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٥٧  شماره  

 زندگی شاد، امن و خالق حق مسلم کودکان است

امير توآلى: سردبير   ٢٠٠٧، ژوئن ١٣٨٦خرداد   

١٠ادامه صفحه   

 امير توآلى
 

سى خرداد سال شصـت را       
بيش از هفتاد درصد جامـعـه       
ايران به دليل سـن آـم بـه           

چشم نديده است، اما همه مـردم راجـع بـه              
اينروز سياه، راجع به اينروز آشتارهاى دستـه        

سى خرداد سال شـصـت      .   جمعى شنيده اند  
روزى .   روز تثبيت جمـهـورى اسـالمـى اسـت           

استكه با آودتايى خشن، با اعدامهاى دستـه   
جمعى و با آشـتـارى بـى رحـمـانـه، نسـل                 
معترض، نسلى انقالبى را به خون آشـيـدنـد          
تا ضد انقالب اسالمى را به جـامـعـه انـقـالب              

 . آرده ايران تحميل آنند
در سى خرداد دهها هـزار نـفـر در سـراسـر                
آشور وحشيانه بازداشت شدند و هزاران نفـر       
در همان ساعات اوليه دستگـيـرى بـه دلـيـل              
مقاومت و دفاع از اهداف انقالب و مقـابلـه بـا             
اين اوباشان به جوخه هـاى اعـدام سـپـرده              

 . شدند
 سال  ١٨در اين روز هزاران آودك و نوجوان زير         

نيز بازداشت گرديدند، صدها نفر از آنان اعـدام         
شدند و يا در سياهچالهاى رژيم اسالمى زيـر         
شكنجه هايى سبعـانـه و قـرون وسـطـايـى               

هـزاران  .   سالها زجر آشـيـدنـد و پـوسـيـدنـد              
نوجوان پرشور، انقالبى و خواهان تـغـيـيـر در             
سى خرداد شصت به ناگهان ناپديد شدنـد و          
خانواده هاى نگرانشان در جستجوى آنان بـه         
بيمارستانها به پزشكى قانونى ها و بـه هـر             
مكانى آه فكرش را ميكردند، سر زدند، غافـل         
از اينكه آودآان عزيزشان در وحشيانـه تـريـن           
شرايط، در سياهچال هاى رژيم اسـالمـى در          

ساعاتى بعد در غروب سى     .   اوين ها، اسيرند  
خرداد و روز بعد از آن اسامى اعدام شـدگـان            
. از راديو پخش گرديد و در روزنامه ها درج شـد          

اوباشان اسالمى براى ارعاب جامعه اسامـى       
اعدام شدگان را در بـرنـامـه هـاى راديـو و                   

اعدامهـا  . تلويزيونى در طول روز پخش ميكردند 
هفته ها بدون وقفه ادامه داشـت و بـرنـامـه              

 هاى عادى راديو براى 

، روزى سياه٦٠ خرداد ٣٠  
 

 

تصاوير چنان تكاندهنده است آه هر بيننده اى را ميخكوب ميكند و دل                  
 . هر انسانى را از اين همه وحشيگرى بدرد ميآورد

بيست و چهار آودك سه تا پانزده ساله آه پدر و مادرانشان را از دست                 
در "    پرورشگاهى"داده اند و تعدادى از آنها فلج هستند در باصطالح                 

محل زجرآش آردن و     "  پرورشگاه"اين ظاهرا    .  بغداد نگهدارى ميشدند   
 .نهايتا آشتن اين آودآان بود

 ميتوان تك تك استخوانھايشان را ديد

 زخمھاى پنھان
 سيامك بهارى

 رو در     ، سرکـوچـه مـان      ، در همسایگی ام   ،کنار دستم 
 با مـادرش  ، علی محمد را ميگویم، خانه دارند،روی من 

 مـدام    ، که شب و روزم را چنين به هم دوخته اند        ،زهرا
   ٥ادامه صفحه ....      ،دارند به ذهنم چنگ مياندازند

 

 رفتار با آودآان
 

سازمان عفو بین الملل در تحرکی 
 بیسابقه علیه اعدام کودکان در ایران
جمھوری اسالمی تنھا کشوری است که کودکان را 

 به مرگ محکوم می کند
 

سازمان عفو بين الملل در گزارش امـروز    
آخـریـن جـالد      " خود بـا اطـالق کـردن            

به جمهوری اسالمـی، اعـدام       "   کودکان
کودکان را توسط حکومت اسـالمـی بـه          
شدت محکوم کـرد و خـواهـان تـوقـف               
فوری اجرای احکام اعدامی شد کـه در         

.  سال بودنـد   18زمان صدور، متهمان زیر     
این اولين باری نيست که سازمان عـفـو     
بين الملل بـه اعـدام کـودکـان تـوسـط               

ــوری اســالمــی       ــه ــم ج
٣ صفحه   

٢ صفحه   

٩ادامه صفحه   

 نان و آهن و دارو
  ٧ صفحه 

اونسا هفده ساله را از 
 پنجره پرتاب کرده و کشتند 

  ٤ صفحه 



 

 

 دبیر 
 کودکان مقدمند
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barnenforst@hotmail.com 
Tel: 0046-708526716 
Fax: 0046-706199054  
Address: Barnen Först 

Box 48 
151 21 Södertälje 

Sweden 
 
 

 سردبير
 نشريه فارسى
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 ١٥نشريه فارسى هر 
روز و نشريه به زبان 

سوئدى ماهانه منتشر 
ميشوند و از طريق 

سايت آودآان مقدمند 
 در دسترس ميباشند

 دست مذهب از زندگی کودکان کوتاه

 فرزاد اديبى
 آارشناس 
 تعليم و تربيت

٢صفحه    ٥٧شماره  کودکان مقدمند 

آودآان مقدمند را در شھر و 
! يا آشور خود تاسيس آنيد  
اگر شما هم به 

مشقات آودآان فكر 
مى آنيد، اگر شما 
هم معتقد هستيد 

آه اين دنيا را ميتوان 
امن تر، زيباتر و قابل 

تحمل تر براى 
آودآان آرد، پس به 

.ما بپيونديد  
نهاد آودآان مقدمند 

سازمان همه 
آسانى استكه 
زندگى بهترى را 

شايسته آودآانمان 
با فعاليت . ميداند

متشكل و 
هدفمندمان ميتوانيم 

دنياى بهتر براى 
. آودآانمان بسازيم

به آودآان 
! مقدمند بپيونديد  

بطـور عـمـومـی بـایـد بـگـویـم کـه                   :   فرزاد ادیبی 
متاسفانه در ربطه با سکس حـرف زدن در حضـور               

شاید در  .   کودکان در مدارس و یا خانه، ممنوع است       
خيلی از کشورها مثـآل کشـورهـای اروپـایـی ایـن                
ممنوعيت در هيچ کجای قانون به آن اشـاره نشـده            
باشد اما قانون نانوشته ای وجود دارد که حرف زدن          

بسياری از پـدران و       .   در این باره را ممنوع می  کند       
مادران و همچنين معلمين و کارشناسان تعـلـيـم و            
تربيت خود را ناخواسته و ناآگاهنـه سـانسـور مـی           

اما کشورهایی هم هست که  قانونآ مـمـنـوع    .   کنند
است و اجازه نيست که در مدارس و مهد کودک ها           
در باره سکس برای کودکـان حـرف زد و بـه آنـان                   

همچنين در همه دنيا پدران و مادران و . اطالعات داد
همچنين مسؤالين امور تعليم تربيتی وجود دارند که 
معتقدند نباید اطالعاتی در باره سکس در اخـتـيـار             

د سکسولژی یـکـی     ئ در کشور سو.   کودکان قرار داد  
اما در همين حـد مـی        .   از درس های مدارس است    

یعنی اینکه در حد اطالعات دادن در رابطـه بـا            .   ماند
آميزش جنسی، عادت ماهانه دختران و چـگـونـگـی          

یعنی بحث و تـبـادل        .   استفاده از کاندوم، می ماند    
نظر در باره سکس و نقش آن در زنـدگـی انسـان،               

بسته به نظر شخصی معـلـم       .   کمتر اتفاق می افتد   
ایـن  .   ممکن است بحثی واقعی و مفيـد در بـگـيـرد          

و اگر پـداگـوگ     .   بحث اما در مهد کودک اصوآل نيست      
با سؤال کودکان مواجه نشود، بحثی در ایـن بـاره              

چند مـاه پـيـش در مـجلـه مـاهـانـه                   .   نخواهد کرد 
کارشناسان تعليم و تربيت بحثی در گرفته بـود کـه            
چگونه می توان این تابو را در مدارس و حتی مـهـد              
کودک ها شکست که بـتـوان بـطـریـق عـلـمـی و                   

