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!تو چه ميگوئی؟     
      مهرنوش معظمی

  
آه چه رنجی مBن بBردم تBا بBا              
غم خو گرفتم و هBم آغBوشBی           
با سيل اندوه که زيستBه اسBت        

مدام در جانه من ، مرا  می بBرد تBا دقBيBقBه هBا ی                       
انتظار کBودک ، تBا صBدای پBای پBدر و  گBرمBی                         

امشب باز برمی گردم تا بBا غBم       .. . .     زمزمه سالم  
امBا  چشBمBان مBن در             !   باشم در  ژرفای احسBاس      

کمين او  و انBدوه  در گBريBز از مBن، حBتBی بBی                            
مBی بBيBنBم       ! حضور طپش قلب دوستم دراين جهBان       

! که به روز عادی دگربار باز ميگBردم ، دوبBاره           
می بينم که هيچ چيز ، حتی ودا ع دوست جوانم با           
شبنم زوی غنچه باغBجBه اش مBرا غBمBگBيBن نBمBی                     

می بينم چه سان آن خشم پر پر شدن شBقBايBق    . سازد
ها ز من به آسانی جدا می شود  و من در  تBالطBم                 

ديگر  اينک  زمBان    .     .   اين  جهان  آسوده خفته ام  
بودن برای من اينجاست در شBهBر اسBتBکBهBلBم کBه                     
خواستن و بردباری را با هBم پBيBونBد داده اسBت ؛                    
جنبش سفيد سرد زمستانی ، بBيBرق آشBتBی  ديBگBر                  
اميد ندارم که بتوانم به پشت سر برگردم ، خود را         

 !  ببينم  در پيکاری با سرمای قلب خود
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 عليرضا علي خاصي

   
 !آودك تحت حكومت ضد آودك 

 
 سBBال از حاآميBBت سBBياه مBBذهبي در            26بيBBشتر از    

ايران مي گذرد و در طول اين مBدت بجزگرانBي ،          
فقر، بيكاري و فالآت اقتصادي چيز ديگري عايBد        

بBي حقوقBي در اشBكال گونBاگون         .  مردم نشده است   
از جملBBه بBBي حقوقBBي زنBBان ، جوانBBان ،آودآBBان ،              
اقليتهBBاي قومBBي و مBBذهبي وبBBسياري مBBوارد ديگBBر          
بصورت گسترده اي در سطح جامعه به چBشم مBي       
خورد آه در اين ميBان بBي حقوقBي آودآBان بBسيار               
محBBسوس بBBوده و چBBه بBBسا بBBسياري از تBBوده هBBاي              
زحمتكBBش خBBود در دامBBن زدن بBBه ايBBن بBBي حقوقBBي           

 .  سهيم باشند 
٢ در صحفه دامه ا   

٣ در صحفه دامه ا  

٤ در صحفه دامه ا  
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 ادامۀ  تو چه می گويد 

 
ی           ه ـب آه  روزی نوشتم ـک
م و              چ هســت ـي ا ـه حادثه ـه
م       امشب می گويم با آن ـه
ا             ه ـب ی ـک هيچ هستم ، زـن
غم سفر نمی کند و ديگـر     
اق         ه اعــم حرکتی روی ـب

دارد       ی      . درون  ـن ـق ن اـف ـم
ی کشـم          م   .   نفس ـم دوســت

ی در              ـق ده اـف ـن ه آـي در هفـت
رـفت        گور جای خواهد ـگ
م             از ـه ا ـب ، پس فاصله ـم
ر دو            و د ،ـه کم خواهد ـب
ی مــا هــمــه چــيــز را                 

م          ـي ـن ه  :   فراموش می ـک ـک
جنگ اسـت در سـراسـر         
ی در                 دـگ ه زـن ی   ـک ـت گـي
ن       جنگ از منطق و قوانـي

د                کــن ـي ـعت ـم اـب ـت . بمب ـم
روی صحنه دنيا تارـيک      
رق            می شود و رعـد و ـب
انفجار بمب های کوچک    
ا را         ـه و بزرگ آسمان دـل
روشــن مــی کــنــنــد فــقــط          
برای يک لحظه که آنچـه      
را زنــدگــی نــامــيــده مــی         
ر       شود و در امتدادش  دـگ
ای             ادـه رـي بار ودا ع ،  ـف
ه              خفه ، ناله و اشـکـی ـک
رطـوب        سطع زمين را ـم

