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  ٧٢شماره 

!زندگی شاد، امن و خالق حق مسلم کودکان است  

امير توآلى: سردبير   ٢٠٠٩، آوريل ١٣٨٨فروردين   

٣ادامه صفحه   

 خانه من آجاست؟
 فاطمه آلوانى

 
 قسمت آخر

 
زهره آودآش  را در شرايطـى       

در .   بسيار سخـت بـدنـيـا آورد         
حالى آه از يك طرف جـنـگ و          

فضاى جنگى بر همه جا سايه افـكـنـده بـود از                
طرف ديگر رژيم جديد اسالمى با سرآوب شديد        
هر مخالفتى، جامـعـه را بـه اسـتـيـضـال مـى                   

واقعا نوشتن و تـوضـيـف آن سـالـهـاى               .   آشاند
. وحشتناك آارى بس دشوار است، قلم و لـغـات   

نمى توانند آن رنجى را آه آودآان و بخش هاى          
ضعيف جامعه در آن دوره متحمل شدند را بـيـان          

 .آند
چند سالى گذشت و زهره با همه سختى هاى    
زندگى سعى ميكرد  بخاطر دو پسرش بسـازد،          
او شجاعانه مشقات روزمره زندگى را بـر دوش           
داشت و به تـنـهـايـى آنـهـا را از سـر راهـش                      

اما تنها مساله اى آه او را بشـدت          .   برميداشت
نگران آرده بود بى آينده گى آودآانش و قوانين         

او هـيـچ چشـم        .   ضد زن جمهورى اسالمى بود    
انداز روشنى براى آودآانش در ايران نمى ديد و         
خود نيز هر روز بيشتر بخاطر محدوديتهـاى زيـاد           

تنها اين مساله بود آـه    .   احساس خفگى ميكرد  
 . توان و انرژى زهره را ميگرفت

اما زندگى زهره در ديدارى اتفاقى رنگـى ديـگـر            
او بعد از سالها دوستى را مـالقـات آـرد            .   گرفت

اين زن آه از    .   آه تازه از خارج آشور برگشته بود      
دوستان قديمى و صميمى زهـره بـود بـعـد از                
اينكه با زندگى سخت زهره آشنا شد پيشنهـاد         
آرد آه زهره بـا دو پسـرش بـه خـارج آشـور                   

او فكر ميكرد آه در خـارج آشـور          .   مهاجرت آنند 
اين مشكالت عظيم سبكـتـر اسـت و زنـدگـى               
 .مطمئن ترى در انتظار آودآان زهره خواهد بود

اين پيشنهاد براى زهره آه هر روز با بـن بسـت             
هاى بيشترى در زندگى اش در ايـران مـواجـه              

 .ميشد روزنه اى بود به روشنايى
زهره ديگر تصميم خودش را گرفته بود هـدف او            
اين شد آه به هر قيمتى بخاطر آينده بـچـه هـا              

لـذا هـر چـه داشـت را             .   به خارج آشـور بـرود      
 . فروخت و پول الزم براى سفر را فراهم آرد

او بهمراه دو آودآش از ايران خـارج شـد بـدون               
اينكه پول آافى داشته باشد و يا زبان انگليسى      

او بعد از چند روز بـه سـوئـد             .   را خوب بلد باشد   
او زنـدگـى     .   رسيد و تقاضاى پـنـاهـنـدگـى آـرد           

 سخت تحت قوانين اسالمى در جامعه اى 

 فقر و گرانی و تاثیرات آن بر وضعیت کودکان
 مصاحبه نشریه کودکان مقدمند با عبدل گلپریان

 
وضعيت گرانى و فقر در ايران بشدت در         :     آودآان مقدمند 

حال وخيم شدن است، آمارهاى ناقص دولتى خبر از بيست          
ميليون نفر آه زير خط فقر هستند خبر ميدهد اما آمـتـر در               

م نظر شمـا را در ايـن           ي خواست ،رابطه  با تاثيرات فقر بر آودآان صحبت ميشود        
 م؟ يباره بدان

 ملـيـون نـفـر اعـالم          10 سال قبل را چيزی در حدود 4بله آمار   :     عبدل گلپریان 
این را هم نميشود زیر خـط فـقـر نـام              .   یعنی هر سال  دو نيم مليون نفر       .   کردند

 ميليون نفردر معرض گرسنـگـی قـرار          20نهاد بلکه امروز دیگر باید گفت بيش از         
هيچ آماری هم در سيستم این حکومت واقعی نيست بيشتر از اینـهـا را                  . دارند

 . باید در نظر گرفت

!به آمپين عليه اعدام آودآان بپيونديد  
از طرف نهاد آودآان مقدمند آمپينى بر عليه اعدام آودآان و نـوجـوانـان                
. در ايران توسط رويا بحرينى در شهر فرانكفورت آلمان آغـاز شـده اسـت                

 آودك و نوجوان در زندانهاى رژيم اسالمى محكوم به اعـدام    ١٥٠بيش از   
 نفر مشخـص اسـت امـا مـتـاسـفـانـه               ٧٠شده اند از اين تعداد اسامى     

همينجا همـه   .   مشخصاتى از ديگر محكومين به اعدام در دسترس نداريم        
شما را فرا ميخوانيم آه به اين آمپين بپيونديد و بـه هـر شـكـلـى آـه                        

با ما تماس بگيـريـد      .   ميتوانيد براى رهايى اين آودآان و نوجوانان بكوشيد       
 .تا اين تالشها و فعاليتها قدرتمندتر پيش رود

 :از طريق لينك زير ميتوانيد پتيش آمپين را امضا آنيد
http://www.thepetitionsite.com/petition/435265899 

 روز جھانى آتاب آودك

 امير توآلى
روز دوم آوريل در دنيا به روز جهانى آتاب آـودك اخـتـصـاص                

نامگذارى اين روز بمناسبت تولد هـانـس آـريسـتـيـن             .   دارد
اندرسن استكه يكى از مهمترين نويسندگان قـرن نـوزدهـم        
است و داستان هايش به چندين زبان ترجمه شده و ميليونها نفر در سـراسـر                 

 . دنيا داستاهايش را خوانده اند
اين روز معموال در آشورهاى مختلف با برگـزارى نـمـايشـگـاهـهـاى آـتـاب بـا                       

اما در آشورى مانند ايران بـه       .   استقبال وسيع تمام اقشار مردم مواجه ميشود      
ايـن  .   داليل مختلف روز جهانى آتاب آودك آن جايگاه و آن اهميت را دارا نيست             

به دليل اين نيست آه مردم ما به آتاب و آتابخوانى آودك بى عالقه هستـنـد        
بلكه اين معضل مهم زمينه هايى آامال سياسى دارد و به رژيم اسالمى آامال      

 . مربوط است
مدتى پيش با يكى از مسئولين آتابخانه اى در شهر استكهلم سوئد صحـبـت               
ميكردم، از او سوال آردم آه آمار شما از آتابخوانها و مقـدار زمـانـى آـه هـر                       

آمارى آه او عنوان آرد براى من تعجب        .   نوجوان و آودك آتاب ميخواند، چيست     
اگر اين .    آتاب از آتابخانه ما قرض ميگيرد٥٥او گفت آه ساالنه هر نفر .   آور بود 
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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

٢صفحه  ٧٢شماره  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  

 خانه من آجاست: ادامه
خفقان زده  آه بى مهبا مـردم را سـرآـوب              
مى آند را براى مـراجـع دولـتـى در آشـور                
سوئد تشريح آرد و اينهـا را داليـلـى بـراى               

امـا  .   پناهندگى اش از دولت سوئـد دانسـت        
اداره مهاجرت سوئد اين داليل را رد آـرد و              
. حكم به اخراج زهره و آودآانش به ايران داد      

مسئولين سوئدى مى گفتند آه داليل شما       
 .قانع آننده نيست و بايد به ايران برگرديد

زهره آه فكر ميكرد در سوئد همه سـخـتـى           
ها تمام مـيـشـود  و بـچـه هـا از آرامـش                      
برخوردار خواهند شد، متوجه شد آه ايـنـجـا          
هم بايد با سختى ها بجنگد امـا بـه ايـران               

 .بازنگردد
او تصميم گرفت آه مدتى بشكل مخـفـيـانـه       
زندگى آنند تا شايد قوانيـن سـخـتـگـيـرانـه              

ايـن تـنـهـا راه مـانـدن و               .   سوئد تغيير آـنـد    
 . جنگيدن با مشكالت بود

اما نتيجه زندگى مخفى قبل از هر چـيـز بـر             
دو پسـر    .   روى بچه ها تاثير مـخـرب داشـت         

زهره ديگر نتوانستند بـه مـدرسـه بـرونـد و               
از .   ادامه تحصيل شان در سوئد متوقف شـد        

طرف ديگر در خانه اى آوچك آه آدرس اش           
 . قانونى نبود زندگى را شروع آردند

زهره دوباره آار طاقت فرسا را شروع آـرد و           
 .همزمان مصرانه بدنبال اقامتشان بود