یـک مـوج     .   آگاهانه ای این بحث ها را به پيـش بـرد           
مقاومت در برابر این بحث  هست که مخالف بـحـث            
. آزاد در مدارس و مهد کودک درباره سـکـس اسـت            

یکی از از دالیلی که از طرف مخالفين مـطـرح مـی              
شود این است که کودکان خرد سال نمی فهـمـنـد            

 سکس چيست و 
 

. درباره سکس حرف زدن، به آنها آسيب خـواهـد زد       
این مخالفين درنظر نمی گيـرنـد کـه در هـر سـن                  
معينی کودکان سؤالهای معين و مشخصی در بـاره         
سکس، جنسيت خود، شکل آلت تناسلی خـود و           

 رفتار با آودآان
ــاره         ــان درب ــودک اطــالعــات ک
سکس چقدر باید باشد؟  در        
رابطه با جنـسـيـت کـودکـان،          
ــه              ــزش چ ــي ــس و آم ســک
اطالعاتی و چه موقع مناسب     
است به کودک داد؟ آمـوزش        
سکس در مدارس باید چگونه     

 باشد؟

روابط آميزشی پدر و مادر خود دارند که بـایـد بـر               
حسب همين سؤالهای کودکان، بـایـد بـه آنـهـا               

مطلب بر اسـاس سـن       ئ ه   شيوه ارا .   اطالعات داد 
باید توجه کرد که از چه کـلـمـاتـی           .   کودکان است 

 . استفاده می کنيم
در جوامعی مانند ایران، قضييه بسـيـار مـتـفـاوت             

قوانين اسالمی از یکسو و سنتهای عقـب     .   است
افتاده جامعه از سوی دیگر مانع اطالعات دادن به         

کـودکـان،   .   کودکان درباره سکس بطور کلی است     
نوجوانان و جوانان در کشوری مـانـنـد ایـران، بـر                
حسب امکانات خود و منابع پيرامونی خود، جواب        
. سؤالهای خود درباره سکس جستجو می کنـنـد        

این که این جوابها درسـت اسـت و یـا حـداقـل                   
در ایران نه تنها    .   مناسب است، بحثی دیگر است    

حرف زدن درباره سکس تابو است بلکه جرم هـم          
قوانين اسالمی مانع بزرگی در برابر آگاهـی        .   دارد

جامعه بطور کلی و کودکـان و نـوجـوانـان دربـاره                
با این مقدمه سعی کردم بحث را        .   سکس است 

در شماره بعد جواب سؤالها را بـررسـی          .   باز کنم 
 .  خواهيم کرد

 خطاب به نمایندگان مجلس سوئد
 آیا شما هم این خبر هشدار دهنده را شنیدید؟
 ،در یک مدرسه آمـادگـی اسـالمـی در دانـمـارک               

هئيت مدیره مـدرسـه کـه اکـثـرا اعضـای حـزب                   
اسالمی التحریر هستند کودکان پسر و دختر را از          
بازی کردن با یکدیگر و نقاشی کشيدن و رقصيـدن          

و همـه ایـن اقـدامـات کـودک             .   ممنوع کرده بودند  
مـا  "   آزارانه تحت عنوان این صورت گرفته بـود کـه             

نمی خواهيم کودکانمان با فرهـنـگ و ارزشـهـای             
خـوشـبـخـتـانـه       " !   حاکم بر جامعه غربی بار بيایـنـد       

کمون کپنهاک با اطـالع از ایـن مسـئلـه کـنـتـرل                   
مدرسه را در اختيار خود گرفت و بـا ایـن مـقـررات                

 .کودک ستيزانه مقابله کرد
ما فکر می کنيم که این خبر برای همه ما هشـدار     

هشدار دهنده است چرا که دارد به       !   دهنده است 
همه ما می گوید که مدارس اسالمی چـقـدر بـه              

چقدر فاجعه آمـيـز اسـت        .   حال کودکان مضر است   
که از سنين کودکی بين کـودکـان حصـار جـدایـی               
جنسی ایجاد کرد و آنها را از با هم بـودن مـحـروم               

چقدر جای تاسف و انزجار دارد که کودکان را         .   نمود
از موسيقی و رقصيدن و نقاشی کردن که طبيعی         

اگـر اسـم     !    محروم کـرد    ،ترین ابزار تفریح آنهاست   
این کودک آزاری نيست پس چيست؟ متـاسـفـانـه      
این کودک آزاری در قلب اروپا دارد صورت می گيـرد           
. و شما قانونگذران در پيدایش آن سهيم هسـتـيـد          

سهـم شـمـا قـانـونـگـزاران در سـوئـد و سـایـر                        
کشورهای اروپایی در این کودک آزاری ایـن اسـت           
که اجازه داده اید که مدارس اسـالمـی فـعـالـيـت               

اجازه داده اید کـه کـودکـی         .   قانونی داشته باشند  
که اصوال مذهبی ندارد بر پيشانی اش مـهـر یـک             

اجازه داده ایـد کـه تـحـت           .   مذهب معين را بکوبند   
" فرهنگ و باور مذهبـی والـدیـن        " عنوان احترام به    

کودکان از حقوق پایه ای و بدیهـی جـهـانشـمـول              
٤ صفحه  شما مجوز . خود محروم شوند  

 



  

٣صفحه   ٥٧شماره  کودکان مقدمند   

!با اعتراضاتمان مانع اعدام آودآان شويم  

محمد نوجوانی دیگر که به طناب دار 
 !سپرده شد

محمد زمانی که در یک دعوای ساده و بچه گانه دوست هم            
بـعـد از     .    سال داشـت   16سن سالش را به قتل رساند فقط        

چهار سال حبس در زندان عادل آباد شـيـراز، وی را اعـدام                  
مادر محمد بی خبر از همه جا، با یک تلفن هـم بـنـد                .   کردند

محمد به زندان مراجعه می کند و خـبـر اعـدام پسـرش را                   
اینهمه بيرحمی و شقاوت در حـق مـادری           .   دریافت می کند  

که چهار سال اميدوار نشسته بود که نوجـوانـش بـه خـانـه                 
مادر محمد می   .   برگردد، فقط از جمهوری اسالمی برمی آید      

پرسد آیا من حق نداشتم که حداقل یکروز  قـبـل از اعـدام                  
 .محمد خبردار بشوم؟

 

جمهـوری اسـالمـی در ایـن دو هـفـتـه                  
حداقال سه جوان را که در هـنـگـام وقـوع             

 سال داشته اند را به طـنـاب          18جرم، زیر   
کميته بين المللي عليه    .   دار سپرده است  

اعدام ايـن اعـمـال جـنـايـتـکـارانـه رژيـم                   
جمهوري اسالمي را به شـدت مـحـکـوم            
ميکند و اعالم ميکـنـد اعـدام کـودکـان و               
. نوجوانان بـایـد بـالدرنـگ مـتـوقـف شـود               

کمپين بين المللی عليه اعدام کودکـان و         
نوجوانان درایران را بايد گسترده تر و قویتـر        

تا کنون گروه ها، سازمانها و شخصيتهای فـعـال          .   پيش ببريم 
. حقوق بشر بسياری از ایـن کـمـپـيـن حـمـایـت کـرده انـد                      

نمایندگان احزاب و پارلمانهای اروپایی بطور گستـرده از ایـن             
سازمان عفو بين الـمـلـل، در طـی            .   کمپين حمایت کرده اند   

اطالعيه های بارها اعدام کـودکـان و نـوجـوانـان را درایـران                   
ایران تنها کشوری اسـت کـه در سـال             .   محکوم کرده است  

 ساله صـادر و اجـرا         18گذشته حکم اعدام برای کودکان زیر       
 .کرده است

 

کميته بين المللی عليه اعدام در هـفـتـه اخـيـر دسـت بـه                    
فعاليتهای گسترده ای زده است که گزارش این فعاليتهـا در            

ما با  .   اطالعيه های جداگانه ای به اطالع مردم خواهد رسيد        
تمام توان تالش می کنيم که جمهوری اسالمی را از طـریـق         
دولتها، پارلمانها و همچنين سازمانهای مدافع حـقـوق بشـر            

مـی تـوان و بـایـد           .   زیر فشار هر چه بيشـتـری قـراردهـيـم           
 .جمهوری اسالمی را وادار به عقب نشينی کرد

 

کميته بين المللی عليه اعدام به همه مردم و فعالين حقوق           
اعدام کودکان را متوقف    " بشر فراخوان می دهد که از کمپين        

به سایت این کمپين مـراجـعـه کـنـيـد و               .   حمایت کنند "   کنيد
نـامـه هـای      .   پيتيشن عليه اعدام کودکـان را امضـاء کـنـيـد              

اعتراضی خود را به پارلمان اروپا، سازمان ملل و مجامع بـيـن            
به هر طریق ممکـن     .   المللی دفاع از حقوق بشر ارسال کنيد      

