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خوانندگان و همراهاان زاز از یاد ا ا    :جهت اطالع
تعط الت تایستانی نشر ه یاعادد  م هااپ ااباتااها ار 
هنتشر خواهد شد. مها ی زن تعاطا االت خاوشای ما 

 یرا تان آمزوهند اات.
 

 از گوماتان افکام تا ارزه ن یرایرد حقوق
 احر صاهتانسان ها                                      

 
 Einتئاتر خ ایاانای  ان رانارارپ یارا ا   اافا اسات 

Fenster reicht mir aus             
  اه   همتی نو سندپ                                        

 
نه یه زندان نه یه ازدام ،یه هناا ت یا اسات نو ان 

 موز جهانی حما ت از زندان ان ا اای 
 ندا حس نی یاب انامد                                      

 
ازتصاب غذا  ر م  ه صداد آتنا  ا می، ناهه 

 ی صدا ان یاش 
 

 غو  ام هز ومد  و  ان: مو ا ی همچنان  ات 
 ا ما ماات ن                                       ن افتنی

 
 هام ا  وافزد ملت افغان        درد ها ی بی پایان 

 
جاهعه همرنس گرا ان و ترنسرندمهاد  لم  ا  م 

 جسترود حق قت و اجراد زدا ت
 

   مال حس نیتئاتر خرس                 یه  امگر انی 
 

 نداد زنان هند؟  چرا هر ان زنان ما آزام جنسی هی
 

اع د ش رزا حما ت فعاالن حقوق یشر از   
 

 یخت ام ر رخضرد           ن حمله   گر  م  ندن! 
 
 گزامش وضع ت حقوق یشر  م ا ران 

              هرض ه آ هی 
  

و دا مش دد یایا یراد نان جان  ا                         
 

یه زیان انگل سی یه  نسر ن ررواز  نن خر د  تاب 
 ه امزات زنان  م ا ران، خاطرات زندان" نام "

 
 قسمت اولمها ی زنان  م  دگاپ هام س و انگلس /

 روم   واف ااماترجمه                                     
 

 صفحه خ رد

  در اورگن آمریکا "جنس سوم" وارد برگه
 شود شناسایی می

  هازام  او ب یاازهاانادپ از  ۶۳۱شناااا ای

 تحص    م ا ران

  هصدوم یرجاد  61اا دراشی  م تهران
 گذاشت

   هااوم  هساامااوهاا اات  ۶۰۱۱گاازامش حاادو
 هوا هخدم  و  ان یا

 
ماپ هاد تماس یا اازهان مها ی زن و یا 

نما ندگان مها ی زن  م هر  شوم، فر انس 
 رخش هاهوامپ اد  م ا ران

به اینکه نظراتی در سطح جامعه مطرح میشوند که نیازمند پاسخگوتی و حالجی در برخورد آزادانه عقاید دارد و بعضا این نظرات مغایر با باتوجه 

ز هستند،   اینگونه نظرات در   زن نی 
ز حاقاو  زناان و باخا او     “ ستون آزاد” اهداف و سیاستهای رهاتی منتشر  میشود  و در همینجاا از عاعااناح 

ز رهاتی زن میخواهیم تا در پاسخگوتی به این نظرات کوشا باشند.                                                               مینو همتی                    ععانح 

 راهیی زن ، معیار راهیی جامعه است 

یه رهاتی زن  بپیوندید
 به نشر

یه رهایی زن مطلب و مقاالت  
 ز اان ” برای نشر

 
، روانشنایس، جااما اه یساناایس، با ا ایساری ، گااااره و شایصارز هاای یسانانا از ز ا   اجتمایع، حقوقی

، یساا اار، اخاازااار، شاایصارز، گاارجاامااه، ماا اارقد اااتاااه و دااهاالاا  هااای خااوا را  ا گااوا ااهاا   ااه  ار  ا اامااهاا  هااای زیاار ار ااا   “ )خااواگااانک و اااوا.ااان     

                                                                              Markazi@RahaiZan.orgانه   

  

 هطا ب
 از گوماتان افکام تا ارزه ن یرایرد حقوق انسان ها 

 احر صاهت

من سحر دختری اهل افغانستان کشوری که به گفته ی بااساتاان 

شناسان و شواهد موجود زماانام ماعاد واااب و ادا و  ا اابا  

زادگاه افرادی که هر کدام نقشم در ادبیات هنر و واب ناه ناناعاا 

در سرزمین خود باکه اماروزه در کال جاعاان اکافاا کارده اناد  

سرزمینم ل رکز از آثار باستانم با قدامتام ناناد هازار ساالاه و 

سرشار از منابع   یعم،سرزمینم که در اوج نوسعاه کاافاتان و  

آغاز رشد زنان و مردان در جامعه  کک بااره دگارگاون شاد و 

ابرهای سیاه جنگ و مصی   بر آسمان آبم و پار از لااا  و 

لفاکش کشیده شد  مردمم که حدود نعار دهه نسل به نسل به گونه های مختاف ناامنم هاای سایااسام 

اقتصادی و اجتماوم را نجربه کردند  جامعه کم که حتم حضور زن برای مدت شش سال به گونه ی 

کامل از اجتماع محو شد و افکار مردمان اکن سرزمین به سم  سیاهم آن هب مانند نارککم شا  کااادا 

کشانده شد جامعه کم که به سم  کعنه پرستم  با افکاری جنگم و انتقام جوکانه سوق داده شد و انساان 

جزا نعیین مم کنند  افکار همه مااناناد ناوفاان  ها ککدکگر را به راحتم قضاوت کرده و براکشان حکب و

برای خودشان و ککدکگر وکرانگر و خطرناک  اس   در ننین آشفته بازاری که دکگر هیچ نیاز جاای 

خودش نیس  و همه باکد   ق آداا  و رسوم کعن و با رواک   شئوناات مابها ام  بادون اکاناکاه بایاان  

فکری که در ذهنشان خطور مم کند باکد به زندگم ادامه دهند و مانند کا اک سار خاود را زکار بار  

کنند در اکن اجتماع حقوق انسانم مطرح ن وده و بیان متفاوت بودن از هر نظر ماماناوع و حاتام کاک 

نابو اس   در جامعه کم که به کرام  زنان احترام گباشته نمم شود و کک نعداد از کاودکاان در اکان 

کودک آزاری و نجاوز جنسم را نجربه مم کنند اما هیچ کس به آن لورت واکنش جدی در  سرزمین

اکن زمینه نشان نمم دهد و اکن پدکده که با زور نفنگ و پول با آغاز جنگ هاای داخااام در فارهاناگ 

 شده و فیلم هایشان افغانستان  رکشه دوانده امروزه سوژهه ی بسیار خوبم برای مستند سازان غربم 

http://6rang.org/2527
http://6rang.org/2527
https://jahanezan.wordpress.com/2017/05/26/12345-5903/
https://jahanezan.wordpress.com/2017/05/26/12345-5903/
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57نشرهی سازمان راهیی زن شماره  آزادی زن معیار سنجش هر جامعه است  
زمانی که به اکران می رسد برنده ی هزاران دالر و  

یااا اااوایااز نااشاایااو ماای  شااوداددو اا اای کااه  اا اا  نااام 

دموکراسی پایه گذاری شد اما هیچ برنامه ی اسااسای 

زمایاناه ی  برای رشد افاااار ماردم اانا  زده در

احترام به  ماهی  و حقوق انساانام کاکادکاگار 

ندارد نگونه مم شود از جااماعاه ی ال جام 

بم نم سخن گف ؟! آنقدر بیان اکان ماوعاوع 

ناممکن اس  که جامعه ی ال جم بم نام در 

افغانستان کامال ناشناخته شده اس   من سحر 

دختری از اکان سارزمایان ناارکاک و پار از 

نفرت و کینه  سال پیش اقدام به نحقیق و پایادا 

کردن اکن جامعه  کردم نا به مردمب  بفعامااناب 

خاق  انسانعا به دسته های ماتافااونام ناقاسایاب 

شده اس   و متفاوت باودن انساان هاا مااناناد 

مطووت بودن رنگ پوس ، ناعاره، نا اد و 

زبان انسانعا جرم نیس   در  اول اکان کاک 

سال کاه  باا هازاران دشاواری ناوانساتاب باا 

جامعه ی سارکاوا شاده ی ال جام بام نام 

ارن ا  برقرار کنب و در ماورد وعاعایاتاشاان 

باااخاا اار شااوم زماااناام کااه روی لاافااحااه ی 

فیس وکب به گونه ی وااانام اکان ماوعاوع را 

بیان کردم مورد قضاوت بایاشاتار جااماعاه ی 

افغان در دنایاای ماجاازی قارار گارفاتاب  در 

گبشته نیز نون مصاح ه ی شادی امین را باا 

مینو همتم به گونه ی متن پیاده کارده و پاس 

از منتشر شدن در کاربری خود باه اشاتاراک 

گباشته بودم نیز از سوی نند نفر که کک نان 

آنعا دختر همساکه ی خودمان بود مورد حمااه 

قرار گرفتب  کک نن از افراد اکان گاروه  کاه 

در شعر قندهاار زنادگام مام کارد در  اول 

نماس هاکب از خودکشم دو نان از افاراد اکان 

جامعه بعب خ ر داد  نکته کم که بسیاار باراکاب 

جال  بود اکن بود که افراد جامعه ی ال جام 

بم نم با اکناکاه در باا اکاناکاه در گاورساتاان 

نارککم به نام افغانستاان کاه نشار هار گاوناه 

ا الوانم که مخالاف شائاوناات اجاتامااوام و  

مبه م باشد ناممکن اس  انسان های نحصیل 

کرده و بسیار آگاه از حقوق انساانام خاود در 

دنیا هستند اما هزاران بار ناسف مام خاورناد 

که نرا مطاق به مکانام هساتاناد کاه از کاک 

درلد هاب حاقاوق انساانام باراکشاان خا اری 

نیس  و باکد بین مرگ و زندگم فیزککم ککم 

را انتخاا کرده و از نارس ماواجاه شادن باا 

واکنش خانواده و افراد جامعه  سالعا ساکاوت 

اختیار مم کنند همزمان با اکن ماوعاوع کاک 

همساکه ی دگرباش کاه اهال ساورکاه باود را 

مالقات کردم و به مرور زماان ماتاوجاه شادم 

 .نقدر روحیه ی اکن شخص آسی  پبکر اس 

من سحر دختری که اکن شانس را داش  نا به 
اکن سوی آبعا قدم گبارد و از زمانم که معنم 
واقعم آزادی و حقوق انسانم را درک کرد و 
فعمید که نه فرل  هاکم را لر  به وا  
اکنکه از جنس زن اس  از دس  داده با خاود 
وعد و پایاماان بسا  کاه آزاده بام انادکشاد و 

بااجااای قضاااوت و انااعااام بااه دکااگااران باادون 
درنظر داش  خیام مساکل به حاقاوق انساانام 
شان احتارام باگابارد  ماا فاعاادن زکاادی در 
راستای جامعه ی مادنام دارکاب اماا نااکاناون 
دس  کب خود بنده ندکده ام کاه کاک فاعاال در 
داخل افغانستان که سعل اسا  حاتام در اکان 
سوی آبعا لدای خود را باند کند و از حقاوق 
آنعا دفاع کند به جر نعداد بسیار اندکم مااناناد 
حمید و کا نعم   سادات که خودشان از دستاه 
ی افراد ال جم بم نم هستند دکگران سکاوت 
اختیاار مام کاناناد کاه ما اادا از ساوی ماردم 
قضاوت شده و کا مارک های مختافم به آناعاا 
زده شود و ماوقاعایا  هاای خااناوادگام و کاا 
اجتماوم شان به خا ر بم افتد  برای هامایان 
امسال من به ونوان کک فردی که ناعاااقام باه 
جامعه ی ال جام بام نام نادارد بارای نااباو 
شکنم و بدون نرس از قضاوت های دکگاران 
در جشن پراکد کاه باه مانااسا ا  حامااکا  از 
حقوق انسانم و اجتماوم جااماعاه ی ال جام 
بم نم اشتراک کرده و خواهان لغو خشاونا  
وایه آنعا نه از نظر اجتماوم و نه از ناظار 
قوانین جزاکم کشورهای افغانستان و اکران و 
همچنان کشورهاکم که با نندی با اکن جااماعاه 
برخورد مم کند مانند سنگسار و اوادام آناعاا 
هسااتااب  هاامااچاانااان خااواهااان امااناایاا  جاااناام و 
اقتصادی و افزاکش بعداش  روان اکان گاروه 

 در سراسر دنیا هستب 
یه اه د  ن ا ی زامد  از   نه و نفرات و رار 

  از صلح و همد گر رذ رد!

نماکش نئانر خیابانم کک پنجره براکب کافیس  که به مانااسا ا  هشا  ماارس 
و به زبان آلمانم در شعر ولفس اورگ باه اجارا  7102روز جعانم زن سال 

در آمد کاری از گروه نئانر امید به کارگردانم کاامایال هاماتام فاعاال حاقاوق 
اهال آلاماان در ناقاش  Ronja Langeزنان از اکران و با بازی رونیا دنگاه

از آلاامااان کاااری دهاانااده و دوساا  پساار و (markusماارجااان، مااارکااوس 
در ناقاش  Musa Ghorbaniخواستگار مرجان در آلماان، ماوسام قارباانام

در نقش خواستگاار ماعاااب و  Mehrdad Gholami رفتگر، معرداد غالمم
پنجره و با نغییرانم از  خواننده نرانه با لداکم زک ا _ شعری از فروغ با نام

در نقش خاواساتاگاار راناناده  Arash Rabbaniکامیل همتم _ ، آرش ربانم
  در نقش کارفرما  Mojtaba Kadivar ناکسم، مجت م کدکور

(از Anja Ludwigکار نرجمه متن از فارسم به آلمانام را آنایاا لاودکاگ  
آلمان انجام داد  متأسفانه نئانر در روزی سرد که شدکدا باد مم وزکد و و در 

وععی  و زمانم نامناس  به اجرا درآمد و قطعا از کیفی  خوبم برخوردار نیس  اما با اکن حال استق اال خاوبام شاد و باخاشام جاز ام از 
 مشکالت زنان نح  ساطه قوانین ارنجاوم ، مناس ات مردسادرانه، اسالمم و غیر انسانم جمعوری اسالمم به معرض نماکش گباشته شد 

اکن نماکش داستان زنم اس  که به سختم خود را به آلمان رسانده س  اما هنوز نتوانسته از کابوس مشکالنم که در اکران پش  سر گباشاتاه  
 س  خود را رها کند 

 برای دکدن نئانر به لینک زکر مراجعه کنید
https://www.youtube.com/watch?v=rKVPB0_gs41 

  Ein Fenster reicht mir ausتئاتر خ ایانی  ن رنررپ یرا    اف ست 
  اه   همتی نو سندپ  

https://www.facebook.com/niemanddendukennenmusst.grins?fref=mentions
https://www.facebook.com/musa.ghorbani.3?fref=mentions
https://www.facebook.com/mehrdadkhan.gholami?fref=mentions
https://www.facebook.com/arash.rabbani.35?fref=mentions
https://www.facebook.com/mohtaba.kadivar?fref=mentions
https://www.facebook.com/anja.ludwig.7127?fref=mentions
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57شماره نشرهی سازمان راهیی زن  اعدام قتل عمد  و عمل شنیع نسل کشی ست  

هیچ ناردکادی نایاسا  کاه قاوه قضااکایاه باه » 
هاارکاااری دساا  ماام زنااد نااا بااه رژکااب در 
خاموش کردن لدای دگراندکشان و مناتاقادان 

 »نقض حقوق بشر در اکران کمک کند 
دهااه  3آمااار و ارقااام در  ااول باایااش از  

حکوم  اکران نشان داده اس  مجازانم مالال 
نتنعاا از جارم و …  اودام، زندان، شکنجه و

جناک  کب نشده باکه بار مایازان وقاوع جارم 
افاازوده شااده اساا   بااه وااقاایااده کااارشااناااسااان 
ما اارزه باا جارا اب مسااتااازم از مایاان بااردن 
نابسامانم های اجتامااوام و اقاتاصاادی مالال 

مام بااشاد  وقاوع …  فقر، بیکااری، ناورم و
جرم در اکران ناشام از باحاران اقاتاصاادی، 
اجتماوم، سیاسم و فرهنگم و بام وادالاتام 
در اکااران اساا  کااه  باارای مااردم نااوساا  
حاکمی  نحمیل شاده اسا   حاکاوما  اکاران 
رکشه حل مشکالت را در اوادام و ماجاازات 
مجرمین کافته اس  که در بسیاری از جواماع 
منسوخ و از لحاظ وامم مطارود شاده اسا   
دستگااه قضااکام نانادی پایاش وااایاه ماحاماد 
مصطفاکم، وکیل دادگستری که کوشایاده باود 
نعدادی از زندانیان اودامم را با جماع آوری 

 دکه نجات دهد اوالم جرم کرد!
گفتنم اس  در ادبایاات خااماناه ای و دکاگار 
مسوودن جمعوری اودام و زندان و شکناجاه 
اسالمم کامه "اقتدار" جاکگاه وک ه ای دارد  
اما به نظر میرسد اکن اقتدار لرفا در داخال 
کشور و در برخورد با مردم اکران و نایاز باا 
کامه "دار" وجین شده اس   نانااناکاه حاتام 
بین سیاسیون  اساالمام اوادام و  انااا دار 
همواره راه حل بسیاری از مشکاالت ناامایاده 

 شده اس  

مجازات اودام در اکران با اکد اولاوژی اساالم 
سیاسم گره خورده اس   حکوما  اکاران از 
باادو نشااکاایاال فااقااه اسااالماام کااعااناام احااکااام و 
نعایمات دکنم را در قوانیان مادنام و جازاکام 
خود گنجاناده اسا  و اکان قاوانایان ماجاازات 
اودام را برای کاک ساری اواماال و جاراکاب 
مانند شراا خواری، مخاالافا  باا حاکاوما ، 

ماجااز مام …  نغییر مبه ، رواب  جناسام و
شمارد که در اکلر کشورهای جعان حاتام در 
بسیاری از کشورهای اسالمم جرم ماحاساوا 
نمم شوند  فاسفه مجازات در اسالم م تنم بار 
نالفم و انتقام اسا  کاه در ناقاابال باا حاقاوق 
جزای مدرن امروزی قارار دارد  حااکامایا  
اکران در دهه اول انقالا اکران اکلر مخالفاان 
خود را با استناد به قوانین و احکام اسالمم و 
با نوسل به نارکخ اسالم  باه جارم دشامانام و 
محاربه با خدا به اوادام ماحاکاوم کارد  اکالار 
فعالین سیاسم ماخاالاف حاکاوما  در زنادان 
های مخو  نوس  ماماوران ساهااه پااساداران 
نیر و باران شدند و کک وده هب در ماال واام 
در میادکن شعرهاا، اساتاادکاوم هاای ورزشام 
بصورت اودام با  ناا دار و باطاور دساتاه 
جمعم اودام شدند و در حال حاعر هب اودام 
های دسته جماعام در زنادان هاا و ماال واام 

 جرکان دارد 
اکلر اودام شدگان در اکران ماتاعاااق باه قشار 
فقیر جامعه مم باشند که در بیشتر ماوارد از 
دسترسم به وکیل مدافع و دادرسام وااددناه 
محروم بوده اند  حکاوما  اکاران باا افازاکاش 
روزانه نعداد اودام باوث مم شاود کاه ماردم 
به نشب مساا ال روزاناه باه ماجاازات اوادام 
بنگرند و به آن وادت کنناد  وقاتام حااکامایا  
حماک  لوری و دکد ملا ا  ماردم واادی را 
نس   به اودام انسانعا احسااس مام کاناد، در 
ننین شراکطام ماجاازات اوادام در ماعارض 
سوء استفادۀ سیاسم قرار مم گایارد و خاطار 
اودام افراد بیگناه افزاکش مم کابد و در نتیجه 
اکن، اودام زندانیان سایااسام بارای حاکاوما  

 آسانتر مم شود 
مجازات مرگ کک روش وکرانگر در جامعه 
اکران مم باشد و کک پاسخم ساده اناگااراناه، 
غیر وقالنم و م تنم بر زور نوس  حاکمایا  
برای ماقااباااه باا جارا اب و نااهاناجااری هاای 
اجتماوم مم باشد  اکن رفتار غیارواقاالنام و 
عد حقوق بشری حکوم  از متامارکاز شادن 
بر سر کافتن راه های موثر و واقاالنام وااایاه 
جرم و جناک  جاوگیری مم کند  با ناوجاه باه 
اکن، مطاق گراکم ناشم از اکد ولاوژی اساالم 
سیاسم اجازه هار گاوناه الاالح در قاوانایان 
موجود را نمم دهد و نفکرات سنتم حاکب بار 

مسئودن مبه م و روحانیون حکوما  اکاران 
آن را مغاکر با حکب خداوند قامداد مم کاناد و 
گناهم بزرگ محسوا مم شود  بنااباراکان باا 
نااوجااه بااه اکاان مااطاااااق انااگاااری در ساایااسااتااب 
حکومتم اکاران الاالح قاوانایان بارای لاغاو 
مجازات اودام در شاراکا  کاناونام در اکاران 
غیر ممکن بنظر مم رسد  لبا ننعاا راه نااره 
برای حب  مجاازات مارگ ناغایایار بانایاادکان 
حکوم  اکران از حکوم  اساالمام باه کاک 
حکوم  دماوکارانایاک ما اتانام بار اواالمایاه 
جعانم حقوق بشر، حفظ کرام  و شخاصایا  
انسانم مم بااشاد  در لاورت وقاوع نانایان 
دگرگاونام در جااماعاه اکاران حاقاوق جازای 
مدرن واری از قانون مجازات مارگ، قاطاع 

هااای  دساا ، ساانااگااسااار و دکااگاار مااجااازات
وحشیانه مم نواناد جااکاگازکان حاقاوق جازای 
کالسیاک و ساناتام بار گارفاتاه از احاکاام و 
نعایمات اسالمم شود و بارای هامایاشاه ماردم 
اکران مم نوانند از شر و نا اعاات مانافام اکان 
مجازات غیر انساانام خاالو شاوناد و حاق 

 حیات انسانعا به خودشان باز گردد 
بسیاری از فعادن حاقاوق بشار حاکاب زنادان 
خااود را ماام گاابراناانااد و باارخاام دکااگاار از 
زندانیان در اناتاظاار حاکاب دادگااه در اناتاقاام 
جوکم از فعالی  حقوق بشرکشان به سار مام 
برند  برخم دکگر در اناتاظاار اجارای حاکاب 
اودام شان هستند  بسیاری از فعادن قومم  و 
مبه م در زندان های اکران در باعاره مانادی 
از حقوق سیاسام، اقاتاصاادی، شاعارونادی و 
فرهنگم خود باا نا اعایاضاات بسایاار شادکادی 
روبرو هستند   ارگان های امنیتم و سرکاوا  
جمعوری اسالمم هاماچاناان در بارخاورد باا 
فعادن سیاسم و فارهاناگام ماناا اق قاومام، 
برخورد شدکد خشون  آمایاز دارناد و اغااا  
فعادن منا ق قومم، پس از دستگیری ماورد 
آزار و اذک  خودسرانه و نح  شکنجاه هاای 
شاادکااد قاارار ماام گاایاارنااد و در دادگاااه هااای 
غیرقانونم و ناواددنه، باه حا اس هاای باااناد 

 مدت و  اودام محکوم مم شوند 
نشکل های حقوق بشری بسیاری نایاز وجاود 
دارند که از مایاان فاعاادن سایااسام سااباق و 
فعادن حقوق بشری نشکیل شده اناد  آناعاا باا 
برگزاری نظاهرات و آکسیون های مخاتاااف، 
موارد نقض حاقاوق بشار را در کشاورهاا و 

 شعرهای محل زندگم خود افشا مم کنند 
جوامع حقوق بشری اکرانام ناه در داخال و 
نااه در خااارج از اکااران، و ناایااز پاایااگاایااری 
سازمانعا و اناجامان هاای حاقاوق بشاری در 
کشورهای مختاف اروپا ، آمارکاکاا و کااناادا 
ناایااز، در کاانااار فااعااالاایاا  هااای روشاانااگاارانااه 
سازمانعا و احزاا سایااسام اکارانام، لادای 

کا ه اوادام هاای ”  نه به اودام“اوتراض  و باوی
سیاسم را، در سط  جاعاان بااانادنار کارده و 
 بیش از هر زمان دکگر مخالف  خود را به 

 نه یه زندان نه یه ازدام ،یه هناا ت ی ست نو ن موز جهانی حما ت از زندان ان ا اای 
 ندا حس نی یاب انامد
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اوتصاا غبا کردم که لدای بم لداکان 
باشب، ابتدا پدرم را مورد آزار قرار دادند و 
بعد در پرونده جدکد خواهرانب را به ح س 
محکوم کردند، ح سم ناواددنه و کامالً 
خال  قوانین خودشان، ننعا برای آزار و 
سکوت من  به والیجنابان گفته بودم نه کک 
روز و نه کک سال،نه نعایق و نعزکر بودن 
آن نفاونم ندارد به نفس ومل گروگان گیری 
خانواده زندانم سیاسم و جان اخته راه آزادی 
اوتراض خواهب کرد و در اکن راه از مرگ 

 !هراسب نیس  و مرگ اخرکن سنگرم
خواستب لدای نمام کسانم باشب که در نمام 
اکن سال ها خانوادگم گرفتار ظاب و جور 
شدند، خواهرانب بعانه ای بودند نا لدای 
مرکب و رعا اک ری منفرد باشب که سم و نه 
سال پیش نعار خواهر و برادرشان نیرباران 
و امروز آن ها به جرم دادخواهم در 
زندانند،مرکمم که بعد از هش  سال ح س 
بم مرخصم به نازگم نوس  مامورکن 
امنیتم احضار و نعدکد به ح س مجدد شده 

سال ح س ناواددنه مادر بر ١۵،گوکم ساکه 
سر سه دختر نوجوانش کب اس ! خواستب 

ساله بود ١١لدای فا مه ملنم باشب که 
زندانم شد و سه برادرش اودام شدند و حاد 
باز هب او و همسرش حسن لادقم هر کدام 

سال ح س در زندانند،خواستب لدای ١۵با
فرک ا کمال آبادی و معوش شعرکاری باشب که 

سال از ح سشان مى گبرد و حتم ١١

نتوانستند در ازدواج فرزندانشان حضور 
کابند، خواستب لدای مادران زندانم 
باشب،لدای العام فراهانم و وادل نعیمى 
زوج زندانم که به نازگم پسرشان شمیب را 