زهره و آودآانـش نـه در ايـران از زنـدگـى                  
 . انسانى برخوردار بودند و نه در سوئد

ظاهرا در هيچ آجاى اين دنيا تامين زنـدگـى          
انسانى آودآان در اولـويـت هـيـچ دولـتـى               

دولتهايى مانند جمهورى اسـالمـى       .   نيست
آه بشكلى عريان و آشكارا ضد انسان و ضد      
آودك اند  و دولتهايى ديـگـر مـانـنـد دولـت                 
سوئد آه با قوانيـن بسـيـار سـخـتـگـيـرانـه                 
پناهندگى زندگى آودآان را اينچنيـن نـابـود          

 .مى آند
 .واقعا خانه زهره و آودآانش آجاست

 پايان

تعداد آتاب را تقسيم بر روزهاى سال آنيم تقريبـا هـر             
 . آودك و نوجوان يك آتاب در هفته ميخواند

بياد آوردم آمارى را آه مدتى پيش مطبوعـات ايـران در        
مورد مدت زمان آتابخوانـى درج آـرده بـودنـد، در آن                  
روزنامه نوشته شده بود  هر ايرانى در سال فقط چـنـد             

 . دقيقه مطالعه مى آند
اصال قابل مقايسه نيست يك فرد سوئدى هر هفته يك      
آتاب ميخواند و يك فرد ساآن ايران چـنـد دقـيـقـه در                  

از مسئول آتابـخـانـه در ايـن مـورد نـظـرش را                    .   سال
پرسيدم مى گفت ما سوئدى ها فرهنگ آـتـابـخـوانـى             

 . داريم
اما بنظر ما اين فرهنگ آـتـابـخـوانـى زمـيـنـه هـايـى                     
سياسى و اجتماعى دارد  و ربطى به سـوئـدى بـودن              

 . ندارد
مهمترين معضل در ايران آه باعث عدم استقبال جامعه 

رژيمـى آـه     .  از آتاب ميشود وجود رژيم اسالمى است 
با ايجاد فقر و گرسنگى جامعه را به قهقرا برده است و            
اآثر خانواده ها در فكر سير آردن بچه ها و تامين فورى 
ترين نيازها هستند، لذا آتاب به امرى لوآـس تـبـديـل              

از طرف ديگر سانسور شديد مـدرنـيـسـم،     .   شده است 
دانش و انتقاد، سدى در بـرابـر چـاپ آـتـاب در ايـران                    

بخش اعظم آتابهاى چاپ شده در طـى سـى          .   است
ساله اخير آتابهاى مذهبى، اخالقى و سطحـى بـوده           
است در آنار اينها وجود بيش از ده ميلـيـون نـفـر بـى                  
سواد در جامعه آه حتى نمى تـوانـنـد اسـم خـود را                   

آودآانى آه جايى براى    .   بنويسند را نيز بايد اضافه آرد     
زندگى ندارند، آودآان خيابانى، آودآانى آه بايد تمـام         
روز آار آنند  و والدينى آه آخر شب با تنى خسـتـه و         
شرمنده با دستى خالى به خانه بر ميگردند، آـتـاب و             
آتابخوانى را به امرى لوآس و دست نيافـتـى تـبـديـل               

 .آرده است
بايد چنان شرايطى در جامعه ايران ايجاد شود آه همه          
آودآان و آل جامعه بتوانند بدون سانسور و بدون اينكه 
مشكل مالى داشته باشند بسادگى به هر آتابى آـه          

 . مايلند دسترسى يابند
اين امر البته با سرنگونى رژيم اسالمى و ايجاد جامعـه      
اى آه مبنايش انسان دوستى و فرهنگ اش آـودآـان            

 .  مقدمند است، ميسر مى باشد

سال اصالح الگوى مصرف، بخشنامه محرمانه 
 آموزش و پرورش

بعد از صحبت هاى خامـنـه اى در           :   سايت ايران خبر  
مورد زدن و آم آردن باز هم بيشتر امكانات مردم، در           
اين بين در يكي از جالب تـريـن بـخـش نـامـه هـاي                    
صادره از سوي وزارتخانه هاى مختلف وزارت آمـوزش         
پرورش به سرآردگي علي احمدي طي بخش نـامـه         
اي به مدارس سراسر آشور خواهان اصالح الـگـوي           

 . مصرف شده است
در اين بخش نامه آه به مدارس سراسر آشور و بـه            
ويژه مدارس استان و شهر تهران ابالغ گرديده اسـت          

از مديران مدارس خواسته شده است تا در جهت اجرايي شدن دستور خامنه اي المـپ هـاي راهـرو و                        
يا از هرجفت المپ مهتابي يك عدد و يا به صورت يـك در مـيـان                    !   آالسهاي درس مدارس روشن نشوند    

در اين بخش نامه از مديران مدارس خواسته شده است به هيج وجه از آـاغـذ بـراي چـاپ                       . روشن شود 
مديران مدارس موظف شده اند تا مانع از اسـتـفـاده از               .   امتحان و يا جزوه هاي آموزشي استفاده نشود       

 . بخاري و آولر يعني دستگاه هاي گرم آننده و خنك آننده جز در موارد بحراني و حاد گردند
به نظـر  . آزمايشگاهي و گردش علمي ممنوع شده است,   بر اساس اين برنامه هرگونه برنامه ي تفريحي      

 مـيـلـيـون       20مي رسد آموزش و پرورش آه با وجود ارتباط با حدود نيمي از جامعه ي ايران يعني حـدود                     
دانش آموز و خانواده هاي آنها محروم ترين وزارت خانه آشور محسوب مي شود براي خـوش خـدمـتـي           

 .جناب وزير به خامنه اي از ابتدايي ترين امكانات نيز با اين دستورالعمل محروم خواهد شد



٣صفحه   ٧٢شماره  کودکان مقدمند   

 
 فقر و گرانى و تاثيرات آن: ادامه

اشاره کردید هيچگاه و در هيچ جـایـی از تـاثـيـرات                همانطور که شما    
ویرانگر فقر بر زندگی و سرنوشت کودکان صحبتی به ميان نـمـی    

اولين اثرات فقر و فالکت، قبل از هر کس دامن کودکان را می . آید
بالخره بزرگترها به شيوه های مختلف و بنا به تناسب سن           .   گيرد

و سالشان توان این را دارند که یا خود را تحمل پذیر نشان دهـنـد      
و یا به خاطر اینکه بزرگتر هستند به گونه ای بـا آن دربـيـفـتـنـد،                     

کـودک  .   اعتراض یا اعتصابی بکنند اما برای کودکان اینطور نيسـت         
کودک به این کاری ندارد که      .   توان اعتراض به وضع موجود را ندارد      

. مشکل از کجاست بلکه می خواهد نيازمندیهایش جواب بـگـيـرد           
گرسنه نگه داشتن شکم کودک را باید جزیی از جنـایـات عـلـيـه                 

این فشار و این فـقـر و         .   بشریت در دنيای کودکان به حساب آورد      
تنگدستی اثرات مخرب خود را بر تحصيل، روابـط اجـتـمـاعـی بـا                  
همکالسی ها، بی معنی شدن بـازی، شـادی و نشـاط آنـان                   

اثرات مخرب روحی و فکری فقر بـر کـودکـان در            .   خواهد گذاشت 
اگر بخواهم صحـبـتـم    .     سنين بزرگسالی همچنان باقی می ماند     

را خالصه کنم باید بگویم که بر بستر فقر و نداری، تمامی مصائب 
و فالکتهای متعدد اجتماعی بر می خيزد از جمله کودکان کـار و                
خيابان، کودکان و اعتياد، تن فروشی ، تجاوز باندهای سـود جـو               
که سرشان به حاکميت وصل است و خالصه هزار و یـک درد و                  

 سال حاکميت اسـالم و       30فالکت دیگر که امروز ما آنرا در سایه         
حکومت سرمایه داری اسالمی که بر کل جامعه و در قـدم اول                 

 .  نسبت به کودکان اعمال می شود می بينيم
آيا واقعا نمى توان گرانى و فقر را مهـار آـرد،            :     آودآان مقدمند 

اين چه پديده اى است آه ظـاهـرا حـتـى دولـتـى بـه قـلـدرى                       
جمهورى اسالمى هم از پس آن برنمى آيد؟ مسبب واقعى واقعا           

 آيست؟
تا زمانی که مشتی انگل و سرمایه دار و آیـت              :   عبدل گلپریان 

اهللا های ميلياردر بر سر کار هستند مهار کـردن فـقـر و گـرانـی                    
موجودیت حکومتی ضد کودک و ضد انسان یعـنـی    .   ممکن نيست 

فالکت موجود با کل این سيستم و قوانيـن       .   توليد فقر و گرسنگی   
با جارو کردن ایـن      .   ضد بشری حاکم بر جامعه عجين شده است       

جانيان و برقراری یک حکومت آزاد، برابر و سوسياليستـی اسـت             
که نه تنها فقر و گرسنگی ریشه کن خواهد شد بلکه مـی تـوان           
جامعه ای را بنا کرد که کودکان با کلمه ای بنـام فـقـر احسـاس                   

