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به مناسبت روز جهانی کارگر
شاعر احمد زاهدی
ديروز ،حقوقم را ندادند
گرسنه ماندم
فردا ،کاری که نخواهم داشت
میمیرم...

گفتگوی معلم
با یکی از نوجوانان نشریه دانشآموز در رابطه با کار کودک!

 میتوانی از خودت بگويی؟ چند سال داری؟من سپیده امینی ،دختر  81ساله افغان هستم که در ايران
متولد شدهام .و هم اکنون ساکن کشور سوئد هستم.
 -2چند وقت است كه به سوئد آمدهای؟
مدت دو سال است که در سوئد زندگی میکنم و درس
میخوانم.
 -3از چند سالگی وارد بازار كار شدی؟
حدود چهارده سالم بود که کار در کارگاههای خیاطی ايران
را تجربه کردم .در ابتدا بهعنوان شاگرد و سپس بهعنوان
چرخ کار شروع به کار کردم.
 -4با توجه به سن كمی كه داشتی فكر میكنی از تو
سوءاستفاده مالی و يا جسمی میشد؟
دقیقا نمیدانم ،ولی من همه دستمزدم را به خانوادهام
میدادم و اصال کار کردن در کارگاه خیاطی را دوست
نداشتم ،من بهشدت خسته میشدم مخصوصا هفته اول
شروع کار که عادت به کار کردن نداشتم .من بايد بعد از
مدرسه به سرکار میرفتم و خیلی از درسهايم عقب
میافتادم و حتی در مدرسه هم خستگی کار را احساس
میکردم.
 -5اگر به آن زمان برگردی دوست داری چگونه زندگی
كنی؟
از اينکه به خانوادهام در اقتصاد خانه کمک کردم احساس
بدی ندارم و شايد دوباره
هم اين کار را تکرار
کنم .چون شرايط بد من
تقصیر جامعه بود و نه
خانوادهام .اما ديگر
هرگز دوست ندارم کار
در
سخت
کردن
کارگاههای ايران را
تجربه کنم.
ادامه در ص 5

کارخانه تعطیل است
کارگرها بسیار
مزدوران خشمگین میآيند
و سهمگین میگذرند
از کارخانه
تعطیلی میماند و
خاطره کار
امروز ،روز کارگر است
میخنديم
دربند راه میرويم
راه راه آهن
در برابرمان
يکی را کشتهاند
ديگری گم شده است
من شعر میگويم!
دستها بستهاند
روز جهانی کارگر
عزای سرمايهداران جهان است
فعال که
متحد ...

از سايت دانشآموز در آدرس زير ديدن کنید:

www.daneshamooz.se

آموزش حق پایه ای هر انسان است!
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دانش آموز

اهداف نشریه دانشآموز:
*اشاعه فرهنگ مطالعه و پژوهش بین معلمان و
دانشآموزان؛
*تبادل انديشه و نظريات علمی بین دانش آموزان؛
*ايجاد بستری برای رشد و پويايی مسايل آموزشی و
پرورشی؛
*ارتقای سطح دانش ،آگاهی و معلومات دانشآموزان؛
*آموزش کتبی زبان مادری.
آدرس امیل تماس با نشريه:
daneshamooz2016@gmail.com

***

آموزش زبان مادری حق مسلم هر انسانی است!
 28فوريه ،روز جهانی زبان مادری است .روز جهانی زبان
مادری بیش از هر جای ديگری ،متوجه کشورهايی است که
دارای تنوع زبانی گستردهای هستند تنوعی که بهگفته جنوا
اسپیترمن ،امری طبیعی ،میراثی انسانی و سرمايهای اجتماعی
است .اما در کشورهايی همچون ايران ،متاسفانه زبانهای مادری
همه مردم اين کشور غیر از فارسی ،يعنی زبانهای ترکی آذری،
کردی ،عربی ،بلوچی و غیره ممنوع است.
جنوا اسپیترمن ،زبانشناس و متخصص سیاستهای زبانی در
دوران پسااستعمار ،در گفتگوی اختصاصی ،ضمن شرح اهمیت
آموزش و تحصیل بهزبان مادری ،از سیاستهای زبانی که منجر
به يکسانسازی زبانی میشوند ،انتقاد میکند و میگويد» :اگر
شما آموزش و ترويج يک زبان را قدغن و غیرقانونی کنید ،در
نهايت ،آن زبان را حذف میکنید و با از بین بردن آن زبان،
فرهنگ آن گروه زبانی را نیز نابود میکنید و در نهايت ،خود آن
مردم را حذف و از بین میبريد .ممکن است که آنها بهصورت
فیزيکی از بین نروند اما آنها ديگر خودشان نیستند بلکه تبديل
به ديگرانی شدهاند که بهزبان و فرهنگ ديگری تعلق دارند .آنها
ديگر وجود خارجی ندارند «.اين استاد دانشگاه میشگان تاکید
کرده است» :وضع قوانینی که سیاستگزاریهای زبانی را
اجباری میکند ،گامی اساسی در جلوگیری از نابود کردن زبانها
است «.وی سیاست زبانی آفريقای جنوبی را مثال خوبی در اين
زمینه میداند ،کشوری که در آن يازده زبان رسمی وضع شده
است.
جنوا در جواب سئوال؛ »بسیاری از زبانشناسان بر آموزش زبان
مادری و تحصیل به آن زبان تاکید میکنند ،چرا؟« ،چنین جواب
داده است» :اين مساله که کودکان بهزبان مادری خود آموزش
ببینند ،مساله بسیار مهمی است ،بهاين دلیل که ،اين زبان ،تنها
زبانی است که کودکان بهبهترين نحو آن را متوجه میشوند.
پیشینه تحقیقات در سراسر جهان اين مساله را اثبات میکند که
موثرترين راه برای آموزش مفاهیم و مهارتها بهکودکان،
استفاده از زبان مادری آنها است .اين آموختهها ،در تمام عمر با
او خواهند بود«.
به نظر جنوا؛ »آموزش زبان مادری کامال طبیعی و ضروری است
و در ارتباطات انسانی ،بسیار مهم و مفید است .البته در کنار آن،
انسانها بهزبان مشترکی هم نیاز دارند تا بتوانند با يکديگر
ارتباط برقرار کنند .با اينکه تنوع زبانی کامال يک مساله طبیعی
است اما ما انسانها ،بهزبان مشترکی نیاز داريم تا با کسانی که
خارج از حیطه زبان مادریمان هستند ،ارتباط برقرار کنیم .اما
عواطف و احساسات و انديشهها و ارزشها و مفاهیم اينچنینی،
میتوانند بهبهترينشکل ،توسط زبان مادری هر فرد منتقل شوند
و در برخی موارد ،زبان مادری تنها ابزار موجود برای انتقال
مفاهیم ذکر شده است«...