سال از زندان بدرقه آزادی کردند  ۴بعد از 
خواستب لدای آزکتا رفیع زاده و پیمان 

ساله شان ٧کوشک اغم باشب که ننعا فرزند 
بشیر بین اوکن و رجاکم شعر سرگردان اس  
و خا رات کودکم اش در زندان به ث   
میرسد!خواستب لدای معدی وحسین 
هنرمندی باشب که برادرانه با هب ح س 
میکشند و اگر هنرمند بودند و آل  دس  
ً حاد آزاد بودند و لدای  دولتمردان ،قطعا
سازشان گوش دنیا را کر کرده بود!خواستب 
لدای زوجعای زندانم نون آفرکن نیساری 
و کارن وفاداری باشب که اوکن شده خانه 
مشترکشان، لدای آرش و گارخ، آرشم که 
با داغ قتل مادر نوس  امنیتم ها حاد زندگم 
مشترکش با گارخ با ح سم سنگین بر دوش 
زکر سقف بندهای اوکن سهری میشود، 
خواستب لدای خانواده دانشهورها باشب، 
لدای پدر و مادر بعنود رمضانم که 
پرسیدند نرا فرزندمان کشته شد و به ح س 
محکوم شدند، خواستب لدای منصوره 

خواهر و ۶بعکیش باشب که پرسید نرا 
برادرم نیرباران شدند و ق رشان کجاس  اما 
با ح س سنگین پاسخ شنید کا خانواده زکنالم 
که پرسیدند سعیدمان کجاس  ولم بازداش  

 و زندانم شدند،
خواستب لدای مادرمان شعناز باشب که گف  
پسرم را کشتید و حاد به جای مجازات 
آمران و وامالن قتل مصطفم ، زندانیان 
سیاسم را ازاد کنید اما خودش ککم از آنعا 
شد،خواستب لدای پیمان وارفم باشب که 
مظاومانه مادر و همسرش را در راه مالقات 
زندان از دس  داد کا مادر محسن 
قشقاکم،خواستب لدای زانیار و لقمان مرادی 
باشب زانیاری که ح س بم مالقات را به 
وباا پدر و مادر نرجی  میدهد و جوانم اش 
زکر نیغ اودام نه ناخ میگبرد!خواستب لدای 
نک نک زندانیان کردی باشب که غیورانه 
برای حفظ حرم  و ناموس و برای دور نگه 
داشتن خانواده از افکار پاید و نعدکدهای 
امنیتم به هر شکنجه و اوترا  اج اری نن 
دادند و راهم نوبه دار شدند،وزکزانم نون 
برادران دهقانم و بعرام و شعرام و حامد 
احمدی،و نه ناخ آمار بازداش   اکفه حسین 

پناهم ها در کردستان روز به روز افزاکش 
مم کابد!!!خواستب لدای مرکب النگم باشب 
که همسرش محسن دکمه نم از بم نوجعم 
در زندان جان داد و حاد مرکب به خا ر 
نوجه به همسرش در زندان اس ،خواستب 
لدای ش نب و فرزاد مددزاده ، ژکال بنم 
کعقوا و بعمن اموکم، نیکا و نوا خاولم، 
کیوان و کامران رحیمیان و فاران حسامم 
باشب،لدای شمیس معاجر و شعاا دهقان و 
خواستب لدای پرستو فروهر و معصومه 
دهقان باشب لدای سیامک و باقر نمازی 

 !مح وس در انفردای
خواستب لدای نک نک کسانم باشب که از  

ودم امنی  ، پس از آزادی نرک و ن کردند 
، نه کسم جز آنعا و خانواده هاکشان ومق 
سختم های ن عید اج اری را درک کردند؟!
من با نمام وجود حتم خواستب لدای شکسته 
شدن سنگ ق ر مادر شاهین نجفم باشب نا 
بگوکب نه ننعا ما منتقدکن و مخالفین و 
زندانیان سیاسم در ودم امنی  به سر می رکب 
باکه اوضای خانواده مان نیز والوه بر نعدکد 
و نوهین و فشارهای ناشم از آزار 
وزکزانشان نح  خطر بازداش  و ح س 

 .هستند
پنجاه ونعار روز پیش در حالم اوتصاا 
غباکب را شروع کردم که نمیخواستب بار 
مضاوفم بر دوش هب بندکان درد کشیده ام 
باشب اما در آن روزهاکم که نشنه قطره ای 
آا بودم، میدکدم که آنعا هر روز و هر لحظه 
با نعوع های مداومب با من زندگم را باد 
آوردند!شرمسار بودم از دکدن درد 
کشیدنب،فرکادهای اوتراعشان به بم نوجعم 
مسئولین و بعداری اوکن به وععی  جسمانم 
ام دکوارهای بند را لرزاند، نعدکد و نن یه 
شدند اما ننعاکب نگباشتند،در برابر کک به 

 کک آنعا سر نعظیب فرود مم آورم 
پنجاه و نعار روز در حالم در اوتصاا غبا 
بودم که والوه بر وخام  حالب پاه های 
دادسرا و دادگاه را بم نفاونم مسئولین به 
وععیتب، نازکانه ای شد بر نمام وجود 
اوضای خانواده ام، خانواده ای که ذره ذره با 
من آا شدند ولم با مقاوم  کب نظیرشان و با 
همراهم شجاوانه شان اکستادند و لداکب 
شدند، از سوی وزارت ا الوات نعدکد شدند 
اما همچنان همراهم ام کردند، بوسه میزنب 
بر پاهای خسته پدرم و دستان مادرم که 
 مادرانه مینوش ، بوسه میزنب بر نشمان 

موز  ۴۵۵یه هنااب را ان آتنا  ا می ناهه 
ازتصاب: ازتصاب غذا  ر م  ه صداد یی 

 صدا ان یاش 

 گوش افکار ومومم اکران و جعان برسانند  اکن موفقیتم نشمگیر و پر اهمی  اس  
در م ارزه با حکب اودام، نوقف شکنجه و آزار زندانیان، و آزادی همه زندانیان سیاسم در اکران، همه با هر گراکش، اکاده و ناگارشام مام 
نوانند در اکن کارزار، دس  دوستم به ککدکگر در جع  فعالی  مشترک دراز کنند  من و نو اگر ما شوکب مم نوانیب امکاناات، ظارفایاتاعاا و 
نیروهاکمان را در ورله های انسانم و حقوق بشری متمرکز کنیب و از اکن  رکق حتماً خواهیب نوانس  لدای خود را با پ واک بیاشاتاری 

 به گوش جعانیان و مردم کشورمان برسانیب 
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میایون کودک و نوجوان در  ١۶۱۱بیش از »
سراسر جعان، به دلیل فقر و برای گبران 
زندگم خود و خانوادهشان، ناگزکر به کار 
مزدوری هستند  به استناد آمارهای کونیسف 

میایون نفر  ١۲١و سازمان بین الماام کار، 
از کودکان کار کمتر از پانزده سال دارند و 

میایون نفر از آنان در بخشعاکم کار  ۱۵
میکنند که برای وععی  جسمم و روحیشان 
خطرناک محسوا میشود؛ برای نمونه در 
کارگاهعای پارنه بافم در بنگالدش، مزارع 
کاکا و در ساحل واج، معادن  الی بورکینا 
فاسو؛ اشتغال در کارخانه ها، معادن، بارها، 
کا در مراکز خوشگبرانم و فحشا و قاناق 
مواد مخدر  همچنین نخمین زده میشود که 
پانزده میایون کودک و نوجوان در بخش 
خدمات خانگم به خدمتکاری و پادوکم 
اشتغال دارند که بخش بزرگم از آنان 
دختربچه ها هستند  مشخصه های کار 
کودکان در بخش کار خانگم و ارت از 
 ودنم بودن مدت کار، اومال خشون  از 
سوی کارفرما، و آزار و اذکتعای جنسم 

  “.اس 
در اکن نوشته به نگونگم شکل گیری کار 
مزدوری کودکان در اروپا، م ارزانم که 
وایه استلمار کودکان و برای حماک  از آنان 
انجام گرفته اس ، و نگرشعای متفاوت 

 .درباره کار کودکان پرداخته میشود
 

کار کودکان پدکدهای نوظعور و ننعا متعاق 
به وصر کنونم نیس  و همواره در شکاعای 
متفاونم در باف    یعم زندگم روزمره 
انسانعا ننیده بوده و هب اکنون نیز در بسیاری 
از کشورهای جعان راکج اس   کار کودکان 

محصول فقر، نابرابرکعای فزاکنده اجتماوم، 
و نمرکز ثرونعای   یعم و اجتماوم در 
دس  گروهعای قدرنمند معدود، و نوزکع 
ناواددنه ثروت در جعان اس   شکل و 
میزان کار کودکان همواره ککسان ن وده و 
متناس  با نحول لورن ندکعای اجتماوم 
متحول شده و شکل آن، به ندرکج، از 
همکاری کودکان در سیستب های 
خوکشاوندی، به کار مزدوری کودکان در 
ساختارهای پیچیده سسیستب سرماکه داری 
نغییر کافته و کیفی  نوکنم پیدا کرده اس   از 
اکنرو، نا پیش از دوره لنعتم شدنی نولید و 
شکل گیری مناس ات سرماکه داری، کار 
کودکان را به ونوان مسئاه ای اجتماوم در 
افکار ومومم و ادبیات موعوو ندی 
نمیکردند  نرا که جاکگاه و وععی  کودکان 
در گبر نارکخ ثاب  و ککسان ن وده و، 
متناس  با نغییر شکل بندی های اقتصادی ـ 
اجتماوم، نحول افکار و گسترش آگاهم 
ومومم، رشد فرهنگ معرورزی، و اهمی  
پیدا کردن آموزش در جوامع انسانم، پیوسته 
دگرگون شده اس   به بیانم دکگر، جاکگاه و 
روککرد اجتماوم به کودک در جامعه های 
مختاف و در دوره های نارکخم، متناس  با 
نگونگم ارزکابم جامعه از کودک و نعرکف 
کودکم در هر وصر اس   نگونگم واکنش 
اجتماوم به وععی  کودکان از سوکم به 
میزان آگاهم هر جامعه نس   به اهمی  رشد 
و آموزش کودکان، و از سوی دکگر به رشد 
حساسی  و ناطیف احساسات انسانم نس   به 

  .کودکان بستگم دارد
 

  شف  و  ی
کودک، کودکان، کودکم در شمار موعوع 
های معب و جباا وصر ما محسوا میشوند  
در اغا  م احث اجتماوم، سیاسم، و 
فرهنگم به بع ود وععی  زندگم، رشد، 
آموزش، حقوق، و سعادت ومومم کودکان 

نیز پرداخته میشود  هر روزه در مجامع و 
رسانه ها درباره نربی  کودک، روانشناسم 
کودک، آموزش کودک، نغبکه کودک، 
سالم  کودک، و آکنده کودک بحث و 
بررسم و برنامه رکزی مم شود  
معرورزی، مراق  ، و احساس مسئولی  
نس   به کودکان ککم از شاخص های 
اجتماوم و اخالقم جوامع مدرن به شمار 
میآکد  اکن شاخص اخالقم و اجتماوم امری 
ثاب ، همیشگم، و جعانشمول ن وده، و در 
روند نارکخ شکل گرفته و مدام متحول شده 
اس   همچنین نحول آگاهم و اخالق بشری 
درباره کودک و کودکم، متناس  با نحودت 
اجتماوم و نل ی  حقوق انسانم بوده و 
بنابراکن در همه جوامع بشری ککسان و 
هماهنگ پیش نرفته و به واقعی  ن دکل نشده 
اس   از اکنروس  که کودکان بسیاری 
همچنان در وصر و جعان کنونم در فقر و 
گرسنگم به سر می رند، امکان آموزش و 
رفتن به مدرسه را ندارند، جسب و جانشان بر 
اثر خشون  خانگم و خشونتعای اجتماوم 
مجروح اس ، و جنگ و بیخانمانم به روند 

 .زندگم روزمره آنان ن دکل شده اس 
، مورخ (Philippe Ariès) فیایپ آرکس

فرانسوی پیرو مکت  نارکخنگاری آنال، در 
جمع ندی مطالعانم گسترده که در فالاه سده 
های نعاردهب نا شانزدهب انجام شده اند، 
مطرح میکند که در جوامع پیشامدرنی فرانسه 
و انگاستان درک روشنم از کودکم به 
ونوان مرحاه ای وک ه در زندگم و رشد 
کودکان و نربی  کودکان وجود نداشته اس   

نتاکج کار  ١۶۶١فیایپ آرکس که در 
پ وهشم خود درباره مسئاه کودکم را در 
کتابم زکر ونوان نارکخ کودکم به انتشار 
رساند، بر اکن باور بود که کودکان در وصر 

فعمیده  »بزرگسادن کونک»پیشامدرن نون 
میشدند  محدوده خصولم و قواود رفتاری 
 و نربیتم جداگانه ای برای کودکان ننظیب 

اشک ار خواهرانب که نمیخواستند به خا ر انعا آسی  ب ینب ولم در واقع آناعاا باودناد کاه باه خاا ار مان، باه خاا ار آزار مان ماورد هاد  
 .شکارنیان سیری ناپبکر قرار گرفتند،ممنونب که همراهب بودند

آری من خواستب لدای بم لداکان باشب اما در اوج ن  و ناا انتخابات بود که زکر بار ن ایغات له شدم و اکن شما مردم شارکاف باودکاد کاه 
فرکادم شدکد و همراه و هب لدا با من و خانواده ام شدکد، شما وزکزانم که نمیشناسب و شاکد هرگز نشناساب کاا دوساتاان و رفاقااکام نااا کاه 

ر خاا اهمواره در کنارم بودند،اگر ن ودکد حاد بعد از پنجاه و نعار روز موفق نمیشدم،قطعا از خیام ها باکد نام ب رم و قدردانم کنب اماا باه 
 !امنی  معبورم

ر ه هپنجاه و نعار روز گبش  و من نه، در واقع شما پیروز شدکد، با حماک  گسترده، با قاب هاکتان، با فرکادنان،با شعر و نرانه و نقاشم و ب
 . رکق ممکن پیروزی را رقب زدکد، که برای همه ما شیرکن اس ، از نمامم نعادهای حقوق بشری ممنونب

من پس از پنجاه و نعار روز اوتصاا غبا به همراه شما موفق شدم که حکب ن ر ه خواهرانب را به دس  آورم و اکن آغاز راه اسا ، آغااز 
 .راه اکستادن در برابر آزار و اذک  خانواده های زندانیان سیاسم کا خانواده های جان اختگان

به اکن اواتاصااا غابا پااکاان خاواهاب داد و از ناک ناک ١١١١/ ۶۶با کس  موفقیتم که با حماک  شما وزکزان و سروران میسر شد امروز
 .وزکزان همراه نشکر و قدر دانم مم کنب

 یه اه د آزا د
 آتنا  ا می

 غو  ام هز ومد  و  ان: مو ا ی 
  همچنان  ات ن افتنی

 ا ما ماات ن



6  

گان حق تمام کودکان 57نشرهی سازمان راهیی زن شماره  آسایش و رافه و تحصیل رای  
نشده بود  بزرگسادن با آنان مانند حیوان  

های کونک خانگم بازی میکردند  کودکم 
فق  دوره کوناه پیش از دندان درآوردن را 
دربر میگرف  و هف  سالگم پاکان کودکم 
محسوا میشد  سهس اکن بزرگسادن کونک 
به  ور   یعم وارد ش که همکاری در 
مناس ات خوکشاوندی میشدند و حتم مجاز به 
انتخاا زوج بودند و ارزش گباری کودکان 
بر اساس میزان مفید بودن آنان انجام 

 .میگرف 
ژان اک روسو، متفکر فرانسوی، نخستین 
کسم بود که در اثر ن وغ آسای خود امیل  

، به نجزکه و نحایل کودکم به ونوان )١٧۶۲
مرحاه نعیین کننده ای که باکد مورد نوجه و 
مراق   آگاهانه قرار بگیرد، پرداخ   روسو 

  :در مقدمه کتاا امیل مینوکسد
مردم روحیه کودکان را نمیشناسند، با „

افکار غا  خود هرنه بیشتر مطالعه 
میکنند بیشتر اشت اه میکنند  واقاترکن آنعا 
بیشتر به آنچه که بزرگسادن باکد بدانند 
نوجه دارند و به هیچوجه متوجه نیستند 
که کودکان نه نیز را میتوانند کاد 
بگیرند  اکن اشخاو همیشه در کودکان 
خصولیات بزرگسادن را جس  وجو 
میکنند و هیچ فکر نمیکنند که  فل ق ل 
از اکنکه بالغ شود، نه روحیه ای دارد  

“0  
امیل داستان پسربچه پنجساله ای اس  

که، پس از مرگ پدرش، زکر نظر کک 
مربم نربیتم بزرگ میشود  ژان اک روسو 
در رساله وزکن خود م احث بیسابقه و نأمل 
برانگیزی را درباره روش نربیتم واری از 
زورگوکم١ بدون انورکته برای کودکان  رح 
میکند  نا آن زمان، درک شاکسته ای از 

 هستم کودک وجود نداش 
کودکم به ونوان کک دوره معیّن زندگم، در 
جرکان نحودت اجتماوم و فرهنگم ای که 
در جوامع اروپاکم به وجود آمد، کشف شد و 
اهمی  و معنای دکگری کاف   نصور اکنکه 
کودک برای زندگم در جامعه به نربی  و 
آموزش نیاز دارد، در دوران نحودت 
روشنگرانه سده های هجدهب و نوزدهب شکل 
گرف   در حقیق  کودکم فرزند دوران 
روشنگری بود و در متن آن، به قول هان 

ن یرگ  Han Hendrik van هندرکک واندی
den Berg  ،کودک، »روانشناس هاندی

  .»کودک شد
نکته کایدی در پ وهش های فیایپ آرکس 
نعرکف کودکم به ونوان فراکندی نارکخم و 
قابل نحول اس   کودکم برساخ  های 
اجتماوم و قابل نغییر اس ، نه پدکده ای 
انسانشناسانه و جعانشمول  گرنه نقدهای 
زکادی بر کتاا نارکخ کودکم نوشته شده 

نحول مفعوم و »اس ، اما نز الام کتاا، 

، »جاکگاه اجتماوم کودکم در  ول نارکخ
همچنان از استحکام نجربم و پ وهشم 

  .برخوردار اس 
کودکان، بزرگسادن کونک در جامعه متکم 

  بر مناس ات زمینداری
در ساختارهای اجتماوم فئودالم هستم 
ً به ککدکگر وابسته اس   کش  و  انسانعا قوکا
کار، آبیاری، جمع آوری محصول، دامداری، 
ً از  خانعسازی، و لناکع دستم خانگم اساسا
 رکق کار دسته جمعم و مشارکتم امکانهبکر 
میشود  برای فرد و رشد فردکّ  در اکن 
سیستب، فضا و امکانعای کافم وجود ندارد  
فرد و کار فردی در جمع و کار جمعم معنا 
پیدا میکند  کودکان نیز از اکن قاوده مستلنم 
نیستند  آنعا به خانواده بزرگ نعاق دارند  از 

بدو نولد در باف  اجتماوم متکم بر 
وابستگم، هم ستگم، و همکاری رشد میکنند 
و در ساختار موجود ننیده میشوند  کودکان 
در اکن سیستب بزرگسادن کونکم هستند که 
به وک ه از زاوکه نیروی کار آکنده و برای 
دوران ععف و کعول  اوضای خانواده 
اهمی  بسیاری دارند و قرار اس ، به 

 الطالح، 
وصای دوره پیری و کوری پدر و مادر 

 .شوند
کار زودرس کودکان در اقتصاد کشاورزی 
محصول کم ود و ننگناهای اقتصادی اس  و 
نه سودآوری مطاق  در دوران ساطه اکن 
نوع اقتصاد نصوری از واقعی  کودکم و 
نیاز کودکان به مراق   و آموزش وجود 
نداش   ال ته در خانواده های نج ا و اشرا  
زمیندار، به همکاری کودکان در مط خ، 
روی زمین های کشاورزی، کا مراق   از 
حیوانات نیازی ن ود  اکن کودکان در دامان 

میشدند و  »نازپروده»داکه ها و ندکمه ها 
متناس  با زمانه به پسران فنونم نون 
سوارکاری و به دختران آداا خانه داری و 
گادوزی میآموختند  کار کودکان در دوره ق ل 
ً در  از لنعتم شدن بدون دستمزد و مستقیما
خدم  منافع خانواده بزرگ بود؛ کارهاکم 
مانند نعمیر خانه، برداش  محصول، 

نگعداری از دام ها، نظاف  و آشهزی، و 
نگعداری کودکان کونکتر در نارنوا 

 .خانواده
 

 ام هز ومد  و  ان  م هناا ات ارها ه 
  امد

از اواخر قرن هجدهب در اروپا، همزمان با 
شکوفاکم انقالا لنعتم در انگاستان، 
رقاب  سختم میان سرماکه داران نوپای 
کشورهای اروپاکم برای هماوردی با سرماکه 
داری پیشقراول انگاستان درگرف   ککم از 
رازهای اکن پیروزی جاکگزکنم دوک های 
نخرکسم ککنفره با ماشینعای لنعتم 
نخرکسم بود که با نیروی زغالسنگ کار 
میکردند  اکن پیشرف  لنعتم نه ننعا به 
افزاکش نولید کادهای کمیاا منجر شد، 
باکه نیاز به نیروی کار در کارگاهعای 
لنعتم را نیز گسترش داد  از آنجاکم 
که کار کردن در کارگاه های لنعتم 
مستازم نیروی بدنم قابل نوجعم ن ود، 
لاح ان لناکع در آلمان، برای کس  
سود بیشتر، به استفاده از نیروی کار 
زنان و کودکان، که دستمزد کمتری 
درکاف  میکردند، روی آوردند  استفاده 
از نیروی کار ارزان زنان و کودکان به 
کاهش دستمزدها و بیکاری مردان 
کارگر منتعم شد  کار زنان و کودکان 
برای بقای بسیاری از خانواده ها اجتناا 
ناپبکر بود و بنابراکن هیچگونه مخالفتم با 

  .کار کودکان بروز نمیکرد
بعره جوکم از کار کودکان حد و مرزی 
نمیشناخ   لاح ان لناکع در برخم از 
نواحم لنعتم آلمان کودکان را به شانزده 
ساو  کار روزانه وادار میکردند  کودکان 
در اثر فشار کار، فقدان امکانات بعداشتم، و 
نغبکه نامناس  مدام بیمار میشدند و میزان 
 7مرگ و میر آنان مدام افزاکش پیدا میکرد  

فردرکش انگاس در کتاا وععی    قه 
منتشر  ١۱۴۵کارگر در انگاستان که در سال 

شد، مطالعات و مشاهدات وینم خود را در 
نا  ١۱۴۲سال های اقامتش در منچستر  

از معادن و کارخانه های لنعتم )  ١۱۴۴
شعرهای مختاف انگاستان جمع آوری کرده 

 :اس   او درباره کودکان کارگر مینوکسد
در معادن آهن و زغال سنگ کودکان نعار، 
پنج، و شش ساله هب کار میکنند  ال ته 
اکلرک  کودکان بیش از هش  سال دارند  از 
آنان برای جمع آوری و حمل و نقل مواد 
نولیدی که از منافب و شکستگم های دستگاه 
نولید خارج میشوند، استفاده مم کنند  
همچنین مسئولی  باز و بسته کردن دروازه 
هاکم که بخش های مختاف معدن را از 
ککدکگر جدا میکنند، بروعده آنعا میگبارند نا 
 هنگام و ور کارگران معدن و حمل و نقل 
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مواد نولیدی در راهروهای معدن دروازه ها 
را باز کنند  مراق   از اکن دروازه ها را 
معمودً به کونکترکن کودکان میسهارند و 
وادارشان میکنند که دوازده ساو  در روز، 
نک و ننعا، در گوشه ورودی ننگ و نارکک 
و نمناک به نگع انم بنشینند  حمل و نقل 
زغالسنگ و آهن کار بسیار شاقم اس   
کودکان اکن مواد را در گاری های بدون 
نرخ نام ار میکنند و روی زمین های 
سنگالخ، پرگل و دی، سربادکم های نند، و 
از میان درهای ننگم که برای و ور از آنعا، 
ناگزکر به خزکدن روی دس  ها و پاهاکشان 
  ...میشوند، با زحم  ُهل میدهند

برای ننین کار دشواری، کودکان بزرگتر و 
ساله را به کار مم گمارند  ۲١نا  ١۱دختران 

زمان کار متداول کازده نا دوازده ساو  و 
گاه  ودنیتر اس   زمان کار در اسکاناند 
نعارده ساو  اس   در بسیاری موارد 
کارگران را مج ور میکنند که دو برابر 
زمان نعیین شده کار کنند، به گونه ای که 

 ١۶ساو  و به کرات  ۲۴نمامم کارگران 
ساو  مداوم، در اوماق زمین کار میکنند  
زمان ثابتم برای لر  غبا وجود ندارد  به 
گونه ای که کارگران، آنگاه که گرسنه اند و 
فرل  دارند، با شتاا غباکشان را 
میخورند  کودکان و جوانان کارگر که در 
بخش حمل و نقل زغالسنگ و آهن به کار 
گماشته شده اند، از خستگم ومیق و بم وقفه 
رنج می رند  اکن کارگران خردسال، به 
محضم که به خانه میرسند، خودشان را 
روی زمین سنگم مقابل اجاق پرت میکنند و 
بالفالاه، بدون غبا و با شکب گرسنه، به 
خواا میروند  والدکن اکن کودکان آنعا را مم 
شوکند و به رختخواا می رند  گاه در راه 
بازگش  به خانه از فر  خستگم بر زمین 
میافتند و از هوش میروند  ش انگاه والدکنشان 
به جس  و جوی آنان میروند و فرزند خفته 
شان را در کنار کونه و خیابان پیدا میکنند  
بیشتر اکن کودکان نمامم ککشن ه را در 
رختخواا میمانند نا شاکد فرسودگم کک 
هفته کار را از ننشان بیرون کنند  فق  
معدودی از اکن کودکان به مدرسه و کایسا 
میروند  آموزگاران مدرسه همواره از خواا 
آلودگم و بم نفاونم اکن شاگردان اظعار 
نارعاکتم میکنند  دختران کارگر هب 
وععی  بعتری ندارند و به خشن نرکن 

  3“ شکام به کار کشیده میشوند 
 

او  وم تو ست و  وزت: نما ندگان  و  ان 
  ام  م ا ی ات امورا

گسترش لنعتم شدن نولید بیکاری و فقر 
کارگران و زحمتکشان را در پم داش   
افزاکش کار کودکان به رشد بیسوادی، 
افزاکش اختالل های جسمم و روحم، و 