! می کند ولی نه دل مرا        
در             ن چــق من  شادم   و اـي

دن  .   و حشتناک اسـت        دـي
توده لباسهای شسته نشـده     
ه            ـن زـي ی ـه زوـن دن ـف وشنـي
جــراحــی پــالــســتــيــک در     

ايــران بــيــشــتــر  دلشــوره        
ن               ه ـم ده ای ـب ـن تکـان دـه

م        .   می دهد    ـه ـن باالخـره ـم
روزی بــه وطــنــم  بــاز            
ـــن               ــگــــردم در ايــ ــيــ مــ
ه ای يــا           هــوری امــاـم جــم
د            اـي جمهوری تاجـی  و ـب
ی در            منهم آن روز  جـاـئ

م          ـن . پيکرم را جراحـی ـک
ه          ی ـک بايد باشم در فضـاـئ
رده و           ه ـم پرسش ها  هـم

ی راه    .  خاموشند   همه افـق
مــيــرونــدو دســتــان بـــر            

!  چشــمــان در  پــائــيــزهــا        
ا ،               رگـــه ن  ـب رو ريــخــت ـف
ن                 ا  و اـي الغــه ه ـک ـه ـق قـه
بينوا من غرقه در شـادی      

 .ولی با لبخند نا آشنا 
ر آن شـدی            آی ، اندوه ـب
که از من برون شـوی و         
ا را        من زين بريدگی  دنـي

م    .   تماشا می کنم    اـن چشــم
ران          ارـگ ای ـک در الشه ـه
د و            ی شـوـن عراقی گم  ـم
آوازم  در ظلمت  غضب  

کـرم در     .   شيعه و سنی     ـف
رای آنــان          ره دلسـوزی ـب

ی       .   نمی رود   شيعه ، ســن
            ٌ د ـن ، انسان ، انسان هســت
ی       شيعه ، سنی واژهای ـب

ه      .   مفهوم   دراين دم  وه ـک
چــه قــومــگــرائــی بــا بــال        
هــای مــخــوفــش احســاس       

د            وشـاـن ی ـپ ه    .   مرا ـم ! ـن
ولــــی در       . مــــی روم           

ی           ـم فلسطين هم  توـقف ـن
کــنــم ،ايــنــهــنــگــام کــه بــی        
فــريــاد زيســتــه ام  ، آن             
ه ام و آن               ـت گــف کالم را ـن
کنجکاوی را در رـقص        
رده ام          باد  بيخالی رها ـک
، بديهی است که  وجدان      
ســيــاســی را ايــنــگــونــه            
دلـــداری مـــی دهـــم کـــه          

بــزودی در قــرن آيــنــده            
ار و        نسيم صلح ميان اجـب
عشق به مرگ ، گلوله و       
ده در         سنگ ، گريه و خـن
سرزمين فلسطين  خواهد  

 !وزيد
 غم رهايم گذاشت در  
کوير       و من جهان   
را نگاه می کنم با ديد 
افقی و از ديدن الشه 
های سياه روی آب 

خودم  .دگرگون نمی شوم
را درگير تفکری به حال 
آنان و در واقع کنده شدن   
از خود و به ديگران 
انديشيدن و پرداختن به   
درک علت های وقايع  

من در  . ناگوار نمی کنم  
واقعيت ها  نفس می     
... کشم  نه در فيلم يا اپرا

من حبابی شد ه ام روی 
مردابی که با خورشيد  
ارتباطی ندارد،همهمه  
مردم را نمی شنود و به    
اصطال ح راحتی را  از 
در  . خود سلب نمی کند

وطن هستم با آن سوز 
دلتنگی، در محله 
.  روزهای کودکی 

خاطرات مرا هق هق   
کنان آواز می دهند و من   
.  به سوی انها نميروم    

بی ! اما می روم 
زن همسايه   ! حرکت 

ديرين  را از منظر  
اين  . بيرون نگاه می کنم 

زن برای من کامال  
چرا خودم . غريبه است 

را در مقابل اين سئوال  
بر تن کردن ! قرار بدهم 

کدام جامه دلهره انگيزه  
تر است ، خود فروشی 

....يا فقر؟   

حــدس مــيــزنــيــد کــه چــه          
پاسخی برای شما دارم ؟      
ميان خودم و شما ايستاده     