جمهوری اسالمی ذاتا از پس فقـر بـر نـمـی آیـد                 .   بيگانگی کنند 
جمهوری اسالمی به این خـاطـر     .    موجودیت خودش فقر زا است 

از پس فقر بر نمی آید که اوال حکومتی سرمایه داری اسـت کـه                
اساس و بنيادش بر کسب سود و استثمار طبقه کارگر پایه ریزی            

بدتر و خشن تر از آن اینکه این حکومـت بـر اسـاس            .   شده است 
قانون کثيف و کپک زده هزار و چندین ساله اسالم حتی کـودکـان              

بـرای تـداوم     .   را به بردگی، گرسنگی و تباهی کشانـيـده اسـت           
جهنمی که برقرار کرده است و با آباد کردن زنـدانـهـا و اعـدام و                    
کشتارهر انسانی که لب به اعتراض بگشاید، روز بـروز بـر آمـار                

در حـالـيـکـه       . گرسنگی و تمامی مصيبتهای اجتماعی می افزاید 
که تالش می کنيم با قدرت و        (   اگر همين جامعه دست ما باشد       

می توان جامعه ای   )   پشتوانه مردم و کارگران آنرا بدست بگيریم    
ساخت که با اتکا به ثروتی که در این مملکـت هسـت، بـه ایـن                  

 و سعادت و خوشبختـی را بـرای  جـامـعـه و                    هبربریت پایان داد  
زندگی کودکان، تضمين ومتحقق کنيم و نه تنها این بلکه الگویـی            

چنانکه گفتم مسبب واقعی و   .   برای کشورهای دیگر جهان باشد    
متهم اصلی این جنایت عليه کودکان، حکومت سـرمـایـه داری و             

این را دیگر امروز خود کودکان فقـر        .   مفتخورهای اسالمی هستند  
زده و کودکان کار و خيابان هم از همه بهتر مـی دانـنـد کـه چـه                      
سيستم و چه قوانين گندیده ای این وضعيت را بر ميليونها کودک            

 .حاکم کرده است

آودآان ضعيف ترين بخش جامعه هستند و       :   آودآان مقدمند 
دولت هيچ مسئوليتى در قبال آنها بر عهده نگرفته است و بـه              
تنها چيزى آه فكر نمى آند زندگى آودك است بايد واقعا چـه              

 آرد آه مساله آودك به صدر مسائل جامعه آشيده شود؟
اینکه چکار باید کرد راستش باید بـگـویـم کـه              :   عبدل گلپریان 

برای نجات هستی و زندگی کودکان از این هـمـه درد و رنـج                   
. خيلی کارها مـی شـود و مـی تـوان کـرد                  .   چکار نباید کرد؟  

حکومت اسالمی از بدو پيدایش خود مهمترین مسـئـولـيـتـش              
تباهی زندگی ميليونها انسان در این ممـلـکـت و در راس آن                  

در سئوال قبلی اشاره کـردم کـه          .   موقعيت کودکان بوده است   
راه حل ریشه ای برای پایان دادن به گرسنگی و فقر و نـجـات                 
کودکان از جهنم اسالمی تنها با بزیر کشـيـدن ایـن حـکـومـت                  
ميسر است اما برای نزدیکتر شدن به خالصی جامعه و زندگی    
کودکان از شر فقر و فالکت و از طاعون حکومت اسالمی، بـایـد     

فعالين و نهادهای   .   پيش برد ه  تالش و مبارزه ای صد چندان را ب       
. مدافع حقوق کودک در ایران مسئوليت مهمی برعـهـده دارنـد            

این نهادها می توانند و باید مسئله کودکان را به صدر مسـائـل              
بسيج و سازماندهی جنبش دفاع از حـقـوق           .   جامعه بکشانند 

کودک در ایران کار هر روزه ما و فعالين و نهادهای مدافع حقوق            
کودک است که می خواهد به این سيه روزی و به این جنـایـت             

ابزار کشاندن مسئله کودک بـه صـدر          .   عليه کودکان پایان دهد   
مردم و فعالين   .   مسایل جامعه،  تلویزیون کودکان مقدمند است      

مدافع حقوق کـودک مـی تـوانـنـد و بـایـد از ایـن تـریـبـون،                             
سازماندهی خویش حول این رسانه و بـرای دفـاع از حـقـوق                 
کودکان از آن حمایت و نهایت استفاده را در جـهـت آن بـعـمـل                   

بزرگترها، فعالين عرصه های مختلف اجتماعی، مدافعين       .   آورند
حقوق کودکان، باید از خود بپرسند تا کی باید ناظر این تباهـی             

من روی خطابم به انسانهای شریف و آزادیـخـواهـی             .   باشند؟
است که با دیدن و شنيدن فالکت تحميـل شـده بـر زنـدگـی                   

: این است کـه مـی خـوام بـگـویـم              .   کودکان دلشان بدرد مياد   
مردم، پدر و مادرها، کارگران، دانشجویان، مـدافـعـيـن حـقـوق                
کودکان، شما در قبال سرنوشت و آیـنـده کـودکـان مسـئـول                   

تاریخ هيچگونه بی توجهی ما در قبال وضعيت کودکان         .   هستيد
در ایران تحت حاکميت این رژیم ضد کودک را بر کسی نخواهـد             

کودکان خودشان قادر نيستند که از حقوق خود دفـاع           .   بخشيد
این امر وظيفه بزرگترهایی است که نمی خواهند بـيـش           .   کنند

وظـيـفـه مـا نـهـاد           .   از این ناظر تباهی هر روزه کودکان باشنـد        
کودکان مقدمند است که داریم برای تغيير وضع کـودکـان مـی               

ما بعنوان حزب کمونيست کارگری و برای سرنـگـونـی           .   جنگيم  
این نظام و جالدان حافظ این سيستم تالش می کنيـم تـا بـه                 

بـيـائـيـد بـه ایـن تـالش انسـانـی                  .   این جهنم پایان داده شود    
باید برای هر ذره تغيير در وضعـيـت     .   با ما همراه شوید   .   بپيوندید

کودکان تالش کرد اما برای بدست آوردن این ذره ها باید به کل             
در هـر حـال مـی        . موجودیت این هيوالی ضد کودک تعرض کرد 

. خواهم بگویم نباید آرام و بی صدا ناظر پرپر شدن کودکان بـود             
امروز ميليونها مردمی که از این فالکت جانشان به لب رسيـده            
است صاحب یک کانال تلویزیونی شبانروزی هسـتـنـد، تـاریـخ              
مبارزات مردم در ایران هيچگاه چنين امکان مهمی را نـداشـتـه       

از همين طریق می توان کاری کرد که مسئله کـودکـان             .   است
در صدر مسایل جامعه قرار گيرد و افـکـار عـمـومـی مـردم را                      
نسبت به آن بشدت حساس کرد و سازمانها و نهادهای مدافع           
حقوق کودک و مستقل از دولت را برای دفاع از حقـوق کـودک               

 . در سطح وسيعی تاسيس کرد
 

ميگويند آه اوضاع در همه جاى دنيا اينـطـور        :   آودآان مقدمند 
است خواستم از تجربه خودتان بگوئيد آه در فـنـالنـد زنـدگـى                
مىكنيد آيا واقعا آودآان به دليل گرانى و بيكارى و فقر والديـن             

 



 دست مذهب از زندگی کودکان کوتاه

زندگى شان مثل آودآان ايران است، نقـش دولـت آـدام              
 است آنجا هم دولت سرمايه دارى حاآم است؟

ببينيد کشورهای سرمایه داری غـربـی و         :   عبدل گلپریان 
بویژه بعد از فرو پاشی دیوار برلين، با شـعـار نـظـم نـویـن                   
جهانی اعالم کردند هر کس باید دستش به کـاله خـودش          

با پيروزی سرمایه داری بازار آزاد در آن دوره، پـدیـده       .   باشد
دولت رفاه را کنار گذاشتند و بسـيـاری از دسـتـاوردهـای                 

سـرمـایـه داری،      .   کسب شده بتدریج باز پس گرفتـه شـد         
ذات و خصلت نمای نظـم  سـرمـایـه             .   سرمایه داری است  

امـا دولـتـهـای       .   داری در هر گوشه ای از دنيا یکـی اسـت           
سرمایه داری غربی ناچار هستند کـه بـه دسـتـاوردهـای               
رفاهی مردم که با مبارزات طوالنی و تـاریـخـی  در ایـن                    
جوامع بدست آمده است و به قانون تبـدیـل شـده اسـت                

در کشـورهـای غـربـی دولـتـهـا مـدعـی                 .   پاسخگو باشند 
دمکراسی هستند و بسياری از خواستهـای اجـتـمـاعـی،             
. فرهنگی، رفاهی و غيره  به قانون تـبـدیـل شـده اسـت                 

تامين و پاسخگویی به نيازمنـدیـهـای دنـيـای کـودکـان در                  
کشورهای غربی و تحت تاثيـر مـبـارزات تـاریـخـی مـردم،                  
سالهاست که به نرم و سنتهای متعارفـی تـبـدیـل شـده                