گسترش جرم و جناک  در میان آنان منجر 
شده بود  رمانی اولیور نوکس ، به قاب نارلز 

 ١۱١۶نا آورکل  ١۱١٧دککنز، که از فورکه 
منتشر  Bentley’s Miscellany در مجاه

میشد، از ننین شراکطم العام گرفته و 
وععی  مصی   بار کودکان فقیر و کارگر 
را در مرکز نوجه قرار میدهد  نارلز دککنز 
در سیزده سالگم، پس از به زندان افتادن 
پدرش در اثر قرض و ورشکستگم، برای 
نأمین مخارج خانواده اش سالعا ناگزکر به 
کار کردن در کک کارخانه کفش سازی شد  
دککنز رنجعای کودکم خود را در کاراکتر 
اولیور نوکس  نرسیب کرده اس   اولیور 
نوکس  کودکم کتیب اس  که از هنگام نولد در 
پرورشگاه بزرگ شده اس   در نُه سالگم او 
را به نوانخانه میفرستند نا خودش نانش را به 
دس  آورد  مسئول نوانخانه، اولیور را برای 
کارگری به مردی نابوت ساز میفروشد  
زندگم پررنج اولیور مدام دشوارنر و رنج 
بارنر میشود  هیچگونه رحب و شفقتم نس   
به اکن کودک نحیف و دردمند روا نمم 
دارند  همه جزکیات داستان با پ وهشعای 
فیایپ آرکس انط اق دارد، وجدان ومومم 
نس   به کودک و کودکم حساسی  وک ه ای 

  .ندارد
ش  هنگام خانب ساوربری، همسر نابوت „

ساز، اولیور را به رختخوابم کونک و 
فرسوده که در گوشه کارگاه نابوت سازی 
قرار داش، هداک  میکند  هوای کارگاه خفه 
و مر وا اس  و بوی جسدهای مردگان را 
میدهد  اولیور در ننعاکم و نارککم ش ، 
سنگینم وجی م بر قا ش احساس میکرد  
آرزو میکرد که به جای اکن نختخواا در 
ککم از نابوت ها به خواا ابدی فرو میرف  

او وقتم که  4و واف روی نابونش میروکید  
از همه سو زکر جرح و ستب قرار میگیرد، 
 :ناله کنان زمزمه میکند
هیچوق  کسم نشوکقب نکرد  کسم دستب را 
نگرف   نر و خشکب نکرد، و هرگز نگف  
دوستب دارد  امید براکب واژه ای غرک ه بود، نا 
نه برسد به واژه های امید به آکنده! کدام 
آکنده؟ به کاد میآورم روزهاکم را که خیام 
بچه بودم اما ملل همه، مج ور بودم کار کنب  
هروق  از کنار کایساکم میگبشتب مم 
اکستادم، انگشتانب را به هب قالا میکردم و با 
نشمانم بسته به سینه میفشردمشان و نندنند، 
کولم وار، جماه های درس  و غاطم را سر 
هب میکردم و رو به خدا میگفتب: خداکا نمیشه 
نو زودنر از مرده شورا بیاکم و منو ب ری 
پیش خودت؟ می ینم که اکنجا نه زندگم 

 5“گعییه! 
وککتور هوگو در رمان جاودانه خود، 

، به نشرک  بم ودالتم های )١۱۶۲بینواکان  
اجتماوم و فقر و فالک  در جامعه فرانسه 

که برای لنعتم شدن خیز برداشته اس  مم 
پردازد  ککم از شخصی  های بسیار جباا 
رمان بینواکان دختربچه ای به نام کوزت 
اس   فانتین، مادر کوزت، زن جوان و 
زک اکم اس  که در اثر فقر و بیکاری ناگزکر 
میشود دختر خردسالش را به خانواده ای 
مسافرخانه دار، ساکن حومه پارکس، بسهارد 
نا خود بتواند برای گبران زندگم به کارگری 
برود  خانواده حرکص و سنگدل نناردکه که 
به بعانه مراق   از کوزت مدام پول بیشتری 
از فانتین  ا  میکنند، از کودک با بیرحمم 
بیگاری میکشند، مدام سرزنش و نحقیرش 
میکنند، و به هر بعانه ای کتکش میزنند  
خوشوقتم کوزت در لحظانم اس  که همه 
کارهای مسافرخانه انجام شده اس  و خانب 
نناردکه وجود او را فراموش کرده اس   او، 
در اکن لحظات کوناه، به گوشه ای از 
آشهزخانه بزرگ میخزد، و در روشناکم 
اجاق، برای دختربچه های اربابش، جوراا 
پشمم مم بافد  بعره کشم از کودک، همراه 
با خشون ، در لحنه وانم مسافرخانه انجام 
میگیرد، ولم حساسی  و همدردی مسافران 
را برنمم انگیزد  کار کودکان در متن جامعه 
قرن نوزدهب فرانسه، هنجاری راکج و 

  :پبکرفته اس 
کوزت باد میرف ، پاکین میآمد، مم ُشس ، 
پاک میکرد، ننگ میزد، میروف ، میدوکد، 
جان میکند، نفس نفس میزد، نیزهای سنگین 
را جابه جا میکرد، و با آنکه بسیار ععیف 
بود، کارهای بزرگ و دشوار انجام میداد  
نس   به او هیچ رحمم در کار ن ود  خانمم 
بیدادگر و آقاکم زهرآگین داش   ]   [ کودک 
بیچاره در همه حال ا او  میکرد و ساک  
بود  ]   [ کوزت هرنند بیش از هش  سال 
نداش ، اما در اکن مدت کوناه نندان رنج 
برده بود که پیوسته، با وعع محن  آلود 
پیرزنان، دستخوش روکا بود  پاک کک 
نشمش از کک عرب  مش  که زن نناردکه 
به او زده بود، سیاه شده بود که همین سیاهم 
گاه به گاه زن نناردکه را وامیداش  نا با خود 
بگوکد: نقدر زشته با اکن کفگیرک روی 

  6“نشمش! 
 

همنوز ت  ام  و  ان  م امورا، هحصول 
  اال ه امزپ ا اای ـ اجتمازی 651

در اثر وععی  فاجعه بار سالمتم کودکان 
لداهای مخالفم در انتقاد به ابرقدرنمی 
ماشین ها و فشار بیرحمانه بر کودکان کارگر 
شکل میگرف  و به ندرکج نوجه مقامات 
دولتم را به خود جا  میکرد: ععف بدنم، 
اختالل های رشدی، بیماری های دهان و 
دندان، ععف بیناکم و شنواکم، کب غباکم، 
 بیماری سل، و دکگر بیمارکعای واگیردار در 

 66ا اهه  م صفحه د 
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مااااا  افااغااان زماایاان  درد هااا ی باام پاااکااان 
وستمگران جعالا  دکانام وناجااران مابها ام 
 وسردمداران امهرکالیزم غرا درافغانستان

متاسفانه باکد بگوکب که بحران افغانستان ناماام 
 شدنم نیس  ؟

بحران خانه جنگم ها وقوم جنگم ونعص اات 

را دامن زدن حرفه گروه های متجاوز ناوکار 
لف  خاکین ومبدور کشورهای بیاگااناه شاده 
اند ، ودسا  درازی دولا  هاای ارناجااوام 
خاکین همساکاه کشاور افاغاانساتاان را در دام 
نااارورکااازم و جاااناااگ قاااومااام و مااابهااا ااام 

اکان اوعااع وخایاب کاه ماتااسافااناه  انداختند  
ذهنایا  ماردم ساناتام را زکار فشاار روحام 
وروانم گرفته و مردم رابه جان هاب اناداخاتاه 
اس ، از  ر  دکاگار باادخاره اماهارکاالایازم 
غرا وامرکاکاا هاب باازی کالایاف وسایااسا  
قدرت  ا م وحشم خودرا نیز در ومل پایااده 
میکند که معره الام برای بازی شان واراق 

 .وسورکه ولی یا وافغانستان اس 
اکن ومایات های انتحار عد انسانم وانفجاار  

های را که در برکتانیا و فارانساه و واراق و 
آلمانیا و خیام جا راه افاتااده اسا  ماحاصاول 
دس  خود جنگعای امهرکالیستم هساتاناد، اکان 
جنگ ها و انتتحاری ها بارای نااباودی مااا  
مظاوم ما براه انداختند که متاسفانه از شاروع 

نا حال مدهاش نارکان انافاجاارات  ۲١١٧سال 
مام  ١١بوقوع پیوسته که ملال زناده حاادثاه 

مام  30اس : بامداد روز نعارشن ه  ۲١١٧و

، از وقوع انفجاری ماعایا  در ناعاار 7102
راهم زن ق واقع مرکز دکهاومات نشین شاعار 
کابل رخ داد  اکن حمااه اناتاحااری در مارکاز 
شااعاار کاااباال کااه وزارت امااور خااارجااه 

های اکران، آلمان، جااپاان،  افغانستان، سفارت
اند  ناعاداد  وشرک  مخابرانم روشن واقع شده

رسایاده  01گان اکن حماه بایاش از  کشته شده
نان نایاز زخامام  311اس  همچنین بیش از 

شدند  اکن انفجار باه حادی ساناگایان باود کاه 
های شعر کابل  لدای آن در بسیاری از بخش

هاای هاماه  شنیده شده اس  و بر اثر آن شیاشاه
نعمیر شکسته بود دود سیاه وغب وظایاب شاعار 
کان کابل را سرازکرشده باود وخااناواده هاای 
که وزکزان را از دس  داده بودبا والب غب در 
سوگ وزکزان نشسته بودند همه اکن قربانیاان 

ساال باا کاک  ۴١ناا  ۲١جوان های به سنین 
 دنیا اروزی به خاک دفن شدند  متاسفانه

اکن اس  زندگم پراز اندوه ما افاغاان هاا کاه 
دهه زجر ستب ستاب گاران را مایاکاشایاب  ۴در 

ونالش برای راه نجات ازاکن بن سا  جارکاان 
 .  دارد وامیدوارم هستب که پیروز شوکب

 زندپ یا  ازا د یرایرد  م اراار جهان

 ملت افغان  درد ها ی بی پایان 

 هام ا  وافزد 

های مساحانه در کشور  در  ول درگیری
ها  اقای  ها و  گروه کام یا، لدای بسیاری از

های به  ساک  شد  بیشترکن گروه  با خشون 
حاشیه رانده شده: لزبین، گم، دوجنسگرا، 

 (LGBTI) نرنسجندر و افراد دوجنسم
موردهد  خشون  آشکار   هستند که

های مسا  در  بشر نوس  نمام گروه حقوق
 .سال درگیری مساحانه کام یا بودند ۵١ ول 

قتل، خشون  جنسم، و کوچ اج اری برخم 
هاکم اس  که جامعه  از خشون 

 –اند   همجنسگراکان در کام یا متحمل آن شده
در کام یا هنوز   -و هنوز دنار آن هستند

های براساس هوک  جنسم و گراکش  جناک 
شوند و کا  جنسم به اندازه کافم بررسم نمم

در کشور مورد نحایل و بررسم قرار نمم 
 .گیرند

(ICTJ) مرکز بین الماام ودال  انتقالم، در
های انحاد ناکید کارا ی ،  انحاد با سازمان

کام یای متنوع و بنیاد سانتا مارکا و با حماک  
سفارت کانادا، سه نشس  را با فعادن و 

ها، سازماندهم کرده  قربانیان اکن درگیری
اس ، نا در مورد نیازهای جامعه اقای  
جنسم بیشتر بداند  و بررسم کند که نگونه 

به خصوو   –اقدامات ودال  انتقالم 
مم نواند به حفاظ  از  -اقدامات غیرقضاکم
 .حقوق آنعا کمک کند

ها در کالم، رکوهانا و بوگونا در  اکن نشس 
 ول ماه مارس و آورکل برگزار شد، و  م 

آن شعادت آن دسته افرادی که نح  ناثیر 
ها قرار گرفته بودند را از نواحم  درگیری

 .مختاف جمع آوری کردند
اشتراکات اساسم در نجربیات اقای  جنسم 

به برگزارکنندکان کمک کرد نا الگوهای 
 .ها را نشخیص دهند فراگیر نقض حقوق آن

با اث ات اکنکه اکن افراد قربانیان گسترده 
جناکات هدفمند هستند  فعادن اکن حوزه در 

های کام یا به  نالش هستند نا پس از درگیری
 .دس  پیدا کنند  حقیق  و ودال  واقعم

 
 هدف خشونت ا ستمات ن

در  ICTJ مارکا کامیال مورنو مدکر برنامه
روشن اس  که “دهد:  کام یا نوعی  مم

خشون  وایه اقای  جنسم، کک الگوی 
ساختاری ن عیض و محرومی  اجتماوم را 

های  کند که نوس  درگیری دن ال مم

های مسا  به دن ال کنترل جامعه در  گروه
ها شدت کافته  منا ق نح  نفوذ اکن گروه

“اس   ی وامالن مسا ، به  ور  همه” 
مغرعانه وایه افراد اقای  جنسم اقدام 

 ”.کردند
های  آوری شده در کارگاه های جمع شعادت

دهند که، اگرنه نمام افراد  آموزشم نشان مم
مسا  درگیر در جنگ در خشنوت 

های جنسم دخال   سیستمانیک وایه اقای 
، ش ه نظامیان و FARC کعنم  –داشتند 

اما وامالن الام اکن  -نظامیان کام یاکم
ها نعادهای اومال قانون هستند  اکن  خشون 

امر به وک ه برای زنان نرنسجندر، که 
بیشترکن گزارش را در رابطه با ن عیض 

 .اند لادق اس  پایس ارا ه کرده
سازی  های مساحانه همچنین به وادی درگیری

های جنسم در کام یا  خشون  وایه اقای 
کمک کرد  زکرا بخش قابل نوجعم از جامعه 

های جنسم را به رسمی   حقوق اقای 
های مکرر  شناسد و برخم حتم خشون  نمم

نس   به جامعه اقای  جنسم را موجه 
 .دانند مم

کابم، به شکام که نور  کک پروسه حقیق 
حقیق  را بر روی ذات سیتمانیک خشون  

نواند به  براساس هوک  جنسم بهاشد  مم
” نشان دادن خشون  و نعص  کمک کند 

امروزه در “   کند:  مورنو همچنین اعافه مم
نعارنوا روند لا ، ما اکن فرل  را 
دارکب نا اکن نوع از خشون  را مورد دکد 

 کابم و  وموم قرار دهیب و کک پروسه حقیق 

 جاهعه همرنس گرا ان و ترنسرندمهاد  لم  ا  مجسترود حق قت و اجراد زدا ت

http://6rang.org/2527
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و کادآوری اکجاد کنیب که به اکن اجتماوات 
قدرت بدهیب نا حقوق خود را مشرووی  
ب خشند و به آنعا اکن اجازه داده شود نا 

 ”.حیلی  خود را دوباره بدس  آورند
مورکسیو آل اراسین ، مدکر سازمان کام یای 

کند که رکشه  متنوع، اکن نکته را برجسته مم
ها برخال  ددکل  های فرهنگم اکن درگیری

اقتصادی آن، هنوز مورد بررسم قرار 
 .اند نگرفته

کند: به حاشیه راندن  آل اراسین استددل مم
اقای  جنسم، از ق ل از دوران جنگ نیز 

ها،  کند: اکن نشس  وجود داشته  او اعافه مم
های  وال رکشه“کک فرل  بودند نا 

را که باوث حفظ و نداوم ”  فرهنگم
 .ها شدند را درنظر بگیرکب درگیری

ارزشمند اس  که شانس خود را برای لا  
امتحان کنیب و بر درک جامعه از قربانیان 
غا ه کنیب  ما کشور کنشگران سیاسم هستیب، 
کشوری که نیازمند نالش همه اس  نا به کک 

 .نحول ساختاری دس  پیدا کند
مدکر انحاد ناکید کارا ی ، وکاسون کاستاندا، 

نوانند به آغاز  نصرک  کرد که اکن جاسات مم
گفتگوها درباره امکان لا  در منطقه کمک 

 .کنند
معب اس  که الولم  راحم ”  وی افزود: 

کنیب نا اکن اجازه را بدهند که، فکر کنیب و 
بنیادی بسازکب نا خا رات را جمع آوری 
کنیب  از اکن  رکق ما قادر خواهیب بود نا 

ها را شناساکم  های مربو  به درگیری آسی 
 ”.و ناثیر آنعا را بررسم کنیب

هشاهدپ رااخ جهانی یه خشونت زل ه اقل ت 
 جنسی

 در بوگانا، مدکر برنامه ودال  جنسیتم
ICTJ  ل، با فعادن اقای های جنسم  کیام مادی

کام یاکم و قربانیان در اکن رابطه لح   
کرد که، نگونه در کشورهای دکگر پس از 
جنگ، به خشون  وایه حقوق بشر براساس 

 .گراکشات جنسم اشاره شده اس 
مادل، ناکید کرد، بررسم موارد نقض حقوق 

هاکم که جامعه اقای  جنسم  بشر و خشون 
از آن رنج برده هنوز کک کار در حال انجام 

ودال  انتقالم  برای سازمان دادن پروسه
اس   ککم از مشکالت الام اکن اس  که 

ها به جای اکنکه به  اکن نوع از خشون 
ونوان کک استران ی ومدی سازماندهم شده 
در زمینه جنگ شناخته شوند بخشم از 

 .شوند خشون  وادی ارزکابم مم
های انجام  مادل همچنین ناکید کرد که جناک 

شده براساس گراکش جنسم در بسترهای 
گوناگونم از درگیری و کا سرکوا مستند 

اند، از هولوکاس  در آلمان، آفرکقای  شده
جنوبم در دوران آپارناکد نا پرو در  ول 

اش  اگرنه، مادل الرار  درگیری مساحانه
دارد هنوز کارهای زکادی برای بررسم و 
 .افشای اکن الگوهای جناک  باکد انجام شود

حامیان سیاسم و نعادها، باکد “مادل گف : 
آگاه شوند که خشون  روزمره و خشون  

نواند  مربو  به دوران جنگ و درگیری نمم
درگیری به وادی سازی ”. “از هب جدا شود 
شود و اکن خشون  بر  خشون  ختب مم

 ”.زندگم روزمره ناثیر دارد
های زنان،  در مقاکسه با بسیاری از سازمان

های قابل نوجعم در رابطه با  که به موفقی 
نشان دادن، نقض حقوق و وقوع خشون  
براساس جنسی  در نندکن کشور دس  

اند، اکن مسئاه هنوز در رابطه با جامعه  کافته
 .اقای  جنسم انفاق نیفتاده اس 

مادل براهمی  به رسمی  شناخته شدن اکن 

نقض حقوق به منظور رسیدن به ناثیر 
واقعم، هب در پروسه حقیق  کابم و هب در 

 .الالحات نعادی الرار دارد
مادل گف : افرکقای جنوبم ککم از مترقم 
نرکن قوانین اساسم در جعان در رابطه با 

ها و  ها، باکسکشوال ها، گم حقوق لزبین
ها دارد  با اکن حال  نرنسجندرها و اکنترسکس

اکن قوانین به نعادهای زکررب  نفعیب نشده 
اس  و اکن نعادها با برخورداری از 

 .دهند مصونی ، به رفتارشان ادامه مم
های شنیده شده از  نرکن شکاک  ککم از الام

جان  قربانیان افرکقای جنوبم اکن اس  که 
های حقیق  و لا ، ماهی   کمسیون

های رخ داده در آپارناکد  سیستمانیک خشون 
کنند  در نتیجه خشون   بررسم نمم  را

روزمره از بین نرفته اس   در ووض به 
نیزی نغییر شکل کافته اس  که ما آن را به 

شناسیب   ونوان خشون  روزمره و معمول مم
 .نمونه آن خشون  پایس اس 

در مورد کام یا، مادل اکن واقعی  را برجسته 
هاکم که برای حقوق  کند که سازمان مم
کنند با بیان  م ارزه مم  های جنسم اقای 

مطال ات خود، جامعه را از نجربیات خود 
 .سازند آگاه مم

وی گف : بسیار معب اس  که جامعه 
های جنسم را از ابتدا در فرآکند و  اقای 

کابم، و در روند ودال  انتقالم  پروسه حقیق 
برای بیان مطال انشان به رسمی  بشناسیب  

نوانند به نغییر  س  که آنعا مم اکن ننعا راهم
 .واقعم اجتماع کمک کنند
 :لینک مطا  در شش رنگ

http://1rang.org/2527 
 نرجمه نوس  شش رنگ، من ع

 :http://bit.ly/6Pzqj99 

 خرسئاتر  
 

 نوشته آنتوان نخو  به کارگردانم کمال حسینم  از کان(
 بازکگران: آذر سایمم، حسام الدکن نوکام و کمال حسینم

 01ساو   7102شن ه اول کولم 
 

زن شاوهارمارده را باا خاااق فضااکام  زندگم کک نماکشنامه نخو  در اکن
انسان ها را، درموقعیتام  های  نزگونه به نصوکر کشیده و رواب  و موقعی 

 کشد   نز، به نالش مم
  

  کنیب  شما و دوستانتان را به دکدن اکن نئانر در کتاا آکدا دووت مم
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 هب کمتر از آزادی و رباربی
 رضایت نمی دهیم 

57نشرهی سازمان راهیی زن شماره  آزادی زن معیار سنجش هر جامعه است  

اسارا کاوساارکااه لااالاا ، در خایااابااات شاااااوغ 
هاای  الحسین در مصر که به خا ر فروشاگااه

اش مشااعااور اساا ، راه  سااوغاااناام فااروشاام
رف  که کک مارد بایاسا  و ناناد ساالاه،  مم

نگاهش را به او دوخ   باعاد دنا االاش کارد، 
اش کاارد و ناااگااعااان اساارا گاارمااای  دوره
هاااکاام را در گااوشااش احساااس کاارد:  ناافااس

 ».خواهب نا نه بکنب نو مم»
ساله، کک فعال فمایانایاسا  سااکان  ۲۱لال  

مصر اس   او وص انم شد؛ نرا آن مرد باه 
دهاد کاه باه او ناگااه کاناد،  خودش اجازه مام

دن الش کند و آن کامات سخیف را در گوشش 
 زمزمه کند؟

کک پ وهش جادکاد کاه در گاروه پا وهشام  
هاای  انجام شاده دربااره اناگایازه »پروموندو»

هاای  مردان در آزار جنسم زنان در خایااباان
نعار منطقه خاورمیانه شامل مصار، لا اناان، 

 .دهااد مااراکااش و فاااااسااطاایاان نااوعاایاا  ماام
شیرکن الفکم، ککم از ناوکسانادگاان گازارش  

ماا ا االواات زکاادی »گاوکاد:  اکن نحقیق مام
دربااااره زناااان و دخاااتاااران دارکاااب اماااا 

مان درباره مردان و پساران جاوان  ا الوات
 ».کب اس 
مرد حاعر در اکان ناحاقایاق  ۱١١هزار ۴از 
درلاد در  ۶۴۴درلد در ل اناان و  ١١که 

مصر بودند، نااکایاد کاردناد کاه زناان را در 
اناد:  های ومومم مورد آزار قرار د اده مکان

 .آزارهاکم ملل نشب نرانم و نجاوز به ونف
آزار خاایاااباااناام کااک پاادکااده جااعاااناام اساا    

نحقایاقاات نشاان داده کاه اکالارکا  زناان در 
شعرهای بزرگ برزکل، هند، ناکاند و برکتانیا 

اند  در آمرککا هاب  نجربه اکن آزارها را داشته
وعع به همین منوال اس   در کک پا وهاش 

کاه از ساوی گاروه  ۲١١۴متعااق باه ساال 
که کک کمهین بارای  »جم ا  کم»نحقیقانم 

 ۶۵نوقف آزار خایااباانام اسا  اناجاام شاده، 
هازار نافاری زناان  ۲درلد از کاک گاروه 

 .اناد اند که آزار خیابانم را ناجارباه کارده گفته
باار اساااس گاازارش گااروه پاارومااوناادو، در  

مورد آزارهای خیابانم در خاورمیانه ناکاات 

خالم وجود دارد  در فاسطایان، ماراکاش و 
مصر، مردان جوان با نحصیالت ماتاوساطاه، 

نر از خاود و  بیشتر به آزار جنسم زنان مسن
 .زناانااد ناار دساا  ماام بااا نااحااصاایااالت پاااکاایاان

هاای خاود  پ وهشگران اکن نحاقایاق از کاافاتاه
 .اند زده شده شگف 

بارکر، نوکسنده دکگر اکن گزارش که دربااره 
کشاور  ۲١١برابری جناسایاتام در بایاش از 

 :گااااوکااااد جااااعااااان نااااحااااقاااایااااق کاااارده ماااام
وموما مردانم که دوران دبیرستان کا کاالاج » 

اند، در مقاکسه با آنعاکم کاه  را به پاکان رسانده
اند کا نحصیالت ابتداکم  الال به مدرسه نرفته
ناری نسا ا  باه زناان  دارند  رفتار محترماناه

 ».دارند
بارکر و الفکیگمان مم برند کاه نارخ باادی  

ث انم سایااسام و فشاار  بیکاری در منطقه، بم
برای نامین نیازهای روزانه خانواده خاود در 
بروز آزارهای جنسم موثر اس   حدود نیمم 

اناد کاه احسااس  از مردان مورد مطالعه گفاتاه
استرس، افسردگام و شارمانادگام در ماقاابال 

گوکد شاکد اذکا   خانواده خود دارند  بارکر مم
و آزار زنااان راهاام باارای اثاا ااات قاادرت 

 .آنعاس 
به گفته بارکار، اکان ماردان جاوان ناوقاعاات  

زکادی از خود دارند که قادر باه ناامایان آناعاا 
زناناد  بنابراکن دس  به آزار زنان مم»نیستند: 

نا به اکن نرنی  آنعا را نحقیر کنند  آنعاا فاکار 
 ».کااناانااد جااعااان بااه آنااعااا باادهااکااار اساا  ماام

در جاکم ملل مصار، درک ماوقاعایا  آساان  
حسام  ای، ناووام بام اس   در نینان جااماعاه

ذهااناام در ماایااان مااردان وجااود دارد  آنااعااا 
ناواناناد پاول در  نوانند کار پیدا کنند، نامام نمم

شان زندگم کتتد،  بیاورند، مج ورند با حانواده
کاری ندارند که انجام دهناد و ناقاش آناعاا باه 
ونوان کاک فارد باالاغ، باه ناعاوکاق افاتااده و 

 .متوقف شده اس 
آزار جنسم راهم اس  بارای ماردان جاوان  

گاوکاد:  که خودشان را خالم کنند  الافاکام مام
وقتام از ماردان حااعار در اکان باررسام » 

هااای  پارساایاادکااب کااه ناارا زنااان را در مااکااان
 ۶١ناا حاد -شان  دهند، اغا  ومومم آزار مم

گافاتاناد کاه ناون اکان کاار باامازه و  -درلد
 .هاااااااایااااااااجااااااااان انااااااااگاااااااایااااااااز اساااااااا 
اکن اما رواک  زنان از ماجرا نایاسا ، بارای 
آنعا اکن مساله الال جال  و باامازه نایاسا ؛ 

 .کابوس اس 
ما اارزه باا آزار »هالم کیرل، مدکر سازمان  

به آزار جنسام خایااباانام »و نوکسنده  »جنسم
 »پاکان دهید: جن اش رو باه رشاد در جاعاان

گوکد که او از نتاکج اکن ناحاقایاق ماتاعاجا   مم
هاکم را شانایاده  من نین استددل»نشده اس : 

ام سر رفاتاه، کاا  گوکند حولاه بودم  اکنکه مم
دوستان مردم مرا وادار کردند، داشتیب نفرکا  