اذیت و آزار جنسی کودکان کار در ایران!
اين جانب رضا محمدی هستم و میخواهم برايتان از اتفاق و رخدادهای تلخ و ياا
شیرين زندگی خود بگويم.
من متولد افغانستان هستم و زمانی ک طفل کوچکی بودم به هاماراه پادر و ماادر
خود به ايران مهاجرت کردم ،بنده کل زندگی خود را در ايران ساپاری کاردم و از
بچگی در شرايط سخت و مشکالت فراوانی به زندگی خود در اياران اداماه دادم،
اکنون نیز چند سالی هست ک به اروپا مهاجرت کردم و همچنان به زندگی معمولی
خود ادامه میدهم.
زندگی ما افغانها در ايران ،خیلی سخت بود مخصوصا برای کسانی هامچاون مان
که مدرک يا سندی نداشتند و بهصورت پنهانی زندگی میکردند و هر لحظه تارس
از آن داشتم ک پلیس من يا خانواده ام را بگیرد و به افغانستان ديپورت کند خیلی
سخت بود.
من از آنجا ک مدرک کافی نداشتم و نمیتوانستم در مدارس دولتی درس بخوانم تا
کالس سوم ابتدايی به تحصیل ادامه دادم و دياگار باه کاالس هاای مسااجاد و ياا
خانه هايی که برای ما بود نرفتم و خود را راهی بازار کار کردم تاا باتاوانام کاماک
کوچکی به خانه و پدر خود بکنم.
من فرزند اول خانه بودم و مسئولیتهای فروانی در قاباال پادر و خااناواده خاود
داشتم و طولی نکشید خود را توانستم در بازار کار جا بیندازم ،مان آن زماان در
کارگاه کفاشی مشغول به کار شدم و از مجبوری به کارهای خایالای ساخاتای روی
آوردم و از صبح خروس خوان تا پاسی از شب مشغول به کار باودم ،شابااناه کاه
خسته و گرسنه به خانه میرسیدم بعد از خوردن غذا به خواب میرفتم.
آن روزها که من در کارگاه مشغول به کار بودم صاحبکاار و کساانای کاه از مان
بزرگتر بودند ،حرفهای بسیار زشاتای مایزدناد کاه مان هایاآ از آن کاارهاا و
رفتارهايشان خوشم نمیآمد ولی چه کنم که مجبور بودم به کار خود ادامه بدهم.
آن روزها يکی پس از ديگر سپری میشدند تا روزی که صاحبکار مان خاواسات
کار بسیار زشت و بیشرمانه ای با من انجام بدهد و مان باا فاريااد زدن و گافاتان
کمککمک التماس می کردم که کسی بیايد و مرا ناجاات دهاد ،طاولای ناکاشایاد کاه
چندين مرد و زن به کمک من آمدند و مرا نجات دادند و خوشبختانه توانستم پا به
فرار بگذارم.
خیلی از مردم و کسانی که مارا
میشناختند چندين باار باه مان
گفتند که برو شکايت کان و...
ولی چون هیآ مدرک و سانادی
نداشتم نمیتوانستم چیان کااری
را بکنم.
يک سئوال هنوز هم فاکار مارا
بااه خااود مشااغااول دارد و آن
ساائااوال اياان اساات کااه چاارا
همچنین آدم هايی هستند کاه باا
کار زشت خود باعث مایشاوناد
که يک کودک تا آخر عمر زجر
بااباایاانااد و فااکاارش و زناادگاایااش
خااراب شااود ،شااايااد خاایاالاای از
کودکان چنین بالی به سارشاان
آمده است ولی همیشه ساکاوت
کااردهانااد تااا کساای و يااا فاارد
نزديکی از اين عمل زشاتای کاه
با او شده است مطلع نگردد.
چااه خااوب ماایشااد تااا کااودکااان
هرگز به ناچار وارد باازار کاار
نگردند و هیآ وقت ماورد آزار
و اذيت و استثمار قرار نگیرند.
رضا محمدی 81 ،ساله

صفحه ۲
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پدر بزرگ من یك حسينيه دارد ...
خااناواده پادری مان بسایاار ماذهابای هسااتاناد ولاای
برعكس خانواده مادری من اصال مذهبی نیستند.
در ايران ،دختران از نه سالگی بايد حجاب داشاتاه
باشند و اين خواسته خانواده پادری مان هام باود.
اما در خانواده مادری من چنین چیاز ناباود .پادر
من در يك خانواده مذهبی بزرگ شده است .اماا او
نسبت به خانوادهاش ،چندان مذهبی نیاسات و مان
را وادار به داشتن حاجااب نامایكارد .چاون كاه او
نصف عامارش را در آمارياكاا زنادگای كارده باود.
كار به داشتن يا نداشاتان حاجااب مان ناداشات و
شايد برای همین هام از ماادرم كاه از خااناوادهای
غیرمذهبی میآمد خوشش آماده باود .در خااناواده
پدری من زنان همه چادر باه سار مایكاردناد ماثاال
عمهها و دختر عمههايم و...
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ايران بروم در مقابل خانواده پدریام مایايساتام اگار
بخواهند برای من قانونی بگذارند .چون من زنادگای
خودم را دارم و باه هایاآكاس باه جاز پادر و ماادرم
اجازه نمیدهم كه در زنادگای شاخاصای مان ماداخالاه
كند .من در ايران آرايش نمیكردم .ولی حاال کمی به
خودم میرسم .من مطمئن هستم كه اگر آنها مرا باا
آرايش ببینند ديگر كال نظرشان دربااره مان عاوض
خواهد شد و كلی طعنه و كنايه بار من و خااناوادهام
خواهند كرد .چون كه در خانواده پدری من زنان باه
هیآوجه آرايش نمیكنند مگر اين كاه در عاروسای،
آن هم به مقدار خیلی كم .من در طی ايان چاناد ساال
موهايم را هام چانادباار رناگ كاردم و اگار خااناواده
پدری مان ايان را مایفاهامایادناد كاال از مان ماتانافار
میشدند.
من خانواده مادریام را بایاشتار دوسات دارم چاون