صدای اعتراض خود به اعدام کودکان و نوجوانان در ایـران را               
 .بلند کنيد
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سازمان عفـو بـیـن الـمـلـل در تـحـرکـی 
 بیسابقه علیه اعدام کودکان در ایران

جمھوری اسالمی عمآل تنھا کشوری است که کودکان را 
 به مرگ محکوم می کند

 
سازمان عفو بين الملل در گزارش امروز خـود بـا اطـالق                

به جمهوری اسالمی، اعـدام     "   آخرین جالد کودکان  " کردن  
کودکان را توسط حکومت اسالمی به شدت محکوم کـرد           
و خواهان توقف فوری اجرای احکام اعدامی شـد کـه در              

این اولـيـن بـاری        .   سال بودند18زمان صدور، متهمان زیر  
نيست که سازمان عفو بين المـلـل بـه اعـدام کـودکـان                  
توسط جمهوری اسالمـی اعـتـراض مـی           

این اعتراض و گزارش جدید امنستی      .   کند
بعد از کمپين گسترده کميته بين امـلـلـی          
عليه اعدام و نازنين افشين جم از یکطرف        
و عقب نشينی جمهوری اسالمی و بردن       
الیحه توقف اعدام کـودکـان بـه مـجـلـس              

ایـن اعـتـراض      .   اسالمی، صورت می گيرد   
عفو بين املل بر این بستر، نه تنها کمپين         

را قـویـتـر      "   اعدام کودکان را متوقف کنيد    "   
می کند بلکه اميد به پيروزی این کمـپـيـن           

 در آینده ای نزدیک را بيشتر می کند
 

د ئ انعکاس گزارش امروز امنستی در مـدیـای کشـور سـو          
تقریبآ تمامی رسانه های معتبر این کشـور،      .   بيسابقه بود 

نماینده عفو بين الملل    .   گزراش امنستی را انعکاس دادند    
د اعالم کرد که این گزارش را برای دولت و پارلمان           ئ در سو 
د ارسال کرده است و خواهان اعتراض آنان به اعـدام           ئ سو

دولت نروژ در هفته پيـش در    .  کودکان در ایران شده است 
رابطه با سنگسار مکرمه ابراهـيـمـی رسـمـآ بـه دولـت                   
اسالمی ایران اعتراض کرد و گفت در صورت عدم لغو ایـن            
احکام سنگسار از سفر نمایندگانش کـه قـرار بـود ایـن                 

نمایندگان .   هفته به ایران پرواز کنند، جلوگيری خواهد کرد       
کميته بين الملل عليه اعدام در مالقات خود با معاون وزیر           

د در بخش خـاور مـيـانـه و افـریـقـای                  ئ امورخارجه در سو  
اعدام کودکان را   " شمالی، ضمن گزارش پيشرفت کمپين      

د خـواسـتـنـد کـه بـه مـانـنـد                 ئ از دولت سو  "   متوقف کنيد 
د از کـمـپـيـن و           ئ قسمت اعظم نمایندگان پارلـمـان سـو        

خواست مردم ایران مبنی بر لغو مجازات اعـدام کـودکـان             
 حمایت کند

 

کميته بين المللی عليه اعدام از کشورهاي اروپایی مـی           
خواهد تا مماشات با جمهوری اسلالمی را بر سـر جـان              
کودکان در ایران به کنار بگذارند و به تـبـعـيـت از صـدهـا                     
نماینده پارلمانهای اروپایی و دولت نروژ، صراحتآ جمهـوری         
اسالمی را به خاطر اعـدام کـودکـان مـحـکـوم کـنـنـد و                      
 خواستار توقف اعدام کودکان و لغو مجازات اعدام شوند
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در .   او يک دختر خندان و پر از شور و حرارت است.    ساله شده بود١٧اونسا تازه  
 . عکسي که براي ما فرستاده اند، اونسا به همه ما لبخند ميزند

از پنجره يک ساختمان و از فاصله هشت متربه زمين پرتاب شده و چهار هفته با 
 در بيمارستاني در   ٢٠٠٧ ماه مه ٣مرگ دست و پنجه نرم کرد، اونساي زيبا روز  

او هـمـانـنـد       .   اونسا امروز ديگر زنده نيست    .   شهر اويس کيرخن آلمان درگذشت    
 .....  ساله قرباني يک قتل ناموسي است١٧دعا ي 

در يک خانواده متعصب اسالمي که از پاکستـان         .   اونسا در آلمان متولد شده بود     
اونسا شاگرد زرنگ مدرسه و يکـي از بـا هـوش تـريـن و                .   به آلمان آمده بودند   

اونسا يکي از محبـوب تـريـن         .   عالقمندترين ها به درس و مشق  در مدرسه بود         
شاگردان در مدرسه و از طرف دوستان و همکالسي هايش بعنوان دختري کـه               

او در خانواده خود نيز بـراي بـرخـي            .   همواره آماده کمک بود، شناخته شده بود      
اونسا بدون حجـاب    .   آزاديها جنگيده و توانسته بود، موفقيت هايي به دست آورد         

او توانسـتـه بـود       .   بود و به همه ميگفت من اين را به خانواده ام تحميل کرده ام             
آخرين بار بر خالف ميل خانواده اش در سفر دسته جمعي با همکالسـي هـاي             

 . خود به شهر ديگري رفته و يک هفته آنجا بماند
اونسا اخيرا در يک مغازه ساندويچ فروشي کار ميکـرد و هـمـکـالـسـي هـا او                        
ميگفتند که برادرش او را به محل کار برده و پس از اتمام کارش او را تـا خـانـه                         

اونسا  .   اونساي جوان يک قدم اجازه نداشت تنها بردارد       .   همراهي ميکرده است  
مخفيانه به يک پسر عالقمند شده و با او رابطه داشت و ايـنـرا پـدر و بـرادرش                 

آنها شديدا با رابطه اونسا با پسري که به او عالقمند شده بـود،               .   فهميده بودند 
 .مخالفت ميکردند، چرا که قول ازدواج او به يک نفر ديگر داده شده بود

اونسا از پنجره حمام به بيرون پرتاب شده و گفته ميشود قبل از اين کار وادارش                
خانواده او ميگوينـد او در        .   کرده اند که يک مايع پاک کننده شيشه را نيز بنوشد          

حال پاک کردن پنجره به بيرون پرتاب شده و دوستانش از يک قتل سازمان يافته               
در مدرسـه   .   در خانواده حرف ميزنند که بصورت پرتاب از پنجره سازمان يافته شد           

او ميگويـد بـه انـدازه         .   مدير مدرسه عالقه اي به پيگيري موضوع نشان نميدهد        
دوستـان اونسـا در       .   کافي مشکل دارند، و نميخواهد اين موضوع را پيگيري کند         

اين روزها توسط يک دختر محجبه که گفته ميشود از اعضاي سازمان اسـالمـي             
مللي گرروش است، همراهي ميشوند و آنها اجازه ندارند با کسي حرف بزنـنـد               

پدر و برادر اونسا از فعالين و مرتبطين با سازمان . و در اين مورد اطالعاتي بدهند
گفته ميشود که مسئولين مدرسـه از        .   افراطي اسالمي مللي گوروش هستند    

طرف سازمانهاي اسالمي تهديد شده اند و بدين ترتيب همه دهـانـهـا بسـتـه                   
شده و سکوت مرموزي در مورد اين قتل در محله و شهر اويسکيرخن در جـريـان          

 . است
حاال از ما خواسته شده است، در اين مورد دخالت کرده و کاري کنيم کـه فـورا                    

 . اين موضوع فراموش نشود
پديده دختران بالـکـنـي در        .   اين واقعه در قلب اروپا و در آلمان اتفاق افتاده است          

بنظر ميرسد سازمانهـاي اسـالمـي ايـن           .   سوئد پديده شناخته شده اي است     
اونسا شايد اولين مـورد ايـن نـوع قـتـل               .   روش قتل را در آلمان نيز پياده ميکنند       
 . نباشد، ولي قطعا آخرين آن هم نيست

ما براي روشن کردن اين واقعه و براي شکستن سـکـوت در ايـن مـورد اقـدام                       
سازمانهاي جنايتکار اسالمي که در قلـب اروپـا قـتـل نـامـوسـي                   .   خواهيم کرد 

اونسا هفده ساله را از پنجره 
 پرتاب کرده و کشتند 

 نقش سازمان اسالمى مللى گوروش در اين قتل چيست؟
 

سازمان اکس مسلم ، براي روشن کردن اين قتل و مقابله با قتلهاي 
! ناموسي خواهد کوشيد  

سازمان داده و با ايجاد فضاي رعب و وحشت و بـا          
تهديد به ترور اين کار را پيـش مـيـبـرنـد، بـايـد بـا                     