مردان به احساس زنان فکار …  کردکب ،و  مم

 »کنند، نمم
کانانااد کااه  ماحاقااقاان اکاان پا وهااش گااماان ماام 

های مردان در اکن رفتار خاو مردان  انگیزه
آزار جاناسام در ساراسار » خاورمیانه نیس :

جعان کک مساله اس  و همه جا ناقارکا اا کاک 
 .ساختار دارد

براکن هیامن، ککم از محاقاقاان اکان گازارش  
ما فق  کک نگاه اجماالام باه آناچاه »گوکد:  مم

اکب  اکن نحقیاق  در اکن منطقه مم گبرد انداخته
اولین نحقایاق دربااره آزارهاای خایااباانام از 
 ».نقطه نظر مردان از سوی اکن گاروه اسا 

زنان  ایاف گساتارده ای از اثارات روانام  
ناشم از آزار و اذکا  خایااباانام را ناجارباه 

کنند  ماطاالاعاات نشاان داده اناد کاه آزار  مم
جنسم برای زناان ناروماانایاک اسا   زناان 
ممکن اس  احساس ناامنم کنند و در ناتایاجاه 

 .جااکام خاود را کاماتار کاناناد نحرک و جااباه
ملال لاالا  باعاد از ناجارباه آزار خایااباانام  

نصمیب گرف  که دکگر از مترو استفاد ناکاناد  
کاانااد:  اساتاافاااده ماام »اوباار»او در وااوض از 

گاهم اوقات دکگر پول ندارم، مجا اورم بااز »
 ».از مترو استفاده کنب

 
در مصار و  »ناقاشاه آزار»هاکم مانند  برنامه

افزارهاکم بارای  در ل نان، از نرم »آزارکاا»
گزارش موارد آزار جنسم خیااباانام اساتافااده 

نر کاناناد  در ساال  ها را امن کنند نا خیابان مم
سازمان مال کک برنامه جعانم به ناام  ۲١١١

را  »شعرهای امان و امااکان واماومام امان»
برای جاوگیری از آزار جاناسام در بایاش از 

شعر جعان از  رکق آماوزش و ماداخاااه  ۲١
 .آغاز کرد
خیام دشوار اس  که بگوکیب »گوکد:  کیرل مم

دهاناد،  در سط  کالن نه اقدامانم نتایاجاه مام
شاکد حضور در مادارش و لاحا ا  کاردن 
 ».درباره موعوع آزار جنسم کک راه باشد

شااکاد ماردان و پساران باا »گوکاد:  لال  مم
آموزش بتوانند درک کنند که نفرک  آناعاا ناه 

نواند داشاتاه بااشاد  وقاتام دساتام  وواق م مم
خواهد خود را به شکب من بارسااناد کاا باه  مم

خاواهاب بااد  اندام جنسم من را لمس کند، مام
 ».نوانب بیاورم، اما نمم

   هند؟ چرا هر ان زنان ما آزام جنسی هی
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57شماره نشرهی سازمان راهیی زن  کارگران متحد شوید  

میان کودکان مدام گسترش مییاف   در کک 
گزارش ناحیه ای دولتم در دوسادور  به 

 :نوشته شده اس  ١۱۲۵ژو یه  ١۱نارکخ 
لورنعای رنگ پرکده، نشمان قم کرده، „

شکب های متورم، گونه های بادکرده، ل عا و 
بینم ورم کرده، دماعای روی گردن، لکه 
های بدخیب روی پوس ، و نشانه های ننگم 
نفس  آسب( اکن کودکان را از دکگر کودکانم 
که در کارخانه کار نمیکنند، متماکز میکند  
وععی  اخالقم و نربیتم آنعا نیز بعتر از 

  2“ وععی  جسمیشان نیس  
 

ال ته وزکمتگاه مخالف  ها متفاوت بود و از 
سوی جناح های حکومتم انگیزه ای محافظه 
کارانه داش ؛ نگرانم ومده نابودی ذخیره 
انسانم برای ارنش و سربازگیری، و فقدان 
نیروی متخصص بزرگسال بود  از اکنرو، 

، در دول  ١۱١۶برای نخستین بار در سال 
پروس، قانونم برای حماک  از کودکان 
وعع شد  بر م نای اکن قانون حداقل سن 
قانونم برای اشتغال کودکان، پاکانی نُه سالگم 
و حداکلر ساو  کار آنان روزانه ده ساو  
در نظر گرفته شد  کار در ککشن ه ها نیز 
ممنوع اوالم شد  ال ته اجرای اکن قانون که 
هیچگونه عمان  اجراکم نداش ، به درازا 

 .کشید
کارل مارکس و فرکدرکش انگاس در 

آموزش )  ١۱۴۱مانیفس  حزا کمونیس   
مجانم برای همه کودکان و ممنووی  کار 

را به ونوان ککم  0کودکان در کارخانه ها 
از مطال ات ومومم کمونیس  ها  رح 

 ١۱۶۶کردند  سوسیال دموکرات ها ابتدا در 
خواهان ممنووی  کار کودکان شدند  قانون 

، کار کودکان زکر نعارده ١۱۱۵کار، در 
سال را به شش ساو  در روز محدود کرد 
و زمان رفتن به مدرسه را به سه ساو  در 

کار  ١۱۶١روز افزاکش داد  در سال 
کودکان زکر سیزده سال در کارخانه ها 
کامالً ممنوع اوالم شد و زمان کار روزانه 
مجاز برای کودکان سیزده نا نعارده ساله به 
شش ساو  و برای نوجوانان نعارده نا 
شانزده ساله به ده ساو  نقایل کاف   والوه 
بر اکن، ش  کاری کودکان و نوجوانان نیز 

کودکانم که  ١۶١١ممنوع شد  همچنین از 
برخال  مصوبات قانونم به نوس  
والدکنشان به کار گماشته میشدند، مشمول 

قانون کار  ١۶٧۶حماک  قانونم شدند  در 
کودکان به اکن نرنی  الالح شد که کار 
بیش از نعل ساو  در هفته را برای 
نوجوانان ممنوع میکرد، و سرانجام در سال 

نوافقنامه ای در سازمان مال متحد به  ١۶۱۶
نصوک  رسید که بر م نای آن می اکس  
نغبکه، مسکن، نیازهای داروکم و درمانم 
کودکان، همچنین حق آنان بر داشتن آموزش، 
بازی، و گبران اوقات فراغ  نأمین شود  
اکن قانون همچنین بر حماک  از کودکان در 
برابر سوءاستفاده، ودم رسیدگم، و استلمار 
نأکید میکرد  در اکن سند به کار کودکان و 
جاوگیری از کار مزدوری آنان نیز اشاره 

قانونم در انحادکه اروپا  ١۶۶٧شده اس   در 
برای نظارت و رسیدگم به کار کودکان و 
نوجوانان به نصوک  رسید  برم نای اکن 
قانون، هرگونه اشتغال کودکان زکر پانزده 
سال در بخش اقتصادی و نولیدی اکیداً ممنوع 

، بر م نای نکماه ای ١۶۶۱اوالم شد  در 
قانونم، کودکان پانزده ساله ای که مدرسه را 
به پاکان نرسانده اند، منحصراً در نعطیالت 
مدارس مجاز به کارهای س ک و کوناهم 

 1همچون پخش روزنامه هستند  
 

تداوم و گسترش  ام هز ومد  و  ان  م 
 هناا ات جهانی نئو   را  ستی

ممنووی  کار کودکان در بخش اقتصادی و 
نولیدی در اروپا، به لطف و سخاوت سرماکه 
داران و نولیدکنندگان انجام نگرف ، باکه 
ازسوکم محصول جامعه مدنم و فرهنگ 
دموکرانیک در اروپا و، از سوی دکگر، 
مدکون وماکرد دول  های رفاه مام سوسیال 
دموکرانیک بود  دولتعای رفاه در اکن 
کشورها با العام از اندکشه های جانمینارد 

 John کینز
 Maynard Keynes  ،اقتصاددان برکتانیاکم

به وجود آمده بودند  دول ، در مدل کینز، 
دارای وظیفه ای اخالقم و سیاسم اس  و 
باکستم، به نام منافع همگانم و خواستعای 
ومومم، برای رونق بازار و اکجاد اشتغال 
سرماکه گباری کند  همچنین دول  موظف 
اس  که برای اکجاد نعادل میان سرماکه 
گباران و کارکنان نالش کند  ن اور کامل اکن 
سرماکه داریی خوا و واقل را میتوان در 
دول  های رفاه مام که پس از جنگ جعانم 
دوم به وجود آمدند، مشاهده کرد  پرنسیپ 
مالیانم ساختاری منشاء قدرت وماکرد دول  
های رفاه اس   هزکنه بعداش  ومومم، 
نأسیسات فرهنگم، زک اکم و پاکیزگم 
شعرها، و خدمات ومومم از مالیانعای 
درکافتم از شعروندان و واحدها و نولیدی 
های لنعتم و اقتصادی نأمین میشود  به 

و دخال  همین دلیل نیز روحیه نظارت 
شعروندان در سیستب های متکم بر مالیات 

قوکتر از شعروندان کشورهاکم اس  که 
  .دولتعای اقتدارگرا آنعا را مدکرک  میکنند

موفق  ١۶۶١دول  های رفاه در اروپا نا دهه 
به معار سرماکه داری بومم و وادار کردن 
آن به رواک  قوانین کار و پرداخ  مالیات 

، در »سرماکه داریی اهام»شده بودند  اکن 
فضای نکامل خارق العاده نکنیک و واوم 
ارن ا ات، پتانسیل خارق العاده ای برای 
رشد و نوسعه پیدا کرده بود؛ اما در 
نارنوا کنترل دولتعای رفاه وععی  
غولم را داش  که درون بطری دربس  های 
مح وس شده باشد  اکن سرماکه داری دربند، 
برای رقاب  با سرماکه داری جعانم، نیازمند 
به آزادی بود و مدام برای گسیختن بندهای 
دول  های اجتماوم  فره میرف  و نقاّل 
میکرد  گسترش سرماکه داری وابسته به 
آزادی ومل بدون قید و شر ، گشودن 
مرزها، لغو سیستب مالیانم، حب  قانون کار 
اجتماوم، ودم دخال  دول  در رشد 
سرماکه، آزادی مطاق برای جودن دادن 
سرماکه داری نند مایتم کا فرامایتم، و در 
کک کالم نئولی رالیسب بود  بدکعم اس  که 
رشد سرماکه داری اروپاکم در گرو قدرت 
زداکم از دولتعای رفاه قرار داش   روند 
قدرت زداکم از دول  های اجتماوم در 

 اروپا، در جرکان معاماه، 
نولید، و فعالیتعای روزمره اقتصادی انجام 

 :میگرف ، از جماه
لدور اشتغال به نقا م از جعان که  .١

هزکنه های نولید و دستمزد کارگر در 
نازلترکن سط  ممکن قرار داشته باشد، و 
دس  سرماکه داران در نهاول ثروت های 
اقتصادی و اجتماوم باز، و سیستب مالیانم 
فرماکشم و گزکنشم باشد  کشورهاکم که در 
آنعا ممنووی  کار مزدوری کودکان وجود 

  .ندارد
 
خرد کردن و نوزکع نولید و فعالی   .۲

خدمانم در ارزانترکن کشورهاکم که سط  
دستمزدها نازل، دسترسم به مواد اولیه 
ارزان امکانهبکر، و بعره گیری از کار 
کودکان مجاز باشد  اکن نقسیب کار در جعان 
به اندازه ای پیچیده اس  که نمیتوان به آسانم 
پم برد که پیچ و معره ها و قطعات کونک 
کک دستگاه ماشین ل اسشوکم زکمنس در کدام 
کشورها نولید شده و آکا کودکان کارگر در 
  .ساختن اکن قطعات مشارک  داشته اند کا نه

 
 
سرماکه های فرامایتم، دول  های مست د  .١

و فاسد در کشورهای کونک و فقیر را وادار 
به رقاب  با ککدکگر میکنند و نولید را در 
منا قم سازمان میدهند که بیشترکن نسعیالت 
 در اختیارشان قرار بگیرد  به اکن نرنی  

  غو  ام هز ومد  و  ان: مو ا ی ...... ا ما ماات ن
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57نشرهی سازمان راهیی زن شماره  جای فعالین کودک رد زندان نیست  
آنعا را وادار به پاکین آوردن بعای مواد  

اولیه، میزان دستمزدها، و کاهش مالیات 
میکنند  پرنسیپ مرکزی سرماکه گباران 
فرامایتم کس  سود بیشتر اس   آنعا، 
زکرکانه، امور اجراکم نولیدات خود، از 
جماه میزان دستمزدها، ساو  کار، ایومال 
ن عیض حقوقم نس   به زنان کارگر، و 
بعره گیری از کارکودکان با دستمزدهای 
نازل را به سرماکه داران محام واگبار 

 .میکنند
سرماکه دارهای فرامایتم محل سرماکه  .۴

گباری و نولید، محل پرداخ  مالیات و محل 
سکون  خود را، مستقل از ککدکگر در نقا  
مختاف جعان سازمان میدهند  آنعا در نقا م 
از جعان زندگم میکنند که دارای امن نرکن، 
زک انرکن، و بیشترکن امکانات رفاهم و 
بادنرکن جاوه های فرهنگم باشند  
کشورهاکم که به حقوق کودکان احترام 
گباشته مم شود و کار کودکان ممنوع اس ، 
و در کشورهاکم مالیانشان را میهردازند که 
ارزانترکن باشد و کنترل دولتم بر آن 
 .نظارت نداشته باشد

میایون کودک کار در سراسر جعان را   ١۶۱
فق  سرماکه داران محام استلمار نمیکنند  
اغا  سرماکه داران محام، به ناگزکر، در 
ش که سرماکه داری فرامایتم ومل میکنند و 
به گونه ای به سرماکه داری بزرگ وابسته 
اند  آنعا برای خرکد نکنولوژی مدرن، 
قطعات کدکم، کودهای شیمیاکم، برای 
نعمیرات ماشین آدنم که از آنعا میخرند، و 
سرانجام استفاده از بازارهای بین الماام، به 
سرماکه داری بزرگ وابسته هستند  سرماکه 
داران کشورهای دموکرانیک نیز، که در 
کشور خودشان ناگزکر به رواک  قانون 
حداقل دستمزد و ممنووی  استفاده از کار 
کودکان هستند، از موقعی  فالک  بار 
کشورهای فقیر حداکلر استفاده را میکنند  
برای ملال حداقل دستمزد در آلمان در سال 

کورو در ساو  افزاکش کافته  0.5به  ۲١١۵
 ۶١اس ، در حالم که درآمد متوس  روزانه 

درلد جمعی  بورکینافاسو کمتر از کک 
ددر اس     یعم اس  که در منطق 
سودجوکانه سرماکه داری، بورکینافاسو، در 
مقاکسه با آلمان، مکانم روکاکم برای سرماکه 
گباری و افزاکش سرماکه اس   معمترکن 
من ع درآمد مردم اکن کشور معادن  ال اس   
کودکان بورکینافاسو، همراه با خانواده 
هاکشان، در اکن معادن، برای دستمزدی 
کمتر از کک ددر در روز کار میکنند  
ً به کانادا  محصول  الی اکن معادن مستقیما
  .لادر میشود

باری کار مزدوری کودکان همچنان در  ...
جاهاکم از جعان واقعی  پیدا میکند که نشانم 
از بم ودالتم و نابرابری های اجتماوم و 

 .وکرانم دارند
 

 جن ش هاد  و  ان  ام
شکاگیری جن شعای  ١۶٧١از اواخر دهه 

کودکان کار در کشورهای امرککای دنین 
آغاز شد  اکن جن شعا را نخس  کودکان 
کارگر کامالً خودانگیخته، در محاه ها و 
شعرهای خودشان به وجود آوردند  آنعا بدون 
 رح و برنامه رکزی ق ام گرد هب آمدند نا با 
هب گفتوگو و ن ادل نظر کنند، و راهعاکم 
برای مقاباه جمعم در برابر بعره کشم 
بیرحمانه کارفرماکان، نحقیر اجتماوم و 
سوءاستفاده، کورشعای پایس، و برای بع ود 

 .شراک  کار بیاکند
 / جن ش کودکان کار در امرککای دنین

NATs Niños, Niñas y 
Adolescentes Trabajadore  و در
 WCY / کشورهای انگایسم و فرانسه زبان

working children and youth  نامیده
کودکان کارگر در  ١۶۶١میشود  از 

کشورهای آفرکقاکم و بخشم از کشورهای 
آسیاکم نیز جن ش هم ستگم خود را به وجود 
ً از  رکق حق  آوردند  اکن سازمان ها ومدنا
وضوک  ها، حماک  سازمان های 
غیرحکومتم، برگزاری کنسرنعا و جشنعا و 
نئانر، و برگزاری نماکشگاهعای نقاشم و 
کاردستم کودکان هزکنه های خود را نأمین 
میکنند  جنشعای خودگردان کودکان با نکیه 
بر مفاد اوالمیه جعانم حقوق بشر، به وک ه 
حقوقم که در کنوانسیون سازمان مال در 

درباره حقوق کودک به نصوک   ١۶۱۶سال 
رسیده اس ، مطال ات خود را درباره بع ود 
شراک  کار، رواک  کرام  و حرم  انسانم 
کودکان، و مشارک  دادنشان در نصمیب 
گیری هاکم که مربو  به حقوق انسانم و 
اجتماوم آنان میشود، پیگیری میکنند  
سازمان های کودکان کار در سراسر جعان 
از مشاوره، همکاری، و حماک  بزرگسادن 
استق ال میکنند، به شر  اکنکه انگیزه 
بزرگسادن اومال نفوذ و دخال  در امور و 
اداره سازمان آنعا ن اشد  سازمان های 
خودگردان کودکان و جوانان کار قا عانه با 
ً در جع   شعارها و فعالی  هاکم که لرفا
ممنووی  کار کودکان، بدون در نظر گرفتن 

 alternativ /و ایومال نصمیب های جاکگزکنم
باشند، مخالف  میکنند  زکرا اکن نالشعا، به 
جای بع ود وععی ، آنعا را به کار 
غیرقانونم١ سیاه و ن عکاری سوق میدهد  
ممنوع کردن کار کودکان باکستم حقانی  
خود را با ارا ه بدکاعای اجتماوم برای 
حماک  از اقشار ععیف جامعه اث ات کند  
در غیر اکن لورت فق  حکب مووظه خوانم 
اخالقم را دارند و اکن برای بخش نعیدس  
جامعه، که به کار کودکان نیازمند اس ، نان 

و آا نمیشود  سازمانعای خودگردانی کودکان 
کار مطرح میکنند که م ارزه بم امان وایه 
فقر، بیعدالتم اجتماوم، و استلمار برای 
کمک به کودکان به مران  موثرنر اس  نا 
شعار نوخالم ممنووی  کار کودکان  
مطال ات سازمان های کودکان کار، مخالف  
های بسیاری را وایه خود برانگیخته اس ؛ 
از جماه مخالف  سازمان بین الماام کار را 
که پیگیرانه شعار لغو کار کودکان را سر 
 .داده اس 
سازمانعای کودکان کار از سوی دول  های 
برخم از کشورها به رسمی  شناخته شده 
اند؛ از جماه سنگال، بولیوی، و پرو  اکن 
دولتعا نوافقنامه هاکم برای بع ود امکانات 
آموزشم، خدمات پزشکم راکگان، و حماک  
از کودکان کار در برابر کورش های 

امضا  NATs نیروهای امنیتم و پایس با
کرده اند  سازمانعای کودکان کار همچنین 
هم ستگم و ن ادل نجربه با جن ش های 
کشورهای دکگر را ارج مم نعند  آنعا 

در شعر  ١۶۶۶نخستین بار در سال 
کوانداپور هندوستان کنفرانسم سراسری 

نماکنده  ١۴برگزار کردند  در اکن کنفرانس 
کشور شرک  کردند و در پاکان اکن  ١١از 

کنفرانس خواسته های مشترک شرک  
کنندگان در فراسوی مرزهای مام و فرهنگم 

جمع ندی  01زکر ونوان ده نکته کونداپور 
شد  اکن نکات که به مانیفس  کودکان کار 
شعرت کافته اند، همچنان موعووی  دارند و 
 :از اوت ار سیاسم و نشکیالنم برخوردارند

ما خواهان به رسمی  شناخته شدن  .0
مشکالت، پیشنعادها، کوشش ها، و سازمان 

 .های خودمان هستیب
ما مخالف باککوت کادهاکم هستیب که  .7

 .کودکان کارگر نولید میکنند
ما خواهان ارج نعم و امنی  شغام  .3
 .هستیب

ما خواهان آموزش هستیب نا به کمک آن  .4
  .وععی  خود و زندگیمان را بشناسیب

ما خواهان دوره های آموزشم هستیب که  .5
با استعدادها و شراک  زندگم ما انط اق داشته 

 .باشند
ما خواهان خدمات بعداشتم و پزشکم  .6

مناس  و مکفم هستیب که برای ما قابل 
 .دسترس باشند

ما خواهان مداخاه در همه نصمیب گیری  .2
هاکم هستیب که به خود ما مربو  میشوند، هب 
در دهکده ما، هب در شعر ما، و هب در 
 .سطوح بین الماام

ما مم خواهیب که واتعای زمینه ساز  .0
وععی  دشوار زندگم ما شناخته شوند، به 
  .بیان درآکند، و وایه آنعا م ارزه شود
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57شماره نشرهی سازمان راهیی زن  جان زندانیان ردبند رد سیاه چال اهی جمهوری اسالمی ردخطراست  

لدها نن از فعالین اجاتامااوام و سایااسام و 
فرهناگام باا امضاای ماتانام کاه خاطااا باه 
نعادهای بین الماام مدافع حقوق بشر ناوشاتاه 
شده اس ، با اشاره به اکن که ساه ساال اسا  
سعید شیرزاد فعال حقوق کودکاان در زنادان 
به سر مم برد، خواهان آزادی فوری او شاده 

 »نارکا اون زمااناه»اند  در اکن ناماه کاه در 
  منتشر شده، آمده اس :

جناا آقای آنتونیو گونرس، دبیر کل سازماان 
 مال متحد

سرکار خانب والمه جعااناگایار، گازارشاگار 
 وکااااااا ه حاااااااقاااااااوق بشااااااار اکاااااااران
جناا آقای میشل فورس ، گازارشاگار وکا ه 
 سازمان مال در مسا ل مدافعاان حاقاوق بشار
جناا آقای خوزه گوارا ،گزارشگر کارگاروه 
 بااازداشاا  هااای خااودساارانااه سااازمااان مااااال
جناا آقای فیاایاهاو گارانادی، کامایاسار واالام 
 پااانااااهااانااادگاااان ساااازماااان مااااااال ماااتاااحاااد
جناا آقای نونم لیک، مدکر واامال لانادوق 
 کاااودکااااان مااااااااال مااااتاااحااااد، کااااوناااایااااسااااف

سرکار خااناب فادرکاکاا ماوگارکانام، مسائاول  
 سیاس  خارجم انحادکه اروپا

 رونوش :
 کمایاسایاون حاقاوق بشار اناحاادکاه اروپاا 

 ساااازماااان بااایااان الااامااااااااااام جااا اااران  –
 سااااازمااااان واااافااااو باااایاااان الااااماااال  –
 باااااااان حاااااااقاااااااوق بشااااااار دکاااااااده  –
 فران  دکن دکفندرز –

 بنیاد اود  پالمه 
 بنیاد مارنین انالز –
  کمیسیون مام حقوق بشر فرانسه – 
 

رساند آقای سعید شیرزاد از  به استحضار مم
فعادن حقوق کودک در اکاران بایاش از ساه 

بارد  نااما ارده  سال اس  در زندان به سر مم
سابقه فعالیتعای داو ا انه در انجمن حامااکا  
از حقوق کاودکاان، خااناه کاودک شاوش، و 
جمعی  دفاع از کاودکاان کاار و خایااباان را 
داشته اس  و در اکن مراکز اقدام به کمکعاای 
آمااوزشاام، نااحااصاایااااام، و بااعااداشااتاام باارای 
کااودکااان کااار و آساایاا  دکااده، و ناایااز ارا ااه 
داو ا انه همین خدمات به کودکان معااجار و 
پااناااهاانااده و هاامااچااناایاان اقاادام بااه باارگاازاری 

های آناان و  کالسعای مددکاری برای خانواده
انجام کارهای حقوقم و گرفاتان وکایال بارای 

 نموده اس   نوجوانان بزهکار مم

در  ١١۶١سعید شیرزاد نخستین بار، نابستان 
حاالاام کااه داو اااا ااانااه جااعا  ارا ااه خاادمااات 
آموزشم، مددکاری، و بعداشاتام در ماناا اق 
زلازلاه زده آذرباااکاجاان حضاور کاافاتاه بااود، 
دستگیر و نزدکک کک ماه در زندان بود  پس 

هاماان دلایال    از آن در دادگاه انقالا نعران به
به کک سال ح س محکوم شد  سعیاد شایارزاد 
وایرغب داشتن حکب زندان، مجدداَ به ماناا اق 
زلزله زده بازگش  و در آن منا اق مشاغاول 

های داو ا انه و ارا ه خدمات به مردم  فعالی 
 زلزله زده آن منا ق بوده اس  

سعایاد شایارزاد پاس از آن هاب، در ماناا اق 
مااحااروم و روسااتاااکاام، در زماایاانااه مسااا اال 
آموزشم و نحصیام کودکان فعالی  داشاتاه و 

هاای آوارگاان  حتم بارای حضاور در کاماپ
سوری در نرکیه و فعالی  در زمینه کاودکاان 
پناهنده نیز اقدامانم انجام داده اس  و به هیان 
منظور به نرکیه مسافرت کرده اس   سافاری 

های باعادی  که به خا ر آن در  ول بازجوکم
نح  فشاار بارای اواتارافاات دروغایان باوده 

 اس  

باه دلایال هامایان ١١۶١سعید شیرزاد نابستان 
هاای آماوزشام و  ها و از جمااه کاماک فعالی 

نااحااصاایااااام بااه کااودکااان زنااداناایااان ساایاااساام، 
بازداش  و بیش از دو مااه بادون هایاچاگاوناه 
مالقانام باا خااناواده، و بادون دساتارسام باه 

زنادان اوکان  ۲١۶های بند  وکیل، در انفرادی
هاا باه  داری شده و در  ول آن مادت باار نگه

اودام نعدکد گشته بود  ناما ارده در حاالام کاه 
ای در باازداشا   بدون لدور هر گونه وثیقه

نگه داشته شده بود وایرغب برگزاری دادگااه، 
پس از نند ماه باه دلایال پایاگایاری مشاکاالت 
لنفم زندانیان در حالم که در بندهای وادی 

باارد، بااه زناادان  زناادان اوکاان بااه ساار ماام
گوهردش  ن عید شد و ناناد مااه در بانادهاای 
وادی و در بین زندانیان قتاام و ماحاکاوم باه 

