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ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ھﻤﮫﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮدی ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ در
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ وﯾﺮوس ،از ﺷﻤﺎ
دوﺳﺘﺎن ارﺟﻤﻨﺪ ﺧﻮاھﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ در اﯾﻦ
ﻧﺸﺴﺖ ،ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺟﮫ
ﮐﻨﯿﺪ.
Mit freundlicher
Unterstützung
von Wien Kultur

دﮐﺗر ھﻣﺎﯾون ﻣﺟﯾدی

رﺿﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ

ﭼﺎﻟﺶھﺎی ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺪدﮐﺎری در اﯾﺮان

دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ

اﺷﺎره :ﺳﺨﻨﺮان در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ،ﻧﮕﺎھﯽ
ﮔﺬرا ﺑﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺎﻟﺶھﺎی ﭘﯿﺶروی ﮔﺮوه
ھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺪدﮐﺎری در اﯾﺮان ﺧﻮاھﺪ
داﺷﺖ .ﺳﭙﺲ ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺟﺴﺘﺠﻮی راه
ﮐﺎرھﺎی رﻓﻊ و در ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ھﻢزﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﮫ ھﻢﻣﯿﮭﻨﺎن
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ،ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن
ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﮔﺮوه ﻣﺪدﮐﺎری ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮدوﺳﯽ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت؟

اﺷﺎره :اھﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﮫای و
اطﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎﺑﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺟﮭﺎن ،ﺑﺎ وﺟﻮد رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻓﺮاوان آنھﺎ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺑﺮ ھﯿﭽﮑﺲ ﭘﻮﺷﯿﺪه
ﻧﯿﺴﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﮔﺴﺘﺮده ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺑﮫ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺷﺒﮑﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ
و ﺳﺮﯾﻊ اطﻼﻋﺎت ﺿﺮورت اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺳﺑﯽ ﺑﮫ
ﺧﺒﺮھﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﺻﺪ ﭼﻨﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ...
...
ھﻤﺎﯾﻮن ﻣﺠﯿﺪی ) (١٣٣٣داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮫ در
رﺷﺘﮫھﺎی رﯾﺎﺿﯽ و ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ و دﮐﺘﺮای
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ از داﻧﺸﮕﺎهھﺎی ﺗﮭﺮان و ﻓﻨﯽ وﯾﻦ
اﺳﺖ .وی ﺳﺎلھﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﺗﺪرﯾﺲ در
داﻧﺸﮕﺎهھﺎی اﺗﺮﯾﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﺷﺎره :ﺗﻔﺎوت ﻣﯾﺎن ﻣﺑﺎرزه ﺣﻘوق ﺑﺷری و
ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﭼﯾﺳت؟ آﯾﺎ ﺗﺣرﯾم اﻗﺗﺻﺎدی ﯾﮏ
روش ﻣﺑﺎرزه ﺣﻘوق ﺑﺷرﯾﺳت؟
ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﺎ ﭘﯾداﯾش ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدرن ﮐﻧوﻧﯽ
ﭘدﯾدار ﺷده و اﻣروزه ﺑﮫ ﺣﻘوق ﺷﮭروﻧدی
ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت :ﺑراﺑری اﻧﺳﺎنھﺎ ،ﺑراﺑری
ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ،آزادی ﺑﺎور و ﺑﯾﺎن ،آزادی
ﻣطﺑوﻋﺎت و اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت و ﺷرﮐت ﻣﺳﺗﻘﯾم و
ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم در ﺗﻌﯾﯾن ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﮐﻼن
ﺑرای ﮐﺷور و در ﭘﮭﻧﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ...اﻣﺎ
از ھﻣﮫ ﻣﮭمﺗر ﺣق ﺣﯾﺎت اﺳت .ﺣﻘوق ﺑﺷر
ﻣﺣﺻول ﺟﺎﻣﻌﮫ دﻣﮑراﺗﯾﮏ و ﺗﮑﺎﻣل ﺳﯾﺳﺗم
دﻣﮑراﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫھﺎی اﻣروزﯾﺳت.
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ اﯾن ﺣﻘوق در ﺟﺎﻣﻌﮫھﺎی
ﮔوﻧﺎﮔون ،ﻣﯽﺗوان ﮔﺳﺗردﮔﯽ ﯾﺎ ﻣﺣدودﯾت
ھﺎی ﺣﻘوق ﺷﮭروﻧدی ﯾﺎ ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﭘﮭﻧﺎ،
ژرﻓﺎ و ﺑرد دﻣﮑراﺳﯽ را ﺳﻧﺟﯾد و ﺑرای
ﮐردن ﮐﻣﺑودھﺎ روش ﻣﺑﺎرزه
ﺑرطرف
ِ
ﻣﻣﮑن را ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد .ﻣﺑﺎرزه ﺑرای رﺳﯾدن و
اﺟراﯾﯽ ﺷدن ﺣﻘوق ﺑﺷر ،اﻣری ﻏﯾر ﺳﯾﺎﺳﯽ
و در راﺳﺗﺎی دﺳتﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻧﯾﺳت .در ﺑراﺑر آن ﻣﺑﺎرزه ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻣری
ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻗدرت و ...