رخــت :   ام و مــيــگــويــم          
امــا بــه خــودم         !   فــحــشــا  

ت       ـف ر  "   خواهم ـگ ـق و . . . . ـف
ن ژسـت              منم شـاد ا ز اـي

ــه       ــاـن ــی خـــواـه ــرـق در !   ـت
راديوهای شهرم استکهلم   
اری           ـم ـي ن ـب به بررسی اـي

شعار .   جامعه می پردازم  
هــای فــريــبــنــده در جــار         
ن             ـي ن غـده چـرـک چوب اـي
ز         ـي سر می دهم و خودم ـن
ه         بر اين باور می شوم ـک
بــراســتــی مــن از زنــان           
ی          ت ـم اـي خودفروش حــم

ولــی بــا تــبــلــيــغــات       .   کــنــم
ی سـازم  کــه             واری ـم دـي
ز      حقيقت نظام نفرت انگـي
اـيش          طبفاتی در واژ ه ـه

چــرا  کــه     . آشــکــار نشــود  
شـــکـــافـــتـــن و بـــررســـی       
عوامل فحـشـا ، دزدی ،          
ای           ت ـه قتل من را به عـل

ن  .   اساسی می رساند     بدـي
معنی که بايد عمودی گام    
ــت              ــردارم و در جــــه ـب
اندرون پريشـان خـودم ،        
ديشـه            وت اـن به سـمت خــل
،و تيرگی آسمان اوين را     
دان               ـي م ، از  ـم تقسيز کـن
ظـاره       محله گذر کنم ،به ـن
رفــتــن نــفــســی ، نــفــســی          
ن جـام         ،هراسی و شکســت

ا دزدی      !   حياتی     قاتلی ـي
م     . جان داد    اما من به راـه

ادامه خواهم داد  و  در           
مقام يک انسان اجتماعـی     
ســرمــنــشــا  تــيــره روزی       
فــاحشــه هــا و دزدان ،             
رداران را        ـب قاتالن ،کالـه
ــای           ــای ـه ـــه ــحـــراـن ــا ـب ـب
ود         ـب ـم ی وـک سالهای کودـک

ی        وه ـم های اجتماعی جــل
دهم  تا مقاصد سياسـی و      
اهداف جمهوری اسالمی   
ـــاوت و              ـــورد قضـــ ــ ـم

م         دـه ارزيابی خود قرار ـن
اری از            ابســي و خود را ـب
گـی ،        ـن نابسامانيهای فرـه
صـادی            ـت اجتماعی  و  اـق
وفــق مــی دهــم   تــا در               
ت       شهر استکهلم  شخصــي
ی از            زه انسـاـن ـن سالم و ـم
ـــان              ــ ــ ــ ــ ـــودم نشـ ــ ــ ــ ــ خـ

م  !!    . بدهم   بايد احتياط کـن
و از کــارگــر کــه بــرای          
ان           ن جــه بقای خـود دراـي
ی      هستی می ستيزد، سخـن

از آن کــارگــر      .   نــگــويــم   
ه          ت ـک ـف سرکش صنعت ـن
روزی      با نافرمانيها در پـي
ذاشـت ،             ر ـگ ـي اـث انقالب ـت
کــارگــری کــه خــروشــش      

بــازوی انــقــالبــهــا اســت           
ه       اين تقصير من نيست ـک
ميخواهم آرام باشـم ،  و          
ار غ از              ی دارم ـف اـي روـي
اعــتــراض و شــورش ،          
ه  دور از آن               ی ـک اـي دنـي
 کوچه های خاکی است ،

، دور از آن صــورت             
ه          های  کوچک  کثـيف ـک
معنای نيمکـت ودرس و       
زنــگ تــفــريــع را نــمــی           
ره               ه چــه جـا ـک د، آـن ـن فهـم
ی             را ـم کـاری ـم ـي کريه ـب
ترساند، تجمع بی عدالتی    
ای                 ـن ـع ه ـم ر ـب ـق ق  ـف مطـل