شد  شایارزاد در حاالایاکاه  اودام نگعداری مم
نندکن بار به دلیل اجازه نادادن دادگااه بارای 
گرفتن وکیل از حضور در دادگااه خاودداری 

مااه  ١۵نموده بود، در اواخر نابستان، پس از 
بالنکایفم در زندان و بدون هیچ گونه مالقات 
ق ام با وکیل، محاکمه و به پاناج ساال زنادان 

 محکوم شده اس  
ما فعالین سیاسم، اجتماوم، مادنام و حاقاوق 
بشری، عمن درخاواسا  از ناعاادهاای بایان 
الامااااام، از جاماااه دبایارکال سااازماان ماااال، 
گااازارشاااگااار وکااا ه حاااقاااوق بشااار اکاااران، 
کمیسارکای والام پانااهانادگااه، لانادوق بایان 
الماام کودکان، و نیز ناعاادهاای مساتاقال بایان 

های فعال در زمایاناه حاقاوق  الماام و سازمان
خواهیب که عمن نوجه به ناقاض  کودکان، مم

حااقااوق کااودکااان و فااقاادان ساایااسااتااماام باارای 
هااای  هااای دزم از جااماااااه آمااوزش آمااوزش

نحصیام و مددکاری برای نمامم کودکان در 
اکران و نیز نا اود قااناون بارای بارخاورد باا 
ناقضین اکن امر و نوجه بیشتر به اکن مساالاه، 
و نالش برای احیای حاقاوق کاودکاان کاار و 
آسی  دکده و نیز کودکان معاجر و پناهنده در 
اکران، از اکن فعال حقاوق کاودک در زنادان 

هاای  حماک  کرده و خواستار لغاو ماحادودکا 
نحمیل شده بر فعادن اجتماوم گردند و ناماام 
نالش خود را برای آزادی اکان فاعاال حاقاوق 

  کودک انجام دهند 

اع د ش رزا حما ت فعاالن حقوق یشر از   

  
جاد فعال حقوق  و ب زندان ن ست    

 جان زندانیان سیاسی ، فعالین مدنی، کارگری و عقیدتی رد
 سیاه چال اهی جمهوری اسالمی رد خطر است  
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57نشرهی سازمان راهیی زن شماره  دست مذهب و دین از زندگی مردم کواته  
 

 دول  انگایس باکد جوابگو باشد!
بامداد دوشن ه اس  و ساوتعا  33ادن ساو  

س  لدای هایکوپتر در آسمان شمال لندن 
قطع نمم شود و آژکر پایس و آم ودنس هب 
  هر نند دقیقه کک ار روشن میشود 

اکن ار و امش  کک ن ادپرس  مسامان و  
فوبیا، ق ل از سحری با ماشین ون به پیاده 
رو مسجد فینزبری پارک که معمود شاوغ 
اس  حماه کرده و نندکن نفر را زکر گرفته 
اس  که نندکن کشته و زخمم داده اس  اما 
بنا به سیاس  جدکد پایس نا نند روز آمار 
دقیق کشته و زخمم شدگان را اوالم نمیکنند 

و هنوز مشخص نیس  نند نفر کشته و 
زخمم شده اند  اکن مسجد ککم از بزرگترکن 
مسجدهای لندن اس  و معمود در ماه 
رمضان از غروا نا اذان ل   جاو و داخل 
  آن شاوغ اس  
پارسال در همین هفته بود که جو کاکس 
نماکنده سوسیالیس  حزا کارگر را همین 
ن ادپرستعا با ناقو کشتند و شعار " برکتانیا 
  اول" را نعره مم زدند 
نرورکسب باندهای مبه م و ناسیونالیستم با 

بورژوازی غرا به مرکز   حماک  خود
متمدن نرکن شعرهای اروپاکم هب رسوخ 
کرده اند د و دارند نارکخ و آکنده نارککم را 
برای اکن مردم رقب میزنند  در  م اکن مدت 
در برکتانیا و کشورهای دکگر، از کک  ر  
داوش نرور و کشتار میکند و از  ر  
دکگر فاشیس  ها هب نه در آن ابعاد اما کب و 
بیش حماه های فاشیستم را دوباره شروع 
کرده اند  هر دوی اکنعا هب محصول و 
ساخته دس  خود بورژوازی انگایس و 

 غرا هستند 

سه هفته پیش نوشته ای را بعد از حماه 
منچستر در باا ن ادپرستم و وروج 

فاشیسب، مسامان فوبیا و ال ته نرورکسب 
اسالمم و غربم منتشر کردم که ادن و بعد 
از اکن حماه امش  کامال موعووی  دارد و 

 به همین دلیل دوباره اکنجا شر میکنب 

 
 ا ن هوج نژا رراتانه ما یا د زقب ز !

نرور و کشتار هر کجا انفاق بیفتد قا  انسان 
را به درد مم آورد و بدون نون و نرا باکد 
محکوم شود، حال نه در منچستر و پارکس و 
نه در مولل و حا  و کا در هر نطقه اکن 
کره زمین  اگر نیرو و نوانش را هب داش  
باکد جاو آن سد بس  و از روی کره زمین 
  محوش کرد 

مردم متمدن اروپا بخصوو   قه کارگرش  
فکر شده و کک ار برای همیشه باکد از 
خودشان بهرسند که رکشه و وامل 
الام اکن ناامنم ها نه کسانم هستند  
آکا اکن مردم مدرک بیشتر میخواهند 
که پم ب رند کا باور کنند دولتعای 
سرماکه داری شان، گروهعای اسالمم 
را در نقابل با شوروی ناسیس و 
نقوک  کردند و اسالم سیاسم را 
دوباره به ورله سیاس  آوردند  
مگر خود هیالری کاینتون وانا و 
بدون اما و اگر اکن موعوع را بیان 

  کرد 
آکا مدرک از اکن واعحتر که به  

بعانه دمکراسم اما در واقع برای 
بقای سیستب سرماکه و دولتعاکشان در سال 
هزاران نن بم  روی سر کودکان وراق و 
سورکه و     نوس  دولتعای غربم رکخته مم 
شود  در گندابم که آقای بوش و بار و 
سارکوزی و     در خاورمیانه درس  کرده 
اند دهعا گروه و جک و جانور رشد کرده و 
سر بر آورده اند  همین داوش مگر از 
گروهعای مخالف بشار اسد ن ود و مگر 
امرککا آنعا را پیکار جو خطاا نمیکرد و 
  کمک مالم و نظامم و     میکرد بعشان 
اسالم و مسیحی  سر و نه کک کرباسند و هر 

دو دکن خشون  و قتل و کشتار 
نفاونم که هس  در اکن اس    هستند 

که مردم متمدن اروپا بر وایه لنع  
کایسا و مسیحی  جنگیدند و آن را به 
زکر کشیدند و نتیجه اش را هب می ینیب 
که پاپ وانا میگوکد بعش  و جعنمم 
وجود ندارد و آدم و حوا و کشتم نوح 
و     داستان بچگانه اس   اسالم هب به 
اکن روز افتاده بود  مگر اکران و وراق 
نعل سال پیش از لحاظ ظاهری و 
پوشش بخشم از مردم ش یه همین اروپا 
ن ود  مگر مردم اکران و وراق به 
الطالح " مسامان" ن ودند اما میکده و 

  دکسکو روبروی مساجد بر پا شده بود 
متاسفانه فضاکم بر وایه معاجران  

کشورهای اسالم زده از جان  احزاا و 
گروهعای ن ادپرس  و اولترا مسیحم 
اروپاکم به راه افتاده اس  که ناسف بار 
اس   ناسف بار نر اما اکنکه، اکن فضا در 
بین بخشم از اکرانیان بخصوو بخشم از به 
الطالح نهعا هب به راه افتاده اس  که 
مستقیما نح  ناثیر ن ایغات مبه یون مسیحم 
و ن ادپرستان اروپاکم اس   نه فق  ن اکد در 
فضاکم که ن ادپرستان و اولترا مسیحم های 
اروپاکم فراهب کرده اند افتاد باکه باکد آن را 
وق  زد  اکن فضا نرور و حماه به 
"مسامانان" و آنش زدن کمپ پناهجوکان را 
به دن ال دارد و باکد در کنار م ارزه با 
 -نرورکسب اسالمم با اکن موج ناسیونالیستم
  فاشیستم هب م ارزه کرد 

ق ل از اکنکه کقه " مردم مسامان" را گرف   
باکد کقه دولتعای غربم را گرف  که اکن 
گنداا را بوجود آورده اند  اسالم سیاسم و 
احزاا و گروهعاکش با پدر و مادر میایونعا 
نفر که اسالم را به ارث برده اند و " 
مسامان" هستند، آسمان نا زمین فرق دارد  
اسالم سیاسم را باکد به زکر کشید و از رکشه 
نابودش کرد اما اکن مردم مسامان را باکد 
روشن کرد  اگر گروهعای اسالمم از بین 
بروند دزم نیس  شما با مردم بجنگید همین 
مردم به جای مراسب واشورا و ناسووا و 
وزا برای وام و حسن و باقر و      ، جشن 
و کارنوال و ورق خوری و رقص و شادی 
  بر پا میکنند 

ننعا راه نجات از اکن منجالبم که در دنیا  
راه افتاده اس ، بر براندازی سیستب سرماکه 
داری و مبه م اس  که به خا ر بقای خود 
دس  به هر جناکتم میزند  نا سود و سرماکه 
و استلمار کارگر وجود داشته باشد نرور و 
کشتار هب برقرار اس   برقراری دنیاکم 
بدون استلمار و بدون بم  و اساحه ننعا با 
انقالا کارگری و برقراری جمعوری 

 سوسیالیستم ممکن اس 

   ن حمله   گر  م  ندن!

 یخت ام ر رخضرد
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کشاتان دگاار انادکشاان ت بازرگاتاارکان رذالاا   
نارکخم کاک حاکاوما  اسا     ساناد درناده 
خوکم کک نظام اس     نظامم که نمم نواناد 
افکار دکگران را نحمل کند و از  رح افکاار 
جدکد و نقد افکاار خاود وحشا  دارد    اکان 
همان روشم اس  که همه نظام های پاوسایاده 
و ارنجاوم ناارکاخ بارای حافااظا  از خاود 
بکار گرفته اند    آنعا مم نرسند    مم نرسند 
که شما مردم به نیزی جز آنکه نظام به شاماا 
نحمیل مم کند بیاندکشید    از آگاهم شما مام 
نرسند ت نون دس  شما را از وساکل ارنا اا  
جمعم کوناه مم کنناد   از ناقاد و اواتاراض 

شما مم نرسند ت نون آزادی بایاان را 
سرکوا مم کنند    از پاسخگو باودن 
مم نرسند ت نون مط وواات شاماا را 
سانسور مم کنند    از انتاخااباات آزاد 
مم نرسند ت نون نمم خواهند که حاق 
نعیین سارناوشا  خاود را ت خاود در 
اختیار بگیرکد    واوم دانشگاهم شاماا 
را محدود مم کنند ت نون از بایاداری 
شما مم نرسند    اکن نظاام ت از شاماا 
مردم مم نرسد    و برای همین اسا  
کااه دساا  از ساارکااوا و قساااوت و 

زندان و شکنجه و اودام نمم کشد    اکناناظاام 
از شما مردم    از آگااهام شاماا ماردم  مام 

  نرسد
نشكل هاى مستقل و آزاد مدنى وماارت هااى 

 . امن ما هستند
 . بازدارنده هاى پیشروى جعل و نارکكى اند 

مكانیزم هاى دستیااباى باه حاقاوق فاردى و  .
اجتماوى ما هستند   كاالا اد وحادت کاافاتاه ماا 
هستند   نشكل هااى مساتاقال و آزاد مادناى ، 
حامى حقوق مدنى ما هساتاناد  حااماى حاقاوق 
بنیادکن ما هستند ، حااماى حاقاوق لانافاى و 

 . سیاسى ما هستند
و به ما اکن امكان را ماى دهاناد كاه زنادگاى 
بدون نرس را در ساکه اناحااد و هاما اساتاگاى 

  خود نجربه كنیب

اما آکا مم نوانیب نا پایاش از ناغایایار بانایاادی  
قانون اساسم که سدی در مقابل نشاکال هاای 
آزاد و مستقل مدنم اسا  از نانایان اماکاانام 

 بعره مند باشیب ؟    
اکن ار به شراک  دو بازرگ بااناوی اکاران کاه 
بخا ر افکار و وقاکدشان که مقدس اسا  در 

   .زندان بسر می رند، میهردازم
 

گزامشی از آخار ان وضاعا ات رازشاکای آتاناا 
  ا می رس از را ان ازتصاب غذا

فا مه  آننا( دا مم،  مح وس در زندان اوکان  
روز در اواتاراض باه لادور  ۵۴که مدت 

قرار محکومی  برای اوضای خااناواده خاود 
خاردادمااه  ١١دس  به اوتصاا غبا زده بود،

، با ابالغ حکب دادگااه ناجادکاد ناظار و ١١۶۶
ن ر ه خواهرانش از انعامات مطروحه به اکان 
اواتاراض پاااکاان داد  اکان زناداناام کاه دوره 
درمانم خود پس از اوتصاا را  م مم کناد 
پنج شن ه هفته گبشته، جاعا  اناجاام آزمااکاش 
نوار وص  بیانااکام نشاب از اکان زنادان باه 

 .بیمارستان اوزام شد
به گزارش خ رگزاری هرانا، ارگاان خا اری 
مجمووه فعادن حقوق بشر در اکران، فا اماه 
 آننا( دا مم، کنشگر مدنم مح وس در زنادان 

خااردادماااه  ١١روز در  ۵۴اوکاان پااس از 
به اوتصاا غبای خود در حاالام کاه  ١١۶۶
کیاو کاهاش وزن و افا  شادکاد  ١۶دس  کب 

فشار خون داش  و حتم معده او امکان جبا 

 .کامل آا را از دس  داده بود، پاکان داد
اکن زندانم که اکاناون دوره درماان خاود را 

، ١١۶۶خاردادمااه ١۱ م مم کند پنج شن ه، 
جع  انجام آزماکش نوار وص  بیناکام نشاب 
به بیمارستان اوزام شد  همچنین نعیایان وقا  
جع  انجام ام آر آی بارای اکان زنادانام از 
 .سوی مسئولین زندان لورت گرفته اس 

کک من ع نزدکک به آننا دا مم عمن ناکید اکن 
آناناا ”  خ ر در گفتگو با گزارشگر هرانا گف :

خوش ختانه در وععی  نس تا بعتر جسمم باه 
سر مم برد و در حاال حااعار از غاباهاای 
پخته و ماکعات همچون سوپ نغبکه مام کاناد  
وی پنچ شن ه گبشته جع  انجام آزماکش نوار 
وص  بیناکم نشب به بیمارستان اوزام شاد و 
همچنین مسولین زندان جع  انجاام ام آر آی 

 ”.برای وی وق  رزرو کردند
با نوجه باه شاراکا  ”  اکن من ع در ادامه گف :

جساماام آناانااا، باااکااد جااعاا  انااجااام آزماااکشااات 
نیروکید، کایه و ک د نیز در آکاناده نازدکاک باه 

 ”.بیمارستان اوزام شود
آننا دا مم کنشگر مادنام ماحا اوس در زنادان 
اوکن در زمان دستگیری برای اجارای حاکاب 
از باب  پرونده ق ام، به همراه خواهران خود 
به نوهین به ماموران متعب شده بود و بار اکان 

مجتمع قضااکام قادس  ١١۶۲اساس در شع ه 
نعران در مرحاه بدوی هر سه باه ساه مااه و 
کااک روز حاا ااس مااحااکااوم شااده بااودنااد  در 
اوتراو باه اکان ماحاکاومایا  خااناب دا امام 

 .اوتصاا غبای خود را آغاز کرد
 

، دادگااه ١١۶۶خاردادمااه  ۶نعاکتا روز شن ه 
نجدکد نظر خواهران دا امام  آناناا، انسایاه و 

ناجادکادناظار اساتاان باه  ۴۱هانیه( در شاعا اه 
رکاس  قاعم میراحمدی برگزار شد و حاکاب 
ن ر ه آننا به ملابه نحقق شر  پاکان اوتاصااا 

بااه رو اایاا  وی و  ١١۶۶خااردادماااه  ١١
اوضای خانواده اش رسید و اکن فاعاال مادنام 

روز به اوتصاا غبای خود پاکان  ۵۴پس از 
 .داد

 ١۶خانب دا امام در مادت اواتاصااا حادود 
کیاوگرم کاهش وزن و اف  شدکد فشاار خاون 
را نجربه کرد، معده او امکان جبا کامل آا 
را از دس  داده بود و در اکن مدت با واسطاه 
داروهای بم حس کننده اماکاان ناوشایادن 
برای او فراهب باود باا اکاناحاال هایاچاگااه 
وععی  او مورد رسیدگم پزشکم جادی 

 .قرار نگرف 
ناعاب   و  ساله، پیش نر بیس  ۲۶آننا دا مم 

 ۱۶، باازداشاا  و ١١۶١ماعارماااه سااال 
روز در ساول انفرادی بند دو الاف ناحا  

مااه  دی ۲۱بازجوکم بود  وی در ناارکاخ 
پس از پاکان بازجوکم هاا باه باناد  ١١۶١

 .زنان زندان اوکن منتقل شد
اکن زندانم پس از نندکن باار باه ناعاوکاق 
 ۲١افتادن جاسه دادگاه نعاکاتاا در ناارکاخ 

، در دادگاهم به رکاسا  قااعام ۶١اسفندماه 
دادگاه انقالا ناعاران  ۲۱مقیسه، قاعم شع ه 

با حضور وکیل خود و دکاگار ماتاعامایان اکان 
هاای امایاد وااام شانااس،  ااساو  پرونده به نام

رستمم و وام ناوری ماورد ماحااکاماه قارار 
گاارفاا   وی بااه دلاایاال فااعااالاایاا  هااای ماادناام 

نا ااایاغ وااایاه ناظاام، »مسالم  آمیز، به انعام 
اجتماع و ن انم وایه امنی  مااام، ناوهایان باه 
رها اری، ناوهایاان باه بانایاااناگابار جاماعااوری 

ساال  ١۴باه  »اسالمم و اخاتافاای ادلاه جارم
زندان محکوم شد  اکن حکب در دادگاه ناجادکاد 

 .سال ح س نقایل کاف  ٧نظر به 
https://www.hra-news.org/2167/
hranews/a-61919/ 

 گزامش وضع ت حقوق یشر  م ا ران
هرض ه آ هی فعال حقوق یشر و هدافع 

 حقوق زنان 
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57نشرهی سازمان راهیی زن شماره  آزادی زن معیار سنجش هر جامعه است  
امجاااع رااروناادپ هاارجااان  اومد، زنااداناای 

 هحکوم یه ازدام یه   وان زا ی  شوم
 
پارونااده مارجااان داوری ماحااقااق و مااتاارجااب  

مااحاا ااوس در ناادامااتااگاااه ری  زناادان زنااان 
قرنک( که با انعامانم از جماه وضوک  در 

باه اوادام ”  اکاناکاار“ جن ش نوپدکد وارفاانام 
محکوم شده، پس از اوتراض در هفاتاه هاای 

دکوان والم کشاور ارجااع  ۴٧اخیر به شع ه 
 .شده اس 

به گزارش خ رگزاری هرانا، ارگاان خا اری 
مااجاامااووااه فااعااادن 
حااااقااااوق بشاااار در 
اکاااااران، پاااااروناااااده 
مرجان داوری محقق 
و مترجب محاکاوم باه 
 ۴٧اودام باه شاعا اه 

دکااوان وااالاام کشااور 
ارجااع شاده اسا  و 
در انااتااظااار نااعاایاایاان 
وق  اسا   کاکام از 
وکااالی اکاان زنااداناام 
در گاااافااااتااااگااااو بااااا 
گاازارشاااگااار هاااراناااا 
عااماان ناااکاایااد اکاان 
موعوع باب  نتایاجاه 

نجدکدنظر در دکوان والم کشور ابراز خاوش 
 .بینم کرد

همچنین گفته میشود با درخواس  اکن زندانام 
م نم بر بازگش  به بند نساوان زنادان اوکان 
از ناادامااتااگاااه ری  زناادان زنااان قاارنااک( 
موافق  شده اس  و بزودی اکن انتقال ماحاقاق 

 .مم شود
مادر مرجان داوری پایاشاتار در گافاتاگاو باا 
خ رگزاری هرانا که فاکل لدای آن ماناتاشار 

دخترم قرار باود نا ار اه شاود ”شد، گفته بود:
دانب در اکن مایاان ناه انافااقام افاتااد   اما نمم

براکب والم  نعج  اس   نرا؟ مرجان کاک 
نابغه اسا   ناوکساناده و ماتارجاب اسا   مام 
نوانند از وجودش بسیار استفاده کنند  به آقای 
لاوانم گفاتاب ناگابارکاد هارز بارود  اماا از 
زندان اوکن به زندان قرنک فرستاده شد  باه 
ونوان کک مادر مم سوزم  امایادوارم دکاوان 
والم کشور در اکن حکب نجدکدنظار کاناد  ناه 
فاقا  بااچاه مان، باچاه هاای دکاگاار هاب روی 

 ”.نعارپاکه اودام نروند
 –  ١١۴۵اردک عاشا  مااه  ۴مرجان داوری  

نعران( نحصیالت ابتداکم را در انگاساتاان و 
در بازگش  به اکران، در مدرسه بین المااااام 
نیزهوشان پارنیان به انمام رساند  در سایازده 
سالگم ماوفاق باه اخاب دکاهاااب نارجاماه زباان 
انگایسم شد  نحصیالت دانشگاهم را با رن ه 
دو رقمم وارد دانشگاه هنر الزهرا در رشتاه 
گرافیک و نقاشم و همچنین نحقیق و نرجاماه 

در زمینه واوم با نم و هستم شناسم مشرق 
 .و مغرا زمین ادامه داد

وی کااه فااارغ الااتااحااصاایاال رشااتااه گاارافاایااک 
دانشگاه الزهرا نعران، متارجاب  -دانشکده هنر

کت  واوم با نم و العم و اشراقیون و کاکام 
از محققان ماوساساه ماطاالاعاات و ناحاقایاقاات 
متاافایازکاک راه ماعارفا  اسا  در ماعارمااه 

بااا نااعااطاایااااام و بااازداشاا  مساائااودن ١١۶۴
موسسه راه معرف ، نوس  نیروهای امانایاتام 
بازداش  و به انعام افساد فم ادرض، رابطاه 
نااامشااروع، اجااتااماااع و ناا اااناام وااااایااه نااظااام، 
وضااوکاا  در فاارقااه 
ورفانم اکاناکاار، باه 
همراه کارکاب زرگار، 
دکگر متعب پروناده از 
 ١۵ساااوی شاااعااا اااه 

دادگاه انقالا ناعاران 
بااه رکاااساا  قاااعاام 
لاااااواناام بااه اواادام 

 .محکوم شد
ماااااارجااااااان داوری 

اقاادام  ١١۱۶درساال 
باااه نااارجاااماااه آثاااار 
نااوکسااناادگااان مااکاااناا  
فکری اشاراقایاون در 
سااارنااااسااار جاااعاااان، 
گردآوری و ندوکن مجمووه ای در اکن زمیناه 
نمود  از جماه آثار نرجمه شده نوس  وی مم 

پنجه زمان اثر پال نو یچل، جوکاناده »نوان به 
اثر فیل مورکمیتسو، نمرکنات معنوی اک اثار 

 .اشاره کرد »هارولد کامپ
جانا اش  (eckankar :اکنکار  باه اناگااایاسام

 ١۶۶۵مااعاانااوی جاادکاادی اساا  کااه در سااال 

میالدی در اکادت متحده آمرککا بنیان گباشتاه 
شد  اکن جن ش ادواا مام کاناد کاه ماماارسا  
کنندگان را با ممارس  معنوی به نجربه آنچاه 

نامند، قادر  مم”  نور و لوت العم“ پیروانش 
 .سازد مم

https://www.hra-news.org/7102/
hranews/a-01151/ 

Skickat från min Samsung-enhet 
 

همنووان آگاه و آزادکخواه وزکزم با نوجه باه 
اکاانااعاامااه ظاااااب و زور و فشاااری کااه باار 
روشنفکران و دگارانادکشاان و فارهایاخاتاگاان 

سال پیش معاد نامادن  41و نمان اکران که نا 
نامیده میشد و در سط  جعانم حر  اول را 
میازد  بااز هاب مایاتاوانایاب دسا  روی دسا  
بگبارکب و بم نفاوت از کنار اکن دستاگایارکاعاا 
و زندانم شدنعا و اودام وازکازاناماان بادسا  
حاکمان و مسئولین جالد و خونخوار غاالا  
و نهاولگار کاه روز باه روز بار خافاقاان و 
اودامعا میافزاکند "بگبرکب  همه خوا میدانیاب 
که سکوت  و بم خیالم ما وین مشاارکا  در 
جناکات آخوندهاس   بارها از شاماا خاواهاش 
کرده ام که بیاکید وایه اکن دککاتااناوران قاعاار 
 متحد شوکب و نا نابودکشان از پای ننشینیب  

نه ننعا وق  انحاد رسیده  باکه خیام هاب دکار 
 شده  

بامید آگاهم انساناعاا در ماماالاک اساالمام و 
نااابااودی دکااکااتااانااوران کااه کااماار بااه قااتاال 

 همو نانمان بسته اند  
تایو  یا  من   غاصب و   کاتااتاوم آخاونادد 

 قرون واطا ی ااالهی 
 آزا  یا  آزا د خواهان
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یه همراپ تصاو رد از صحنه هاد ه امزات زنان  م ا ران، خاطرات زندان" یه زیان انگل سی یه نام " نسر ن ررواز  نن خر د  تاب 
 زندان

در لورت پیش خرکد اکن کتاا نام شما به ونوان حامیان ناپ آن در کتاا ناپ خواهد شد  کایپ دو دقیقه ای لح   نوکسنده در مورد  
 کتاا و برخم از نقاشم های او از زندان را در لینک زکر ب ینید:

https://unbound.com/books/womans-struggle-in-iran 
 

   نن خر د  تاب از آهر کا و  انا ا:
 
https://unbound.com/books/womans-struggle-in-iran/levels/5762/
subscribe 
https://unbound.com/books/womans-struggle-in-iran/levels/5760/
subscribe 

 
 

 
Iranian women struggle for freedom and equality and their resistance in prison. 