بر این اساس اگر حتـی در خـانـواده، کـودکـی بـا                   .   است
خشونت مواجه شود قبل از هـر کـس دولـت مسـئـول و                   

اینها با مبارزه بدست آمده و دولت سرمـایـه          .   پاسخگوست
داری ملزم شده که در کنار استثمار وحشيانـه ای کـه از                
گرده طبقه کارگر بعمل می آورد، ناچار به تن دادن بـه ایـن       

از نظر ما و از نـظـر تـوقـع و انـتـظـارات                .  دستاوردها است 
انسانی در همين جوامع غربی باید بگویم که به هيچ وجه           

در غرب نيز با بهانه های مخـتـلـفـی           .   رضایت بخش نيست  
چون بحران و غيره دارند دستاوردهای تاکـنـونـی مـردم را               

می خواهم بگویم که اگر جامعه غربی با        .   قيچی می کنند  
این مبارزه توانسته است دستاوردها و امکاناتی را بدسـت          
آورد اما نظم سرمایه و دولتـهـای سـرمـایـه داری غـربـی                    
تالش می کنند با بلعيدن این دستاورها بحـرانـهـایشـان را              

در همين مقياس موقعيت کودکان در غـرب        .   تسری بخشند 
و در مقایسه با موقعيت زندگی کـودکـان در ایـران قـطـعـا                  

 .تفاوتهای بسياری دارد
در جایی همچون ایـران کـه در مـحـاصـره مشـتـی دزد،                     
جنایتکار، قاتل و آدمکش قرار دارد، حکومتی دیکتـاتـور ضـد             

در نتيجه و در سایه . انسان و ضد کودک دارد حکم می راند
چنين حکومتهایی نظير جمهوری اسالمی، معـلـوم اسـت           

ميراث حکومت سـرمـایـه    .   چه بالیی بر سر کودکان می آید 
داری اسالمی برای کودکان در ایـران، نـه تـنـهـا فـقـر و                       
گرسنگی بلکه کودکان را اعدام می کند، زنان را هـمـچـون             
انسان محسوب نمی کند،  نمی توان آن انتظاری را که در        
مورد سرمایه داری کشورهای غربی هست، این انتظار را          

دولـت  .   هم از اوباشان عهد عتيق و از گور برخاسته داشت         
در جایی مثل ایران نه تنها نقش و مسئوليتی را در قـبـال                
زندگی جامعه و مردم بر عهده نداشته و نـدارد بـلـکـه بـر               

 سال است  برای تـبـاهـی         30عکس مشتی باند سياهی     
زندگی مردم و بویژه کودکان انـجـام وظـيـفـه کـرده انـد و                 
همچنان سر گرم دزدی، چپاول و اعـدام کـودکـان و زنـان                 

سران این حکومت برای ادامه موجودیت خـود بـه           .   هستند
در ایـران تـحـت        .   این جنایات عليه انسانـيـت نـيـازمـنـدنـد            

حاکميت این جانيان و قوانين ضد بشریشـان، نـمـی تـوان               
اینها مشتـی قـاتـل و         .   حتی گفت که حکومتی وجود دارد     

طالبان هایی هستند که با کشتار، زنـدان و اعـدام و بـا                   
تحميل فقر و گرسنگی بر مردم به دزدی و چپاول دسترنـج            

این حکومت متـعـفـن اسـالمـی        .   مردم و کودکان مشغولند   
خدا و قرآن را باید از صحنه زندگی جامعه ایران جارو کـرد و       
سران آنرا باید بعنوان جنایتکارترین مهره های تاریخ معاصـر          

 .  در ایران به محاکمه کشيد

به سئواالت و کنجکاوی کودکان در باره خدا و انواع باورهای 
 مذهبی چگونه باید پاسخ داد؟

 عبدل گلپریان
 

پيچيده .   درک و شناخت از دنيای کودکان اندکی پيچيده است         
از این نظر که مسایل و مشغله های بزرگساالن با آنچه که                 

از .  کودکان به آن می اندیشند و فکر می کنند، متفاوت است            
طرفی هم شناخت از دنيای کودک برای بزرگساالنی که                  
دغدغه مسایل کوک مسئله شان است پيچيده نيست چرا که          

علم .  بزرگساالن خود دورانی چنين دنيایی را تجربه کرده اند            
روانشناسی از این رو کمک می کند که با رجوع به دوران                    
کودکی و اینکه مسایل و مشغله ها، ابهامات و ناروشنی ها و            
اینکه چه سئواالتی برایمان مطرح بود و یا اینکه نسبت به چه             
پدیده هایی کنجکاو بودیم، می تواند تا حدودی پاسخ درست و 
متناسب با  کنجکاوی ها و سئواالت امروز کودکان را داشته                

پی بردن به کنه دنيای        .  اما فقط این کافی نيست       .  باشيم
کودکان مستلزم  بررسی از شرایط و موقعيت اقتصادی،                   
سياسی و اجتماعی  مناسبات حاکم بر جامعه، و تاثير آن بر               
سرنوشت و زندگی کودکان، چه در جامعه و به طبع آن در                   
ميان خانواده و انطباق این بررسی با علم روانشناسی،                   
جامعه شناسی و بالخص روانشناسی کودک است که به ما            
کمک می کند تا به دنيای کودکان راه یابيم و با نگرشی                       
انسانی پاسخ متناسب با سئواالت کودک را ارائه دهيم  با این            

 .مقدمه کوتاه به اصل موضوع بپردازیم
قبل از رجوع به بررسی دنيای کودکان در حوزه روانشناسی،             
چنانکه گفته شد این مناسبات حاکم بر زندگی کودک در                   
جامعه است که نه تنها بر شکل دادن به دنيای کودکان بلکه بر 

اما با اندکی انتزاع از این         .  کل جامعه تاثير تعيين کننده دارد        
 .تاثيرات، به خود سئواالت و ابهامات کودکان نگاهی بياندازیم

 
کودک روزانه و حتی هنگامی که در رختخواب به استراحت                
می پردازد، تمام مشاهدات و شنيده های روزمره را همچون             

بر .  فيلمی بر پرده سينما در ذهن خویش بگردش در می آورد            
مواردی از این مشاهدات و شنيده های روزانه مکث می کند و            

اینجاست که  .  مواردی دیگر را همچون یک امر عادی می نگرد         
بر آنچه که مکث کرده است سيل سئواالت و چراهای بسياری           
در ذهنش نقش می بندد و همچنين در تالش است تا از                     
بزرگترها و یا با بهره گيری از تجارب کوچک و کودکانه خود                    

 .پاسخ آنها را بگيرد
در ميان این مشاهدات و شنيده های روزانه از طریق صوت و               
تصویر، پيدایش و هستی را در درون ذهن خود به مجادله می              

کودکی را در نظر بگيریم که مداوما دنبال یافتن پاسخ به           .  کشد
یکی از این ناروشنی ها برای کودک         .  ناروشنی هایش است  

دانستن این است که آیا خدائی که روزانه اسمش را از زبان                
بزرگترها می شنود ولی قادر به دیدن و لمس کردن آن نيست، 
چه چيزی است؟ و چگونه می تواند به گرفتن پاسخ خود                    

 دست یابد؟
 

یکی از مهمترین روشها برای یافتن پاسخ صحيح برای کودک             
. این است که او را با منطق لمس کردن و دیدن آشنا کنيم                   

کودکان قبل از اینکه با مذهب، خدا یا هر گونه باور خرافی                    
دیگری مسموم شوند، در همان ایام کودکی شناخت خود را              
بطور عينی از طریق مشاهده یا دیدن و همچنين لمس کردن              

این یک توان داده شده است که برای هر . پدیده ها می فهمند
انسانی در دوران کودکی نقطه اتکایی برای شناخت و یافتن             

٤صفحه   ٧٢شماره  کودکان مقدمند   



٥صفحه   ٧٢شماره  کودکان مقدمند   

بد نيست که همين پروسه     .  پاسخ به کنجکاوی هایش است    
بازگو .  را بعنوان یک تجربه شخصی در این اینجا بازگو کنم               

کردن این داستان واقعی شاید بتواند آنچيزی را که باید                    
 .توضيح دهم و بشکافم بهتر بيان کند

 
زمانی که دخترمان ساعاتی از روز را در مهد کودک می                    
گذراند، با مربی مهد کودک از قبل صحبت کرده بودم که ما                 
مذهب نداریم و شما هم روزهایی که بچه های مهد کودک را            
به کليسا می برید به من اطالع دهيد که دخترمان را به منزل             

دورانی هم که پا به مدرسه گذاشت همين مسئله را           .  ببریم
با مدیر مدرسه مطرح کردم و آنها نيز بنا به تعهدی که در                     
مقابل مسئوليت و سرپرستی کودکان توسط پدر و مادرها               

البته چنين طرحی از طرف نظام         .  دارند، جواب مثبت دادند     
آموزشی همين کشورهای اروپایی، در واقع یک نوع سرمایه           
گذاری از طرف سيستم و نظام سرمایه داری حاکم در انطباق 
با مذهب و باز توليد این تشریک مساعی مابين سرمایه و                 