پدر بزرگ من يك حسایانایاه دارد كاه خااناواده باه
آنجااا ماایرونااد و هاار دفااعااه كااه ماان و مااادرم
میخواستیم پادرم را هاماراهای كانایام و باه آنجاا
برويم بايد چادر میداشتیم .حتى در خانه آنها هام
وقتی مردی در آنجاا باود هاماه زناان بااياد چاادر
میگذاشتند .آنها فاكار مایكاردناد مان مااياه ناناگ
هستم .فقط بهخاطر اينكه مان نامایخاواساتام ماثال
آنها مذهبی باشم .خانواده مادری من هم مثال مان
عالقهای به مذهبی بودن نداشتند.
خانواده پدری من بسیار مقرراتای هام هساتاناد بار
عكس خانواده مادری من .خااناواده پادری مان باه
حرام و حاالل خایالای اهامایات زيااد مایدهاناد ماثاال
میگويند كه سگ حیوان نجسی است يا مثال وقتای
با خانواده پدریام با ماشین جايي میرفتیم آهاناگ
گوش نمیكرديم .اما اگر باا خااناواده ماادریام باا
ماشین جايی میرفتیم موزيكهای شاد میگذاشاتایام
و میخوانديم و حتی میرقصیديم .خانواده ماادری
من ،اصال با خانواده پدری من نمیسازند و باا هام
ارتباطی ندارند .خاناواده پادریام احاتارامای بارای
مادرم قائل نبودناد و آن را جازء خاودشاان قاباول
نداشتند .پدر من وقتی در جماع خااناواده ماادریام
بود مثل خودمان رفتار میكرد .يعنی او راحت باود
و میرقصید و ...ولی وقتی همراه خانواده خاودش
بود بايد مثل خودشان مذهبی عمال مایكارد و ايان
موضوع برای من دو گانگی اياجااد كارده باود كاه
باالخره كدام درست است .مان هامایاشاه در عاذاب
بودم و هرچه بزرگتر میشدم محدوديتهاا بارايام
بیاشتار مایشاد .ماثاال باا پسارهاای فاامایال نابااياد
صمیمی میشدم و نابااياد ماعااشارت مایكاردم .مان
دوست داشتم با همه يك جور باشم ،مثال صامایامای
و راحاات و باادون مااحاادوديات؛ ولاای اگاار پااوشااش
اسالمی نداشتم نمیتوانستم در جاماع آنهاا بااشام.
يادم میآيد كه يك روز آمااده شادم كاه باا عاماه و
شوهر عماه و باچاههاايشاان بایارون بارويام .ولای
ناگهان شاوهار عاماهام گافات :چاون هساتای چاادر
ندارد نبايد با ما همراه شود ،اين در حالی باود كاه
من فقط  81سال داشتم و خیلی توی ذوقم خورد و
ناراحت شدم.

كه خانواده مادریام با من مهربان و خاوب هساتاناد.
اما خانواده پدریام ،با حرفها و كناياههاايشاان مان
را مورد آزار قرار میدادند و من اصال آنجاا راحات
نبودم .نااگافاتاه نامااناد كاه پادربازرگ و ماادربازرگ
پدریام ،مرا خیلی صادقانه دوست داشتند و چایازی
برايام كام ناگاذاشاتاناد .اماا عاماههاا و باقایاه فاامایال
برعكس ...مادر بزرگ من مثل پدرم مدت زياادی در
آمريكا زندگی کرده بود برای همیان مارا ماثال باقایاه
اجبار به كاری نمیكرد و هاماانطاور كاه باودم باا
همان اخالقی كه داشتم قبولم داشت .اما مادر بازرگ
من فوت كارد و دياگار خاوشای زياادی در خااناواده
پدریام حس نمیكنم.
االن كه در ساوئاد هساتام باا هاماه خااناواده ماادريام
ارتباط دارم اما حتی با يك نافار از خااناواده پادریام
ارتباطی ندارم و االن ديگر از اين موضوع نااراحات
نیستم .چون وقتی خانواده پادريام مارا نامایخاواهاناد
چرا من بايد آنها را بخواهم؟!
هستی زرباف 81 ،ساله