Woman’s struggle in Iran is the story of my imprisonment for eight years by the Islamic government of Iran. 
In 0121, at the age of 71, I returned from England, where I had been studying. I became a member of a socialist party 
fighting for a non-Islamic state in which women had the same rights as men. In 0107, while waiting to meet a fellow 
comrade, I was exposed and arrested by the regime’s secret police. In prison, under torture, I refused to reveal my 
contacts’ names and addresses. 
In prison I was brutally and systematically tortured, threatened with execution, starved and forced to live in appalling, 
horribly overcrowded conditions. Many of my fellow prisoners were executed; some were driven insane by torture and 
what we had to endure. Others repented their political beliefs only to find they remained in prison for years before their 
release. I became seriously ill, and was only saved from dying by the help of a fellow prisoner who was a doctor. 
Although I was imprisoned and in the hands of my enemies, they could not arrest my resistance, and neither could 
torture vanquish my struggle. In resisting the Islamic regime, I was not alone, all the other men and women, imprisoned 
like me, we were all part of the ultimate victory of humanity. 
About the author 
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Modern Poetry in Translation series.   
Nasrin has given talks on the violation of human rights in Iran, both in 
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گان وظیفه تمام دولت اهست 57نشرهی سازمان راهیی زن شماره  لغو کار کودکان و تحصیل رای  

 اال  م زندان هست  ۶۱هن هر  ، از زندان قرچن، 

ما مام خاواهایاب کاه شاراکا  زنادگام در  .1
روستاها بع ود کااباد ناا کاودکاان نااگازکار باه 
  .نارک خااناه و ماحال زنادگام خااود نشاوناد

ما با استلمار کارمان مخاالاف هساتایاب و  .01
میخواهیب با وزت و احترام کار کنیب و وقا  
کافم بارای کاادگایاری، باازی، و اساتاراحا  

 .داشته باشیب
 

 غو  ام هز ومد  و  ان: مو ا ی هاماچاناان 
  ات ن افتنی

کار مزدوری کودکان همچنان در جاهاکم از 
جعان راکج اس : در کشورهاکم که در آناعاا 
فقر و نابرابری های اجتماوم گسترده اسا   
هیچ کودکم که سرپناهم داشته باشد و ناانام 
در سفره، و مادر و پادری کاه او را راهام 
مدرسه کناناد، داو ااا ااناه باه کاار مازدوری 
روی نمم آورد  برای ملال، کاودکاان اقشاار 
ععیاف در کشاورهاای اروپاای غاربام کاه 
موظف به کادگیری در مدارس روزانه هستند 
و زندگم روزماره شاان، باا اساتااناداردهاای 
اجتماوم حداقل، نأمین میشود، الراری بار 
 .کااااااااااار ماااااااااازدوری ناااااااااادارنااااااااااد
کار مزدوری کودکان نشانه و حالل فاقار و 
اعااطاارار اساا   باانااابااراکاان  اارح شااعااار 
ممنووی  کاار کاودکاان امانایا  و حامااکاتام 
شااکسااتااه باارای کااودکااان جااعاان بااه ارمااغااان 
نمیآورد  قانونم کردن اکن شعار کودکانم را 
که برای زندگم خود و خانواده شان نااگازکار 
به کار کردن هساتاناد، باه ور اه کاار سایااه 
میکشد، آنعا را در معرض استلماار شادکادنار 
قرار میدهد و شانس های ندافعم آناعاا را در 
برابر خطرهای بایاشاماار اجاتامااوام کااهاش 
میدهد  مانفرد لی ل، استاد واوم اجتمااوام در 
برلین، بر اکن باور اسا  کاه: کاار کاودکاان 
درجاااکاام افاازاکااش پاایاادا ماایااکاانااد کااه درآمااد 
کودکان، برای بقاای خااناواده، لار  ناظار 
کردنم ن اشد  بنابراکان بااکساتام بارای پااکاان 
دادن به استلمار انسانعا، در هار رده سانام، 

بارخام ماتاخاصاصاان واااوم  00نالش کرد  
نربیتم اکن نظر را نماکندگم میکنناد کاه کاار 
مناس  و خالق برای ناربایا ، کاادگایاری، و 
رشد کودکان بسیار مفید اسا ؛ آناچاه ماردود 
اس  کار اج اری و بعاره کشام از کاودکاان 
اس   اکن گراکش با ممناووایا  بادون قایاد و 
شار  کااار کااودکاان مااخااالااف اساا   باارخاام 
متخصصان واوم اجتماوم نیز بر اکن باورند 
که نصوک  قانون وماومام بارای نشاوکاق کاا 
منع کودکان از کار، مناطاقام نایاسا   وعاع 
ننین قوانینم در کشاورهااکام کاه آلاتارناانایاو 
نأمین اجتماوم دولتم وجاود نادارد، بایاشاتار 

زکان ار اس  نا سودمند  نگارشام کاه باا کاار 
کودکان مخاالافا  بام ناون و نارا مایاکاناد، 
موقعی  زندگم کودکان، فاقار ماالام آناان، و 
ناگزکر شدن کودکان به کار بارای کاماک باه 
خانواده را نادکده میگیرد و کودکان را ناگزکر 
به کار غیرقانونم و نن دادن به دستامازدهاای 
کمتر، پبکرش شراک  غیرانسانم محیا  کاار، 
و رکسک هاای خاطارنااکاتاری بارای ناأمایان 
معاش میکند  همچانایان کاار غایارقااناونام باه 
ماحااروم شاادن کااودکااان کااارگاار از بساایاااری 
حقوق و مزاکا مم انجامد، و هرگاوناه اماکاان 
مداخاه دولتم در بع ود کار کودکان و حماک  
از آنعا را از زاوکه حقوق کار مسدود میکاناد  
فااقاادان نااظااارت دولااتاام و قااانااوناام باار کااار 
کودکان، همچنین مانع فعالایا  سانادکاکااکام و 
نالش بارای باعا اود شاراکا  کاار کاودکاان و 
ننظیب ساوات کاار باا سااواات کاادگایاری در 
مدرسه میشود  اوتراض به شراک  ناامانااسا  
کار، و پاکین بودن دستمزد، و نداشتن بیمه در 
شراکطم امکان پبکارناد کاه کاودکاان کاارگار 
ً از حاقاوق خاود دفااع کاناناد، در  بتوانند وانا
حالم که همه انرژی کاارگاران غایارقااناونام 
برای پنعان کردن خود از کنترل کاارگازاران 

  .قانون، به هدر میرود
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اال  م  ۶۱هن هر  ، از زندان قرچن، 
 زندان هست 

 زنان ۶۳۳۴خر ا   ۶۵
از زندان  «هر   می عی»ا ن هطلب ما 

قرچن وماه ن نوشته و یه ی رون اماال 
   ر پ اات، موا ت موزهاد زندان قرچن
مرکب بیش از هفده سال اس  که در زندان به 

برد: اول دراوکن و بعد در زندان  سر مم
 زنان شعرری قرنک( 

از زندان  »مرکب ربیعم»اکن مطا  را 
قرنک ورامین نوشته و به بیرون ارسال 
کرده اس ، رواک  روزهای زندان قرنک  
مرکب بیش از هفده سال اس  که در زندان به 

برد: اول دراوکن و بعد در زندان  سر مم
زنان شعرری قرنک(  مرکب به قول خودش 

داند از کجای اکن هفده سال ح س بگوکد   نمم
ای نوشته و  مرکب گاهم به زبان محاوره

گاهم غیرمحاوره ای  کانون زنان اکرانم 
نالش کرده به نلر مرکب وفادار بماند و به 
همین دلیل اکن دوگانگم در نلر را نیز حفظ 
 کرده اس  

ها نوجه کنند: آراکشگاه رنگ مو  خانب» 
آورده، کسانم که نماکل دارند به بند مشاوره 

کس رنگ رو با خودش داخل بند  بروند  هیچ
، لدای ماموری که پش  سر هب اکن »ن ره

کند از باندگوهای زندان  جماه را نکرار مم
زنان قرنک ورامین کا همان ندامتگاه زنان 

دانب به جماه اش  شود  نمم شعرری شنیده مم
… بخندم؟ افسوس بخورم؟ اشک برکزم؟ 

 نمم دانب؟
کنند دغدغه ما  کنند؟ فکر مم نه فکری مم 

گونه با لدای  مان اس  که اکن رنگ موی
ام، زندان  زنند؟ در زندان نشسته باند فرکاد مم

دانب، فق   قرنک ورامین  آدرسش را نمم
سال  ۴دانب ا را  شعر نعران اس    مم

های دکگر را از زندان اوکن  پیش من و خیام
خواهند اوکن را  جا آوردند  گفتند مم به اکن

خراا کنند و زندان جدکد بسازند  من واملال 
جا هستیب خوشحال  من که حاد حادها اکن

گفتیب زندان جدکد حتما امکانات  بودکب مم
که جای  بعتری دارد، نمیزنر اس  و هب اکن

دانستیب وکرانه ای  جدکدی اس   اما نمم
دانب اسب  ساخته اند با دکوارهای باند، نمم

جا را نه بگبارم؟ سیاهچال؟ خرابه؟  اکن
گوکب جاکم  گاوداری؟ مرغداری؟ الال مم

جا جمع شده جای آدم  ها باهب کک که همه اکن
جا دنیای زمینم نیس ، جعنمم  نیس ، اکن

 …اس  برای خودش
اس  و من در  ١١۶١١اسفند  ١۴امروز 

کک سوله بزرگ با سقفم باند نشسته ام  نمام 
دکوارهای سوله را نخ  زندانیان پر کرده 
اس   جز نزدکک درآهنم بند که روی آن با 

هیچ کس به کخچال دس  »ماژکک نوشته اند
 ١١و با فاش به کخچال کونکم که  »نزند

نفر  ١۱١ماه سال خراا اس  و متعاق به 
کند  انتعای  زن زندانم بند اس  اشاره مم

سالن، زکرننعا پنجره که به جای شیشه  اق 
ام و  ای درآن بکار رفته، نشسته قعوه
نوکسب  نند روز پیش مادرم گف  که ککم  مم

جا  از دوستانب از من خواسته نا براکش از اکن
بنوکسب  از آن روز گیج شدم  با خودم راه 

رفتب و حر  مم زدم، و موعوع نوشتن  مم
دانستب از کجای اکن  کردم  نمم را ووض مم

خوام هرنم که  سال بنوکسب  بادخره مم ١٧
 به ذهنب میاد بنوکسب 

ساله بودم و کک سال  ١۱۱اسمب مرکب اس  
گبش  که من وهمسرم به  از ازدواجب مم

جرم نگعداری وتیقه روانه زندان شدکب  
سال بعد وقتم به مرخصم رفته  ۵همسرم 

 ١٧بود نصاد  کرد و مرد  زنم هستب 
ساله! در زندان قرنک ورامین  با پدر و 

کنند و  مادری پیر که در اراک زندگم مم
فق  سالم کک بار به مالقانب مم آکند  مالقانم 

دقیقه که کک مامور مرد و  ١۵به فرل  
 کک مامور زن دوره ات کرده اند 

های گروه نماکش برای اجرای  روبروکب بچه 
نماکش در روز نعارشن ه سوری نمرکن 

خواهند بقیه  کنند  نماکش کمدی اس ، مم مم
را بخندانند  اما هب بازکگران و هب کسانم که 

دانند که  برای دکدن نماکش مم آکند مم
شوند   خندند  اگر هب بخندند شاد نمم نمم
جا زمانم شادکب که ککم آزاد شود  ال ته  اکن

ها درظاهر همه مانب دارکب اما  بعضم وق 
خندکب و آن زمانم اس  که خدا به  در دل مم

جا مرگ کک  زندانم لطف کند و بمیرد! اکن
آرزوس ، در گور زنده ماندن، درد اس ، 

شود  دردی نا  دردی که با گفتن درک نمم
جا ن اشم درکش  ومق وجود، که نا اکن

 کنم  شنیده اکد که: نمم
کشب١ احساس  آنش بگیر نا ب ینم نه مم

 شود سوختن به نماشا نمم
اش!  لحظه  جا زندگم وباا اس   لحظه اکن 

جا، مرگ نعم  بزرگم اس   باورکنید اکن
مان  هاکم که به قرنک آوردن درنمام اکن سال

گرمم  ١١نکه  بار کک به کاد ندارم کک
گوش  خورده باشیب، کا کک قاشق برنج بدون 

دم! جاکم که آا  کافور! نیمرو! کا نای نازه
هب با پول!  آشامیدنم نیس   مگر بخری آن
زور خرج  آخر من که پدر و مادر پیرم به

دهند، پول آا از کجا  خودشان را مم
شور بخورم؟ نه بگوکب  به خدا  بیاورم؟؟ آا
کنب که  کار مم دانید نه جا  مم جعنب اس  اکن

پول دربیاورم؟ دکهاب نجربم دارم  نماکشنامه 
گوکب،  نوکسب، شعر مم نوکسب، مقاله مم مم

… کنب و کنب، نماکش اجرا مم نقاشم مم
بادخره از اوضای گروه فرهنگم هستب که 

دقیقه نافن اعافم دار که  ۲١امتیازم هرروز 
دقیقه کک کارت  ۲١فروشب  هر  آن را مم

ای  نومان  خودم هب هفته ۲١١١نافن کعنم 
زنب  درآمد  ام زنگ مم بار به خانواده کک

هزار نومان  حاد آا  ۶١شود  ام مم ماهیانه
بخورم کا غبا؟ نون وعع آا را که گفتب غبا 

زمینم و  ها که سی  شن ه جز سه هب که شام به
نوانم از نوکش  دهند، همیشه مم مرغ مم نخب

 انواع حشره پیدا کنم 
جا نمازخانه دارد که هرروزظعر کک  اکن 

کند  اما  روحانم درآن نماز جماو  به پا مم
خوانب  نون برای  وق  نماز نمم من هیچ

هب سروکس  جا دارکب  آن وعو گرفتن فق  کک
خوری،  بعداشتم اس  که ال ته آا

جاس   کف  شوکم آن شوکم و دس  ظر 
متری آا اکستاده که  سروکس همیشه نند میام

وزکادمم شود  آا از  های روز کب در ساو 
ها رو زمین  ها و دستشوکم داخل نوال 

شوی امکان  جا مم رکزد، وقتم وارد آن مم
ندارد که کف پاهاک  خیس نشود، نون 

ها  ها پاره اس  مگر دمهاکم شخصم دمهاکم
شان  ها برای که خانواده بعضم زندانم

اند، پس هر نقدرم وعو بگیری باز  فرستاده
 نجسه!
ساله از جاوی  ۲١١_۲١ادن کک دختر  همین

دانب نازه  شناسمش اما مم من رد شد که نمم
جا اکلراً کسانم  اومده  نون کچل اس ! اکن

اند  برای همین شهش  اند کچل که نازه اومده
که هیچ  جاکم کند از آن روی سرشان دنه مم

 داروکم نیس  باکد کچل شوند 
کنب سیمین را مم بینب که  سرم را که باند مم
نا بچه  از  ۶سال دارد و ۴١روبروکب نشسته،

سال پیش در زندان اس   به او  ١۴۴
دهند نون امتیازش کب اس !  مرخصم نمم

نشمانش از گرکه دکش  هنوز قرمز و 
کرده اس   دکش  حالش خیام بد بود و با  پف

کرد   زد و گرکه مم لدای باند داد مم
خوام!!!  گف : منب نون سنگک و کره مم مم

دقیقه  ۲١دکروز که به خا ر به دس  آوردن 
کرده،  نافن، دفتر مأموران زندان را نمیز مم
کردند و  مأموران سنگک و کره میل مم

 …سیمین بیچاره هب دکده و
ها و دردهای  هزارم از حر  اکن فق  کک 

زنان زندانم قرنک ورامین اس   به 
جا حرفم برای گفتن هس  که  نظرنون اکن
هر …  جا فق  درد اس  و درد من بگب؟ اکن

… اش از هزار بار مرگ بدنر اس  ثانیه
وق   آن…  جا برای من کک جعنب اس  اکن

 »…رنگ مو »گوکد:  مأمور زندان مم
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كول ر كیس ؟ شاکد خیاي ها از شما اسب 
كامه  قاناق (به  اً كول رراكه مي شنوکد فور

ذهنتان برسد  متاسفانه كول ررا به اکن اسب 
مي شناسند  اگركمي درمورد كول ر و نحوه 
زندگي كول ر نحقیق كنیب شاکد دکدگاه و 
قضاوت مان راجع به كامه  قاناق (ووض 
شود كول ربه افرادي گفته میشود كه براي 
كس  درامد زندگي خود مج وربه حمل 
غیرقانوني اجناسي بین خ  مرزي میشوند  
كول ران بیشترازمردماني اس  كه درمنا ق 
غرا اکران کعني منا ق كوردستان زندگي 
میكنند وازاکن راه خطرناك امرارمعاش مي 
كنند  منا ق كوردستان كه متاسفانه مماو 
ازفقر و بیكاري اس   كول ران ازسن 

سالگي كه به خا ر ٧١سالگي گرفته نا ١١
بیكاري وازروي ناناري درق ال دستمزد 
خیاي كمي اقدام به حمل ورود كادهاکي 
ازجماه سیگار،بنزکن،لوازم بعداشتي ،لوازم 
لوني ونصوکري ،پوشاك ،راكه برروي 
پش  خود حمل مي كنند وکا نوس  حیوان 
باركش ازمنا ق مرزي وو ورسختي از كوه 
ها و نهه ها ساوتعا  ول مي كشد نا به مقصد 
کعني روستاهاي مرزي وشعرهاي مرزي 
برسند وجنس را نحوکل لاح  بارمیدهند  
كول ري درشعرهاي مرزي بیشتررواج دارد 
وجزء خطرناك نرکن شغل ها دراکران 
اس   بیشترانعا درحین گبرغیرقانوني از مر 
مورد نیراندازي نیروهاي  مرزي 
قرارمیگرند وکا در اثرسقو  ازكوه وافتادن 
درآا وگرفتارشدن دربعمن و بر  جان 
خودرا ازدس  میدهند  متاسفانه بیشترکن 
اماركشته شدگان در شعرهاي مرکوان، 
سردش ، پیرانشعر، اشنوکه، بانه، كرمانشاه، 
نوسود نعاق دارد  همین نندروزپیش خ ر 
كشته شدن دو كول ر جوان كورد  ازاهالي 
شعرهاي سردش  وپیرانشعر( بودکب كه 
براثر الاب  وشایك نیروهاي مرزي اکران 
كشته شدند ومتاسفانه جان خودرا ازدس  
دادند  نیروهای مرزی به دستورحاکمی  

وحشم و بم مسئولی  به شكل ناجوانمرانه 
اي مورد هد  شایک گاوله قرار مم گیرند 
و جان انسانم را به راحتم مم گیرند بدون 
اکنکه پاسخ گوی خانواده داغدارشان باشند و 
نازه دول  جناکتکار برای سرپوش گباش  به 
بم مسئولیتم ش در ق ال مرگ جوانان بعضا 
پرونده سیاسي هب براکشان درس  میكنند نا 
دکگر كسي جرأت پیگیری مرگ وزکزانشان 
نشود  همچنان که ناکنون هزاران جوان را 
زکر شکنجه و اودام کشتند بدون اکنکه 

 پاسخگوی اکنعمه جناک  هاکشان باشند 
قانون اکران کار كول ران را  قاناق( خطاا 
میكند و کول ران قاناقچم محسوا مم شوند  
اما كول ران ازدکدگاه مردمان منا ق مرزي 
به ونوان افرادي شرکف وزحمتكش كه درپي 
كس  روزي ونامین معیش  خانواده خود 
هستند در بین مردم قابل احترام هستند  فقدان 
قوانین حماکتم از سوی دول  و کشوری که 
بر روی نف  و گاز خوابیده ومردم از سر 
ناناری و ودم کافتن شغل بعتر، ننین کار پر 
خطر و رکسک پبکری  را برا نامین هزکنه 
های معیشتم زندگیشان، به جان مم خرند  
سادنه ده ها مردم بیگناه براي لقمه ای نان، 
جان خودرا ازدس  دادند و متاسفانه 
خصولا مردم کوردستان و شعرهای مرزی 
شاهد جان دادن دوس  و همراه و بستگانشان 
هستند   دول  وحکوم  بم کفاک  نه ننعا 
باری از دوش خانواده ها و نامین زندگیشان 
برنداشته باکه بسیاری در اکن میان اماج 
نیراندازی فاج مم شوند و برای همیشه خانه 
نشین خواهند شد   فقدان مدکرک  حماک  
دول  از اکن کول ران مجرم ساخته  درحالم 
که دول  خود بزرگترکن قاناقچم و 
جناکتکار اس   هزاران نُن مواد مخدر نوس  
مدکرک  سهاه و پاسدار از مرز وارد اکران 
مم شوند و زندگم جوانان و زنان را به کام 
مرگ و نیستم و اوتیاد مم کشاند و کسم 
نیس  از اکنعا بازخواس  کند و جای جانم و 
و جناکتکاری که خود دول  اس  ووض شده 
و کول ر و کول ری مجرم اس  و مجرمش 
اکن اس  که مم خواهد شکب گرسنه خود و 

 خانواده اش را سیر کند 
دركوردستان بیشتر افرادي كه نوان كاردارند 
و داراي مدارك نحصیاي باد هستند اما 
بیكارند واکن بیكاري وامل الاي گراکش 
بیكاران ومحرومان به كول ري اس   وحتي 
افرادي با مدارك بادونوجوانان كه به جاي 
نحصیل دراثر فقر خانواده نانار به اکن شغل 
روي آوردند  ناگفته نماند كه منا ق 
كوردستان داراي معادن هاي از  ال و آا 
معدني و   یع  سرس ز و كوهستاني 
وآثارهاي باستاني مي باشد كه سادنه هزاران 
نورکس  از نمام نق  دنیا را جبا مم 
کند  اما ازافراد غیربومي براي اشتغال در 

معادن ها استفاده میكنند و مردمي كه واقعا 
اولوک  كار باکد با آنعا باشد را استخدام 

 نمیكنند  
خرداد ماه نیروهاي ۲٢نندروز پیش کعني 

انتظامي باکورش برسر مردم معترض 
روستاهاي آق دره درشعرستان نكاا 
آذرباکجان غربي شماري اززنان ومردان 
معترض به بیكاري و ودم بكارگیري انعا در 
معدن  الکي كه در مرانع روستا واقع شده 
اس  را زخمي و بازداش  كردند و از وده 
اي نیز نععد كت ي گرفتند با نعدکد كه دس  از 
اوتراض بردارند  از آنجا که منا ق 
کوردستان سابقه ای م ارزانم ومیقم داشته 
و دارد، از سوی حکوم ، مورد بم نوجعم 
قرار گرفته و مردمانش از محرومی  
بیشتری دررنج اندو در مشق  بسر مم برند  
اکن منا ق محروم نرکن و بیشترکن فقررا 
دركشور درخود جاکي داده اس   کكي از 
وامل هاي الاي گسترش كول ري با وجود 
خطرناک بودنش، ودم فرل  هاي شغاي و 
همچنین ن ود كارخانجات وسیستب سرماکه 
گباري درشعرهاي مرزي اس  كه باوث 
سیل وظیب وهجوم كارگران به سوي كول ري 
شده اس  با اکن اولا  کول ری نه جرم 
اس  و نه حتم شغل، زکرا هیچ ادم واقام 
اگر نامین باشد و کا بتواند کک شغل بم 
دردسر داشته باشد حتما سراغ کول ری نمم 
رود  کول ری انتخاا شغل نیس  باکه از سر 
اج ار و استیصال از جوانان نحصیل کرده ی 
دانشگاهم نا پیرمرد مرکض و بیماری که 
اگر در هرجای دنیا باشد باکد زندگم ش 
نامین شود، با آنش و گاوله ی  بازی مم 
کنند   هر روز با خداحافظم از خانواده ها و 
وزکزانشان ممکن اس  اخرکن دکدار و 
اخرکن خداحافظم باشد  هیچ ادمم اگر از 
سوی دول  نامین شود و کا کاربعتری باشد، 

 ننین خطری نمم کند 
پس باکد متحد و ککصدا بروایه حکوم  
جناکتکار اوتراض کند نا به اکن کش  و 
کشتار در مرزها پاکان دهد و دول  و 
حکوم  مسئولی  نامین زندگم نانوان ها و 
از کارافتاده ها و اکجاد شغل هاکم که سالم  
جسب و جان انسان ها نضمین شود را برای 
نمام شعروندان نامین کند  باکد به مرگ 
کول ران که شاهد لحنه های مرگ همکار، 
دوس  و کار و کناردستم ش اس  خ  قرمز 
پاکان کشید  که هیچ حیوان درنده ای بر هب 

 جنس خود ننین ستمم نمم کند  

به امید و نالش برای  پاکان به ستب و ظاب 
واستك ار و برای پاکان دادن به ننین مرگ غب 
انگیزی که جان هیچ انسانم برای بدس  آوردن 
نان گرفته نشود و م ارزه برای آزادی وبرابري 
وارامش و شادی و رفاه برای نمامم شعروندان 

 به امید انروز کک جامعه    

 یایا یراد نان جان  ا 

 و دا مش دد
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ماوعاوع رهااکام زناان و  :نوعی  ماتارجاب

برابری جنسیتم از زمان ماارکاس ناا کاناون 
های زکادی را از سرگبرانده اسا    دگرگونم
کاه باا خاواناش و ناوع بارداشا   فارغ از آن
ی رهااکام زناان  ی اکن مقاله از مسأله نوکسنده

سو باشیب کاا ناه،  در آثار مارکس و انگاس هب
هااکام در اکاجااد آگااهام  ی ننین مقاله مطالعه
ی مااوعااووااات ماارناا اا  بااا زنااان و  درباااره

م ارزات آنان ملمر ثمر خاواهاد باود  قاطاعااً 
هاای ماوجاود در  ی گاراکاش ی هاماه مطاالاعاه
ی فمینیسب و رهاکم زنان و سیر نکامال  زمینه
ها، راه شنااخا  و ناقاد را در اکان حاوزه  آن

هموارنر خواهد کرد و به ارناقاای وعاعایا  
 .برابری زنان و مردان کاری خواهد رساند

هاکم که پارادکاپ  در خوانش اکن مقاله پانوکس
بکسم به ماتان مااکسایامایااایاان روبال افازوده 

گشااا  هاا راه ای از ابااعاام اسا ، در رفاع پااره
 .خواهد بود

  
خوانید، باازخاوانام اثار  متنم که در ادامه مم

ی سایار ناکاامال  ماکسیمیااایاان روبال دربااره
نظرات مارکس و اناگاااس در بااا رهااکام 
زنان اس   روبل  رح اکان ماقاالاه را مادت 

آماده کرد   0116کوناهم پیش از مرگش در 
شامااراناه اسا   اماا  اکن اثر کک رواکا  گااه

اسا  باه آن ناوجاه نشاده    ور که شاکسته آن
 .اس 

در رونوش  حاعر از اکن مقاالاه بار اسااس 
هااکام باه آن  منابع زکر، من نکات و پااناوکاس

ام، ومدناً به اکان ماناظاور کاه مارجاع  افزوده
ای از آثار را مشاخاص کاناب  هاماچانایان  پاره

ا الوانم را که در زمان روبل در دساتارس 
بود اما او به کار نگرفته و ا الوات جادکادی 

اسا ،   را که پس از مرگ او باه دسا  آماده
ام  در پاکان ددکااب را  نیز به متن اعافه کرده

برای رد کردن انعامات روبل وایه برخم از 
های سازمانم و ومامی مارکس و اناگاااس  گام