ق     ی را        !   مطـل دـگ ن زـن ـم
ر           می خواهم  بـيش از ـه
دن           وشــي چيز ديگـری ، ـپ
قــبــای قــدرت و نشــســتــن        
ر         ی اـگ روی صندلی  حـت
اـنگ درد            کور شـوم و ـب

.           در جــانــم چــنــگ نــزنــد         
٣ در صحفه دامه ا     
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٤٢شماره    

 ادامۀ  تو چه می گويد
 

ه                 ا ـب روم   ـت ـي ميدوم ، ـم
چــنــگ آورم شــهــرت را       
فــارغ از مــردم مــحلــه ،         
اعــتــراضــات کــارگــری        
ری  و          ارـگ تشکل های ـک
ط          د شـراـي بدون هيچ تردـي
و مســــائــــل دردنــــاک             
کــارگـــران هـــمـــشـــهـــری     
وه       رامعقول و منطقی جــل

ــم     ــی دـه عـــوارض ! !     ـم
کــمــبــود  ( دردنــاک فــقــر       

ـــيـــدايـــش        ـــامـــيـــن و پ ـــت وي
بــيــمــاريــهــای نــاگــوار ،          
ر         ـي اـث نرسيدن پروتين و ـت
در رشد ذهنی و اعضای     

الل حـواس        –بدن    –اخــت
 –تعيير نوسان شخصيت    

ـــيـــر روابـــط افـــراد        ـــعـــي ت
بــيــســوادی ،     –خــانــواده     
بيرنگ شـدن    –افسردگی  
خشونت عليه    –مهربانی  

جـاوز        ان ،ـت زنان و کودـک
، فــروش اعضــای بــدن         
ه        ،افزايش مشاغل حـاشــي

دســت فــروشــی ،        (   ای   
ری ، خـود             وـک کلفتی ، ـن

اد    . . . .   )     فروشی و  ـي ،اعــت
، دزدی ، بــی حــقــوقــی           
ســيــاســی و اجــتــمــاعــی ،       
ت        برجسته شدن نقش ســن
ــــب و                    ــــذـه ــــا و ـم ـه

ن ،     . . . . )     حودکشـی           ـم
ز  را  و خـود                  ه چــي هـم
ه ام            سـاـي ـم فروشی زن ـه
ر      و شرايظ اسفناک کارـگ
ودن             ـب م را، ، ـن رـي همشــه
ی      حداقل امکانات بهداشــت
ت         ـي ـن و آموزشی ،نبود اـم
شـغــلــی ، عــدم پــرداخــت        
دســتــمــزدهــا  وفــحــشــای        
وب و           ا، سـرـک همسايه ـه
ی را              اـت ـق م طــب تخفير ظــل

ر                       . تحمل می کنم     زيرا اـگ

رای               م ، ـب داـن ا را ـب ـه علـت
رفيقم بازگو می کنم و او      
بــه ديــگــری، و تــا آنــجــا          
ه             م رـفت  ـک ـي پيش خواـه
يــک نــيــروی اجــتــمــاعــی      

ـبش     .   بوجود  آيد     يک جــن
،فريادی   فتح مدارس  ،       
بــيــمــارســتــان هــا ،بــاهــم         
ر      ـب ـن ميرويم تا تاج ها و ـم
ـــيـــم،از            هــا را  بســـوزان
م ،             رون  شـوـي ـي عادتها ـب
آزاد از تــکــرار فــاجــعــه          
ـــر تـــرس از             ـــه ب ـــب ،غـــل

اما من در     . انقالبی ديگر   
م         ـل کــه واقعيت جاری اســت
ه در           زندگی  می کنم ، ـن

مــن قــلــم   . قصــه و شــعــر       
نــاپــاک دارم ، نــه قــلــم              

، حــبــابــی در      ! !   مــبــارز   
 .خاموشی مرداب 

من خود  !کيستم من  
چگونه   . نميدانم تو بگو   

بايد زيست ، در خود ،  
 برای خود ،يا در شريان 
نبض رود موا ج زندگی    

 با تو   
و با  
منهای 
.  ديگر 

نمی 
دانم ، 
تو 
! بگو   

 
 استکهلم

2005/10/03     
.............................. 