نه خياط خوبی شدم و نه پولی
در آوردم...
من محمد تاجیك هستم ،من اكنون  81سال دارم و 2
سال است كه در سوئد زندگی میكنم.
من در سن  1سالگی پدرم را بهخاطر بیماری از
دست دادم و حتی چیزهای زيادی هم از او در خاطرم
نیست .بعد از اينكه پدرم فوت كرد وضع مالی ما هم
بهشدت افت کرد بهطوری كه حتی هنوز يك ماه از
فوت پدرم نگذشته بود مادرم شروع به كار كرد تا
بتواند شكم ما را سیر كند .من در آن زمان خیلی بچه
بودم و توانايی كار كردن نداشتم تا اين كه چند سال
گذشت و من  81سالم شد و میديدم كه مادرم شبانه
روز سخت كار میكند اما باز هم خرجیمان در
نمیآمد؛ يعنی در میآمد؛ چرا که مادرم مجبور بود
كه بیش از نیمی از حقوقش را به طلبكاران پدرم
بدهد .كسانی كه حتی دركشان نمیرسید كه يك زن
با سه بچه كوچك چهطور میتواند هم زندگیش را
بگذراند و هم قرض آنها را بپردازد.
بعد از اينكه  81سالم شد احساس كردم كه من نبايد
همه بار زندگی را روی دوش مادرم رها كنم و بايد
كاری كنم تا بتوانم كمی از اين بار را از دوشش
بردارم .در محلهمان دنبال كار گشتم ،خیلی جواب نه
شنیدم بهخاطر سن و جثه كوچكم تا باالخره يك
كارگاه خیاطی پیدا كردم كه به شاگرد نیاز داشت.
ولی حاال كه مشكل سن و جثهام حل شده بود آنها با
مدرسه رفتنم مشكل داشتند و میگفتند ما يك كارگر
تمام وقت میخواهیم .ولی از آنجا كه من به مدرسه
در شیفت بعدازظهر میرفتم به آنها گفتم كه من
میتوانم هم صبح قبل از مدرسه و هم غروب بعد از
مدرسه بیايم و كارهايشان را انجام بدهم .آنها هم
قبول كردند .ولی گفتند در ابتدا بايد با حقوق هفتهای
هزار تومان شروع كنم تا كار را خوب ياد بگیرم و
من هم از ناچاری قبول كردم .حتی خوشحال بودم كه
باالخره كاری پیدا كردم كه بتوانم به مادرم كمك كنم،
شب كه مادرم از كار برگشت قضیه را برايش تعريف
كردم و انتظار داشتم كه او خوشحال بشود كه من
میخواهم به او كمك كنم .ولی اصال آنطور كه من
فكر میكردم نشد .يعنی مادرم خوشحال که نشد هیآ
خیلی هم عصبانی شد و گفت من هر روز صبح تا
شب خانه مردم را تمیز میكنم تا تو بتوانی درس
بخوانی و به جايی برسی حاال تو میخواهی شاگرد
خیاط شوی؟! خالصه آن شب با دعوا و عصبانیت
مادرم گذشت .ولی من توانستم او را راضی كنم.
در آن كارگاه خیاطی روزها خیلی سخت میگذشت.
خیلی خسته و گرسنه میشدم .خبری از وقت
استراحت و خوراكی نبود .باز هم سعی خود را
میكردم هر چه میتوانم كارم را سريعتر و بهتر
انجام بدهم و بتوانم چیز جديدی ياد بگیرم تا حقوقم
بیشتر شود .سه هفته گذشت و خبری از بیشتر
شدن حقوق نبود .فقط كارم بیشتر شده و توقع آنها
باالتر رفته بود .مادرم راست میگفت كار كردن روی
درس خواندنم تاثیر منفی گذاشته بود .چون وقتی از
سركار به خانه برمیگشتم ديگر جانی برايم باقی
نمی ماند تا بنشینم و درسهايم را بخوانم.

باالخره آن روزها گذشت و من بزرگ شدم.
ولی نه خیاط خوبی شدم و نه پولی در
آوردم تا در زندگیم تاثیری بگذارد .شايد
اگر به خاطر فقر ،مدرسه را كنار
نمیگذاشتم االن اينجا نبودم.
اگر به آن روزها برگردم ...نمیدانم شايد
هم از شدت فقر و عشق به مادر ،دوباره
مجبور به همین كار شوم.
امیدوارم روزی بیايد كه هیآ كودكی در
هیآ جای دنیا نیاز نداشته باشد که از شدت
فقر ،ترك مدرسه و شروع به كار كند و به
اين سیستم سرمايهداری ناعادالنه گردن
بگذارد.
محمد تاجیک 81 ،ساله

وقتى كه من میخواستم تولدم را جشن بگیرم باياد
دو شكل تاولاد بارگازار مایشاد ،ماثاال در خااناواده
مادریام راحت بوديم ،يعنى موزيك و رقاص باود.
ولى در خانواده پدری جشان تاولاد مان مااناناد ياك
مهمانی ساده بود .اين موضوعات در بچگی خیالای
مرا اذيت میكرد .از اين خاطرات تلخ زياد دارم كه
اگر بخواهم باگاويام خایالای طاوالنای مایشاود .اماا
باالخره اين روزها گذشت و من به سوئد آمدم.
ديگر هیآ اجباری برای من وجاود نادارد .االن از
وضعیتم راضی هستم .اگر هم روزی بخواهم به
صفحه ۳
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خشونت ناموسی
یا جنسيتی
خشونت ناموسی عبارت است از
مجموعه خشونتهايی که بر اساس
»انگیزههای ناموسی« و يا غیرت از
سوی خويشاوندان نزديک فرد بر روی
فرد اعمال میشود.
اين نوع خشونتها شامل خشونت
زبانی ،فیزيکی و جنسیتی میباشند.
بهعنوان مثال ،برادر دختری به او
میگويد» :تو حق نداری که لباس
کوتاه بپوشی و يا موهای خود را
بیرون بیاندازی «.اين نوع خشونت،
خشونت زبانی است.
چه بسا که هر انسانی حق انتخاب دارد
که در مورد ظاهرش خودش تصمیم
بگیرد.
و يا از نمونههای ديگر اين نوع
خشونتها ،میتوان اشاره کرد به کتک
زدن و قتل فرد به دلیل اينکه به جنس
مخالف خود عالقه نشان داده است و يا
کنترل کردن فرد و تعیین کردن حد و
مرزهای گوناگون که همه ناعادالنه و
غیرمنطقی هستند.
متاسفانه آمارهای سازمان ملل متحد،
نشان میدهد که ساالنه  5111نفر بر
اثر انگیزههای ناموسی جان خود را از
دست میدهند .خشونت ناموسی جزئی
از خشونت خانگی است.
دين و مذهب و رسم و سنت و بسیاری
هنجارهای جامعه میتوانند اين
خشونتها را افزايش دهند.
اين خشونت عالوه بر جنس
مونث ،دامنگیر جنس مذکر نیز
بوده است .اما زنان و دختران
قربانیان اصلی اين خشونتها
میباشند.
امروزه سازمانهای زيادی برای
حمايت و پشتیبانی از قربانیان
دست به دست هم دادهاند تا
میزان اين خشونتها را کاهش
دهند .آنها به افراد آموزش
میدهند که چگونه از حق خود
دفاع کنند و چگونه مستقل باشند
و به کسی اجازه ندهند پايش را
از گلیمش درازتر کند .چرا که
گاهی قربانیان نیز میتوانند
عامل خشونت علیه خود باشند
وقتی که از خود دفاع نمیکنند و
آگاه نیستند.
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تابو