و  [0]وکااکااتااورکااا وودهااال در رابااطااه بااا
هاکش  رح خواهب کرد؛ کسم که قصاد  نالش

های آمرککاکام اناجامان  داش  برخم از بخش
الامااال اولا را باه  }بایان الماام کارگران بین

اش بارای  ای برای کارزار انتخااباانام ورله
ی آمارکاکاا در  جمعوری اکادت متحده رکاس 
 .ن دکل کند 0027سال 

اکن رواک  نا زمان نکمیل شادن کااری جااری 
اناااتاااشاااار ماااجاااماااوواااه آثاااار ماااارکاااس و 

 ور مداوم نیازماناد  به [7](MEGA) انگاس
 .روزرسانم اس  به
 
 

مها ی زناان  م آااام هاام اس و اناگالاس/  
 ها س م ل ان موی 

هاای  به استلنای موارد بسیار اندک در ناوشاتاه
ی رهااکام   های مختاف، مسأله پراکنده از دوره

ی  ی م اارزانام وکا ه ملابه کک برنامه زنان به
ندرت از سوی ماارکاس و اناگاااس،  زنان، به

مطرح شده و کا مورد بحث قرار گرفته اس   
جانا اشی »  – ها، جن ش پرولتارکاکم در ذهن آن

مستقلی اکلرک ی گسترده در جاعا  ماناافاع اکان 
 ماااانااایااافاااسااا  حااازا  »اکااالااارکااا ی گساااتااارده

ی مشااتاارک  دغاادغااه  –(  0040 کاامااوناایااساا ،
ی  کارگران هر دو جناس باود؛ دواوی  ا اقاه

کارگر اکن باود کاه زناان و ماردان باه کاک 
و   ی قااواناایاان ساارماااکااه اناادازه نااحاا  ساااااطااه

محدودک  دستامازدهاا هساتاناد  اگار باا زناان 
ای بارخاورد  ی کاارگار باه شاکال وکا ه   قاه
ایی  شد به اکن وا  بود که وععیا  حارفاه مم

آنان به شراک  کودکانم نزدکک بود که هاماان 
دادند  هب در ماورد زناان و  کار را انجام مم

هب در مورد کودکان، ععف فایازکاکام افاراد 
ای از اقاادامااات و مااقااررات  شاااغاال، آماایاازه

حفاظتم را، در جع  ماناافاع خاود کاارفارماا 
ساخ ، که ککم از مافااد اولایان  عروری مم
ای بود که با پیشرف  لاناعاتام   قانون کارخانه

 .شدن انگاستان رواج کاف 
الااامااااااااااام  هاااناااگاااامااام کاااه اناااجااامااان بااایااان

الاامااااال اولا در  }باایاان (IWA) کااارگااران
پا به ورله ناعااد،  0023نا  0064های  سال
های جن ش مستقل زنان، در حاال بادل   الکه

شاادن بااه مااوعااوواام انااتااقااادی کااا حااتااا 
برانگیز برای مارکس و انگاس بود که  مناقشه

ساخ  افق بینش اجاتامااوام  آنان را وادار مم
خود را گسترش دهند  در نعاکا ، ماطاالاعاات 

ناگااری ماناجار باه  ی قاوم مارکس در زمایاناه
ی  نااعااماایااق دانااش نااارکااخاام او در واارلااه

ی وععی  اجتماوم زناان و خااناواده  نوسعه
های مختاف شاد   های نارکخم و قاره در دوره

مطالعات و نفکرات نعاکم او، میاراثام را باه 
جا نعاد که انگاس آن را به وعده گرفا  و باا 

ی نارکخ مارکس را به سوی  آن، الول فاسفه
بحران رهروانش در رؤکاروکم با معضل بقاا 

 [6].و بود و ن ود آن نظرکه هداک  کرد
 

 ا ر فکرد او  ه
ی  مارکس و اناگاااس پایاش از آغااز ما اارزه

ی سایار  شان، هر کدام ماراحال اولایاه مشترک
باودناد، کاه در   نفکرشان را از سار گابراناده

هاکشاان، رفااقا  و   دکدگاه  نعاک  کشف قراب 
شان شاکال داد  العمری را میان پیوستگم مادام

و به نولید آثار مشترک و حتم نرکی م نوسا  

آن دو انجامید که هب در سط  نظری و هب از 
های سیاسم اجتامااوام باا ناتااکاج  نظر واقعی 

  اناگاااس پایاش از  ای همراه بود نشده بینم پیش
ی شراکا  کااری  و مطالعه  مارکس به مشاهده

لنعتم ناحا  قااناون ماالاکایا  خصاولام، 
رقاب  و اقتصاد بازار پرداخته بود  همچانایان 
ی  در ابتدا اکن انگاس بود که نقد خود به شیاوه

ی  ی ناجارباه بارپااکاه»داری را  نولید سارمااکاه
در اثار  »شخصم مستقیب خود و منابع معتا ار

ی کاارگار   وععی   ا اقاه»مکتوبم با ونوان 
بسا   [2](0045) »0044در انگاساتاان در 

داد  او در اکاان اثاار، نااأثاایاارات جسااماااناام و 
هاااای  روحااام ماااخااارا کاااار در کاااارگااااه

ها و ماعاادن را بار هار  مانوفاکتور، کارخانه
سه گروهی مردان زنان و کودکان را به همگان 

دهاااد  اناااگاااااااس در اثااارش از  نشاااان مااام
ها بسیار باعاره  های بازرسان کارخانه گزارش

گرف ، که از نظر نولیف وععی  و ماواد 
آماری در هر سه گروه شاغالن بسایاار غانام 
بودند و ا الوات دقیقم از شراک  ومومام و 
زمااان کااار، شاادت کااار و سااخااتاام نااالش 

هاای  جسمانم، حوادث، نقص وضو و بیماری
ماارناا اا  بااا کااار کااه کااارگااران از آن رنااج 

که اناگاااس در  دادند  با آن بردند، ارا ه مم مم
 »ن رد فقرا وایه ثرونمنادان»اش،  گیری نتیجه

 کااه در   کاانااد پاابکاار اوااالم ماام نااا را اجااتااناااا
جناگ باا »انگاستان در لوای شعار م ارزانمی 

برپا شده بود(، و باه  »ها ها، لا  با کا ه کاخ
کاناد کاه  اشااره مام »حزا کمونایاساتام»کک 
بار انقالا فاکاق  بر ونالر خشون »نواند  مم

، باا »گیری کند پیش نرمیدوری دکگر آکد و از
پااکاانام   وجود اکن، حقاکقم کاه او در باخاش

ناقااایال باه کاک  کند، قاابال نحایاش نولیف مم
ً مانافام  ارزکابم نخمینم و نصاوکاری وامایاقاا

بااه   –اسا  کااه کاارگااران هاار دو جاانااس را 
ندرت  به  –استلنای موارد مربو  به اوتصاا 

در حااال مااقاااوماا  کااا شااورش بااه نااماااکااش 
هاای ماناادی کاک  گبارد  ناخاساتایان نشااناه مم

جانا اش ماخاالاف، مااقااوما  در بارابار آغاااز 
هاای  ماشینیسب بود که نندی بعد به شکل کنش

گرفته شاد  در پام  ها پم سازیی کارخانه وکران
کاار  نصوک  قااناونام در پاارلاماان ماحاافاظاه
 انگاستان که به ا تال  کارگران و جن ش 

 ررا  پ یکسی/  د مها ی زنان  م   دگاپ هام س و انگلس /   میامپ
 قسمت اولروم   واف ااماترجمه 
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57نشرهی سازمان راهیی زن شماره  آزادی زن معیار سنجش هر جامعه است  
نارنیسب اجازه داد که به اپوزکسیاون رسامام 
بورژوازی ن دکل شوند، انگاس کک فصل از 

ای  هاای کاارگااری کاتااا خاود را باه جانا اش
سااوم آغااازکاان  اخااتااصاااو داد کااه در کااک

 .به وقوع پیوستند 01 قرن
ی اکاان نااخااسااتاایاان ماا ااارزات  در نااارکااخااچااه

ی  کارگران، جاکم برای اپیزود مقاوم  وک ه
ً بارواکاس، حاتاا  زنان وجود نداش   ناقارکا اا
ماااماااکااان اسااا  گااافاااتاااه شاااود، بااار اسااااس 

ی کاارگار اناگاااساتاان  وععایا   ا اقاه کتاا
مانافام   ی واواقا  انگاس دربااره ،1844 در

هاا اباراز ناگارانام  حضور زنان در کارخاناه
اسااتااخاادام هاامااسااران}زنااانا، »کاارده اساا : 
کاناد، و   ور کاامال ماناحال مام خانواده را به
ی  ناپبکر اکن انحالل، در جااماعاه نتاکج اجتناا

کنونم ما، که بر اساس خانواده بنیان گباشاتاه 
ای  کاناناده شده اس ، وواق  به مران  مأکاوس

را هب برای والدکن و هاب بارای کاودکاان باه 
دانساتاناد  اکن مادران شاغل نامام »دن ال دارد 

که نطور برای فرزندانشان که ناحا  نانایان 
کافتند، مادری کنند؛ اکان  شراکطم پرورش مم

فارزناادان بااعاادهاا خااود قااادر باه اکااجاااد کااک 
ی همااهاناگ نا اودناد، نارا کاه خاود  خانواده

شناختاناد  در  نیزی جز زندگم در انزوا نمم
 اور  را باه  برخم موارد، کار زنان، خانواده

کرد اماا واماااکارد آن را از  کامل منحل نمم
در بسایااری »کارد:  شکل نرماال خاارج مام

ی اساتاخادام هاماسار  در نتیجه  موارد، خانواده
  شاود، باااکاه واروناه  ور کامل منحل نمام به
را بار واعاده   شود  زنان ناامایان خااناواده مم

نشاایااناانااد،  دارنااد، و شااوهااران در خااانااه ماام
کااناانااد و بااه  خشااک ماام  و کااودکااان را ناار

نانایان  .»پردازناد  روا و آشهزی مم  و  رف 
ای و نانایان زنام، ماحاروم از »اختاه»مرد 

آور و آخارکان  زنانگم، بیانگر وععیتم شرم
شاد:  انگیاز ناااقام مام ستاکش ی اکن نمدن  ثمره

ها و ما اازرات  ی نالش دستاورد نعاکم همه»
لدها نسل بارای باعا اود وعاعایا  خاود و 

ی زن بر مارد کاه ناوسا   ساطه .» آکندگانشان
ی  سیستب لنعتم اکجااد شاده باود، باه انادازه

ی بدوی مرد بر زن غایارانساانام باود   ساطه
ها کاار  وععی  زنان مجردی که در کارخانه

بدکاعام »کردند، بعتر از زنان متأهل ن ود:  مم
اس  که دختری که از نه سالگم پای ماشایان 

کند، موقعیتم برای درک کار خانگام  کار مم
ناادارد، از اکاان رو زنااان کااارگاار باارای 

نااجااربااه و نااامااناااساا   داری کااامااالً باام خااانااه
ی کارگار اناگاااساتاان   وععی    قه »هستند
 .)0044 در

آشکار اس  که در پس اکن نولیف سارشاار 
هااای  از جااز اایااات از کااار زنااان در شاااخااه

شاماول کاک  گوناگون لنع ، اهمایا  جاعاان
دهاد: رهااکام  مام  الل اخالقم خود را نشان

لراحا  اکان الال را در  زنان  مارکس به

 از  »ی کااعااود ی مسااألااه درباااره»ی  مااقااالااه
[  رح کرده باود، 0های سیاسم اولیه(] نوشته

متنم که پیش از کاتااا اناگاااس ناوشاتاه شاده 
  رهااکام»[ در اکن نوشته مارکس از 1اس   ]
گوکد  ماارکاس و اناگاااس در  سخن مم »بشر

بودگم  همکاری با ککدکگر، همزمان به خاو
 .نقش زنان در روند باززاکم بشر پم بردند

 
 هامد  و نقد انتقا د: فلوم

مارکس در اکن نخستین فاعاالایا  اناتاشاارانام 
ای شااوراناگایااز بااه  فارلا  کاافا  باا وااالقاه

مااوعااوع رهاااکاام زنااان در دو مااورد روی 
آورد: ناااااخاااااسااااا ، او شاااااخاااااصااااایااااا   

 Les ، در کااااتاااااا»ماااااری دو فاااااااااور»
Mystères de Paris  )0047-43 رازهای ،

[ را ماااورد 00پاااارکاااس( اثااار اوژن ساااو]
ی »هاا فااناتازی»موشکافم قرار داد؛ دوم، او 

 .[ را وام گرف 07فمینیستم شارل فورکه]
شااخااصاایاا  ماااری، مااوجااودی کااه نااوساا  

هاای اخاالق مسایاحام  ها و محادودکا  خواسته
زداکم شده بود، باه شاکااام بانایاادکان،  انسانی 
ی پاکمی   یعم در محیطم غیرانساانام  نماکنده

ی دنایاای  ای که در مایااناه و فاسد بود  روسهم
نازوکاری  بزهکاران پاسدار الال  روح، بام

ای اسا  کاه او را بادل باه  و زک اکم انسانام
ی اکان دنایاای جانااکاتاکااراناه و  گل شاورانه»

( ] 03کاناد] مام »مااری دو ی نام فااور شاکسته
افشااااای راز ماااابهاااا  انااااتااااقااااادی کااااا »

ی مقدس(  در نضااد  ، خانواده»ماری دو فاور
ماااری  دو اش، فاااااور ی مساایااحاام بااا نااوبااه

کند  اش انخاذ مم روککردی را نس   به گبشته
کااه هااب رواقاام و هااب اپاایااکااوری اساا : 

ای که او سزاوارش نیس ، نه امایاد  بختم سیاه
کند و نه لبت بردن او را از  او را خاموش مم
او وعاعایا  خاود را »نشاند   زندگم فرو مم

در زناادگاام، بااا فااردکاا  خااودش، ساارشاا  
ناه                 آلی آن سنجد و نه براساس اکده اش، مم ذانم

 ور که لاودوکاک فاو اربااخ  آن »خوا اس  
در 

 کاااااااااااااااااااااااااااااااتااااااااااااااااااااااااااااااااا 
Vorläufige Thesen  zur Reform der

 Philosophie (0047 ؛ نازهااکام ماقادماانام
ی الاااالح فاااااااسااافاااه( و کاااتااااا  دربااااره

Grundsätze der Philosophie der Zu
kunft (0043؛ الول فاسافاه [)04ی آکاناده ]
کاناد، سارناوشا  او نصاوکاری از  نحایل مام

اثرات مخرا ازخودبیگانگم مابها ام اسا   
ی خرافات مبه م از ناظار  ماری که در نتیجه

شکستاه اسا ، هاماچاناان نامااد  هب روانم در
هاکام اسا   ی آن نیز زنم اس  که نجسب همه
ی بورژواکم بر جای  که از   یع  در جامعه

اس   او در نعاک  وعاعایا  ناداما  و  مانده 
ای  پابکارد و باه ناماوناه کاری کامل را مم نوبه
 اور  شود که به از نرک و فساد بدل مم  زنده

مااداوم از جااامااعااه در حااال نااراوش اساا   
سو خود نصوری از اهمی  اجاتامااوام  اوژن

کاااری شاارکاارانااه،  رمااانااش نااداشاا ، امااا باازه
و ابراز پشیمانمی اج ااری   گری و نوبه روسهم

هاکم از قواود اجتماوم هستاناد  از آن، اساوا
واناوان کاک  کاه ناا حادودی واقااکاد او را باه

دادناد  حاال   ا  شکل مام نوکس الالح رمان
نمامام  که برای مارکس استخراج شخصی  به

نراژککی زن، از درون کک رمان محا اوا و 
پسند ناا اکان انادازه جادی و ماعاب باود،  وامه
ی کاتااا را کاه کاکام از  باکس  ناوکساناده مم
باود، در اکان قضایاه باه  »های جاوان هگام»

-مارکاان» کشید  نوکسنده، شخصی   نالش مم
}ی  ناجاساد»فاااور( را باه  د  مااری »باااوم 

و دساتااوکازی بارای  »لر  ازا کاک اکاده
ناااظااارورزی هاااگااااااام ناااقااااااایااال داده باااود  

ماااری دخااتاار نااامشااروع رودلااف،  د فاااااور
اااُرل اشاااتااااکااان شااااهااازاده» کاااکااام از  -»ی گی

فارلاتام   –های دکاگار اکان کاتااا  شخصی 
شااود نااا خااود را  ماام »نااقااد انااتااقااادی»باارای 
افشای راز رهاکم زنان کا لاو ایاس »ی  ملابه به

ی   خانواده مقادس(  اکاده ورعه کند  »مورل
ی مقدس اکان اسا   اکن بخش از کتاا خانواده

و  »ی ُخااارد زاده اشااارا »کاااه رودولاااف، 
، به هیچ »نواز بزرگ محی  خدمتکاران بنده»

درک کاناد کاه وعاعایا  »وجه نماکل نادارد 
ی مدرن، غیرانساانام  ومومم زنان در جامعه

 ».اس 
خاود   در وین اکن برآشفتگم، مارکس همادلام

نارکان ناوکسانادگاان  را با کاکام از رؤکااپارداز
دهااد   فاارانسااوی، شااارل فااورکااه نشااان ماام

مارکس با انخاد روککرد نقد انتاقاادی، پارناس 
کاناد کاه از  رودلف را با متفکرانم قیااس مام

کااناانااد  باادون نااردکااد  رهاااکاام زنااان دفاااع ماام
هاای فاورکاه را  مارکاس بسایااری از ناوشاتاه

مااورد کاانااکاااش قاارار داده بااود  او در اکاان 
ور شاده باود ناا ماواردی را  ها غاو اه نوشته

هاا را هاماچاون  استخراج کاناد کاه باتاواناد آن
هاااکاام باارای غاانااا بااخااشاایاادن بااه  گااوکاام گاازکااده

ش به کار گایارد، گاراکشام  گراکشات رمانیک
که نقرک اً او را به سم  نووم شاوارپایاشاگام 

افشای راز رهاکم »سوق داده اس   در بخش 
ی ماقادس(،   خااناواده »زنان کا لو یس ماورل

هاای  هااکام  اودنام از ناوشاتاه مارکس بخش
 :کند فورکه را نقل مم

دهناده  آکا اکن دختر جوان برای اولین پیشنعاد»
که ماکل اس  مالکی  منحصر باه فارد او را 
به دس  آورد، جاز کاادکام اسا  کاه بارای 

 فروش گباشته شده؟
}نافامی نافاما  همانطور که در گرامر دو نفم)

ناوانایاب باگاوکایاب کاه در  معادل نأکید اس ، مم
گری، با پاکدامنام  نجارتی ازدواج، دو روسهم

 »(.معادل اس 
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ی نااارکااخاام را هاامااواره  نااغاایاایاار کااک دوره 
نوان با میزان پایاشارفا  زناان باه ساما   مم

جاا، در  آزادی نعیین کارد، نارا کاه در اکان
ی بین قوی و  ی بین زن و مرد، رابطه رابطه

عااعاایااف، پاایااروزی ساارشاا  انساااناام باار 
نر از هر جای دکاگار اسا    ستمگری مشعود

ی رهاکم زنان، معیاری   یاعام بارای  درجه
 ».رهاکم همگانم اس 

نحقیار جاناس زن هاب در نامادن و هاب در »
بربرک  کک وکا گام عاروری اسا   ناناعاا 
نفاوت اکن اس  که نظام متمادن، هار فساادی 

کارد،  را که بربرک  به شکام ساده اجارا مام
ای  به وجه مرک ، دو پعاو، م عب و رکاکارانه

هیچ کس، بیاش …  دهد از موجودک  ارنقا مم
ی در باردگام ناگاه  از خودی مرد، در ناتایاجاه
 [05] فورکه( شود   داشتن زن مجازات نمم

نه مارکس به آن ناهارداخاتاه  در وین حال، آن
فاورکاه، در ماجاماوع  »فمینیسب»اکن اس  که 

نظمم از نووم دکگر اس ، اما به ددکام کاه 
باکد روشن شود، اکن مسأله نوجه مارکاس را 
در اکن بحث جا  نکرده اس  نا جاکم کاه او 

ی رهاکم زنان را ننعا در سط  مفاعاوم  مسأله
ی انقیاد زنان پرولتاارکاا ناوسا  شاراکا   ساده
ی کااار در کااارخااانااه، مااطاارح  فاارسااا  اااقاا 
کند  نصور شکاام از رهااکام کاه در آن  مم

ی اجتامااوام را باه  زنان ابتکار ومل م ارزه
کاه ماناتاظار نصااکا  و  دس  گیرند، بدون آن

خاود  »ناری  جاناس قاوی»رزماانی  شعارهای هب
ی کاماالً ماتافااونام  بمانند، بحث را به محدوده

که فورکه جرأت ورود باه آن   –کند  منتقل مم
را بااه خااود داده بااود  بااا پاارداخااتاان بااه 

ماری، حتا اگر شخصی  کک رماان  دو فاور
باشد، فورکه به احتمال زکاد هنگام نوشتن اکن 
 :و ارات اکن نوع از زنان را مدنظر نداش 

ای بارای گافاتان اکان حار  فاراهاب   من پااکاه
ی  ام که در شراک  آزاد، زنان در هاماه آورده

وماکردهای ذهنم و فیزککم کاه مساتاقال از 
قادرت جساامااناام باااشاد، بار ماردان بارنااری 

اکن زنان هستند که بایاش از …  خواهند کاف 
بارناد و اکان  ی نمدن رنج مام همه نح  ساطه

ور  زنااان هسااتاانااد کااه باااکااد بااه آن حااماااااه
 .ی نعار جن ش(  نظرکه شوند

  
 تر ستان  نقد انتقا د و آاام فلوما

افزون بر  رازهای پارکس سو در کتاا اوژن
مااری، شاخاصایا  دکاگاری باه ناام  دو فاور

کاانااد   ماام  مااورل را هااب واارعااه لااو اایااس
خادمااتاکاااری کاه ناوساا  اربااا خاود مااورد 

شاود و  گیرد، باردار مام سوءاستفاده قرار مم
کاه  آورد  او پاس از آن فرزندی به دنایاا مام
شااود،  کشااد، دسااتااگاایاار ماام نااوزادش را ماام
از آن  »سوسیالیس »نوکسی  فرلتم که رمان
اش را  کاانااد نااا وااقاااکااد انااتااقااادی اسااتاافاااده ماام

ی قانون مجازات از زباان رودولاف،  درباره

گاوکاد:  به لدای بااناد بایاان کاناد  پارناس مام
کاااری کااه دخااتااری را بااه سااوی  جااناااکاا »

دهد، در وامال ماجاازات  فرزندکشم سوق مم
، اما او هرگز ارن ا  اکن مسأله باا »شود  نمم

  گایارد  کار خدمات خانگم را به پرساش نامام
ی سااباقاش  هاای ناظارکاه او به نماامام جانا اه»

وفادار اسا  و ناناعاا در اکان بااره کاه نارا 
قااانااوناام وجااود ناادارد نااا فاارد اغااواگاار را 

کاناد و ناوباه و  مجازات کند، ابراز ناسف مم
( »دهاد کفاره را با وبابام ساخا  پایاوناد مام

ی  ، خااانااواده»افشااای راز رهاااکاام زنااان»
 .مقدس(

نااوکااس در نااقااش  مااارکااس ناافااکاارات رمااان
انگیزنرکان پسامااناد کالایاف  رق »   – رودولف

نااولاایااف » را بااا   -» ادباایااات سااوساایااالاایااسااتاام
آثااار »کاا بااا  »ی فااورکااه از ازدواج اساتااادانااه

ماورد  »بخش مانرکالیستم کمونیسب فارانساوی
ی ماقادس  دهاد  در خااناواده مقاکسه قارار مام

ی  شاود، ناوکساناده شخصی  دکگری پدکدار مم
زنم که ماارکاس او را کااماالً در ناقاابال باا 

سااو قاارار    هااای زن کااتاااا اوژن شااخااصاایاا 
 [06](44-0013  نرکستان دهد: فاورا مم
نرکستان که در اکن کتاا سه باار از او  فاورا

کااه باار اساااس  کاااد شااده اساا ، بااا وجااود آن
ی  نااوان او را در زمااره هاااکااش نااماام نااوشااتااه

بانادی کارد،  های کمونیسا   ا اقاه مانرکالیس 
سازاوار آن بااوده اسا  کااه در اکان دفااوایااه 

ی رهاکم زنان، جاکم برای خود دس   درباره
، ماارکاس و ی ماقادس خااناواده و پا کاناد  در
  ی کاکام از هاگااایاان »نقد انتقادی»انگاس به 

کاناناد،  [، حاماااه مام02جوان، ادگاار بااو ار]
های متاعاددی بار  ی ناشناسم که شرح  نوکسنده
ی  انحادکه های فرانسوی، از جماه کتاا نوشته

نارکساتاان  اثر فاورا (،(44-0043 ) کارگران
داده باود   »زن-مسایاحاا»نوشته و به او لاقا  

هاای کاتااا ناوسا  او  که اکن بخاش  –انگاس 
در  »ادگاار» عنه از موقعایا   به -نوشته شده

کاافاتاه در انازوا و  انجام کک کار غیرسازمان
کاافاتاه، ساخان  او از نیاز به کار ساازماان  دفاع
در قیاس با افاراد دکاگاری کاه در » گوکد   مم

ی ماعاب  ارح شاده اسا ،  آثارشان اکن مسأله
نرکستان، همین خواس  را مطرح و باه  فاورا

نااقااد »ش در فاارارفااتاان از  دلاایاال جسااارت
 en ی ماالااابااه ، اکاان مااطااالاا ااه را بااه»انااتااقااادی

canaille فارکا ام[ ماورد باحاث قارار  ]ووام
ی ماااقاادس(  ماااتاان باااه   خاااانااواده »دهااد ماام

 »مناتاقاد»ی انتقادی دکگری از باو ری  مالحظه
ای از  فاورا نرکستان ناماوناه’»کند:  استناد مم

کک دگاماانایاساب زنااناه اسا  کاه بااکاد واجاد 
جااازمااایاااانااام بااااشاااد و آن را خاااارج از 

اناگاااس  »’ های موجاود قارار دهاد  بندی   قه
دهد که بارادران بااو ار بار   گونه پاسخ مم اکن

ها را ابداع  ی هگام موجود، جزم اساس فاسفه
 :کنند مم

، جزمیات و دکگر هیاچ  و باا وجاود  جزمیات
و پاارخاااش وااااایااه   اکاان هاامااه ناااساازاگااوکاام

دگمانیسب، خاودش را باه دگاماانایاساب و حاتاا 
کاناد  اکان هاماان  دگمانیسمم زنانه محکوم مم

ی  ی فاااسافاه ، هاماان بایاوه پارکاده پیرزن رناگ
هگام اس  که سر و روکش را بازک کارده، 

نارکان ناوع اناتازاع ناروکایاده شاده،  با زناناده
وجاوی  در سراسر آلمان در جسا   کنان غمزه