آودك تحت حكومت ضد 
 !آودك 

 
آودآBBاني آBBه در خBBانواده     
هاي آارگري به دنيا مBي    
آينBBBBد ، بيBBBBش از ديگBBBBر          
آودآBBBBBBان در معBBBBBBرض      
انBBBBBواع آمبودهBBBBBا وبBBBBBي     

حقوقBBBي هBBBا قBBBرار مBBBي         
مثBBBBًال ناتوانBBBBي    .  گيرنBBBBد   

والBBBدين درخريBBBد انBBBواع      
غBBذاي مخBBصوص نBBوزاد    
و تغذيBBBBه ناآBBBBافي مBBBBادر       
جهت شير دادن به بچه ،     
خود باعBث مBي شBود آBه          
نBBBوزاد از همBBBان اوايBBBل        
تولBBدش بBBا آمبBBود غBBذا و        
انBBBواع ويتBBBامين مواجBBBBه      

البته نبايد فراموش .  شود  
آBBرد آBBه بBBسياري از ايBBن      
آودآBBBBBان بBBBBBدليل نبBBBBBود       
امكانBBBBBات بهداشBBBBBتي در      

 .وهله تولد مي ميرند 
سBBالهاي زنBBدگي آودآBBان     
با نبود امكانات زيستي و     
تفريحي سBپري مBي شBود       
عBBBالوه بBBBرآن بBBBه نBBBسبت      
وضBBBBعيت جنBBBBسي خBBBBود     
دچBBBار انBBBواع تبعيBBBضات     
. جنسي قرار مBي گيرنBد        

اگرآودك دختر باشBد آBه       
از همان روز تولBدش بBه       
دليل سنتها و افكBار عقBب     
افتBBاده داخBBل جامعBBه آBBه        
ناشي از تفكBرات مذهبBي       
مي باشد مورد بي مهري   
قBBBرار مBBBي گBBBيرد و بBBBه          
عنوان موجBودي اضBافي      
در خBBانواده شBBناخته مBBي       
شود و هر يBك از مBردان      
خBBBانواده حBBBق تBBBسلط بBBBر      
تمامي رفتار آودك را به     

اگBBر بBBه    .  خBBود مBBي دهBBد     
دقBBت بBBه مBBسائل جامعBBBه        
بنگBBBريم متوجBBBه خواهيBBBم    
شد آBه خBانواده و جامعBه        
هرآBBدام بBBه نحBBوي روي      
آBBودك دخBBتر تBBاثير منفBBي     
مBBي گذارنBBد آBBه در راس      
ايBBBBن عوامBBBBل ، دسBBBBتگاه      
مBBذهب حكمفرمBBاني مBBي      

 .آند 

تبعBBBBض در بيBBBBن پBBBBBسر        
ودخBBتر در اآBBثر خBBانواه       
هBBا محBBدوديتهاي زيBBادي      
سBBBBر راه دخBBBBتران مBBBBي       
گذارد از جملBه در طBرز       
لبBBBاس پوشBBBيدن ، حBBBرف      
زدن ، روابBBBBBط وآلBBBBBي         
موارد ديگر آه از همBان      
سBBنين آودآBBي بBBه دختBBر        
مي آموزند عمل مي آنBد       
ودرواقBBع دخBBتران را در     
جهBBت پBBرداختن بBBه آBBار        
بچBBه داري و خانBBه داري      

 . تربيت مي آنند 
آودآان در خانواده هBاي      
آBBارگري بBBا بBBسياري از       
آمبودهBBBBBBBBBاي رفاهBBBBBBBBBي    
،آموزشBBBBBي و تفريحBBBBBي      

از .  مواجBBBه مBBBي شBBBوند        
لحBBاظ بهداشBBت و درمBBان     
بBBا بBBي امكانBBاتي شBBديدي        
روبBBBرو هBBBستند و انBBBواع      
بيماريهBBBا بBBBه سراغBBBشان     
مBBBBBي رود ، هيچگونBBBBBه        
امكانBBBBات تفريحBBBBي آBBBBه       
الزمBBBه زنBBBدگي آودآBBBان     
مBBBي باشBBBد وجBBBود نBBBدارد      
وآBBBودك مجبBBBور خواهBBBد    
بود تا به آوچه و خيابBان       

 . پناه آورد 
جBدا شBدن آودآBان دختBر        
و پBBسر از هBBم ، حجBBاب          
اجباري بBراي دخBتران ،       
آموزش فرهنگ اسBالمي    
، نشBBBستن در آالسBBBهاي       