 . اعتراض و نفرت عمومي روبرو شوند
سازمان اکس مسلم در آلمان ، مصمـم اسـت در           
اين مورد فعاليت کرده و يکبار ديگر نگـاهـهـا را بـه                
تاريک خانه هايي معطوف کند که جز سازماندهي        
قتل و ترور و جز دفاع از عقب ماندگي و ارتـجـاع و               

 . پوسيدگي کاري نميکنند
 شوراي مرکزي سازمان اکس مسلم

 ادامه  خطاب به نمایندگان مجلس سوئد
چيزی را صادر کرده اید که نه فـقـط بـه نشـاط و                   
تکامل ازادانه بخشی از کودکان نمی انجامد بلکـه         

آمـوزشـی کـه      .   لطمات جدی بر آنها وارد می کنـد       
ذهن جستجو گر کودک را در دگم ها محصور مـی            
کند و از همان سنـيـن کـودکـی رسـم تـبـعـيـض                    
جنسی را به آنها می آموزد و به نفـرت مـذهـبـی               

 چه چيز مثـبـتـی بـرای          ،درميان آنها دامن می زند    
کودک دارد؟ چرا آن حقوقی را که بـرای بـيـشـتـر                 
کودکان قائل هستيد برای بخش دیـگـری از آنـهـا              
قائل نيستيد؟ مگر نه این است که کودک ، کـودک           
است و مسلمان، یهودی و مسيحی ندارد؟ مـگـر           
حقوق کودک جهان شمـول نـيـسـت؟ چـرا حـق                 
کودک در برخورداری از یک آموزش سکوالر زیـر پـا             
گذاشته می شود؟ اگر چنين اتفاقی به اصـطـالح           
برای کودکان ،، خودی،، می افتد بر افروخته نمـی          

 .شدید؟ و به فکر انجام کاری نمی افتادید
 

مدارس اسالمی را   .   از نظر ما راه حل روشن است      
امروز .   مدارس مذهبی را ممنوع کنيد    .   تعطيل کنيد 

در سوئد دهها مدرسه اسالمی وجود دارد و بـاور       
کنيد که همان سناریوی که در مـدرسـه آمـادگـی             

 اینجا هم دارد هـر روز روی            ،دانمارک اتفاق افتاد  
مسئله دفـاع    .   حقایق را زیر فرش نکنيد    .   می دهد 

مـنـافـع و مصـالـح          .   از حقوق کودک در ميان است     
به حمایت  .   کودکان بر هر منفعت دیگری تقدم دارد      

 .از کودکان برخيزیم
 ،حسن صالحی کریم شاه محمدی
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 ادامه زخمهاى پنهان

 
 همين   ،راستش ازشما چه پنهان        

دیروز بود که با صدای بلند گریه هم            
اما هرکاری می کنم حالم بهتر      .  کردم

 .  بغض گلویم را ميفشارد. نمی شود
 

 خانه  ،علی محمد فقط سه سال دارد     
 در  ،فلج شده .  شان در ورامين است    
 جزو فراموش     ،گوشه ای رها شده      

 با آن     ، مادرش زهرا    ،شدگان است  
 موهای ژوليده و              ،چهره تکيده    

چشمان بی رمق و بغض خفه ای که         
 با پيکری درهم شکسته      ،در گلو دارد  

هر روز از دست شوهرش کتک خورده       
نميتوانی باور کنی که هنوز         .  است

خيلی جوان است و فقط بيست و             
 مادر  ،کسی صدای زهرا  .  یکسال دارد 

 صدای او نمی    ،علی محمد را ميگویم   
 از کجا بشنود؟ تازه اصال چه           ،شنود

 وقتی   ،فرق ميکند که چه ميگوید          
 . صدایش شنيده نمی شود

خطوط چهره شان دو هفته است که        
زندگيش !  شيارهای ذهن من است     

 هنوز از   ، زهرا را ميگویم    ،ساده است 
کودکی فاصله ای نگرفته که ازدواج          

 او تلخی زندگی اش را با       ،کرده است 
سادگی رنج آوری دارد به ماموران            

او نه  .  اداره آگاهی ورامين می گوید      
 قطره ای از      ،اولی است و نه آخری      

 . دریای فقر و نگونبختی است
 ،خبرش را در روزنامه اعتماد خواندم        

تصویرشان اما زنده مقابلم نشسته         
 .است

 : روزنامه اعتماد
 روزه و جنين    27مرد معتادي که نوزاد     

يک ماهه همسرش را به قتل رسانده       
بود اين بار به اتهام فلج کردن پسر             
سه ساله اش تحت بازجويي قرار            

 .گرفت
 ساله يي به نام       21چندي پيش زن     

زهرا به پليس آگاهي ورامين مراجعه       
 ساله اش که         33و عليه شوهر         

زهرا در  .  منوچهر نام دارد شکايت کرد    
حالي که به شدت مي گريست و             
مرتب تکرار مي کرد از زندگي با                
همسر معتادش به ستوه آمده و ديگر       
نمي تواند اين وضعيت را تحمل کند           

منوچهر به شدت    «به ماموران گفت؛     

به مواد مخدر اعتياد دارد و همين              
مساله باعث شده دچار اختالالت            
رواني شود و مشکل عصبي پيدا             

چند روز پيش پسر سه ساله ام        .  کند
به نام علي محمد در حال گريه کردن         
بود که شوهرم ناگهان عصباني شد و       

او به سراغ    .  تعادلش را از دست داد      
فرزندمان رفت و او را زير مشت و لگد          
گرفت و ضربه يي محکم به سر علي         
محمد زد پس از آن پسرم بي حال             
شد و من که به شدت ترسيده بوم            

پزشکان .  وي را به بيمارستان رساندم    
پس از معاينه فرزندم اعالم کردند             
جمجمه سر او شکسته است، پسر        
سه ساله ام بر اثر اين حادثه کامًال            
فلج شد و اکنون دکترها اميدي به             
بهبودي او ندارند ظاهرًا زماني که             
منوچهر ضربه را به سر پسرم وارد             
کرده انگشتر در انگشتش داشته و          
اين انگشتر باعث شکسته شدن سر      

  ».علي محمد شده است
زن جوان در ادامه اظهاراتش گفت؛           

 نيز پسر ديگرمان      81شوهرم سال    «
را به قتل رساند او آن زمان هم به               

 روز  27تازه  .  مواد مخدر اعتياد داشت    
از تولد فرزند اول مان مي گذشت و            
نوزادم مرتب گريه مي کرد من هر             
کاري کردم نتوانستم آرامش کنم در         
يک لحظه منوچهر عصباني شد به           
سراغ فرزندمان رفت و او را بلند کرد و         

بالفاصله صداي گريه    .  به زمين کوبيد   
 روزه قطع شد و من با                27نوزاد   

نگراني به طرفش دويدم و فهميدم او        
آن روز خيلي       .  فوت شده است      

ناراحت بودم و آنقدر گريه کردم که            
ديگر نمي توانستم حرف بزنم اما             
شوهرم کامًال خونسرد بود و مرا              
تهديد کرد که حق ندارم درباره اين            

من نيز  .  موضوع با کسي صحبت کنم     
از ترس وي ماجراي قتل نوزادم را              

صبح روز بعد منوچهر        .  پنهان کردم  
جسد فرزندمان را در يک پتو پيچيد و          
به يک قبرستان برد و در آنجا دفن              

  ».کرد
سال بعد از اين ماجرا در      «زهرا افزود؛   

 من دوباره باردار شدم،            83سال   
اميدوار بودم اين بار فرزندم متولد              
شود و خودم از او مراقبت کنم                  
احساس ميکردم روزنه اميدي در             
زندگي تيره و تارم به وجود آمده                

شوهرم هميشه مرا کتک مي     .  است
زد و از زندگي با او خسته شده بودم          

پس .  اما چاره يي جز سکوت نداشتم     
از آنکه باردار شدم احساس مي              
کردم روحيه يي دوباره پيدا کرده ام و         
اين توان را دارم که به خاطر بچه ام             
همه سختي هاي زندگي را تحمل          

اما اين بار نيز منوچهر اميدم را از        .  کنم
من يک ماهه باردار بودم       .  من گرفت 

که يک روز شوهرم شروع به                    
پرخاشگري کرد او آن روز مواد مخدر          
مصرف نکرده و به شدت عصبي بود و        
سر موضوعي بيهوده شروع به داد و         
فرياد کرد و به سويم حمله ور شد و           

منوچهر آنقدر  .  مرا به باد کتک گرفت      
با مشت و لگد به من ضربه زد که               
جنين يک ماهه ام سقط شد اما اين          

