
 
اجتماعی مددکاری جھانی روز  

١۵ مارس ٢٠١۶   سال   
 
 

شود شمرده محترم ھا انسان ھمھ حقوق و شان کھ شوند می کامیاب وقتی جوامع   
 

منسجم انسانی جامعھ یک جستجوی در اجتماعی مددکاران  
 
 

ستودگان موریس دکتر  
 

DR. MORRIS SETUDEGAN  
 

  ٢٠١۶ مارس در لوتسرن
 
 

 

 

-  ھا انسان ارزش و منزلت ارتقا پی رد اجتماعی کاری مدد است؟ ممکن بزرگ خواست این حد چھ تا   

 

 در مردم ھمھ حقوق و منزلت و شان بھ احترام با جوامع رشد نام بھ رویایی در میالدی١٩ قرن اواسط از اجتماعی مددکاری

 یک عنوان بھ جھانی وریسمتر ظھور ،٢١قرن در آمریکا جنگ دوم، و اول جھانی جنگ صنایع، شدن صنعتی. است تالش

 تاچریسم ایدئولوژی و آزادسازی و ھا نئولیبرال انقالب بقیھ از کمتر نھ اما, آخرین و جدید ھای جنگ از کننده نابود محصول

 بھ تا آن رساندن اتمام بھ نیروی اما شد گذاشتھ ١٩۴٨سال در بشر حقوق اساس و پایھ. ھستند منسجم انسانی جامعھ دشمنان ھمھ

.شود جھانگیر امر این کھ نکرد ایجاب زامرو  

 

 اعتراض برای  خود تکاملی مسیر ترین ابتدایی در و دوختھ تغییرات آسمان بھ چشم آرزوھا گھواره در ھنوز اجتماعی مددکاری

 اجتماعی کاری مدد اولیھ و اصلی ھای پایھ بشر حقوق. است ناھموار بسی راه این و گرفتھ قرار کننده تعیین و قدرتمند دول بھ

 امروزه .ھستند ما ھای  کتاب اولیھ ھای سرلوحھ از جویان مدد شخصی ھای ارزش و  اجتماعی ھای ارزش داشتن نکو و ھستند

 ھای ارزش و اجتماعی کاری مدد ھای ارزش از دفاع انسانی، شان و منزلت ارتقا المللی بین اجتماعی کاری مدد وظیفھ ترین  مھم

.است مردمی  

 در مرده کودک یک از تصاویری با آور، اشک گاز با اروپا مسدود مرزھای پشت در پناھجویان تصاویر از رنش و چاپ با 

 در اسالمی حزبھای اسارت در دختران یا سوریھ در شده بمباران مدرسھ یک در مرده کودکان از تصاویری با ترکیھ، سواحل

 سیاسی تبلیغات بازار در مددکاری جھانی روز در  مردم شارز و منزلت باره در بحث برای مناسبی وقت در ھمھ آفریقا،

 این بھ شده خانھ و خاک ترک بھ مجبور کھ میاورد، بر فریاد افرادی مورد در جھانی اجتماعی کاری مدد. است شده گنجانیده

 در بیماران و بستھ نکودکانشا با مادران بروی درھا ولی, باشند بھتر منطقھ  دریک بھتر زندگی یک کردن پیدا برای کھ امید



 آدم کوره بھ دگرخواھان و پیرھا بیماران کھ جایی. میاندازد ھیتلر جنگ یاد بھ را مددکاران این. میدھند جان بستھ مرزھای

 رده و بندی طبقھ خود ھای ارزش حفظ و کسب در ھا انسان و شود می تکرار دوباره داستان. میشدند فرستاده وار جھنم سوزی

  .میگردند بندی

 

 سرزمین در آلیس یا و بود می ماه کره در کوچک شاھزاذه میبایست آن جستن برای کھ میگردد رویایی و زودی بھ انسانی شان

 حال در  داعش و تروریسم آفریقا، در ربایی انسان وضعیت و عربی بھار پیامدھای میانھ، خاور کشورھای وضعیت .عجایب

 تماشای حال در آمریکا بزرگ برادر نقش جھان، در اتم بمب معامالت آب،  لیخشکسا و قحطی و گرسنگی المللی، بین رشد

 با مقابلھ و جھانی عرصھ در خود ماموریت بھ دیگر بار یک اجتماعی مددکاری شود می باعث کھ ھا رویداد این تمام ھا، فاجعھ

 حل راه ھنوز. نکند مخفی سودجو و ماربی لیبرالیسم نیو ارزشھای پشت در را خود و کرده فکر شکنیھا ارزش و بیداھا این

 .بپوشانند عمل جامع جدی شکل بھ را خود اجتماعی و سیاسی وظیفھ نھایت در ھا دولت اگر... دارد وجود مشکالت تمام برای

 و نادیده جامعھ گرداننده و اصلی ھای مھره توسط شده انجام اقدامات کھ میدھد رخ وقتی منسجم جامعھ وجود عدم و قوانین نقض

.انکارگردد حتی یا  

 ھمھ حقوق رعایت و منسجم ای جامعھ تثبیت و رشد برای و مھم بسیار اجتماعی کاری مدد برای ھا مسولیت این بھ تعھد 

.میباشد اجتماعی کامیابی در شھروندان  

 

ü باشد کوشا آن عملکرد در و نموده خودداری بشر حقوق نقض از کھ است مکلف دولتی ھر: احترام بھ تعھد.  