عرف چيست؟

تابو يک مجموعه از رسمها و بااورهااسات
که باازمااناده از زماانهاای قاديام اسات کاه
نظرات بسایااری در ماورد آن وجاود دارد.
فرويد سعی کرد برايش دلایال پایادا کاناد کاه
مسئله تتم را مطرح کرد و تاباو را باه تاتام
ربط داد ،به شکلگیری خانواده ،به ماوجاود
نار غااالااب در گااروه ،مسائاالااه پادر کشاای و
پشیمانی بعد از اين عمل و ساختن تتم.
تابو ياک رسامای اسات کاه ماعاماوال از آن
صحبت نمیشود يعنی در واقاع درون ذهان
مردم و ناخودآگاه مردم وجود دارد کاه ايان
کار را انجام ندهند .بهطور مثال ،ممناوعایات
ازدواج با محارم که تااباو اسات در ضامایار
ناااخاااودآگااااه ماااا وجاااود دارد .در اياااران،
دوچاارخااه سااواری و مااوتااور سااواری در
خیابان برای زنان ياا هامچانایان رسام دسات
دادن زنان با مردان ،کراوات زدن ،موسیقای
يااا آواز خااواناادن زنااان و رفااتاان زنااان بااه
استاديوم ورزشی تابو است ،اين مساائال در
واقع درون ضامایار نااخاودآگااه اکاثار ماردم
نیست ولی گروهی از سیااساتماداران ناظاام
اسالمی آن را ممنوع کرده و اکنون تبديل به
تابو شده است.

عرف يعنی قانونی نانوشته که رفتار
انسان را در جامعه تعیین میکند .التزام
به عرف ،از کودکی از طرف والدين به
کودکان تاکید میشود .در خانواده ايرانی
و افغان ،عرف حافظ آبرو و حیثیت
انسان میشود .گويی عرف هم جزئی از
شريعت است .ما بسیار از پايمال شدن
حقوقمان در جامعهای که به عرف پايبند
است ،میشنويم .اما هیآوقت از فشاری
که عرف بر شانه مرد در جامعه
عرفزده میگذارد کسی چیزی نمیگويد.
آنگاه که چشم به جهان گشودم همه
خوشحال شدند .زيرا پسری به دنیا آمده
بود يک تکیهگاه ديگر برای حمايت از
خانواده .در جامعهای که دولت به حقوق
شهروندان اهمیت نمیدهد تمام بار
حمايت مالی بر دوش مرد خانواده است.
من خودم به ناچار تحصیلم را رها کردم.
آرزويی نداشتم چون نمیتوانستم داشته
باشم .زيرا آينده من از قبل تعیین شده
بود و بايد زودتر وارد بازار کار میشدم.
حال اگر يتیم باشید ديگر هیآ.
اين متن من ،پیام خاصی ندارد و تنها يک
شکوائیه است .اما اين هم مرام عرف
است که مرد بايد در گشايش دهر سنگ
زير آسیاب باشد و در سختی هم زبان به
گاليه نگشايد.

آرياناز و کیاناز فرزام 85 ،ساله

مرتضی محمدی 81 ،ساله

سپیده امینی 81 ،ساله
صفحه 4
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گفتگوی معلم
با یکی از نوجوانان نشریه دانشآموز در
رابطه با کار کودک!

از خاطرات تلخ میتوانم بگويم اشتباه
چسباندن اليی چسبها و سپس کندن
آنها با اتو و چسباندن مجدد آنها که
خیلی کالفهام میکرد .من چندين و چند
بار مرتکب اين اشتباه شدم و يا بريده
شدن قسمتی از مانتو در زير تیغ چرخ
زيگزاگ که باعث میشد يک عدد مانتوی
شیک و قشنگ به کلی خراب شود و يا
انگشت اشاره دست نازنینم که سوزن
چرخ در آن فرو رفت و درست روی
ناخنم.
بدترين اتفاق ممکن که برای يک
چرخکار میتوانست رخ بدهد اين بود که
مجبور شود مانتوهای دوخته شده را به
علت خراب شدن دوباره بشکافد و بدوزد.
مطمئنم اين اتفاق حداقل يک بار در
زندگی تمامی چرخکاران رخ داده است.
و يا میتوان اشاره کرد به دعواهای
کارگران برای دريافت نکردن و يا دير
دريافت کردن دستمزد با کارفرمايان.
يادم میآيد يک بار دختری تقاضای
دستمزد کرد اما پولی دريافت نکرد و
تصمیم گرفت که با داد و بیداد دستمزدش
را بگیرد .اما دعوای بزرگی رخ داد و
دخترک کتک خورد و صاحب کار وقتی
دست از کتک زدن برداشت که دوست
دخترش او را در آغوش گرفته بود تا
کارگر را کتک نزند .تا يک هفته همه
کارگران درباره اين دعوا و در آغوش
گرفته شدن صاحب کار حرف میزدند.
من فقط يک هفته در آنجا ماندم و
شاگردی کردم.
از خاطرات شیرين میتوان گفت که من
همکاران خوبی در کارگاه دخترانه داشتم.
آنها روحیه شادی داشتند .برای مثال،
يکی از خندهدارترين آنها برای من اين
بود که يک روز وقتی هوا شديدا بارانی
بود ،کبری به بیرون از کارگاه رفت و
دستانش را رو به آسمان گرفت و با
صدايی بلند فرياد زد که »خدايا منو ببر
خارج«!
کبری يک چرخکار و دختر  81ساله بود.
من خیلی دوستش داشتم چون دختر خوب
و سادهای بود .من تا مدتها به اين رفتار
او در دلم میخنديدم.

 -1أيا تفاوتی بین كار تو و يك بزرگسال
قائل میشدند؟
هیآوقت ،صاحب کار خیلی سختگیر بود
و چون مانتوها اداری و مجلسی بودند
بايد تمیز دوخته میشدند و من چندين بار
مجبور به شکافتن مجدد جیبهای فیلتو
دار میشدم .آنها نبايد حتی يک میلی
متر جا به جا دوخته میشدند.
 -1مقصر اين بیعدالتی را در چه
میدانی؟
جامعه و دولتمردان و مردمی که ساکت
ماندهاند و از حق خود دفاع نمیکنند.
 -1با تمام اين ناعدالتی كه از سیستم
سرمايهداری تجربه كردی باز هم اين
سیستم را قبول داری؟
نه من اين سیستم را هر گز قبول نمیکنم.
 -81چه آرزويی برای کودکان كار ايران
و افغانستان و ديگر كودكان كار میكنی؟
آرزو میکنم که هامایاشاه بادون خساتاگای
جسمی و فکر به روزهاای کااری ساخات،
سر به بالش بگذارند و آسوده بخواباناد و
تنها مشغله فکری آنها ،گرفتن نماره 21
در امتحان فرداها باشد!

