممکن، تضمين کند و کمک ھزينه ھای hزم و خدمات رايگان پزشکی و آموزشی و 
 .فرھنگی را مستقل از وضعيت خانوادگی کودکان و نوجوانان تامين کند

 
 ايجاد مھد کودک ھای مجھز و مدرن به منظور برخورداری ھمه کودکان از يک محيط زنده و خ3ق تربيتی ــ٢

  .و اجتماعی، مستقل از شرايط خانوداگی
 
ممنوعيت .  تضمين حقوق برابر برای ھمه کودکان صرفنظر از محل تولد، انتساب به مليت يا مذاھب مختلفــ ٣

ھرنوع تبعيض عليه کودکان دختر و پسر، مھاجر و غير مھاجر و کودکانی که داخل يا خارج ازدواج بدنيا آمده 
 .باشند

 
 ممنوعيت کار حرفه ای برای کودکان و نوجوانانــ ٤
 
 ايجاد مراکز.   لغو کليه قوانين قصاص و اعدام درمورد کودکان، ممنوعيت نگھداری کودکان در زندانــ٥

 کمک ھای مؤثر پزشکی و روانپزشکی برایبازآموزی با امکانات رفاھی، آموزشی و پرورشی مدرن ھمراه با 
 .  بازگرداندن زندگی شايسته به آناننوجوانان بزھکاربا ھدف

 
 !ممنوعيت حجاب کودکانــ ۶
 
کودکان بايد از ھر نوع دست اندازی مادی و معنوی مذاھب و نھادھای مذھبی مصون .    کودک مذھب نداردــ٧

 . جلب افراد زير شانزده سال به فرقه ھای مذھبی و مراسم و اماکن مذھبی ممنوع است. باشند
 
 ممنوعيت دخالت مذھب در آموزش و پرورش و لغو فوری تبعيض و تمايز در ھمه عرصه ھا و سطوح ــ٨

  مختلط شدن مدارس در ھمه سطوح تحصيلی. آموزشی ميان دختر و پسر
 
.  حتی تحت نام ازدواج، جرم سنگين جنايی محسوب ميشود،مقابله قاطع قانونی با استفاده جنسی از کودکانــ ٩

  . سال، ولو با رضايت آنھا، ممنوع است و جرم محسوب ميشود١٨رابطه جنسی افراد بزرگسال با افراد زير 
 

.   ممنوعيت ھر نوع آزار کودکان در خانواده، مدارس و موسسات آموزشی و در سطح جامعه بطور کلیــ١٠
 .ممنوعيت فشار و آزار روانی و ارعاب کودکان. ممنوعيت اکيد تنبيه بدنی

 
 .ممنوعيت بخدمت گرفتن کودکان در نھادھای نظامی، انتظامی و امنيتیــ ١١

 
 دفاع از حقوق کودکان در ايران و خواستھای حداقل و عاجل برای رھانيدن اين مطالبات فوری جنبش انسانی

کودکان از محروميت و بيحقوقی و دست درازی مذھب و مقابله با کودک آزاری سيستماتيک توسط جمھوری 
پد و کليه تشکلھا و طھمه انسانھايی که قلبشان برای حقوق کودک مي"  کودکان مقدمند"نھاد .  اس_می است

 .نھادھای مدافع حقوق کودک را بمبارزه برای تحقق اين خواستھا فراميخواند

 ! به نھاد کودکان مقدمند بپيونديد،برپايی يک دنيای بھتر برای کودکان ممکن است 