 60 تBا    50درس آه گاها    
. نفBBر دانBBش آمBBوز دارد         

بودن مدارس چند شBيفتي     
همBBBBه وهمBBBBه از جملBBBBه         
دوران رفتBBن آودآBBان بBBه     
مدرسBBه مBBي باشBBد آBBه بBBا        
وجBBBود ايBBBن بBBBسياري از       
آودآBBBان خBBBانواده هBBBBاي      
آBBBBBارگري و زحمتكBBBBBش     
شانBBسي بBBراي رفتBBن بBBه        

مدرسBBه برايBBشان فراهBBم      
نمBBي شBBود ايBBن دسBBته از         
آودآBBBان بBBBه دليBBBل فقBBBر         
خانواده مجبور مي شBوند   
آBBBBه از سBBBBنين بBBBBسيارآم      

. مBBشغول بBBه آBBار شBBوند        
آارهBBاي طاقBBت فرسBBائي     
آه براي جسم نحيف آنها      
بBBBسيار سBBBخت و دشBBBوار      
است از جمله ايBن آارهBا       
مBBBBBBي تBBBBBBوان آBBBBBBار در         
آارگاههBBBBاي صBBBBنعتي ،      
مكBBانيكي ، قBBالي بBBافي ،         
تراشBBBBBكاري ، نجBBBBBاري       

آار در  .   را نام برد …و
اين نBوع محلهBا اآBثرًا از         
سBBBاعات آBBBاري زيBBBادي       
برخBBBBBBBوردار اسBBBBBBBت و       
آودآBBBان در ايBBBن محلهBBBا      
اغلب بBا تBوهين و تحقيBر         
و آتBBك آBBBاري از سBBBوي        
صBBBBBاحب آBBBBBار مواجBBBBBه     
هBBBBستند و در ضBBBBمن از        
هيچ نوع امنيBت شBغلي و       
پوشBBBBBBBBBBBش درمانBBBBBBBBBBBBي     

آري .  برخBBوردار نيBBستند   
سرنوشت اين آودآان بBه     
جBBاي فBBرا گBBرفتن علBBم و        
دانBBBش ، آBBBار در انBBBواع        
آارگاههBBBا وآBBBار طاقBBBت     

اما آن دسBته    .  فرسا است   
از آودآBBBاني آBBBه شBBBانس      
بهBBBBBتري دارنBBBBBد و بBBBBBه         
مدرسBBBه مBBBي رونBBBد نيBBBز      
چBBBBBBBBBBيزي آمBBBBBBBBBBتر از         
سرنوشت ديگBر آودآBان      
نيست و به جاي پرورش     
خالقيتهBBBBا و توانائيهBBBBاي      
خBBBود ، بBBBBا خرافيBBBات و         
آموزشBBBBهاي مBBBBذهبي در     
 مدارس روبرو مي شوند  

٤ در صحفه دامه ا  
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٤٢شماره    

 ادامۀ  تور سخنرانی هما ارجمند در اروپا
 

 آه در زير تاريخ و محل سخنرانيها در 
برای . پنج آشور اروپا آمده است

اطالعات بيشتر ميتوان با سازماندهندگان 
 برنامه در هر آشور تماس گرفت۔ 

 
October 19,20, 05   London, 
England Time: 6 PM  
Where: Conway Hall, 25 Red 
Lion Square, London WC1 

  هما ارجمند،آذر ماجدی: سخنرانان
:آذر ماجدی  

azarmajedi@yahoo.com  
or 44 7789801250 
October 21, 05   Frankfurt, 
Germany Time: 5.00 PM  
 