 . مذهب بعنوان ارکانی که مکمل بقای یکدیگرند قرار دارد
 شروع مدرسه مقطعی بود که می بایست من در این باره او            

با بيان  .  را بيشتر به ابزار دیدن و لمس کردن متکی می کردم           
ساده ای و با آوردن مثالهایی در مورد اشياء و پدیده ها، با                  

مثال یکی  .  همدیگر به صحبت کردن پيرامون آنها می پرداختيم       
البته این  :  (  از مثالها برای کمک به تفهيم موضوع این بود              

از او  )  روش شکل یک سرگرمی و بازی را هم در خود داشت            
. پرسيدم که آیا این ليوان را می بينی؟ جوابش این بود، آری             

گفتم اگر به آن دست بزنی لمسش می کنی؟ باز هم جواب             
پرسيدم خوب حاال تو به این باور داری که این یک             .  مثبت بود 

ليوان است یا نه؟ جواب، آری معلومه که باور دارم این یک                  
می توانی بگویی از کجا این باور را به وجود این             .  ليوان است 

خوب برای من بگو چگونه؟ برای اینکه        .  ليوان پيدا کردی؟ آری   
من می بينمش و بهش هم دست زدم که این همان ليوانی              

آفرین به این    .  است که باهاش نوشيدنی ها را می خوریم           
عکس این مثال را هم به اجرا درآوردیم که او            .  دختر با هوش  

 . عدم باور خود را ابراز داشت
 

بعد از گذشت مدتی و قبل از اینکه با داستان  خدای نا                       
موجود ویا با خرافات مذهبی در مدرسه یا در ميان                            
همکالسی ها آشنا شود، و اینکه چرا او در این مراسم ها                 
شرکت ندارد و در عوض به کالس نقاشی و کاردستی می               
رود، الزم بود که  بر سر این مسئله  با هم صحبتی داشته                  
باشيم و به تناسب سن و سالش با آنچه که خود نياز به                    

عدم شرکت او در چنين      .  شناخت از آنرا داشت متکی باشد      
برنامه هایی در واقع صورت مسئله صحبتهای ما بود و از                   
سوئی سئوال برانگيز بود که داستان رفتن به کليسا                       

می بایست از تجمع در کليسا و اینکه چرا کودکان            .  چيست؟
توضيح این بود که . را به آنجا می برند توضيح مختصری ميدادم

دنيای زندگی کودک باید بدور از آنچه که بزرگترها به آن اعتقاد 
کودکان باید تا     .  دارند و اسمش مذهب است دور باشند             

زمانی که به سن قانونی می رسند از اعتقادات و باورهای               
بزرگترها که با علم و دانش امروز در تضاد است آغشته                     

وآنگاه که کودک به سن قانونی رسيد می تواند با               .  نشوند
. شناخت و مطالعه به آنچه که خود عالقمند است بپردازد               

داستان ليوان و موجودیت عينی آن را می بایستی با آنچه که     
ناموجود و غيرعينی     "    پدیده ای  "در کليسا کودکان را به           

او به یکی از      .  آموزش می دهند مختصر توضيح می دادم           
همکالسی هایش که در افغانستان متولد شده اشاره کرد و           
اولين چيزی که توجه دخترمان را به این همکالسی اش جلب           

مسئله روسری یکی از سئواالت او       .  کرده بود روسری او بود     
در جواب گفت این پارچه که روی سر         .  نظرش را پرسيدم  .  بود

اینجا بود که مسئله مذهب،      .  می گذارند چيز خوبی نيست     

اسم خدا و اینکه او نيز بارها این اسم را از زبان همکالسی                    
های دیگرش و با حالت ترسی که در وجود آنان پدیدار می شود             

در بازگو کردن این مسئله .  و آنرا شنيده و دیده بود، به ميان آمد
. بود که انزجار خود را از غم و غصه، اندوه و اخم کردن نشان داد              

او ادامه داد و گفت همکالسی های من و پدر و مادرهایشان را              
دیده است که در این مکان درخود فرو می روند و گفت که من از      

گفت شنيده ام که در کلسيا از چيزی به اسم             .  این بدم ميآید  
اگر چيز  .  خدا صحبت می کنند و همه بچه ها ازش می ترسند            

ترسناکی در کليسا هست چرا بچه ها را می برند آنجا که                    
بترسانند؟ گفت این خدا کيست؟ که روزهای یکشنبه بعضی ها          
می روند با او حرف می زنند؟ پرسيدم آیا از همکالسی هایت               
شنيده ای که او را دیده باشند؟ گفت بزرگترها هم نمی توانند              

 .  ببيند که کی هست و کجا زندگی می کند
ادامه صحبتهایمان بر سر دیدن و لمس کردن، قضيه ليوان و                  
ارتباط آن با خدا که همکالسی ها و پدر و مادرهایشان هم                    
نمی توانند مثل ليوان بهش دست بزنند و ببيند تناقض مسئله             

در این سطح از گفتگوی      .  را تا حد زیادی برایش نمایان ساخت        
ما روش لمس و دید مجددا بکار گرفته شد و پيرامون وجود یا                  
عدم وجود خدا به همين منوال ادامه داشت  که اگر کسی                    
پدیده یا چيزی را نتواند ببيند یا نتواند لمس کند، دليلی ندارد به              

 . این پدیده  ساخته شده و غير واقعی باور کند
 

چيزی که در این گفتگوهای دو نفره ما برایم جالب بود این بود                
که دخترمان در گوش دادن به صحبتهای من و یا اظهار نظرهای             
خود در رابطه با مذهب و خدا، نشان می داد که احساس ابهام              
و یا تردید را در خود ندارد و به نوعی با اعتماد بنفس در این باره                 

یکی از دالیل اصلی این عدم ابهام این بود که           .  صحبت می کرد  
انگار از ابتدای   .    تا این مقطع سنی ذهن او عاری از خرافات بود          

بحث مربوط به لمس و یا دیدن ليوان، خود را به یک نگاه علمی               
و منطقی از بررسی پدیده ها به گونه ای تجربی مجهز کرده                 

وقتی کالس هفتم بود برایم     .  بود و این را بارها من شاهد بودم        
تعریف کرد که معلم آنها در درس تاریخ به مذاهب مختلف سه               

معلم از دختر ما می پرسد      .  گانه و خدای یکتا اشاره کرده است      
می توانی بگوئی خدا کی است؟ او در جواب می گوید من این              
خدائی را که شما می گوئيد تا زمانيکه نتوام با چشمهای خودم   
ببيم و بهش دست بزنم، نمی شناسم و باوری هم به آن                     

در همين رابطه از او پرسيدم خوب معلم در واکنش به                .  ندارم
هيچی نگفت و اظهار     :  این جواب تو چی گفت؟ در پاسخ گفت         

بهش گفتم به نظر تو آیا سکوت معلم دال بر                   .  نظری نکرد  
حقانيت و درست بودن پاسخ تو نبود؟ با شوقی در چشمانش              
لبخندی زد و با غرور تمام سری تکان داد و من هم با تمام وجود        

 .بغلش کردم و بوسيدمش، توانایی و جسارتش را ستودم
بعد از گذشت چند سال و از آنجا که دختر ما با همان                             
همکالسی متولد افغانستان دوستی صميمانه ای با هم                   
داشتند، احوالش را پرسيدم و گفتم که راستی از زرمانه چه                
خبر؟ آیا همچنان روسری اش را به سر می زند؟ گفت آه                     
گاهی می زند ولی خودش هم زیاد دوست ندارد او عادت کرده             
اما در منزل اصال استفاده نمی کند و گفت یکبار در جشن تولد               

 .من اصال به سر نزده بود
 

برای کودکان و نو جوانانی که در مورد وجود یا عدم وجود خدا                  
کنجکاو هستند، آشنا کردن آنها به روشهای واقعی و تجربی و             
در ابتدای امر و در سنين کودکی که هنوز دانستنی های                     
علمی، نظری و تئوریک برای کودکان سنگين است، در نتيجه              
متکی کردن به دیدن و لمس کردن پدیده ها در دادن شناختی               
تجربی و برای واکسينه شدن آنها در مقابل این هيوال بسيار                 
موثر است اما همين رویه را نمی توان به تناسب رشد سنی و              

دیدن و لمس کردن تنها         .  فکری کودکان همچنان ادامه داد        
 سرآغاز و مقدمه ای برای متکی کردن آنان به ابزاری است که 

 



 ...به سواالت و آنجكاوى آودآان : ادامه
قادر شوند بوسيله آن پوچی خرافه ها را در سئواالت و                     

اما به تناسب رشد جسمی و           .  کنجکاویهای خود دریابند    
فکری کودک این شناخت بتدریج می تواند وارد مراحل باالتری          

به نسبت این رشد    .  که قابل پذیرش و هضم باشد تغيير کند        
فکری و سنی و شناخت و آشنایی آنها در سنين باالتر و                   
زمانی که کودکان به مرحله نوجوانی قدم می گذارند، دادن             
تصویری علمی از پيدایش جهان هستی و متکی کردنشان             
به شناختی علمی از داده های هستی، قدرت شناخت                 