 

ü جلوگیری شکنی قانون و ثالث اشخاص توسط دیگران حقوق بھ تجاوز از است موظف دولتی ھر: حفاظت بھ تعھد 

.کند  

 

ü باشد پذیر مسولیت باید جامعھ در اطمینان ایجاد برای بشر حقوق کامل تحقق برای دولت ھر: گارانتی بھ تعھد.  

 

 

!خود حق و بشر حقوق فرافکنی  از پشتیبانی در اجتماعی کاری مدد  

 

 فقط و انسانی غیر بینش و ھا لیبرال نئو توسط خود اینکھ از غافل کرده پشتیبانی ھا  آن حقوق و مردم از اجتماعی کاری مدد

 ھای ارزش با چالش و بحران یک در اجتماعی کاری مدد ھای ارزش. است گرفتھ قرار نابودی تھدید در انھا اقتصادی

 کاری مدد حالیکھ در است سود سازی حداکثر و محصول بر امروز اقتصاد بنای .ھستند لیبرال نیو سازی صیخصو اقتصادی

 این. نمیگنجند لیبرال نیو ارزشھای چوب چھار در عنوان ھیچ بھ  کھ دارد، را مردمانی حقوق بھ رسیدگی مسئولیت کھ اجتماعی

 از امر این و نیستند منطبق اقتصادی سازی سود با خشونت تجربھ یا و ی،روان اختالالت آنھا، معلولیت بیماری، دلیل بھ افراد

 انسانی غیر شده تعریف ھای ارزش  اساس بر. اند گشتھ ما ساز سود ی جامعھ قربانیان افراد این نمیکاھد، ھا آن ارزش و شان

 سازی بھره جامعھ در جایی  new public management عمومی مدیریت توسط) Object( محصول عنوان بھ انسان یک از



 تقسیم بندی کالس و بندی دستھ بسوی را جامعھ, جدید افکار این. نیستند کار بازار در رقابت بھ قادر کھ چرا ج داشت نخواھند

 افکار کھ چرا است الزم امروز جھان سراسر در کشورھا ھمھ در اجتماعی کاری مدد با ھمبستگی مھم، بنابراین. میکند ناسالمی

 خارج انسانھای حقوق بھ تجاوز و رفتھ فراتر معنوی و فیزیکی مرزھای تمام از مدرن مدیریت سازی خصوصی و لیبرالیسم نیو

 بشر، حقوق برای کھ است این اجتماعی کاری مدد وظیفھ امروز .اند کرفتھ پیش از زمانیست دیر را اقتصادی norm از

 سرمایھ اقلیت جامعھ یک از جھان سراسر در انان شان و عزت کھ ردمیم بھ کرده، ایستایی مردم سازی توانمند و ھمبستگی

 مدد نتیجھ، در. انھاست دانش در مقابلھ ابزار و نیستند تنھا کھ دھد نشان باشد، می تھدید دست در بشریت تعریف قدرت با دار

. میباشد بشر حقوق جھانی زشھایار و انسانی منابع حفظ آن و داده اختصاص خود حرفھ بھ را جدیدی امر یک اجتماعی کاری  

 

 گوش بھ را مان خواستار تا میکنیم استفاده روز آن از ما شده داده اختصاص اجتماعی کاری مدد بھ روزی  کھ صورتی در

.کنیم دفاع انسانی حقوق ترین بنیادی از و برسانیم دنیا تمام در عمل ھای مھره و قدرتمندان  

 

 

. میکند محکوم شدیداً  را عقاید و مذھب رنگ، قومیت، جنسی، گرایش علیھ یضتبع گونھ ھر اجتماعی کاری مدد �  

 

.کند می پشتیبانی گشتھ ضایع حقوقشان کھ افرادی از اجتماعی کاری مدد �  

 

.میجنگد میگردد پایمال احترام و انسانی شان و میشود اعمال عدالتی بی آن در کھ ھایی سیستم با اجتماعی کاری مدد �  

 

.میکند فعالیت نمیباشد انگی ھیچ و میکنند تساوی احساس ھمھ آن در کھ برابر جامعھ یک اساس بر اجتماعی یکار مدد �  

 

 دفاع خاطر بھ  کس ھیچ و باشد شھروندان تمام تن بر لباس یک عنوان بھ بشر حقوق مبانی خواھد می اجتماعی کاری مدد �

. نگردد مجازات خود حقوق از  

 

.است خواستار پناھگاه دیده آسیب کودکان و خانمان بی زنان ایبر اجتماعی کاری مدد �  

 

.گردد برخورد یکسان طور بھ جامعھ در  مردان و زنان با خواھد می اجتماعی کاری مدد �  

 

.میکند محکوم را زنان علیھ خشونت نوع ھر اجتماعی کاری مدد �  

 

.شود شناختھ رسمیت بھ منحصر علم و حرفھ و نظام یک عنوان بھ میبایست اجتماعی کاری مدد �  

 

 



 کنند،  عمل متحد اجتماعی کاری مدد با اجتماع دیگر ھای مھره و دیگر ھای رشتھ و شود پوشانده عمل جامع فوق نقاط  بھ اگر

 غیر در. میگردد تضمین مردم ھمھ حقوق و شده گذاشتھ احترام ھا انسان منزلت و شأن بھ و شد خواھد مؤثر کامیاب جوامع رشد

.میماند باقی Utopia اتوپی یک فقط صورت نای  

 

. گوھرند یک ز افرینش در کھ یکدیگرند اعضای ادم بنی  