تولد .  بار نيز به ناچار سکوت کردم           
علي محمد، اميدي دوباره در زندگي        

او سه ساله شده بود پسر         .  ام بود 
خيلي شيريني بود و من تمام وقتم          
را صرف مراقبت از وي مي کردم تا             

پس .  اينکه شوهرم او را نيز فلج کرد        
از اين حادثه احساس کردم ديگر              
نمي توانم اين شرايط را تحمل کنم و         
باالخره تصميم به طرح شکايت                

  ».گرفتم
پس از طرح شکايت از سوي اين زن           
ماموران پليس ورامين متوجه شدند        
شوهر وي مردي سابقه دار است که       
به خاطر اعتياد مدتي را در زندان بوده        

بنابراين گزارش هم اکنون          .  است
تحقيقات از منوچهر به خاطر قتل نوازد       

 روزه، سقط جنين همسرش و            27
فلج کردن سومين پسر خود آغاز              

 .شده است
  

 تردید  ،خبر سنگين تر از تلخی است       
ندارم که مات و مبهوت به آنچه                 

!  نا باورانه نگاه ميکنيد         ،خوانده اید  
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چهره .  ميدانم که حالتان خوب نيست     
 بيرحم  ، زمخت و کریه    ،واقعی جامعه 

 . خودنمایی ميکند،و مروت
 آنها که در سکوتی ناباورانه تباه می        

 صدا و تصویرشان و                       ،شوند
 در   ،آرزوهایشان را نمی شود دید          

البالی صفحات غيرجدی روزنامه ای با      
 از   ، بعنوان حادثه     ،چند سطر خبر     

هنگامی .  نظرها محو می شوند          
ميشود سراغشان را گرفت که درب         

 طناب داری   ،زندانی گشوده می شود   
برپا می شود و بگير و ببندی راه                 

 .ميافتد
حقيقت زندگی زهرا و نوزاد و جنين           
بقتل رسيده اش و کودک سه ساله         

 باهم   ،فلجش اش و حتی شوهرش      
کيفرخواست جنایتی است که               
روزمرگی ميليونها مردم در جهنم             

فجایع .  ایران اسالمی را می سازد        
بيشماری که یکی پس از دیگری              

 .جامعه را در هم می نوردد
خبر و قتی به روزنامه اعتماد ميرسد         
که سرویس حوادث دنبال خبر می           

 قرار نيست کسی به کسی           ،گردد
کمک کند و یا اداره تامين اجتماعی           
وظيفه اش را در رابطه با زهراها                

روزنامه ای می رود خبر را      .  انجام دهد 
آنجا .  از اداره آگاهی ورامين ميگيرد        

که ماموران اداره آگاهی دارند از               
منوچهر معتاد سابقه دار تحقيقات           
می کنند که البد به جرم قتل خودش         

 همان منوچهری که        ،را هم بکشند    
 همانی که    ،سالها پيش نابود شده     

دستمزدش را چند ماه چند ماه نداده        
اند و یا بيکاری و نداری او را به صف             

قربانی که  .  سابقه دار ها رانده است     
کيفرش می دهند تا خيال جامعه را           

 ! راحت کنند
حقيقت در کيفر دادن منوچهر نهفته         

حقيقت این است که وقتی       !  نيست
او فرزند  بيست و هفت روزه شان را           

 زهرا  ،به زمين می کوبد و می کشد        
او از چه چيز    .  از ترس سکوت می کند    

می هراسد؟ اگر زهرا جایی داشت          
 خيلی  ، اگر تامينی در کار بود     ،که برود 

خيلی پيشتر  .  پيشتر از اینها رفته بود     
از اینها نهادی که باید جامعه را تامين         

 به سراغ او و نوزادش آمده بود و          ،کند
 ،آنها را در آغوش حمایت گرفته بود           

منوچهر را به بخش آسيب دیدگان            
جامعه تحویل می داد تا بهبود بيابد و         
سرپای خودش به ایستد و بتواند             
نوزادش را صميمانه بپرورد و پدری            

 !مهربان باشد
 ، ناچار است     ،اما زهرای بی تامين       

شب را کنار جسد اولين ثمره زندگی          
مشترکش با شوهر معتادش در کنار          

زهرا چند بار   .  نوزادش به صبح برساند    
 ،به قيافه خاموش کودکش نگاه کرده        

چندبار فکر کرده که فرزند دلبندش             
 شاید باز هم        ، تکانی بخورد     ،شاید

!  شاید باز هم لبهایش بجند      ،گریه کند 
همه آروزهای مادریش همراه نوزادش       

همسر خمارش  .   دود شده است   ،یکجا
درگوشه ای از درد خماری به خودش          

 حتی نميداند که    ،ميپيچد و ناله ميکند   
 به  ،چه جنایت هولناکی مرتکب شده      

او رحمی نشده که او بتواند حتی به           
! فرزند خودش رحمی نشان دهد             

 ، او با خونسردی       ،فردای آن جنایت     
ميرود در جایی نوزادشان را دفن می          

 ! آب هم از آب تکان نمی خورد. کند
چهره .  حقيقت اینجا دهان باز می کند      

کریه بی تامينی و بی صاحبی جامعه         
از هر وقت دیگری بيشتر نمایان می           

حقيقت این است که این نوزاد        .  شود
 اصال به حساب     ،در جایی ثبت نشده    

 در نتيجه کسی هم        ،هم نمی آمده   
 پزشکی  ،قرار نيست سراغش را بگيرد    

 آنجا اداره    ،قانونی هم در کار نيست       
. آگاهی ورامين هم وجود خارجی ندارد     

بيمارستان و ماما و پيگيری وضعيت            
 اصال به دولت      ،سالمت کودک و مادر     

 زنی   ،اصال چه کشکی    !  ربطی ندارد  
 حاال بچه اش مرده     ، زایيده ،حامله بوده 

! این همه داستان است         !  و تمام   
اگر به  .  هزاران بار هم تکرار می شود       

 ! غير عادی است،جز  این هم باشد
زهرا هم با همان مرد که قاتل                    

 دوباره  ،فرزندشان است زندگی ميکند    
 بعد در یک            ،حامله هم ميشود       

 اینبار جنين     ،کشمکش تکراری دیگر    
. چنان آسيب ميبيند که از بين ميرود          

اینجا هم دولتی درکار نيست که               
همه !  صاحب جنين و مادرش بشود        

چيز به روال عادی خودش پيش می           
زهراها و جنين ها و نوزادان در            .  رود

 نيامده محو می       ،تصویر جایی ندارند    
 !شوند و در خاطر کسی نمی مانند

وقتی نوبت به علی محمد ميرسد و او        
 با شکایت زهرا    ،ضربه مغزی می شود   

وگرنه !  فقط ماجرا کشف ميشود          
سيستمی برای دفاع از حق کودک           
وجود ندارد که ماجرای ضربه خوردن و         
شکستگی جمجمه را دنبال کند و             

سخن از   .  کاری برای کودک  بکند          

جامعه ای است که قانونی به نام           
حق کودک و پناه کودک و تامين               

ضرورتش .  کودک در آن وجود ندارد        
غربی .  هم  لوکس و تجمالت است       

 . تخيلی است. است
 

علی محمد کودکی فلج است که          
روی دست زهرا مانده است و زهرا         
مادری جوان و تنهاست که کار و              
. شغل و تامينی درانتظارش نيست       

 خط فقر را تا آنجا امتداد ميدهد        ،زهرا
 ،که اینبار خودش درجایی دیگر              

 برای   ، بعنوانی دیگر    ،درزمانی دیگر  
 ،تامين خودش و کودک فلج اش             

مقابل ماموری دیگر در اداره آگاهی         
حقيقت این است   .  دیگری قرار بگيرد  

که زهرای بيست و یکساله و محبت       
 دست کمی   ،ندیده و توسری خورده   
او به نوعی    .  از کودک فلجش ندارد     

.  فلج بی حقوقی جامعه است      ،دیگر
قرار است قربانی بعدی باشد و              
درصفحه حوادث برای او هم ستونی      

 باز اداره    ،باز شود و در نوبتی دیگر        
آگاهی جرمی را کشف و مجرمی را        

 .شناسایی کند
راه حل و پاسخ در تنبيه منوچهر              

 درانتقام از موجود له شده و        ،نيست
مفلوکی نيست که به هنگام                 
هوشياری و بيداری از وحشت               
واقعيات زندگی به مواد مخدر پناه           

 ،می برد تا در عالم نشٸه گی              
 .اندکی خود را آرام سازد

 
حقيقت در بی تامينی و استيصال          

در بی دفاع      !  جامعه نهفته است     
 ،بودن کودک بعنوان حق قانونی اش      

در امتداد خط فقر به دره سقوط و             
 در انفجار مهيب و          ،جهنم نابودی  

