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  سيامک بھاری: فرستنده

  ٢٠١۴ نومبر ٢١

  

  ن دفاع از حقوق کودکوظايف عاجل فعاال ،جايگاه دفاع از حقوق کودک

  . کودکان مقدمند با سيامک بھاریۀ نشريمصاحبۀ

  

  دفاع از حق کودک چه جايگاھی در مبارزه و اعتراضات اجتماعی دارد؟: دکان مقدمند کوۀنشري

 توجه شما را ،رو بشويده امروز شما با ھر فعال جدی عرصه ھای مختلف اجتماعی  و سياسی که روب :سيامک بھاری

ر حکومت اسالمی و  توحش بيشت، وضعيت انفجاری جامعه، وضعيت فالکت بار معيشتی مردم،به موقعيت خطير جامعه

.  که تکانھای تند اجتماعی در حال وقوع است،در واقع ھر فعال سياسی اين را دريافته است. دھد از اين قبيل رجوع می

از ريسمان سياه و سفيد می ترسد و برای ھمين ھم شمشير از رو بسته . حکومت بيشتر از ھر وقت ديگر درمنگنه است

حنای دستگاه ارعاب حکومت بی رنگتر از ھر وقت ديگر . شود پر رنگتر میحضور اعتراضی مردم ھر روز . است

  . شده است

   ببنيد ،به جنايت اسيدپاشی حکومت نگاه کنيد

.  سرجايش نشاندند،که آمده بود با اسيدپاشی ادامه راه حکومتداری اسالمی را مھيا کندرا مردم چگونه کل دستگاھی 

گوش جامعه از ھر وقت ديگری بيشتر صدای اعتراض را می شنود .  غلط کردم افتادندين بهئ آنھا از باال تا پاۀ ھمعمالً 

 سازمانيابی آن تا ۀاز اعتصابات کارگری و وسيعتر شدن دامن. نمونه فراوان است. و ابراز ھمبستگی می کند

ی مدرن سالمی و کج کردن راه جامعه به سمت سکوالريسم و زندگضات وسيع وعلنی به توحش جمھوری ااعترا

ھمدردی و اعتراض وسيع و . دھد  پس زدن جمھوری اسالمی را نشان میۀامروزی و غيره ھمه و ھمه وسعت دامن

 فرھنگ انسانی خودش را در  و علناً  شما جامعه ای را می بينيد که رسماً ،گسترده به اعدام ريحانه جباری را نگاه کنيد

 .دھد مقابل توحش افسارگسيخته نشان می

 که فالکت اقتصادی کودکان بيشتری را قربانی می رغم اين  علی، اعتراض به کار کودک، از حق کودکجنبش دفاع

 اما اين جنبش علنی تر خود ،رغم فضای بگير و ببند حکومتی  بيشتری می يابد علیۀکند و ابعاد کار مزدی کودکان دامن

  .را در جامعه مطرح می کند

نی آشکارا برای دفاع از حقوق کودک با جمھوری اسالمی فعاال. جتماعی است االن يک ترند امدافع حقوق کودک بودن

  . درگير می شوند
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 ھر چه بيشتر زير ،نھادھای رنگارنگ و بی خاصيت جمھوری اسالمی که نام دفاع از حق کودک را يدک می کشند

اع از حق کودک جايگاه اجتماعی ی در دفئمطالبات جدی و پايه . ن قرار می گيرندشار انتقادی و مطالباتی اين فعاالف

  .جدی تری می يابد

مبارزه برای احقاق . وليتی حکومت در قبال کودکان وضوح بيشتری می يابدؤوز اعتراض به بی مباالتی و بی مسھر ر

  . مردم برای بھبود وضع زندگی خودشان گره خورده استۀ روزمرۀ به مبارز مستقيماً ،حقوق کودکان

 به مستقيماً .  اجتماعی برای پايان دادن به فالکت اجتماعی است عميقاً ۀدرخود يک مبارز مبارزه برای حق کودک 

ی ئی و جزائقوانين قضا. شود  سپر به سپر با قوانين ارتجاعی اسالمی میمستقيماً . خورد افزايش دستمزد گره می

. ن در زندگی کودکان می شودجمھوری اسالمی را به نقد می کشد و خواھان برچيده شدن بساط مذھب و دست درازی آ

جز از راه بھبود وضعيت ه بھبود وضعيت کودکان ب.  عدالتخواھانه و برابری طلبانه است اين جنبشی عميقاً ،به يک معنا

  . بارومتر رفاه جامعه است،رفاه کودکان. کل جامعه ممکن نيست

  

کننده ای در مبارزات اجتماعی برخوردار با اين توضيحات آيا اين جنبش از جايگاه تعيين :  کودکان مقدمندۀنشري

  است؟ در چنين موقعيتی ھست؟

  . زنم ی روز جھانی کودک در سنندج را برای شما مثال میئ برپاۀنمون :سيامک بھاری

ثير قرار داده است و از ھمين زاويه زندگی کودکان را أکه جامعه را تحت ترا  اين مراسم چگونه مسايل اجتماعی ،نيديبب