خشونت
تحت عنوان ناموس و شرف
خشونت به بهانه شرف و ناموس اينست که فردی
بدلیل گرفتن تصمیم و يا انجام کاری خارج از قوانین و
يا رسم و رسوم خانواده ،با بايکوت ،کنترل ،تحقیر،
ضرب و شتم ،از سوی مردان خانواده مواجه میشود.
مثال خانواده ای فکر میکند که اگر فرزند آنها دوست
دختر يا دوست پسر بگیرد ،آبروی خانواده را میبرد.
رفتارهای خشن اينچنینی میتواند در مورد خردساالن
و همچنین بزرگساالن در کشور و فرهنگهای مختلف
اجرا شود .همانطور که گفته شد چنین خانواده هايی
احساس میکنند که در اثر بعضی رفتار و تصمیمات
فرزندان يا فردی از خانواده ،آبروی آنها رفته و بايد
بهخاطر بهدست اوردن دوباره آبروی خود از
روشهای خشن و غیرانسانی برای تنبیه استفاده کنند.
من بهعنوان مخالف جدی هر گونه خشونت بهويژه
خشونتهايی از اين قبیل معتقدم که برای جلوگیری از
چنین مشکلی و پشتیبانی و کمک به قربانیان آن ،بايد
بهطور ريشهای و فرهنگی با آن بر خورد کنیم.
مثال میتوان در مورد حقوق بشر ،حقوق زنان ،برابری
جنسیتی و ،...در مدارس به بچهها از سنین پايین
آموزش داد تا در آينده ،جامعه کمتر با اينگونه
مشکالت مواجه شود.
حنیف 83 ،ساله
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گفتگوی نيما محمودی با زهرا
در رابطه با کار کودک
نامت را بگو و چند سال داری؟
نام ام زهرا است و  81سال دارم.
چند سال است که در سوئد اقامت داری؟
تقريبا سه سال است که به سوئد آمدهام.
خوشحالم که از جهنم ايران و سختیهای
آن راحت شدم.
از زندگی در ايران ناراضی بودی؟
بلی .چون به علت فقر و ايرانی نبودن از
تحصیل در مدارس ايران محروم بودم.
در اين مورد کمی بیشتر توضیح دهید
فرق و تبعیض را زمانی حس کردم که
بین من و دختران همسايه ايرانی که از
کودکی با آنها دوست بودم فاصله افتاد.
آنها در هفت سالگی روانه مدرسه شدند
و من خانه ماندم .بعد از چند ماهی
توانستم به کالسهای درس انجمنهای
افغان بروم .ولی هرگز تا آمدن به سوئد
درس خواندن در يک مدرسه واقعی را
تجربه نکرده بودم.
آيا هیآوقت کار هم کردی؟
بلی .من از  81سالگی برای کمک به
مادرم به خانههايی که او برای کار
میرفت همراه میشدم.
چه حسی داشتی؟
حس بدی داشتم .خجالت میکشیدم .از آن
همه کاری که مادرم میکرد غصه
میخوردم .من سعی میکردم که با کار
کردن از خستگی مادرم بکاهم .چون
خیلی زود فهمیدم مادرم باز هم فرزند
ديگری در شکم دارد.
رفتار صاحب کار و خانواده او با شما
چگونه بود؟
کال کار ما زياد بود .در خانوادهای کار
میکرديم که مسافرخانهای هم داشتند .ما
بعضی روزها مجبور بوديم به کارهای
آنجا هم برسیم .در پختن و آماده کردن
غذای مسافرخانه هم کمک کنیم .من در
 82سالگی اتاقهای مسافرخانه را هم
تمیز میکردم .کار بدی بود و همیشه
خسته بودم.
تو امروز علت اين همه ناعدالتی را در
چه میدانی و چه فکر میکنی؟
من فکر میکنم اگر در کشورمان
(افغانستان) جنگ نمیشد و ما در آنجا
زندگی میکرديم شايد خیلی بهتر میبود.
من فکر میکنم جنگ علت تمام
گرسنگی ها ،فقر و آوارگی در دنیا است.
اکنون چه آرزويی داری؟
من هرگز ايان سایاساتام و ايان جاهاان را
باارای کااودک خااود و ديااگاار کااودکااان
نااماایخااواهاام .ماان آرزو دارم اگاار روزی
فرزندی داشته باشم در جامعه ای برابر و
انسانی زندگی کند.
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Kvinnor och hedersvåld
Hedersvåld. Jag tror de flesta kvinnor gått igenom någon slags hedersvåld, mesta dels i familjen. Hedersvåld sker överallt men mest i Mellanöstern där familjens heder och normer är som starkast. Me too kampanjen är också ett slags våld som
har likheter med hedersvåld. Det de
har gemensamt är att i både vålden
är det för det mesta är männen som
dominerar och bestämmer. Skillnaden med hedersvåld är att det har
med familjens heder och regler att
göra.
Jag personligen har aldrig utsatts
för hedersvåld och känner även ingen som gjort det. Däremot läste jag
en bok i skolan där hedersvåld var
huvudtemat. Boken handlade om en
kille, Amar som var tvungen att gifta
sig med sin kusin och få henne till
Sverige. Om han inte gifte sig med
henne så skulle han gå emot deras
heder och bryta mot deras värderingar.
Detta ledde till depression och ett
olyckligt liv, hedersvåld var grunden
till detta. Hedersvåld kan påverka
psykiska och fysiska hälsan. Om
detta går över gränsen så kan personen fly från familjen, till och med ta
självmord. Ett annat exempel är när
kvinnor tvingas ta på sig sjal, vilket
också är ett utav familjens normer.
Jag anser att något så litet som att
bryta familjens regler kan leda till
något så stort är absurt. Jag kan inte
se några fördelar med hedersvåld,
det kanske beror på att det inte finns
några.
Rosa basem, 15 år