 . واقعی را ممکن و ساده تر می سازد

٦صفحه   ٧٢شماره  کودکان مقدمند   

 هزار کودک از مادرانشان 40 تا 30ژنرال فرانکو   دیکتاتوری
مادرانی که بسياری از آنها بخاطر . بزور جدا شده باشند

یتيم   این بچه ها به.جمهوری زندانی شده بودند  هواداری از
خانه ها یا زوج های طرفدار رژیم فاشيستی به منظور پاک 
کردن کامل هویت شان تحویل داده می شد، اسامی شان 

تغيير داده می شد و زیر تعليمات ایدئولوژی راست و دگم 
های مذهبی قرار می گرفتند ،بنحوی که اگر زمانی خانواده 

 .هایشان را پيدا کردند ، نسبت به آنها کامًال بيگانه بمانند
در حاليکه سياست های مشابه ربودن سيستماتيک کودکان 
و آموزش آنها با دروغ و تبليغات مذهبی در رژیم های نظامی 

آرژانتين ، گواتماال و السالوادور اعمال شده است، در 
کشورهای مزبور از دیر باز دادگاهها و کميسيون های 

حقيقت یاب دنبال افشا و مجازات عامالن این جنایات بوده 
روند افشای آنچه بر سر کودکان آمده   اما در اسپانيا.اند

است ــ همانند کشف گورهای دسته جمعی ــ به تازگی 
 .بحث های دردناک وعميق ایجاد کرده است

بخشی از این تأخير به علت گذشت طوالنی ایامی است 
که این جنایات در آن روی داده و گره گشایی از مشکل را با 

عالوه بر این وضعيت خاّص . مشکل روبرو می سازد
تاریخی ناميده   سياسی کشور آنچه را که بهبودی حافظه

شده است را به جایی رسانده است تا ادامه این بحث ها از 
شود و به بحثی کامًال خصوصی یا   حيطه عمومی برچيده
 .آکادميک تبدیل شود

نامشخص » کودکان ناپدید شده فرانکو« چيزی که درباره
است ، تعداد کسانی است که هنوز زنده اند و دنبال 

ژانویه  در ادامه فعاليتهای چند ساله.بستگان خود می گردند
درخواستی به دادگاههای منطقه ای  Garzon امسال

کودکانی   اسپانيا فرستاده است تا به عنوان یک فوریت به
بازنشسته شده اند و  Antonia کمک شود که اکنون مانند

همچنين به خانواده هایی که می خواهند حقيقت روشن 
 .از بين بروند  این اسناد زنده  شود قبل از اینکه

   Garzon نمونه برداری  تقاضای DNA  از افرادی کرده است
که دنبال خانواده های خود می گردند و بر این باور است که 

پرونده بچه های ربوده شده باید مثل یک ضرورت 
آثار جنایات   این به معنی حفظ.نگهداری شود تاریخی

 آزمایش.بدون هيچ محدودیت قانونی است  انسانی  ضد
DNA  باید روی تمام افرادی صورت گيرد که دنبال هویت

خانوادگی خود هستند و همچنين بر روی افرادی که بر این 
 .باورند که هویت آنها از زمان کودکی تغيير یافته است

خود را خوشبخت می پندارد چرا  Antonia از بسياری جهات 
 سال جدایی از مادرش ، آنها باالخره همدیگر 50که پس از 

هنوز . ماه بعد از دنيا رفت18  را بازپيدا کردند البته مادرش
این احساس دوگانه  Antonia عليرغم پایان نسبتًا خوش

درباره مادرش دارد ، که ما درباره اش صحبت   را  بيگانگی
کردیم ، روشن است که فرانکو به هدف خود یعنی بيگانگی 

 Antonia حاال هم. روحی بچه ها از کمونيست ها رسيد
دوست ندارد نامی را که مادرش در بچگی روی او گذاشته 

برای ادای احترام به رهبر   که  Pasionaria بود بخاطر آورد
 Pasionaria که به Dolores Ibarruri  کمونيست جنگ سویل

 .مشهور بود، روی بچه اش گذاشته بود
  Antonia من بر این باورم که اگر « : با تلخی می گوید

مرا زمانی   می خواست ، می توانست  مادرم واقعًا دلش
اما فراموش   »او می توانست«که هنوز بچه بودم پيدا کند ، 

 از زندان 40می کند زمانی که مادرش در اواسط سالهای 
آزاد شد، مانند سایر زندانيان جمهوریخواه زندگی پر 

مسکنتی داشته بود، و آزادی او برای کار ، رفت و آمد و 
 .محدود شده بود  پرس و جو بطور جدی

باالخره مادر و دختر همدیگر را با تالشهای خواهر 
و  Dolores با خواهرش Maria .پيدا کردند Maria  بزرگترش

 که آنزمان کمتر از ده سال داشتند، زمانيکه  Jose  برادرشان
Carmen و Antonia مجبور بودند از .زندانی شده بودند

اینکه ممکن است   با فرض Mariaخودشان دفاع کنند، 
 1993مادرش برای آخرین بار دخترش را دیده باشد در سال 

گم شده ها از مردم برای یافتن   در یک برنامه تلویزیونی ویژه
 .پيدا شد Antonia و به طور شانسی.او کمک خواست

برگه   در زندان  پی برد مادرش  Antonia بعدها بود که 
ای را امضا کرده بود مبنی بر اینکه دخترش را به یک هم   ای

هنگام ترخيص تحویل دهدــ قانون زندان مبنی بر   زندانی
اینکه هيچ بچه باالی سه سال نباید با مادرش نگهداشته 

شود ــ البته بشرطی که دختر بعد از آزادی مادر از زندان به او 
به   در عوض بچه اش به زوجی که او را.باز گردانده شود

والدین .ونزوئال برده بودنداهدا شده بود یا فروخته شده بود
او را که هنوز نوجوان بود با خود به ونزوئال   Antonia جدید

برای انطباق با نام خود تغيير   نهایتًا نامش را  برده بودند و
 هم اسم دخترش را قبل از دستگيری به Carmenداده بودند
Antonia   تغيير داده بود به این اميد که از غضب ضد

 .محفوظ بماند  کمونيستی فاشيستها
توانست در آن مدت    Carmen تمام چيزهایی اند که  اینها

در هنگام بازیابی مادر و .کوتاه قبل از مرگ به دخترش بگوید 
 دختر ، والدین قالبی اش مرده بودند اما به نظر می رسد که

Antonia   نسبت به آنها کينه ای در دل ندارد چون می داند
آنها زندگی بسيار راحتی در مقایسه با سایر خواهران و 

 حسادتی که خواهر بزرگش.برادرش برای او فراهم کرده بودند
Maria من هنگام . نسبت به او دارد شاهدی بر این مدعاست

 , Sarria de Terدر  در آن خانه فکسنی Antonia مصاحبه با
Catalonia تصویر سایه وار  Maria  را روی دیوار دیدم که بيرون

برای دیدن  Maria .از اطاق کنار پنجره فالگوش ایستاده بود
اینجا آمده   دخترش و نوه هایش و سایر بستگان به

دوست ندارد خواهرش درباره گذشته با بيگانگان   Maria  .بود
حرف بزندو حسودانه در برابر راز های خانوادگی گارد می 

نمی  Antonia به طور مثال او محل دفن پدرشان را به.گيرد
که فقط او که فقر و بيچارگی را بعد از   گوید، با این استدالل

سالهای جنگ داخلی کشيده است، حق دارد روی قبر پدرش 
 .دسته گل بگذارد

چنين احساسات پيچيده ای ميان خواهرو برادرها و بستگان   
درباره حوادث جنگ داخلی و پيامدهایش در تمام خانواده ها 

دليل اینکه چرا این دوره از .می شود  در سرتاسر اسپانيا دیده
تاریخ اسپانيا برای مّدتی طوالنی کمتر مورد توجه قرار گرفته 

و مؤلف کتاب نبرد   موّرخ  Antony  Beevor است ، به باور
« : می گوید   او در این باره.اسپانيا یک دليل سياسی است

چيزی که جالبه تعداد زیادی از خانواده هایی است با سابقه 
با همسری از جناح   سياسی متفاوت ، مثًال شوهر چپگرا

و به همين سبب درباره چنين مسائلی دور ميز ناهار . راست
 «.یکشنبه ها ، معموًال حرفی به ميان نيامده است

Beevor   بر این باور است که بحث عمومی درباره چنين
رویدادهایی برای مدت زمانی طوالنی کنار گذاشته شده 

 



 

٧صفحه   ٧٢شماره  کودکان مقدمند   

وقتی که با زخمهای عميق ملی روبرو « : او می افزاید. است
این کار برای مدت زمانی . هستيم ، آن را باندپيچی می کنيم

باز   باالخره باید این پانسمان را به آرامی  کوتاه خوب است، اما
ترجيحًا در متن تاریخی و نه سياسی مورد   کرد و مسائل را
بر   Beevorمانند بسياری از مردم اسپانيا، » .بررسی قرار داد
مطرح کردن   برای  Garzon تالشهای کنونی  این باور است که