این آن  !  تالشی دردناک حرمت بشر    
حقيقتی است که باید دگرگونش           

 .کرد
 

 مقابل  ،علی محمد سه ساله و فلج     
 نظاره گر      ، خيره شده به ما           ،ما

نمی توانی در چشمهایش       .  است
 شب  ، مجبورت می کند    ،نگاه نکنی 

یکراست می آید و خواب را از                  
به تو زل می      !  چشمانت می رباید   

با بی زبانی از تو می پرسد چه         .  زند
می خواهی بکنی؟ مادر تنهایش را        
درمقابل وجدانت ميگذارد و در                

 ،سکوتی جانکاه بی آنکه پلک بزند        
 !از تو جواب می خواهد
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  را تکثیر و پخش کنید
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 نان و آهن و دارو

 گزارشى از زندگى آودآان پناهنده افغانى در پاآستان
 

 سولماز سعيدى
 

در حال گذشتن از مکانی بودم که از هوای بد آنچا احساس ميکردم                  
اما ناگهان   .تالش داشتم زود از آنجا عبور کنم             .  دارم خفه ميشم    

 سال  9 یا    8چشمم به پسر بچه ای افتاد  که ميشد حدس زد که                   
داشته  باشد،چند لحظه ای نگاهش کردم او  چشمهایش خيره به                  

دستش طنابی بود که       .پائين بود، انگار چيزی از او گم شده است             
طناب  را در دستانه         .درانتهای آن آهنروبایی بزرگ بسته شده بود           
لباسهای کهنه به تن     .  کوچکش گرفته بود و اورا روی زمين ميکشيد          

ایستادم و  .  داشت در این سرما فقط با یکال پيراهنش بود و بس                   
درون آشغالها پرسه ميزد و آهنروبایش      !کنجکاو شدم که او چه ميکند؟     

را بر زمين ميکشيد بعد از چند دور ایستاد و آهنروبایش را باال آورد به                  
دور آهنروبایش چند تکه آهن چسبيده بود آهن هارا جدا کرد ودر                      
کيسه ای خاليی  که در دست داشت انداخت و دوباره مشغول به                   

 گشتن شد، 
من که دور تر از آن مکان بودم از بوی بد آنجا احساس نفس تنگی                      

برایم !!  ميکردم او چطور ميتوانست در این بو مدت به این زیادی بماند؟            
جالب بود بدانم که با این آهن ها چه ميکند؟ صدایش کردم اّول                         

 توجهی به من نکرد و به کارش ادامه داد
دوباره جلوتر رفتم  و او را با اشاره صدا کردم جلو آمد و با تعجب به من                   

 نگاهی کرد و پرسيد که با او چه کار دارم؟
 دالور: فقط با یک کلمه جوابم را داد... اسمش را پرسيدم

 افغانی هستی؟: پرسيدم 
 .تکان کوچکی به سرش داد به معنی بله

 دالور تو این آشغال ها چکار ميکنی؟:  از او پرسيدم
نگاهش را که پر از خجالت بود را به زمين انداخت و پایش را در بين                      
آشغال ها تکانی داد و آهسته آهسته شروع به بازی با آشغال ها                    

بدون این که سرش را بلند کند به          .    دوباره سوالم را تکرار کردم     .  کرد
 این ها را ميفروشم  : من گفت
 که با این مقدار آهن که به تو پولی نمدهند:  به او گفتم

تا شب  :  کيسه ای را که در دست داشت را تکان کوچکی داد و گفت               
 .بيشتر می شود

: پرسيدم.  نگاهم به دست راستش افتاد که زخم تازه ای بر آن بود                 
 دستت چکار شده؟

آهن ها را از این جدا ميکردم که        :  خون روی دستش رو پاک کرد و گفت       
 دستم زخم شد،

خانواده ات  :  پرسيدم.  و طناب را برای نشان دادن آهنروبایش باال آورد           
 کجا هستن؟

 
تا پسر بچه دیگر با      3کسی را ندارم  و اشاره ای به دور تر که               :  گفت

ما با هم زندگی    :همان آهن روبا ها در زباله ها می گشتند کرد و گفت           
 ميکنيم

 پرسيدم خانه ات کجاست؟
خانه نداریم زیر پل یا کنار خيابان ها، هر کجا که برسد              :  خندید و گفت  

 شب را ميگذرانيم 
به او گفتم برایم تعریف می کنی که چطور زندگی ميکنی؟ چه                        

 ميخوری؟
قبًال در دکانی شاگرد بودم اما یکی از بچه هایی            :  نگاهی کرد و گفت   
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که با ما بود مریض شده بود از صاحب دکان پول قرض خواستم              
در (من مجبور شدم از دخل دکان دزدی کنم         .  اّما او به من نداد    

 )لحن دالور شاید شکایتی کهنه بود
 خب چرا اين آارو آردى؟: نگاهی به او کردم و گفتم

با چهره ای پریشان و تکان سرش شروع به قسم خوردن کرد              
 که دوستم مریض بود و باید دوا ميخورد

 پرسيدم خوب آخر چه شد؟
چهره اش  را در هم برد و به دنبال تکانی که به سرش داد                     

دوستم مرد وبعد ها  صاحب مغازه هم خبر دار شد که              :  گفت
ودر آخر کارمرا از کار  بيرون       .  من بدون اجازه به دخل دست زدم      

بعد از آن  نتوانستم کاری پيدا کنم و من هم مجبور به                  .  کرد
تمام روز  .  ادامه همان کاری شدم که دوستانم انجام ميدادند          

درخيابان ها و آشغال ها می گردیم و آهن یا پالستيک جمع                
 .ميکنيم و شب آنها  را می فروشيم

 با آن پول چه ميکنيد: پرسيدم
همه ما پول ها را روی هم ميگذاریم :چشمانش برقی زدو گفت

واکثر با نصفی از پولمان  مقداری نان ميشود خرید و نصف                   
 .دیگرش را جمع ميکنيم

برای چه همه پولتان را نان نمی خرید تا گشنه                  :  پرسيدم
 نمانيد؟

دوستی که گفتم مرده فقط یک        :  نگاهی به من کرد و گفت       
خواهر دارد و چون او دختر است نمی تواند در خيابان ها                      
بخوابد برای همين از نگهبان قبرستان خواسته ایم اجازه بدهد           
که اوشبها را در  آنجا بماند و در عوض ما به او پول خواهيم                     

 خواهر دوستت چند سال دارد؟: پرسيدم. داد
: شانهایش را به نشانه این که نمی داند جمع کرد و گفت                  
 .گمان کنم  هم سن و سال من باشد، چون هم قد من است

دلم به لرزه افتاده بود که یک دختر به این کوچکی که حتمًا ً آن               
هم برای  خودش آرزو هایی بزرگ دارد، چطور ميتواند  شب ها             
وحش قبرستان، آن هم قبرستان های اینجا  را  که از خرابه ها 

 !!!!   بدون هيچ شکایت!! بد تر است بخوابد؟ اونم تنها؟
دالور؟؟؟ خواهر دوستت نمی ترسه شبها در             :  به او گفتم    

 قبرستان می بخوابه؟
خوب کاریش نميشه کرد بهتر از اینه        :  بهم نگاهی کرد و گفت     

که با ما در خيابانها بين  آدمهای  خرابکار و جور واجور  بخواد                   
 .بخوابه

جواب دالور  هنوز در ذهنم تکرار ميشود با این که سن و سال               
کمی داشت انتظار نداشتم در این شرایط خراب خودش بتونه            

 .به  زندگی کسی دیگر فکر کند
دنيایی که دالور داشت دنيای عجيبی بود که  شاید خيلی ها             

با وجود این که خودشون در آسایش  زندگی ميکنند و می                   
توانند حتی  کمکی کوچک  به همنوع خود بکنند اّما  متأسفانه 
شاید انجام این چنين کمک ها را  فراموش کرده اند زمين تا                  

 .جواب دالور واقعًا برام تکان دهنده بود. آسمون فرق داشت
 پرسيدم اسم خواهر دوستت چيه؟

 معصومه: گفت
با این که اونو ندیده بودم تونستم  چهره اش رو جلوی نظرم                  

 .بيارم
دِر کيفم رو باز کردم که ببينم ميتوانم کمک کمی به او بکنم یا               

 نه؟
مقدار کمی پول خورده  در کيفم بود که تا خواستم به او                       

 بدهم، نگاهی به من کرد
خاله من گدا نيستم اگر گدا بودم کنار خيا بان از این              :  و گفت  

 .مقدار پولى که در می آورم بيشتر گيرم می آمد
می دونم من هم اوضاع خوبی ندارم اما          :  من خندیدم و گفتم   

 .امشب دوست دارم با پول من نان بخری
نانوائی آنجاست اگه دوست داری از      :به من نگاهی کرد وگفت    