När någon
kontrollerar dig
Hedersvåld Hedersvåld menas med
att du bryter mot normerna som
dina föräldrar, vänner och familj
sätter för dig. När du gör något som
inte andra förväntar sig av dig eller
som de inte vill att du ska göra kan
de använda hedersvåld som en ursäkt och använda det emot dig. Med
min familj är det tvärtom. De låter
mig fatta mina egna beslut när det
gäller mig själv. De tycker inte att
det är bra att ett barn i min ålder
blir kontrollerad av någon annan.
De tycker att de barnen som blir
kontrollerade kommer inte kunna ta
hand om sig själva i framtiden. Utan
barnen är i behov av att någon kontrollera dem. När någon kontrollerar
dig som ett litet barn och försöker
styra dig kallas det för hedersvåld.
Hedersvåld brukar vara olika och
det beror egentligen på vilken familj
du tillhör. Hedersvåld förekommer
oftast när män kontrollerar över
sina fruar. Hedersvåld finns överallt
men det brukar finnas ganska mycket i mellanöstern som exempelvis i
Saudi Arabien. De i Saudi Arabien
är extremister som inte har någon
utbildning eller kunskap som vi i
Sverige har. De är okunniga och det
gör att de inte kan skilja på vad som
är rätt och fel. Det gör att världen
blir sämre och sämre och om vi inte
gör något åt detta så kommer kvinnornas makt i samhället inte vara
värt något. Vi kommer till slut inte
kunna ha makt i vårat eget samhället utan alltid behöva vara i kontroll av någon annan.
Av: Dorna Montazer, 13 år

۶ صفحه

Hedersvåld
Hedersvåld sker när någon från en
grupp/familj bryter mot deras egna
”normer.” Detta sker oftast i
religösa familjer. Alla oavsett kön
eller sexuell läggning kan utsättas
för hedersrelaterat förtryck och
våld.
Jag själv har inte varit med om det
här men jag har läst om andras erfarenheter.
Hedersvåld sker oftast i länderna
runt Mellanöstern. Folk har olika
uppfattningar om det här ämnet.
Vissa tror att hedersvåld bara händer i Mellanöstern men egentligen
kan det hända överallt.
Hedersvåld sker oftast runt kvinnor,
ett exempel är Saudi Arabien. Kvinnorna tvingas ha på sig heltäckande
kläder, de måste gifta sig med en viss
person, de får inte umgås med så
kallade ”fel” personer eller ha en
viss sexuell läggning som familjen
inte accepterar.
Detta är inte rättvist och om det
fortsätter kommer kvinnorna knappast ha någon makt kvar.
Jag tycker att vi människor borde
lyfta upp det här ämnet och göra en
förändring eftersom det som händer
runt om i världen är oacceptabelt.
Laura, 13 år
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Hedersvåld, det vanligaste sätt att diskriminera kvinnor!
Invandring har alltid positiva och
negativa effekter på samhället.
Exempel på det är folk med patriarkal bakgrund, (Patriarkat
kan ha olika betydelser, men det
vanligaste är ett system där män,
oftast äldre, har den ekonomiska,
juridiska och politiska makten).
När man med en sådant bakgrund flyttar till ett annat land
som till exempel Sverige, gör det
att den patriarkala kulturen försvagas. Männen känner sig då
ofta hotade för att det deras nya
samhälles normer och lagar stödjer barns rättigheter och ökar
också barns inflytande i förhandlingar med föräldrarna, vilket
minskar deras makt.
Allt detta förändrar maktbalansen i familjerelationerna. Föräldrar som inte känner sig delaktiga
i samhällslivet kan drabbas av en
känsla av maktlöshet, vilket kan
öka konflikter mellan föräldrar
och ungdomar. Risken för familjekonflikter bland utrikesfödda
familjer ökar ytterligare när
könskonflikter kolliderar med
generationskonflikter.
Ur ett patriarkalt kulturellt
mönster och perspektiv måste
männen bestämma över kvinnorna i samhället. Det är anledningen till varför kvinnor straffas
när de försöker befria sig från
männen. Våld som används för
att tysta kvinnor är den vanligaste typen av våld och kvinnorna
lever under kontroll av män, exempelvis en dotter som blir förtryckt av sin far.
Många män gör efter att har invandrat en klassresa nedåt. De
förlorar makten utifrån ett genusperspektiv. De bli även den
”andre” som etnisk minoritet och
tappar sitt status och inte inkluderas helt i samhället. Som fäder
förlorar de ännu en del av sin
auktoritet över barnen. Dessa
män som förlorar makten på
olika områden och upplever marginalisering och diskriminering
kan längta efter nostalgisk maskulinitet och försöker kompensera
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sin maktförlust genom en hårdare patriarkal attityd. Även
svenska män som känner sig hotade av kvinnors ökade maktresurser, tenderar till nostalgisk
maskulinitet.
Fenomenet
”importäktenskap” är bara ett
exempel på detta. Studier visar
även att kvinnor från en patriarkal struktur som invandrar till
Sverige är ofta utsatta för förtryck från deras män som gör de
att vänjer sig tillbaka till den patriarkala kulturen. Forskningar
visar att kvinnor i invandrarfamiljer tillåter att deras män kan
uppskatta möjligheten att bestämma över dem trots att de är
medvetna om deras rättigheter i
samhället.
Alla de här punkterna kan leda
till allt från stora ändringar till
stora konflikter som kan i värsta
fall avslutas med hedersmord.
Enligt FN sker upp till 5000 hedersmord varje år i världen, men
mörkertalet är stort. Hedersvåld
och hedersmord är vanliga i länder som tillhör tredje världen där
patriarkat är vitt utbrett. Men
det kan i vissa fall förekomma i
moderna samhälle också till exempel, mordet på Sara i slutet av
1996 i Umeå. Det var det första
hedersmordet som uppmärksammades i media.Heder blev en politisk angelägenhet i Sverige efter
ytterligare två uppmärksammade
mord på unga kvinnor, Pela
Atroshi 1999 och Fadime Sahindal 2002, som båda blev dödade
av nära familjemedlemmar för
att de ville leva sina egna liv.
Trots stora insatser från olika
håll finns det knappt något forskning som visar att dessa insatser
var effektiva för att motverka
hedersförtrycket.
Frågan är vad den polariserande
debatten mellan kulturbetingade
perspektiv och könsmaktsordning perspektiv på heder bidragit
till för att bekämpa hedersförtrycket. Hedersvåld är en komplex och
mångdimensionellt
ämne därför går det inte att utpeka det som en direkt diskriminering mot kvinnor. Men det går
inte att förneka det som diskriminering och våld mot kvinnor.
Somayeh Alizadeh, 18 år
۷ صفحه