چنين مسائلی قبل از اینکه بوسيله دادگاهها از آن فوتبال 
است که    سياسی بسازند ، بمنزله شوت کردن آن در دورانی

اسپانيا هنوز از .اسپانيا در قطب بندی ضعيف سياسی قرار دارد
پيامدهای انفجارات قطار توسط بنيادگرایان اسالمی در سال 

ادامه دارد و  Eta حمالت تروریستی گروه. رنج می برد2004
در ضمن بحران . خواست خودمختاری محلی در حال رشد است
 .جهانی اقتصادی هم قوز باال قوز شده است

Gustavo de Arestegui سخنگوی حزب مردمی محافظه کاران
چرا سعی کنيم تمام این مشکالت را حاال به « :کشور می گوید

دادگاه بکشيم؟چه کسانی حاضرند بعد از این همه سال 
را به دادگاه ببرند؟ نود ساله هایی که بيرون از مجازات   پرونده

کيفری قرارمی گيرند؟تمام سران سلسله مراتب قدرت رژیم 
 «.اجازه بدهيد تاریخ خود قضاوت کند.فرانکو از بين رفته اند

   Montserrat Armengou  3مستند ساز تلویزیونی شبکه 
و یکی از    Ricard Belis همکارش  بارسلون که همراه

مشترکًا فيلمی درباره   Ricard vinyes  مشهوربه نام  موّرخان
کودکان گمشده فرانکو ساخته اند و کتابی هم در این 

 »:دارد Arestegui با نظرات  نظری متفاوت  ،  نوشته اند  باره
هيچگاه .اظهارات اینچنينی یک نکته اصلی را نادیده می گيرند

زمان مناسبی برای برای کشف حقيقت درباره گذشته این 
بيشتر تأخير کنيم، مسائل سخت تر می   اما هر. کشور نيست

شوند چون آنهایی که مستقيمًا تحت تأثير این جنایات قرار 
 «.گرفتند و چيزی در این باره می دانند، دارند از دست می روند

به دادگاهها در سال   Garzon یکی دیگر از درخواست های
بيانات   که رؤسای دادگاههای محلی ،فورًا  این است  جاری

شاهدان زنده بچه هایی که از مادرانشان در زندانهای فرانکو 
بزور جداشدند، قبل از اینکه این شاهدان عينی بميرند جمع 

که ما او    است Trinidad Gallego  یکی از این افراد.آوری گردد
آپارتمانش در مرکز بارسلون مالقات    سالگی در95  را درسن

او بروشنی درباره اتفاقاتی سخن می گوید که بهنگام . کردیم 
زندانی شدنش با مادرو مادربزرگش در یک سری از زندانهای 

 .آمده است  زنان بعد از جنگ داخلی در مادرید بر سر شان
  Trinidad   به عنوان پرستار و قابله شاهد تولد بسياری از

را به یاد   اگر چه تعداد کمی از آنها.نوزادان در زندان بوده است
می آورد، چه درباره متولدین زندان و چه بچه هایی که همراه 

من چيزهایی « : او می گوید . مادر خود زندانی شدند
دهشتناک در زندان دیده ام ، بچه ها بيشتر اوقات از مادرانشان 

گرفته می شدند و تمام مادران می دانستند که بزودی بچه 
هایشان را قبل از اینکه سه سالشان بشود برای هميشه از 

اولویت بر مغزشویی بچه ها بود تا وقتيکه بزرگ .آنها می گيرند
 «.شدند، والدینشان را به خاطر نياورند

از سالهای اوليه دهه چهل ببعد بسياری از بچه های زندانيان 
» خانه کمک اجتماعی« به یتيم خانه هایی منتقل شدند که

گفته می شود این خانه ها الگوبرداری از . ناميده می شدند 
به .خانه هایی بود که در آلمان نازی برای بچه ها ساخته بودند

چيزی   والدین این بچه ها درباره پيامدهای بعدی فرزندانشان
بود  به موجب قانون ، تغيير نام بچه ها چيزی اجباری. گفته نشد

و چنين بچه هایی از هر گونه حقی بعد از تغيير نام محروم می 
کمپ های « موّرخ یتيم خانه ها را  Ricard vinyes .شدند

بچه هایی که «: می نامد او می گوید » متمرکز برای بچه ها 
در چنين جاهایی زندگی کرده اند از مجبور کردنشان برای 

وول خوردن در ميان لباس های ادرار آلود که   خوردن استفراغ

 Victoriano  «.دور سرشان پيچيده بودند سخن می گویند
Cerezuelo  به عنوان یک کودک در   او. یکی دیگر از قربانيان است

نگهداشته می شد و تنها   Zamorra بخش زنانه یتيمخانه ای در
 15روز . ــ بی پدر و مادر ثبت شده بود910کودک شماره   با نام
 هم به عنوان روز تولدش ثبت گردید، در حاليکه ممکن 1944آوریل 

 ساله بود، 5وقتيکه .است روزها یا ماهها از تولدش گذشته باشد
 سال دوباره 7اما بعد از . خانواده کشاورزی او را پيش خود بردند

به پرورشگاه برگشت، زمانيکه مرد کشاورز زنش را کتک زده بود و 
بعد از آن « : می گوید  Victoriano زن خود را در چاه انداخته بود

محلی آگهی دادم تا پدر و مادرواقعی ام را   حادثه دریک روزنامه
نتيجه اش این بود که یک کشيش مرا تا حد مرگ کتک . پيدا کنم

را هر چه بيشتر بهم زنی بيشتر   اون ُگه: یه راهبه بهم گفت.زد
 سالگی اش تو یک 64این ماجرا را در   Victoriano «بومی ده

در طول مصاحبه او   .آپارتمان در مادرید برایم تعریف کرد
روی یک عکس سياه و سفيد از خودش   انگشتانش  مدام
من فقط می خواهم پيش از اینکه « .ُسر می خورد  بچگی  درایام

 «.بميرم ، بدانم پدر و مادرم کی بودند
  Uxena Ablana   که بيشتر دوران کودکيش را از این یتيم خانه به

آن یکی سپری کرده است ، می داند پدر و مادرش کی 
ناسيوناليست ها برای گرفتن اقرار   مادرش زیر شکنجه.بودند

پدرش همزمان بخاطر دادن . درباره شوهرش کشته شده بود
 . ماشينش به جمهوریخواهان هنگام جنگ داخلی در زندان بود

Uxena   هنوز هم تمام سرودهای فاالنژها را به یاد دارد که با
او می .صدای طبل در همان دوران کودکی تو مغزش فروبرده بودند

من هيچ کلمه ای برای توصيف آنچه بر ما گذشت ندارم، « : گوید
ما را کتک می زدند و .با ما مثل یک سگ ولگرد رفتار می شد

ما را مجبور می کردند که لباسهای .می شد  مرتب به ما توهين
 سال 79حاال   Uxena «.فاالنژها را بپوشيم و سالم نظامی بدهيم

 Santiagi de دارد و من او را در محل زندگی اش در
Compostela  من کودک گمشده « : او می افزاید. مالقات کردم
آنها مرا کشته اند و با قرار دادن من .من مرده ام. فرانکو نيستم 

آنها مرا .در آن خانه ها نگذاشتند آنچه که می توانستم بشوم
در  «.برضد پدر و مادرم و برضد جامعه اسپانيا مغزشویی نمودند

پرورشگاه را ترک کند ،   توانسته بود  Uxena  سالگی که18سن 
که تازه از زندان آزاد شده بود   دنبال پدرش را گرفته بود و او را

اما آن دو نسبت به هم کامًال بيگانه بودند و بزودی . ،پيدا کرده بود 
ـــ ضمن اینکه همسرش  Uxena .تماسشان را با هم قطع کردند

می   از یادآوری و بازگویی خاطراتش دل خوشی ندارد ـــ
مجبور بودم برای مدت زمانی طوالنی درباره آنچه بر من «:گوید

و من هنوز احساس یک زندانی دارم در   گذشت ، ساکت باشم
با در  «.جامعه ای که نمی خواهد درباره گذشته اش حرفی بزند

و  Antonia ،Victoriano   ،Uxena مشکالتی که  نظر گرفتن
بسياری دیگر با آن مواجه بوده اند و هنوز هم به عنوان کودکان 

ناپدید شده فرانکو با آنها روبرو هستند ، به اندازه کافی در 
و  برای دنبال کردن تالشهایشان  Armengou و  Garzon چشمان

طبقه بندی کردن این جنایات تحت عنوان جنایت عليه بشریت ، 
وکيل یک مؤسسه   Fernando Magan. رضایت دیده می شود

مربوط به جنایات فرانکو، اميدوار است که پرونده راچنانچه 
دادگاههای اسپانيا توجه الزم به مسأله نکنند به دادگاه حقوق 

در خصوص   «.او می گوید . بشر اروپا و دادگاه بين الملل ببرد
وقایع دوران فرانکو،عدالت تنها به منزله مجازات عامالن این جنایات 

نيست، بلکه کمک به این قربانيان است تا تمام حقایق را درباره 
 «.بدانند  گذشته خود و عزیزانشان