 .آنجا برایمان نان بخر
یه جوری حرف ميزد که احساس ميکردم با یک آدم بزرگ رو                 

 تا نان بخرم و مقدار کمی         2با آن پول فقط تونستم         .  بروهستم
او با خوشحالی که . وقتی برگشتم و نان ها را به او دادم. ماست

 ! ایـــــن همــــــه؟: در صورتش پنهان ميکرد گفت
و با یک تشکری کوچک به طرف دوستانش  دوید ودر حالی که                 
ميدوید  پالستيک ماست رو باال گرفته بود و با خوشحالی و غرور             

 آنها کيسه هایشان را برداشتند      4هر  .  به دوستانش نشان ميداد   
می تونستم حدس بزنم که آنها به           .  و از آن محل دور شدند        

 .قبرستان ميرفتند
 

پسرک های به این کوچکی با داشتن چنين قلب های زیبا بجای             
 ...درس و تحصيل خيابان گردی ميکنند برای این که گشنه نمانند

 آینده آنها چه خواهند بود؟
وقتی در سن به این کمی برای بيماریه دوستش دست به دزدی          
زد فقط برای این که دل کوچکش نمی توانست تحمل درد                      
کشيدنه دوستش را  ببينه،  فردا وقتی خانواده ای داشته باشد             
برای سير کردن شکم بچه هایش که از دوست عزیز تر خواهند               
بود چه خواهد کرد؟ آیا دالور این دل را داشت که بتواند  آن هم                   
آهنروبایی همراه بایک کيسه به فرزندانش بدهد و آنها را به                   

 خيابان ها بسپارد؟  
 چگونه ميتوانيم زندگی این گل های یخ را نجات بدهيم؟

من خودم  زندگی بسيار سختی را در حال گذراندن هستم اما                
نه به آن سختی که دخترک شب ها در قبرستان ميگذراند و نه                
به آن سختی که این پسرکها در سرما آهن روبایی سنگين  در                

 5دست در زباله دانها ميگردند بخاطر  فقط  روزی یک نان برای                  
 .نفر

االن که دارم این ماجرا رو مينویسم احساس ميکنم خوشبختم             
:  که به جای معصومه نيستم، اّما احساس دیگری به من ميگوید           

سولماز  نا توان هستی  که  نمی توانی دونه دونه دالور ها و                    
چند بار اشک    .  معصومه ها رو از نقطه نقطه دنيا  جمع کنی               

 .ریختم درست مانند هنگامی که برای خودم اشک ميریزم
دالور با من فقط درد دلی کوتاه کرد اما براحتی تونستم تار و پود                
احساسش رو بفهمم، غرور دالرنه تنها برام  عجيب بود بلکه                  

 .تونستم از او درس بگيرم
  

متأسفانه اون روزمن  دوربينی نداشتتم که بتونم  از دالور و                     
 دوستانش عکس بگيرم 

اّماچند روز  بعد با یکی از دوستانم که به طرف خانه می آمدم                  
ناگهان چشمم به چند پسر دیگر که سن و سالشان از دالور                   
بيشتر بود اما  همانند دالور با همان آهن روبا ها در آشعال ها                   

و چون دوستم مبایلش دوربين داشت از او . می گشتند بر خوردم
خواهش کردم که موبایلش را برای عکس برداری در اختيارم                  

از پسر ها عکس گرفتم که شاید بتونم  مجسم کرد چهره            .بگذارد
 . و آهنروبای دالور را برای شما آسان تر کنم

 
داستان  زندگی اکثر این ها بر روی          .از آنها هم چند سوال کردم      

 یک خط ميگذرد و آن خط فقر و ناچاریست
هيچ کس به این ها اعتماد نمی کند و حاضر نمی شود در جایی               
به این بيگناهان کاری بدهد فقط به خاطر این که  بی کس و کار                

آنها شاکی هستند اما شکایتی نمی کنند، آِخـــــر به           .  هستند
 !!!کــــی شــــکایـت کنند تا بتواند آنها را باور کند؟؟؟

 :و در آخر فقط یک جمله می گویم
 

این بی اعتمادی افراد یکی از بزرگترین دالیل برای کشيده شدن            
 .این معصومان به راه های خالف است



!جنگ در عراق را پايان دهيد  

٩صفحه     ٥٧شماره  کودکان مقدمند 

 

 ادامه ميتوان تك تك استخوانهايشان را ديد
اين آودآان با بدنى آامال لخت، با پاهايى زنجير شده به                          

به آنها يكماه بود آه      .  تختخواب، روى زمينى سرد رها شده بودند       
بدن بى انرژى آنها حتى توان تكان دادن ابرو و           .  غذايى نداده بودند  

ميتوان تمامى استخوانهاى بدنشان    .  چشمهايشان را هم نداشت   
اين آودآان در حالتى اغما و در بين مدفوع خود به زنجير                .  را ديد 
 درجه رها آرده      ١٢٠برخى از آودآان را زير آفتاب داغ             .    بودند
 .  بودند

نظاميان آمريكايى در حال گشت زنى در يكى از محالت بغداد اين              
. ديده بودند  “  پرورشگاه”آودآان را تصادفا از پشت پنجره اين                

سربازان از درون پنجره متوجه شدند پسر بچه هايی که از آن ها                
پوستی بر استخوان مانده است، روی کف اتاق بی حرکت افتاده             

بعد “  پرورشگاه”مسئولين اين    .اند بطوريکه مرده به نظر می آيند        
. از آشف اين ماجرا متوارى شدند اما تعدادى دستگير گرديدند               

غذا و پوشاك موجود     "  پرورشگاه"طبق گفته نظاميان در انبار اين         
بوده اما مسئولين پرورشگاه براى فروش اين اجناس در بازار،                   

 . آودآان را گرسنگى ميدادند
بى ترديد مسئول اين وضعيت در عراق دولت آمريكا و باندهاى                  

زندگى در عراق نزديك به      .  دست نشانده آمريكا در عراق هستند      
وضعيت اين آودآان استثايى        .  ده دهه استكه بى معناست         

آودآان در سراسر عراق در چنين شرايط وحشتناآى بسر . نيست
عدم وجود مواد غذايى، نبود آب آشاميدنى، نداشتن                .  ميبرند

مسكن و دارو و پوشاك و غيرو تمامى جامعه و بويژه آودآان در                  
آل جامعه عراق رو    .  عراق را در شرايطى  مرگبار قرار داده است          

اين مساله را در گزارشى سازمان ملل، قبل از           .  به نابودى است  
 به اطالع بوش و بلر رسانده        ٢٠٠٣شروع جنگ در عراق در سال        

در بخشى از گزارش آمده بود آه در جنگ عراق بيش از يک                .  بود
 درصد  30همين گزارش تاکيد کرده بود      .  ميليون کودک خواهند مرد   

 ميليون که به علت       1.26 سال يعنی بيش از        5از کودکان پايئن     
سوء تغذيه ناشی از تحريم طوالنی هم اکنون در آستانه مرگ                  

سازمان غذا وابسته به    .  هستند در صورت وقوع جنگ خواهند مرد       
 ميليون از نظر تامين غذا در            10سازمان ملل تخمين زد حدود          

تخمين زده بود   UNHCR.  وضعيت بسيار ناامنی قرار خواهند گرفت      
 هزار تا يک ميليون نفر جابجا شده و در داخل عراق در                         900

 هزار نفر   500.  وضعيت اوارگی و بی خانمانی به سر خواهند برد           
 18,240,000.  مستقيما يا غير مستقيم در اثر عمليات خواهند مرد        
سه ميليون  .  نفر دسترسی به آب سالم را از دست خواهند داد             

 نفر از کل جمعيت در معرض سوء تغذيه         3020000بيست هزار نفر    
 . قرار خواهند گرفت

اما متاسفانه ابعاد فاجعه اى آه در عراق در جريان است وسيعتر              
مرگ و مير گسترده اى آه در عراق        .    و  عميقتر از اين آمارهاست     

مسئول .  در جريان است يك قتل عام عمد آگاهانه بوده است                
مستقيم اين همه وحشيگرى و آشتار دولت آمريكا و متحدينش             

 . هستند
بايد به هر شكل ممكن از زندگى و هستى آودآان و آل جامعه                

بايد با فشار افكار عمومى و انسانهاى            .  در عراق حمايت آرد     
شرافتمند و انساندوست زندگى را به جامعه عراق بازگرداند و اين           
بدون عقب راندن آمريكا و متحدينش و بدون خلع سالح تمامى                 

 .باندها و فرقه هاى اسالمى و قومى غير ممكن است
 امير توآلى

 !نباید گذاشت مھام را اعدام کنند
حکم اعدام مهام کاظمی را بعد از تایـيـد حـکـم               

اعدامش از سوی دفتر شـاهـرودی، قـابـل اجـرا              
 ساله پدر یک کودک چهار سالـه        25مهام  .     است