Tabu
Tabu - Persiska Tabu är något
som uppfattas vara förbjudet eller extremt heligt för samhället
man bor i. T.ex. så är det tabu att
visa neutrala kroppsdelar som
kvinna, dricka alkohol och äta
griskött i muslimska länder. Att
göra sysslor som att rapa och
släppa sig är saker som naturligt
förekommer i hela världen, men
anses ändå vara mer eller mindre
tabu i olika delar av världen. Att
genomföra något som är Tabu är
inte något som är strikt på liv och
död förbjudet oftast, utan brukar
vara sysslor som är strängt skildrade från samhällets normer och
”lagar” som i själva verket inte
är stiftade. Tabu brukar också
sammanhänga med religion som
ska ”bestämma” vad som är
”rätt” och ”fel” i samhället vi
lever i. Nackdelar finns med viss
sorts tabu. T.ex. ord som folk inte
vill prata om kan förhindra diskussioner. Det kan även ofta leda
till att barn i skolor inte kan få
lära sig ren fakta och information
då läraren i vissa länder t.ex.
tvingas dölja information för att
det b.la. inte får talas om människans sexologi i vissa länder.
Ramim shojaei. 16 år
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Föräldrar döms för att ha
försökt gifta bort dotter
Karl Enn Henricsson
METRO
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Tre personer åtalades vid Värmlands tingsrätt för
äktenskapstvång.
Vid jul 2015 larmade en 14-årig
flicka om att hon
blivit bortgift mot
sin vilja. Hennes
föräldrar och den
tilltänkte mannen
åtalades för äktenskapstvång. Nu
döms föräldrarna för försök till äktenskapstvång. Den tilltänkte maken frias dock.
Då den då 14-åriga flickan, vid jul 2015, larmade om att
hon blivit bortgift mot sin vilja, berättade hon även att hon
hölls inlåst och att hon blev kontrollerad av sin familj. Hon
anmälde även att hon hade dödshotats och blev misshandlad av familjen.
Flickans föräldrar och den tilltänkte maken, en nu 27-årig
man, åtalades vid Värmlands tingsrätt för äktenskapstvång.
I december 2015 ska en fest ha hållits på en ort i Dalsland.
”Under festen har ett äktenskapskontrakt upprättats av en
tillkallad ”sheik””, enligt åtalet.
Nu döms flickans föräldrar för försök till äktenskapstvång.
Straffet blir villkorlig dom. ”Enligt domen har föräldrarna
utnyttjat flickans utsatta situation för att försöka förmå
henne att ingå den äktenskapsliknande förbindelsen”, skriver rätten på sin hemsida.
– Äktenskapskontraktet talar starkt för att paret ingick en
äktenskapsliknande förbindelse. Vid förhör med de inblandade och med den professor i socialantropologi som tingsrätten anlitade som sakkunnig framkom dock att det finns
oklarheter i frågan om den äktenskapsliknande förbindelsen var fullbordad, säger lagmannen Lars Holmgård i en
kommentar.
Den tilltänkte maken frias helt. ”Detta eftersom åklagaren
inte visat att mannen förstod att flickan var emot att ingå
en äktenskapsliknande förbindelse”, skriver rätten.
Under rättegången sa flickan:
”Jag vill bestämma över mitt liv, vi bor i Sverige nu och
inte i Syrien”.
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Arkan Asaad berättade om sitt
tvångsgiftermål
Hallandposten
Christopher Lembke
27 okt, 2011
Arkan Asaad berättade om sitt tvångsgiftermål
SCEN I Arkan Asaads roman ”Stjärnlösa nätter” beskrivs tvångsgifte ur mannens perspektiv.
19 år gammal ställdes Arkan Asaad inför ett svårt val
under ett besök i Irak: att underkasta sig den kurdiska
släktens vilja och gifta sig med sin kusin, eller att
vägra och bli helt ensam. Efter en lång övertalningskampanj tackade han ja, gifte sig och åkte hem till
Sverige där han hade bott sedan treårsåldern.
– De hade tagit min frihet, min integritet och mitt
hjärta. Jag kände mig maktlös, berättar Arkan Asaad.
Väl hemma förhalade han sin nyblivna frus möjligheter att komma efter. Efter nästan tre år av lögner – för
familjen, släkten, hans riktiga flickvän – upplöstes
äktenskapet. Kusinen kom aldrig till Sverige, och allt
kom upp till ytan. Efter ett självmordsförsök fick hans
mamma honom på fötter igen, en kvinna som släkten
hade förskjutit sedan tio år tillbaka.
Det är omöjligt att ducka när Arkan Asaad, i dag 30
år, under två timmar på Vallås bibliotek berättar om
bakgrunden till debutromanen ”Stjärnlösa nätter”,
om hur familjen Asaad flydde Iran–Irak-kriget i början av 1980- talet, om hur pappan idogt jagade den
svenska drömmen om villa och Volvo, men ständigt
hade en fot kvar i sitt kurdiska arv.
Det är roande att höra om hur pappan valde att få
uppehållstillstånd i Sverige, framför USA, på grund av
en Ingmar Bergman-film han en gång hade sett på
farfaderns biograf. Gripande när Arkan beskriver sitt
apatiska tillstånd under det påtvingade bröllopet.
Nattsvart när han berättar att mamman endast var
tolv år när hon födde Arkans storasyster.
– Min farmor var
vansinnig
på
mamma i början av
äktenskapet med
pappa, hon kunde
varken laga mat
eller bli gravid.
Men mamma var ju

själv bara ett barn.
I år har Arkan arbetat på en andra roman, där mammans och pappans liv utgör stoffet. En slags förhistoria till ”Stjärnlösa nätter”.
– När jag till slut fick pappa att börja berätta om sig
själv grät han efter fem minuter, dels av stolthet, dels
av lättnad. Det var första gången jag såg honom gråta.
En tredje roman kommer att handla om kusinen, som
i dag är lyckligt gift och bor i Tyskland. Det blir en
trilogi om hur traditionens makt väver en väv genom
historien, där ingen vet var en tråd börjar eller slutar.
Där tillsynes goda uppsåt kan få förödande konsekvenser.
– Alla är offer, det finns inga förövare, säger han.
– Det viktigaste är inte vad vi har gått igenom, utan
vad vi gör åt saken.