 .ی مقدس(  خانواده خواستگار اس 
ماارکاس ناایاز، باا اشاارانام ماا اعاب بااه کاتاااا 

ی آن، نایاز   ی کاارگاران و ناوکساناده انحادکه
اساساً متفاونم از اظاعاارات اناگاااس باه اکان 

هاا،  کند  گاوکام هار دوی آن بحث اعافه نمم
نس   به موفقی  مردمم نرکستان و شاعارنام 

واااناااوان کاااک  کاااه وی در آن زماااان باااه
هاا و   ا  پیشرو، از  ارکاق ناوشاتاه الالح
اش کسا  کارده باود،  هاای نا ااایاغاانام فعالی 
نفاوت بودند  گوکم ناظارکاات و ماطاالا اات  بم

ی  اناااحاااادکاااه ای کاااه در کاااتااااا اناااقاااالبااام
نشرک  شده بود حتا در زمان ندوکان  کارگران

ای  مقاولاه ی مقدس خانواده وکراکش سوم کتاا
اهمی  بود و هناوز از ساوی ناوکسانادگاان  بم

 اور کاامال  باه  آنم مانیفس  حزا کمونیس 
درک نشده بود  آکا نرکستان، سزاوار آن ن اود 

سوسیالیسب و کمونایاساب »نا در میان نماکندگان 
سایاماون] در کنار سان »شعری آرمان-انتقادی

[ جاکام 01او ن] فورکه و رابرت [، شارل00
داشته باشد؟ حضور نارکساتاان در مایاان اکان 

  پااردون  ژوز  ناار از پاایاار گااروه  اا اایااعاام
کاا  »کاار محاافاظاه»ونوان  ستیز اس  که به زن

پااس از نااگااارش و »  بااورژوا» سااوساایااالاایاا  
، مورد انتقاد قرار (0046)ی فقر فاسفه انتشار

ی  خااناواده گرف ؛ گرنه پارودون در کاتااا
ماالاکایا  »اش باا واناوان  به دلیل مقاله مقدس
 [711].نحسین شده اس  »نیس 

 
 ااختمان  ن تئومد

ارن ا  و همکااری فاکاری مایاان ماارکاس و 
نری کاف  و در اثاری  انگاس، شکل مشخص

نماکان شد که در زماان وامار آن دو اناتاشاار 
نااایاااافااا   اکااان اثااار باااا وجاااود سااااخااا  

ای کاک  ، ننعا واناالار پااکاه اش شناسانه روش
ی ناارکاخ را نشاان  نئوری کاا الاول فاااسافاه

داد  انگاس افتخار کشف اکن نئوری را باه  مم 
داد و باعادهاا باا خشاناودی،  مارکس نس   مم

راهانامااای » واناوان کاک  از آن باه  فارونانااناه
گافا ، اماا  هاکش سخن مم در پ وهش »حیانم

آن را نیزی بیش از نووم ادراک از جعاان، 
هاای  فارض بایانامی رهاا از پایاش و کاک جاعاان

دانساا   مااارکااس کااه  مااتااافاایاازکااکاام نااماام
 »مانرکالیستم و انتاقاادی»}روککردا را  اکن
و   نامید، غایارمساتاقایاب خااساتاگااه فاااسافام مم

های نخستین آموزگاران خود، اپیکورو  اندکشه
 [70].کرد اسهینوزا را آشکار مم
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24  

57نشرهی سازمان راهیی زن شماره امنیت و آسایش  و زندگی شاد حق تمام کودکان است  

نندان جای نعج  نایاسا  کاه هاناگاامام کاه 
دوران شاگردی فاسفم مارکس و اناگاااس باه 
پاااکااان رساایااد، و آنااان نصااماایااب گاارفااتاانااد کااه 
اوتقادات و استانداردهای فاسفام خاود را باا 
جن شم برای رهاکم همگانم پیوند بزناناد کاه 
ی  در آن هب زنان و هب مردان از کاک  ا اقاه

در  -پرولتارکای لناعاتام  –ککسان اجتماوم 
م ارزه برای آزادی مشارک  داشاتاه بااشاناد، 

ی رهاااکام زنااان  ای باه مساألاه جااکاگااه وکا ه
ی باردگام  اختاصااو نادادناد  ناحا  ساااطاه

مشترکم که از سوی نظام اقتصادی استلاماار 
ای کاه باا  شود و ازخاودبایاگااناگام اومال مم

ای   ااور فاازاکاانااده فااراکاانااد مااکاااناایاازاساایااون بااه
گردد، ماردان و زناان کاارگار  سرکوبگر مم

در دفاع از به الطالح حقوق انسانام خاود، 
همانطور که سط  مادی کاکاساانام دارناد در 

ی حقوق انسانم نایاز، بادون ناوجاه باه  زمینه
نفکیک جنسیتم منافع مشترکم دارند  نا ادکال 
الااول ماانااشااور حااقااوق بشاار بااه واقااعاایاا  
روزمااره کااک هااد  فااوری بااود  انااقااالا 
فرانسه با شکس  و دوران وحشا  پاس از 
آن، شاهدی بر اهمی  رهاکم سیاسم باود  باا 

سایاماون،  های سن گیری و انتشار نوشته شکل
او ن و فورکه، کک دکترکن جادکاد اجاتامااوام 

لاورو] ظعور کرد، که متفکر فرانسوی، پایار
را مانااسا   »سوسیاالایاساب»[ برای آن نام 77
دار بااودن  دانساا   لااورو کااامااالً از وام ماام

شاعاری اولایاه  سوسیالیسب به متفکاران آرماان
آگاااه بااود  مااارکااس کااه لااورو را نااحااساایاان 

هااای مشااخااصاام از ناافااکاار  کاارد، درس ماام
شعری را حفظ کرده بود؛ او که دکاگار  آرمان
ی را از نافاکاراناش  هاای رازورزاناه انگیازه

رهااکام »زدوده بود، اکنون قاادر باود ناا باه 
 .بهردازد »بشر

رهاکم بشر، بالضروره متضمن نقد اقاتاصااد 
سیاسم به معنای مشخص کامه، برای مالاال، 

 :انتقاد از نقسیب کار اس 
 اور  ی اکان نضاادهاا باه نقسیب کار کاه هاماه

ی خاود  عمنم در آن وجود دارد و باه ناوباه
ی نقسیب   یعم کار در خانواده و نفکیک  پاکه

های منفرد در نضااد باا هاب   جامعه به خانواده
زمان بر نوزکع، و در واقع، ناوزکاع  اس ، هب

نابرابر یکمم و کیفم یکار و محصودنش و از 
ی  اکاان رو، مااالااکاایاا  ددلاا  دارد  خااانااواده

ای، نخستین فرمام کاه خااناواده بار آن  هسته
شود،جاکم اس  که زن و فرزندان  استوار مم

 ناقااساایاب اجااتاماااواام  باردگااان شاوهاار هساتاانااد
 .(5 ، مجادMECW کاروپیامدهای آن،

مارکس نقد فورکه از ازدواج باورژواکام را 
به کل نظام اقاتاصاادی ما اتانام بار ماالاکایا  

دهاااد  در دکااادگااااه  خصاااولااام بسااا  مااام
اقتصاددانان مدرنم که مالکایا  را ماتاردا  

پبکری به کک نایاروی کاار بایارونام  دسترس
داری، که هاماچاناان در شاکال  دانند، برده مم

کااباد،  اش در درون خانواده ناجاساب مام ابتداکم
نخستین شکل مالکی  اسا   ناقاسایاب کاار بار 
ستیز میان منافع خصولم و ماناافاع جاماعام 
ددل  دارد، وععیتام ازاماورکاه درآن کاک 
وملی خاوی انساان بارای او بادل باه قادرنام 

شود که او را سارکاوا و امایاد و  بیگانه مم
ی ککام از  ملابه کند  به انتظارانش را وقیب مم

ووامل الام نکامل}ناحاولا ناارکاخام، اکان 
باایااگااانااگاام، در  خااود ی نااقااساایااب و از پاادکااده
رساد:  اوالی خود مم گیری دول  به حد  شکل

مدلم خودمختار که از منافع واقعم جادا شاده 
ای ماوهاوم اسا  کاه  زمان نجام جاماعاه و هب

دکاگار  درآن   قاات اجاتامااوام باه جاان کاک
 .اند افتاده

اکااد ااولااوژی »گاافااتااار کااتاااا  در بااخااش پاایااش
، (5، ماجاااد MECW ؛46-0045) »آلمانم

مارکاس خاطاو  کااام ناقاد دولا  را ماعایان 
،  کاناد، کااه هاماراه باا ناقادش از سارمااکااه مام

دهاد  ی مرکزی آثاری را نشکیل مام درونماکه
ها را باه کاک نااشار آلاماانام  انتشار آن  که او

ووده داده بود  مارکس از  ارکاق ماقاادت و 
، (47-0040) نساکتونگ راکنیشه نألیفانش در

و  فااارانساااوی  –آلاااماااانااام   ی ساااالااانااااماااه و
، در مااایاااان (0044) پااایاااش باااه ی نشااارکاااه

خاواه آلاماان  آوانگاردهای لی رال و جاماعاوری
کاااه در زماااان روکااادادهاااای اناااقاااالبااام و 

شعرت کافته بودند، پایاروانام  0040 پارلمانم
به دس  آورد  شاعاارهاای اکان جانا اش ناناعاا 
محدود به کاک هاد  باود: رهااکام سایااسام  
هااماایاان مااطااالاا ااه جااوهاار اولاایاان بااخااش 

را شکل داد، که در آن  ی کعود مسأله ی  رساله
رهاکم سیااسام، رکشاه در نامااکاز مایاان   نقد

حقوق انسان و حقوق شعروندی داش ، و در 
ی حقوق بشار و حاقاوق  آن موادی از اوالمیه

[ باه 73فارانساه] 0213و  0210شعروندی 
ونوان قانون اساسام  کار گرفته شده بود که به

ی  اکال  پنسیاوانیا و نیوهمشاکر اکادت ماتاحاده
 .آمرککا مورد استناد بود

در نحایل درخشان مارکس از منشاور حاقاوق 
بشر و حقوق شاعارونادی، باه مساألاه حاقاوق 

ای هب نشده اس   با اکان حاال  زنان حتا اشاره
 (»پسا » شعروندان  ی میان کعودکان رابطه
روشن بود: ماارکاس  (»پس » جنس  و زنان

ی  دانس  کاه کاعاودکاان باه واساطاه بدکعم مم
ی مایاان جااماعاه  پیوند به رسمی  شناخته شده

مدنام و دولا ، حاق باه جاا آوردن شاعاا ار 
شااان را دارنااد  اکانااون او بااه ماتااون  مابها ام

ای  جدکدی نیاز داش  نا بتواند با مکت  فکری
به مقاباه برخایازد کاه در آن زناان باه جاای 

، خااود را در   رهاااکاام ساایاااساام و انساااناام
ای بااا  کاااباانااد کااه بااه فاارقااه وعااعاایااتاام ماام

 .اند های مسیحاکم منتس  شد ماکه درون
ی ماارکاس در  در میان متون مورد ماطاالاعاه

سیاماون و ماکاتا اش، بسایاار  اکن دوران، سن

کننده بود  مارکاس پایاش از اکان باارهاا  نعیین
سیمون را نشان داده باود   ستاکش خود از سن

ماارکاس ناخاساتایان باار اکان ناحاسایان را در 
ی آلاماانام اباراز  ای وایه کک نوکساناده م احله

سایاماون  داش  که نفسیری بار دکاتارکان سان
کااه ماانااابااعااش را  نااوشااتااه و در آن باادون آن

نااناادم  باااشااد بااه مااتااون دساا  مشااخااص کاارده 
مااتااوساال شااده بااود  اکاان مااتاان اشااتاا اااهااات و 

آوری داشا   بارای  های نااساف سوءبرداش 
گرون ملال در کک قطعه، اکن نوکسنده، آقای 

در »سایاماون  [، ادوا کرده باود کاه سان74[ 
ی رهااکام زناان  دربااره »هاکش ککم از کتاا

اساا     را باایااان کاارده »کااااامااات رازآلااودی»
 :دهد گونه پاسخ مم مارکس اکن

سایاماون از   ال ته اگر در برخام از آثاار سان
پاابکاارش و انااتااصاااا زنااان باارای ماانااالاا  

ها به واقاع  نامشخص سخن گفته رفته بود، اکن
باودناد، اماا رازآمایازی  مم »کامانم رازآلود»

کاکام »ننعا در ذهن آقای گرون وجاود دارد  
هاامااان کااتاااا  »ساایاامااون هااای ساان از کااتاااا

اسا   در  »هاکم از ککم از اهالم ژناو نامه»
کاس واجاد  که هاماه اکن اثر او پس از بیان اکن

کااا  »ناایااوناان»شااراکاا  وضااوکاا  در شااورای 
گااونااه ادامااه  هااای آن هساا ، اکاان دپااارناامااان

 :دهد  مم
زنان اجازه خواهند داش  کاه باه وضاوکا  »

درآکند و حتا کاندکد شوند؛ کعنم بارای احاراز 
 هاای آن های اکن شاورا و کاا دپاارناماان پس 

نقد سوسیالیسب آلمانم به رواکا  پایااما اران »)
 ، اکااد ااولااوژی آلااماااناام، در»مااخااتاااااف آن

MECW [75].(5، مجاد 
موعوع مورد بحث، ال ته، منص م در اکن شاورا 

وناوان اوضاای  ی آن به های زکرمجمووه کا بخش
اختیار از میان دانشمنادان و هانارمانادانام  لاح 

کارگیری نیروی ماعاناوی و  شان به اس  که حرفه
شوراکام از ماردانام خاردورز کاه  -فکری اس 

جعانام »موظف به پ وهش حقاکق و نفسیر قانون 
و به کارگیری اکن قانون منحصربه فارد  »گرانش

شاود  در سراسر جعان هستند  مارکس کاادآور مام
، کاکام از رها ااران [76]کاه اولایاناده رودرکاگاز

اکن پیام را با حرو  بزرگ »سیمونم،  مکت  سن
و در موافاقا   »به ناپ رساند 0037ی  در نسخه

کاناد کاه اکان  با اکن مورخ معاالار، نصادکاق مام
ای وامااام و  سایاماون باه شایاوه  وا اارت سان نک

]72[ .ی رهااکام زناان اسا  کارآمد آغازگر اکاده
منشاا انشاقااق  »زنان  ی مسأله»ثاب  شده اس  که 

سیمون بوده اسا   باعایاد  و اختال  در مکت  سن
ی پاایااروان  ناایااساا  کااه فااماایااناایااسااب رازورزانااه

سیمون در شواهاد زکار رکشاه داشاتاه بااشاد:  سن
نارکخ بشرک  در معنای سیاسم کامه از گبشته ناا 

باوده اسا  و زناان  »جاناس قاوی»کنون ناارکاخ 
اناد   زمایاناه راناده شاده  ور سیستمانیک به پاس به

ای از  سایاماون، فاورکاه  ارح اولایاه پیش از سن
الول مقدمانم اخالقم برای رهاکام بشار را از 

 ا اهه  ام     . رکق ونصر زن نرسیب کرده بود

https://pecritique.com/2017/05/27/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D9%88/#_edn26
https://pecritique.com/2017/05/27/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D9%88/#_edn27
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57نشرهی سازمان راهیی زن شماره تحمیل حجاب  اجباری، ربدگی و اسارت است  

 ندای زنانشود/  در اورگن آمریکا "جنس سوم" وارد برگه شناسایی می

 وانند برای دریاف  گواهینامه  ( آمریاا، طبق مقررا  ادید از روز سوم ژوئیه افراد میDMVهای اداره وسایل نقلیه مو وری ) به گش ه مقام
ها یا  رای دوانسی یه برانندگی خود در قسم  انسی  غیر از مذکر و مؤنث "ایاو" را ان خاب کنندا و این در صور ی اس  که فرد نداند چه انسی ی دارد، مانند آنچ

 آیدا  ها پیش می  راانسی ی
( ااازه داد که برای Jamie Shupeاین مقررا  از زمانی  صویب شد که دادگاهی در آمریاا به ایمی شاپ )

 «من مرد نیس ما من زن هم نیس ما»شاپ در آن زمان گش :   عیین انسی  خود بنویسد "نامشخص"ا
گوید، هرگز  آمدا اما او می های بیو وژیک ازو مذکرها به  ساب می شاپ در زمان  و د با  واه به ویژگی

مرد نبوده و هوی  یک زن را داراس  با این  ال ا ساسش این بوده که باید  ق هوی  بیو وژیک خود به 
کند به انو سوم  گوید، او  رکیبی از هر دو انو اس  و  و می عنوان مرد را نیز ادا کندا ایمی شاپ می

  علق داردا
شود از  صمیم ایا    ها و دگرباشان انسی می گرایان زن و مرد، دوانسی ی که شامل همانو LGBTهای  گروه

اندا هایلی گرونبرگ، وابس ه به سازمان "المبدا  یگال" که مدافع  قوق  اورگن آمریاا اس قبال کرده
امروز کمی در دنیا  قیق  و عدا   بیش ر پدیدار »گوید:  هاس  می ها و  راانسی ی گرایان، دوانسی ی همانو

 «شده اس ا
نسی  در نظر گرف ه شودا ای ارائه داده  ا سومین گزینه نیز در اوراق شناسایی رسمی برای ا در کا یشرنیا اب ااری مشابه در راه اس ا مالو سنا در این ایا   الی ه

  اال باید مالو نمایندگان در این مورد  صمیم بگیردا
ی  قایق بیو وژیای  نندهکند باید بازگوک گوید، اسنادی که دو   صادر می کار "خانواده کا یشرنیا" از مخا شان این برنامه اس ا این سازمان می شورای مسی ی م افظه

  ر شودا باشند  ا  شخیص افراد را  
 

 هزام  و ب یازهاندپ از تحص    م ا ران ۶۳۱شنااا ی 
آمار کودکان بازمانده از نحصیل در نشس  وامم "شناساکم کودکان بازمانده از نحصیل در اکران" اوالم شد  اکن 

ژو ن( در ساختمان "وزارت نعاون، کار و رفاه اجتماوم" در نعران  ١١خرداد١  ۲١شن ه   نشس  روز سه
های وزارت کار و نعاون، جمعم از فعادن حقوق کودک نیز در اکن نشس  شرک   برگزار شد  والوه بر مقام

 داشتند 
به گزارش خ رگزاری کارگری  اکانا( درابتدای اکن نشس  احمد میدری، معاون رفاه اجتماوم وزارت کار، گف  

میایونم در کشور و نغییرات جمعیتم که از روستاکم به شعری ن دکل شده،  ١۲نا  ١١های شعری  که اکجاد حاشیه
ای را به ومل  ها در کنار کار خود اقدامات وک ه ووارعم در کشور اکجاد کرده و عروری اس  که سازمان

 بیاورند 
هزار نفر اوالم کرد  به گفته او، کدهای مام اکن  ١١۶اکن مقام وزارت کار نعداد کودکان بازمانده از نحصیل را 

 کودکان را آموزش و پرورش در اختیار وزارت کار قرار داده اس  
 

 هصدوم یرجاد گذاشت 61اا دراشی  م تهران 
دقیقه بامداد پنجشن ه در باوار فدا ایاان اساالم روی  ۴۵و  ١بنا بر گزارش رسانه های اکران، اکن حادثه در ساو  

داده اس  و در جرکان آن، فردی نعل ساله پس از مشاجره با اوضای خانواده، آنعا را نارک و باه خااناه باازمام 
گردد اما پس از مدنم درحالم که ظرفم حاوی اسید به همراه داشته دوباره به پارک آماده و فاارغ از اکاناکاه ناه 

 کند  افرادی در مقاباش هستند شروع به اسیدپاشم مم
 نیر، فیروزگر و مطعری فرستاده مم شوند  مجروحان اکن حماه برای مداوا به بیمارستانعای هف 

 فرد خا م نیز دستگیر و پرونده او برای بررسم بیشتر به پایس آگاهم نعران فرستاده شده اس  
قاعم محمد شعرکاری سرپرس  دادسرای امور جانااکام ناعاران باا رد هارگاوناه ارنا اا  اکان حاادثاه باا حاماالت 

 نرورکستم روز نعارشن ه نعران گفته اس  که اکن موعوع کک موعوع کامال شخصم بوده اس  
 گفته مم شود بیشتر مصدومان، جراحات سطحم برداشته اند و حال ومومم آنعا خوا اس  

 

 موادمخدر مورد مسمومی  کودکان با ١۲١١گزارش حدود 
هاای  مورد مسموک  کودکان با مواد مخدر گزارش شد گف : از اکن نعداد پس از باررسام ١١۱۶ر یس مرکز فورکتعای اجتماوم بعزکستم کشور با بیان اکنکه سال گبشته 

 کودک نیز فوت کردند  ١۵نفر به اقوام سهرده شدند و  ۶١نفر به خانواده و  ۶۴٧کودک به بعزکستم نحوکل،  ۴۶٧دزم 
ساال گابشاتاه  رد:حسین اسدبیگم در گف  وگو با اکسنا، با اشاره به مامورک  های اورژانس اجتماوم درخصوو کودکان م تال به مساماومایا  باا ماواد ماخادر اظاعاار کا
کاه وامادناا از در همکاران ما با کمک مردم، نعادهای مردمم و منابع مختاف و بخصوو مراکز درمانم وارد امر رسیدگم به وععی  کودکان مسموم شده با ماواد ماخا

 مادران معتاد بدنیا مم آکند، شدند 
های واااوم پازشاکام شاد  بار اکان اسااس ماراکاز  و ق ل از آن جاسانم با وزارت بعداش  داشتیب که منجر به لدور نند بخشنامه به دانشگاه ۶۵وی افزود: از ابتدای سال 

ر گارفاتاه و اگار قارادرمانم مسئول شدند نا به محض مشاهده ننین مواردی با همکاران ما نماس بگیرند نا کودکم که دنار مسمومی  با مواد مخدر اس  نحا  باررسام 
 دزم شد پرونده قضاکم برای وی نشکیل بشود 

 مورد کودک مسموم با مواد مخدر مشاهده شد  ١١۱۶، ۶۵ر یس مرکز فورکتعای اجتماوم بعزکستم کشور افزود: بر اساس گزارشات استانم در سال 
 آورند  رستان ممها کودک خود را به بیما اسدبیگم ادامه داد: باکد برای اکن کودکان سب زداکم در درمانگاه انجام شود به همین خا ر بسیاری از اکن خانواده

وزی باعازکساتام ساهارده ای از اکن کودکان با حکب قاعم به مراکز ش اه خااناواده و شا ااناه ر وی با بیان اکنکه در مواردی دزم اس  پدر و مادر دادگاهم شوند گف : وده
کودکان که به مراکز ارجااع داده شوند و وده ای هب به خانواده برمم گردند  نعدادی هب به اقوام خانواده نحوکل مم شوند  متاسفانه بعد از مدنم بسیاری از خانواده اکن  مم

 گردانند  مم شوند حکب گرفته و آنعا را به خانواده باز مم
ماورد مساماومایا  باا  ١١۱۶ر یس مرکز فورکتعای اجتماوم بعزکستم کشور در ادامه به اوالم رکز آمار اکن کودکان پرداخ  و افزود: همانطور که گفته شد در مجموع 

 مورد نوزاد و مابقم در سنین بادنر قرار داشتند  ۶١۶مورد پسر بودند  از مجموع اکن آمار  ۵۱۶مورد دختر و  ۶١١مواد مخدر گزارش شد که 
نافار باه  ۶۴٧کودک به بعزکستم نحوکل داده شادناد،  ۴۶٧مورد از سوی مراکز درمانم گزارش شده بودند  پس از بررسم های دزم  ۱۴۶اسدبیگم افزود: از اکن میزان 

 کودک نیز فوت کردند  ١۵نفر به اقوام سهرده شدند و  ۶١خانواده و 
ناوان  سانام نایاز مام ردهبه گفته وی استان های نعران، کرمان، کرمانشاه و خراسان جنوبم به نرنی  دارای بیشترکن موارد گزارش شده در اکن خصوو بودند  به لحاظ 

 سال بوده اس   ١۱نا  ١١گف  بیشترکن موارد مسموک  مربو  به نوزادان و کمترکن موارد مربو  به گروه سنم 
سال موارد اخراج از مدرسه هب مشاهده شده اس  کا خیر گف : مادرساه ساعام  ١۱نا  ٧ر یس مرکز فورکتعای اجتماوم بعزکستم کشور در پاسخ به اکنکه آکا در رده سنم 

باا کاماک قاوه  ورشمم کند اکن کودکان را نا جاکم که مم شود اخراج نکند زکرا نرک نحصیل زودهنگام از ووامل معب آسی  های اجتماوم اس   اخایارا آماوزش و پار
 را برای پیشگیری از آسی  های اجتماوم در دس  دارد ” نماد“قضا یه و بعزکستم  رحم نح  ونوان 

https://jahanezan.wordpress.com/2017/05/26/12345-5903/
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رعنا کریم زاده: استکهلم-سوئد  

0009726249402تلفن تماس :     

 

ساالر کرداریدیگر نقاط سوئد :    

  0046700194503 لشن  ماو: 

 

وریا نقشبندیگوتنبرگ :    

0009704427442: تلفن تماس  

0009704427442  

verya.1290@gmail.com ایمیل 

سارا مرادی     

0009700066442: تلفن تماس  

 sara_tina2002@yahoo.com ایمیل

 

شراره رضائیآلمان:   

  00061702924900تلفن تماس : 

 : Shararehrezaei.p@googelmail.comایمیل

 

 شادی و روپاک مطیعی نروژ: 

  000760070027تلفن تماس: 

  motiei_rojan@yahoo.comایمیل: 

 

فیروزه فرهی سن دیگو جنوب کالیفرنیا:    

444-421-1200تلفن تماس:   

firouzeh.farrahi@yahoo.com :ایمیل 

Location: 5240 fiore TER #213 

San Diego"Ca 92122 

السا  کانون رهایی زن هر دوماه یابار برگزار میشود و از طریق فالیر و 

 ایمیل به اطالع همگان خواهد رسیدا
 

دیانا نامیانگلستان:   

  00003153322677: تلفن تماس 

 ایمیل: 

 

مینو همتیدیگر نقاط آمریکا :   

 MinoHemati@GMail.comایمیل: 

کاری و تماس با نمایندگان سازمان راهیی زن رد کشوراهی مختلف  ربای هم

هیرفیهی یه ”  اهت ربد” روی میاویواره “    کیالل یی ” تلوزییون راهییی زن  از 

بازپیشیش ربل یه  هب  00:22و چهارشنبه اه ساعت 02:02دوشنبه ساعت 
 وقت تهران  می توانید بیننده تلوزییون راهیی زن باشید.

 فرکانس ماوواره: 

Chanel One– Hatberd 

HoT BIRD 

Frequency 11401 vertical  

Symbol Rate: 22000  

Pol V  

FEC 4.9  

 هب سازمان راهیی زن بپیوندید
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