. که تنها اميدش دیدارمجدد و بازی با پـدر اسـت            
دادگاه مقرر کرده است که هرگاه، مادر مقتول به         
حساب دولت نصف پول دیه را واریز کـنـد، مـهـام              

 .اعدام شود
 

داستان زندگی مهام هم یکی دیگر از تراژدیهـای         
است که جمهوری اسالمی بـاعـث و بـانـی آن               

مهام وقتی جوانی بيست و یکسالـه بـود          .   است
با مرضيه که دختری فراری از خانه بود و با لبـاس            

داسـتـان   .   پسرانه در خيابانها آواره بود، آشنا شد      
غم انگيز زندگی مرضيه، پدر معتاد، مادر نابينـا و           
فقر مطلق، مهام را بر آن داشت که مرضيه را از             

مهام مرضيه را به خانه برد و   . خيابانها نجات دهد 
بعد از   .   با وجود مخالف خانواده، با وی ازدواج کرد       

مدتی این زوج جوان صاحب یک فـرزنـد شـدنـد،              
امــا .     پســری کــه اکــنــون چــهــار ســالــه اســت          

خوشبختی به زودی از این زوج جـوان رویـگـردان            
مرضيه به ناگهان از خانه فرار کرد و بـعـد از             .   شد
مرضيه .    روز مهام او را پيدا کرده و به خانه برد          50

که به شدت عصبی بود، به مهام گفت که با یـک            
مرد دیگر در این مدت زندگی کرده است و دیـگـر             

مهام که باورش نمی    .   نمی خواهد با مهام باشد    
کرد می گـویـد کـه او را دوسـت دارد و از او                        

اما مرضيه بـا     .   خواهش می کند که دست بردارد     
همان عصبيت شروع به فحاشی مـی کـنـد کـه           
مهام برای ساکت کردن مرضيه با یـک کـارد بـه               

مـرضـيـه بـه       .   سر خود ضرباتی را وارد می کـنـد         
حمالت عصبی اش ادامه می دهد و مـی گـویـد             
اگر مردی و شهامت داری چرا کارد را در قـلـبـت              
فرو نمی کنی، در این لحضه است که مـهـام از              
خود بی خود می شود و دست به جنایتـی مـی             
زند که اکنون پشيمانی از انجام آن ظاهرآ سودی         

 .ندارد
 

پسر چهار ساله مهام و مرضيه، مادر خـود را از              
آیـا عـادالنـه اسـت کـه پـدر               .   دست داده است  

چشمان کودکانه او    .   خویش را هم از دست دهد     
 .منتظر بازگشت پدر به خانه است

خانواده مهام از مجامع بين المللی مدافع حقـوق         
بشر تقاضای کمک کرده اند تا جـوان خـود را از                

کميته بين المللی عليه اعدام     .   اعدام نجات دهند  
به همه سازمانها، گروهها و فعالين حقوق بشـر          
فراخوان می دهد که بـرای نـجـات جـان مـهـام                  

کـمـک کـنـيـد        .   تمامی نيروی خود را به کار گيرند      
 .مهام را از مرگ نجات دهيم
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 ٦٠ خرداد سال ٣٠ادامه 
در .   خواندن اسامى اعدام شدگان چندين بار در طول روز قطع مـيـشـد              

 سـال وجـود      ١٨ تا   ١٣بين اعدام شدگان نوجوانان بيشمارى در سنين        
اعدام زنان حامله و يا اعدام و شكنجه آودآان در برابـر چشـم               .   داشت

 .پدر و مادر انقالبى تنها برگى از جنايت اينهاست
دهها هزار انسان را آشتند و در گورهاى دسته جـمـعـى بـى نـام و                      

 . نشان همه شان را دفن آردند
جنايات سى خرداد قابل    .   اين چنين بود آه جمهورى اسالمى زاده شد       

مقايسه با نسل آشى در رواندا است، قابـل مـقـايسـه بـا جـنـايـات                      
جـمـهـورى اسـالمـى،        .   وحشيانه نازى ها در جنگ دوم جهانى اسـت         

بوهديا سينگ آودك پنج ساله اى است آه قرار بود طبق برنامه ريـزى             
مربى اش، پانصد آيلومتر فاصله بين آلكته و بوبانسر را در يـازده روز                  

اما خوشبختانه اين برنامـه مـورد اعـتـراض مـدافـعـان                 .   راهپيمايى آند 
 .  حقوق آودك قرار گرفت و  ملغى گرديد

در تیراندازی افراد مسلح طالبان در والیت   آيلومترى٥٠٠ ساله و راهپيمايى ٥آودك 
لوگر، دو دانش آموز دختر کشته و شش 

 دانش آموز دیگر زخمی شده اند
طالبان در زمان حاکميت خود بر افغانستـان بـا            

رفتن زنان به مدرسه و ادارات دولتی مخـالـفـت           
می کردند و حضـور آنـان در اجـتـمـاعـات نـيـز                    

 . مشروط بر پوشش سر تا پا بود
براساس آماری که ناقص است، از آغـاز سـال             

 مـدرسـه     ١٩٠گذشته ميالدی تا حاال نزدیک به       
در نقاط مختلف افغانستـان بـه آتـش کشـيـده               

 .شده و یا مورد حمله قرار گرفته است

آموز را آه از انجام   دانش٨٢معلم نپالى 
تكاليف خود سرباز زده بودند را با 
 خوراندن آود حيوانى تنبيه آرد

به گزارش پايگاه خبري نيوآراال اين معلم ساآن 
 اي در روستاي آه در مدرسه" پيوتان" منطقه

تــدريــس مــيــكــنــد چــنــدي قــبــل بــه            "   النــك" 
آموزانش هشدار داده بود آـه در صـورت              دانش

انجام ندادن تكاليفشان بـه طـويلـه فـرسـتـاده               
 . شوند تا پهن گاو بخورند مي

بنابراين گزارش، اين معلم زن پـس از عـمـلـي               
آردن تهديدش موجبات عصبـانـيـت و اعـتـراض             
ــم آورد                      ــراهــ ــا را فــ ــهــ ــن آنــ ــديــ  .والــ

گفتني است، والدين خواستار عـكـس الـعـمـل            
هـا در      شديد مسئوالن در رابطه با اين نوع تنبيه       

 . مدارس شدند

هفت آودك در جنگ طالبان و نيروهاى 
 ائتالف در افغانستان آشته شدند

نيروهای ائتالف به رهبری آمریکا در افغانستان می گویند هفت کـودک   
. در نتيجه یک حمله هوایی در جنوب شرق این کشور کشته شده اند            

نيروهاى طالبان آه در يك مسجد و يك مدرسه پـنـهـان شـده بـودنـد                    
هفت آودك را به زور و با خشونت در مخفيگاهشان گـروگـان گـرفـتـه                   

مـتـاسـفـانـه ايـن         .   بودند تا بعنوان سپر دفاعى از آنها استفاده آـنـنـد           
 . آودآان در اين جنگ آشته شدند

. اين اولين بار نيست آه آودآان قربانى جنگ در افغانستان ميـشـونـد             
نزديك به سه دهه استكه آودآان از قربانيان جـنـگ و ايـن وضـعـيـت                     

دهها هـزار آـودك در افـغـانسـتـان               .   نابسامان در افغانستان هستند   
. آشته شده اند و صدها هزار نفر در بدترين شرايط زيستى قرار دارنـد             

مسبب اين اوضاع امريكا و آشورهاى غربى از يك طـرف و جـريـانـات                  
 .  اسالمى و قومى از طرف ديگر هستند

محصول جنايتى بزرگ در قرن بيستم در جـهـان           
 .است

اما متاسفانه هنوز سازمان دهندگان و قـاتـالن            
. اين قتل عام بزرگ، سياستمداران آن آشـورنـد        

هنوز اين اوباشان وآيل و وزيـر و سـران ارتـش               
هنوز زندگى و هستى هفتاد ميليون انسان       .   اند

 .را در چنگال خويش دارند
اما دوره شان به سر رسيده، افول و سقوط ايـن           
. اوباشان مدتهاسـت آـه آغـاز گـرديـده اسـت               

مبارزات و اعتراضات ميليونها انسان آزاديخـواه و         
انساندوست، رژيم اسالمى را در تنگنا قرار داده        
است، سرنگونى شان دور نيست، دور نـيـسـت          
زمانى آه ميلياردها انسان در سراسر جهـان از          
جناياتى آه اين اوباشان مرتكب شده اند، مطلع        
شوند و براى اين همه سبعيت و وحشيگرى بـه          

 .مردم ايران، بگريند
گرامى باد ياد همه جانبـاخـتـگـان سـى خـرداد               

 .شصت