کودکان شين آباد و کودکان آسيب ديده از مين دو . رود و به ھمين دليل مورد استقبال قرار می گيرد تباه ساخته نشانه می

ج  محور برگزاری مراسم روز جھانی کودک در سنند،اين دو سمبل. سمبل بی حقوقی آشکار کودکان در ايران است

.  ديگرۀطومار اعتراضی در دفاع از مبارزات مردم کوبانی بخش ديگر اين مراسم است و دھھا ابتکار خالقان. است

جنبشی که . دھد گويد؟ جايگاه  اجتماعی جنبش بالنده ای را نشان می  به شما چه می مسقيماً ، اينھا را به ھم بچسبانيدۀھم

  . آزاديخواھی و عدالت خواھی ندارد،ش برابری طلبیبرای پيشروی اش راھی جز به ميدان آوردن جنب

  .اين ويژگی جنبش دفاع از حق کودک است

  

 .دھد خوب پس چرا اين جنبش سراسری خود را در روز جھانی کودک نشان نمی:  کودکان مقدمندۀنشري

 مجوز برگزاری شود که دھھا آنوقت مشخص می. اگر موانع امنيتی از  سر راه اين جنبش کنار رود :سيامک بھاری

اما با اين وجود . از برگزاری مراسم روز جھانی کودک منع شده اند) ان جی او(چند . مراسم جواب منفی گرفته است

ی حقوق کودکان بدل ئراه خود را يافته اند و به اشکال مختلف اين روز را به روز طرح مطالبات و خواستھای پايه 

دھد که اين مبارزه  ن دفاع از حق کودک اين را بخوبی نشان میی اسالمی با فعاال دستگاه امنيتی جمھورۀمقابل. کرده اند

  . نمونه ھای بارز اين موانع امنيتی استسعيد شيرزاد ،بھنام ابراھيم زاده. ای سراسری و وسيع است

ن ابراز ن شناخته شده ای ھستند که اين می توانند امکافعاال. ی فضای مناسبتری برای ابراز وجود ھستئدر جا

  .را مھيا کنند اجتماعی آن

  

  ن دفاع از حق کودک با توجه به موقعيتی  که بر شمرديد چی ھست؟وظيفه عاجل فعاال:  کودکان مقدمندۀنشري

که با چه پرچم و چه مطالباتی در جامعه ديده می شوند  مطالبات نھادھای مدافع  حقوق کودک و اين  :سيامک بھاری

اين مطالبات ماست که برای تحقق آن به اشکال گوناگون و متنوع مبارزه روی . دھد نشان میجايگاه اجتماعی آنھا را 
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و نظاير آن اولويتشان برانگيختن ترحم و مخفی ) جمعيت امام علی(برای مثال جمعيت دست سازی مانند . می آوريم

  .  سازمان و تشکل معنا ندارد،برای اين قبيل جريانات. کردن و پوشاندن علل وضعيت دردناک کودکان و جامعه است

 به دستگاه حکومتی و سيستم علل تيره روزی کودکان و فالکت اجتماعی را مستقيماً .  مقابل آن ھستيمۀما درست در نقط

  . دانيم سرمايه داری حاکم مربوط می

ت اعتراضی مربوط می  به سازمان دادن مبارزا مستقيماً ، مطرح کردمء عاجل ما با توجه به ارزيابی که در ابتداۀوظيف

ما اين . برای آن نيرو جمع کرد و حول مطالبات معين سازمان داد. حق کودک را بايد به حق جامعه تبديل کرد. شود

  .را ببينيد  ھمين نشريه ھم می توانيد آنۀمطالبات را دقيق کرده ايم و در آخرين صفح

 که امر سازمان دادن اعتراضات اجتماعی و شکل ارزيابی ما از موقعيت جنبش مطالباتی حقوق کودک حکم می کند

  .ن مدافع حقوق کودکان بگذاريمدادن به مطالبات حق کودک را به عنوان ضرورت فوری روی ميز فعاال

 بھبود وضعيت کودکان ، به درجه ای که حضور اجتماعی و طرح خواستھا و مطالبات،اين موقعيت را بايد جدی گرفت

  .گردد ن امکان پيشرفت ھای بعدی ميسر میبه ھمان ميزا. را سبب شود

ن شرط فعاالو قيد  در عين حال يکی از فوری ترين خواستھای ما تالش سازمان يافته و سراسری برای آزادی بی

سازمان دادن اعتراضات اجتماعی در اشکال متنوع به کلی ما را در موقعيت ديگری قرار . زندانی حقوق کودکان است

   *. خواھيم کردصحبت در شماره ھای بعدی باره حتماً در اين . خواھد داد

  ١٣٩٣ ]عقرب[ آبانماه،١١٨ ۀ شمار، کودکان مقدمندۀنشري

 

  