Where: Frankfurt University  
(Labsaal ), Bockenheimer 
warte 121 
 

    هما ارجمند،مينا احدی: سخنرانان
 
:شهناز مرتب  nshm44@aol.com 

or 491729716227 
 
:شهال خباززاده  

shahlaxabazzade@aol.com 
or 49(0)1637391032 
 
October 23, 
05     Amsterdam, Nether-
lands Time: 1:00 PM  
 
Where: Amsterdam, Stad-
houderskade 89, 1073 AVE  
 
 فرشته مرادی:
 f_moradi@hotmail.com  
or 31-653927059 
 
:پريسا پوينده  

parpoyande@yahoo.com  
or 31-646614147 
October 24, 05    Paris, 
France Time: 6:30PM 
Where: A.F.R.I.C.A 93 3 
Place Georges Braque 93120 
La Courneuve 
Press conference on Oct 25 
at: 11:15-12:45 AM 
Where:146 rue Montmartre 
75002 (parking de la Bourse) 
Jocelyne Clarke: 
jrc00@noos.Fr or 684561360 
October 26, 05      Lyon, 
France Time: 6.00 PM 
Press conference at 11.00 
AM  
Where: Lyon, Le Jardin 
d'Elles 332 rue Garibaldi 
69007  
Regards de Femmes,  
regardsdefemmes@chello.fr  
Michele Vianes: michele-
vianes@chello.fr  
or 6 10 39 94 87 
October 27, 05      Marseille, 
France 
Le collectif droit des femmes 
13 
October 29, 
05      Stockholm, Swe-
den  Time: 11.00 AM 
Where: Stockholm, Folkets 
Hus Arsta 
:مهين عليپور  

mahin_alipour@yahoo.se  
or 46707777313 

 
آمپين بين المللی عليه دادگاههای 

 اسالمی در آانادا
 ٢٠٠۵ اآتبر ١٢

. 

 
 ...ادامۀ آودك تحت حكومت  ضد کودک

 
 آمBBBار رژيBBBم نBBBشانگرآن اسBBBت آBBBه تعBBBداد           
بBBسيارزيادي از آودآBBان بBBي سرپرسBBت در        
خيابانها گذران مي آنند اآBثرًا ايBن آودآBان           
اسBBير بانBBدهاي اعتيBBBاد ، فحBBشا ، بانBBBدهاي            
دزدي و قاچاق هستند ، البتBه ايBن پديBده هBا               
خود در سطح دنيا نيز آمBار و ارقBام بBسيار             

 .   چشمگيري برخوردار است 
آودآBBان ، ايBBن سBBرمايه آينBBده متاسBBفانه در            
زيرقBBوانين پوسBBيده مBBذهبي ونظBBام اسBBالمي       
ايران بشدت دچار نBاماليمتي هBا شBده انBد ،            
شادابي و طراوت آودآيشان جBاي خBود را          

 .به سياهي و فرسودگي داده است 
آودآBBان بايBBستي ازتمBBامي امكانBBات زيBBستي       
از جملBBBBه امكانBBBBات پزشBBBBكي ،تفريحBBBBي ،           
آموزشي و مBسكن برخBوردار باشBند و ايBن            
جامعBBه اسBBت آBBه بايBBستي جهBBت پBBرورش و         
زندگي آودآBان از تمBامي جوانBب امكانBات           

بايBد آمBوزش هرگونBه      .  الزم را تامين نمايد  
فرهنBBگ مBBذهبي در مBBدارس قطBBع شBBود ،             
اعمBBBBBBال هرگونBBBBBBه خBBBBBBشونت ، توهيBBBBBBن           
. وتحقيرنBBBسبت بBBBه آودآBBBان ممنBBBوع شBBBود         

شBBرايط حBBاآم در ايBBران آينBBده آودآBBان را             
دچار مخBاطره خواهBد سBاخت و جامعBه از             
بسياري لحاظ داراي فقرسياسي و اجتماعي    
، فرهنگBBBي ، اقتBBBصادي خواهBBBد بBBBود و تBBBا           
. زمانيكه آودآان از هر لحاظ تامين نشوند      

هيچگونBBه اميBBدي بBBه آينBBده اي بهBBتر بBBراي             
آBارگران زحمتكBشان    . آودآان نخواهد بود  

بايستي در مبارزات خود مطالبBات مربBوط         
بBBه حBBق و حقBBوق آودآBBان را جهBBت تاميBBن            
رفاه اجتماعي آودآان به ميان مي آورنBد و     
از آن دفBBاع آننBBد چBBون هميBBن آودآBBان را              
جهت تامين رفاه اجتماعي آودآان بBه ميBان      
آورنBBBد و از آن دفBBBاع آننBBBد چBBBون هميBBBن                
 آودآان ، آيندگان جامعه را رقم خواهند زد
                                       ! 

                                        
 عليرضا علي خاصي 

 انگلستان   _ لندن 