برای کسانی که می گویند زمان ورق خوردن این صفحه از تاریخ   
به اندازه کافی   Uxena اسپانيا فرا رسيده است ، این گفته

تاریخ را برگردانيم ، باید   قبل از اینکه صفحه ای از » :گویاست
متأسفانه ما در .بدانيم چه چيزی در آن صفحه نوشته شده است

 «.اسپانيا هنوز در حال جنگيم ــ جنگ کلمات و احساسات
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نوشته زیر بخشی از تاریخ اسپانيا را در دوران : توضيح مترجم 

این جنایات برای مقابله با کمونيسم و . فرانکو بازگو می کند
نمونه این جنایات در بسياری از . انسانيت روی داده است

کشورها و از جمله ایران تحت حاکميت جمهوری اسالمی روی 
ترجمه این گزارش را به . داده است و هنوز هم روی می دهد

نگار یکی از دانش آموزانم که انشاهایش را با رؤیای بازگشت 
 می نوشت 67پدر ــ یکی از قربانيان بی نام و نشان قتل عام 

 .و هنوز هم در رؤیای او بسر می برد، تقدیم می کنم
 

در دوران حکومت ژنرال فرانکو در اسپانيا دهها هزار نفر از بچه 
شدند و تحویل   های اسپانيایی از خانواده هایشان بزور جدا

این .هواداران فاشيست فرانکو برای امر مغزشویی داده شدند
کودکان حاال پير شده اند و می خواهند حقيقت زندگی گذشته 

 .شان را قبل از اینکه برای هميشه از بين برود افشا کنند
از پدرش دارد و قریب هفتاد  Antonia Radas تنها خاطره ای که 

َدَورانی به سراغش می آید، لحظه   سال مانند یک کابوس
 .  مرگ پدرش است

  Antonia یک بچه کوچک در آغوش مادرش Carmen است .
 Antonio  هر دو از پنجره غذاخوری زندان ، جایی که پدرش

جالدان زندان او را کنار یک .نگهداشته می شود نگاه می کنند
یک  دخترک. جالدها حلقه می زنند.دیوار استوار نگهداشته اند

لکه قرمز را که در حال گسترش است روی پيراهن پدرش می 
گلوله دیگری از ميان . بازوهایش در هوا تکان می خورند. بيند

 .دستش می گذرد
  Antonia  فکر می کند بعد از این ماجرا، او و مادرش از زندان
و  کودک دو ساله اش بزودی  Carmenاّما. فرار کرده اند

به همين . آنها قبًال هم دستگير شده بودند. دستگير می شوند
خاطر پدرش تسليم شده بود با این اميد که ممکنه آنها از 

یعنی سرخ ها Rojo اما آنها از خانواده های.زندان آزاد شوند
جمهوری برگزیده دوم که در   ــ پشتيبانان کمونيست  بودند

 توسط نيروهای 1939 تا 1936طول بربریت سالهای 
در هم  Francisco Franco ناسيوناليست تحت فرماندهی ژنرال

این واقعه .بنابراین آنها باید مجازات می شدند.کوبيده شدـــ 
مربوط به سالهای پایانی جنگ بود و انتقام گيری نيروهای 

 .ژنرال از جمهوریخواهان مغلوب بشدت در جریان بود
  Antonia  سال دارد و در71حاال  Malaga  زندگی می

قسمت اعظم خاطرات دوران کودکی اش روشن است و .کند
من «:او می گوید . قشنگ اند  به اندازه کافی  بسياری از آنها

لباس ها و اسباب بازیهای .مثل یک شاهزاده بزرگ شدم 
قشنگی داشتم ، به عالوه مدرسه خوب و کالس پيانو هم می 

سؤال کردم  Carmen تنها وقتی من از او درباره مادرش «.رفتم
یادمه که « :او می گوید.، حافظه اش دوباره بهم می ریزد

چيز بيشتری نمی .مادرم الغر بود و لباس سفيد می پوشيد
من نمی خواهم هيچی از او بدانم ، چون او منو ترک .دانم
که او را بزرگ  است که والدین قالبی اش  این داستانی «.کرد

هفت سالش   Antoniaکرده اند بهش گفته اند، وقتيکه
از مدرسه بر می گردد ، چرا که یکی   یک روز گریه کنان  بوده،

تو بچه این آقا و خانم « :از بچه ها در مدرسه به او گفته بود
می  Antonia « آنها یکی نيست  نيستی ، چون تو فاميلت با

اما . آنها به من گفتند که مادرت تو را رها کرده است « : گوید 
ما تو را مثل دختر خودمان دوست داریم و نمی خواهيم چيز 

 «.من هم دیگر چيزی نپرسيدم. بيشتری در این مورد بپرسی
آن زمان فرهنگ سکوت و رازداری بر اسپانيا مسلط شده   در 

این .، بلکه بر تمام اسپانيا Antonia نه تنها بر جنوب ، زادگاه.بود
مربوط به سالهای اوليه دیکتاتوری فرانکو بود که تخمين   واقعه

 هزار بچه و زن و مرد 500زده می شود ، عالوه بر کشته شدن 
 هزار نفر از جمهوریخواهان در زندان 100 تا 60در جنگ داخلی ، 

. از بين رفته اند و یا اعدام شده اند  توسط حکومت ژنرال ها
 سؤاالت کمی درباره 1975حتی بعد از مرگ فرانکو در 

 سال در ماتم فرو برد 50رویدادهایی که اسپانيا را بمدت 
برای تسریع امر دمکراسی در کشور ، حقيقت .پرسيده می شد

 .زیر فرش پنهان می شد
به جانشينان فرانکو قول داده شده بود که هيچکس تحت  

تعقيب و یا حتی بازخواست جنایاتی که مرتکب شده اند قرار 
تصویب شد که    یک قانون امنيتی1977سال .نخواهد گرفت

بموجب آن هيچکس از دو طرف درگير نزاع های خونين مورد 
توافق ضمنی .بازپرسی و حتی توجه خاص قرار نخواهد گرفت

در بين اسپانيایی ها که درباره گذشته چيزی گفته نشود ، رفته 
 pacto de olvido .رفته شکل قانون نانوشته ای بخود گرفته بود

این توافق تا همين اواخر که گورهای دسته .یا بسته فراموشی
شدند ، تقریبًا    جمعی قربانيان رژیم فرانکو کشف و حفاری

 تعدادی از بازماندگان این 2000سال   .رعایت می شد
به خود آمدند ودر تالش بودند تا عزیزان گم شده خود را   جنایات
 Jose Luis   دولت سوسياليست2004وقتيکه در سال .بازیابند

RodrigueZapatero  فراموشی « سر کار آمد قرارداد ننگين
هنگام کمپين انتخاباتی اش  Zapatero. کنار نهاده شد»گذشته

قول داده بود که ترکيب سياسی کشور بين چپ و راست را 
بهم خواهد زد و مرتبًا تکرار می کرد که پدربزرگش 

جمهوریخواهان بوده که توسط ارتش فرانکو اعدام  فرماندهان  از
 .شده بود

برای یادآوری هفتادمين سالگرد  Zapatero 2006 سال   
گورهای   به منظور تسهيل کشف و حفاری کودتای فرانکو،

دسته جمعی جمهوریخواهان، با باز کردن پرونده ها و آرشيوها 
حافظه « که قبًال مسدود شده بودند ،قانون پر سرو صدای 

عالوه بر این قانونی صادر کرد .را مطرح ساخت » تاریخی 
بعدها بر اثر بحث های تند و تيز سياسی اندکی رقيق شد   ـــ

ــ که بموجب آن مجسمه ها و یادبودهای فرانکيست ها از 
او همچنين کميته ای برای .اماکن عمومی برچيده شدند

تبعيدیان سابق ، زندانيان سياسی ، بازماندگان قربانيان تشکيل 
داد تا بتوانند ميزان خسارت ناشی از زندان و مرگ توسط رژیم 

بی «  را با الصاق صفت  فرانکو برآورد کنند و همچنين آن وقایع
البته بعدًا این موضوعات در باتالق قوانين .ثبت کردند» عدالتی 
یکی از  Baltasar Garzon پایيز گذشته تالشهای.فرو رفت

«  هزار پرونده 100عاليترین قضات اسپانيا، برای تحقيق درباره 
جنایات دوران فرانکو، با دیوار سخت » به زور کنار گذاشته شده 

دیوان عالی کشور مواجه گردید ، با این استدالل که طبق 
 چنين مسائلی در حوزه کار دادگاهها قرار نمی 1977قوانين 
در حال حاضر کارشناسان قانونی مشغول بررسی این !گيرد

طبق قوانين بين المللی   مسأله هستند که آیا چنين جرائمی
هم تعریف شده اند یا نه ؟از سوی دیگر این تالشها با 

از دادگاههای محلی .محدودیت های دولتی روبرو می شوند
خواسته شده است که اطالعات درباره ناپدید شدگان حوزه 

خود را جمع آوری کنند ، در حاليکه بيشتر آنها به قتل رسيده 
 .اند و در ميان ما نيستند

به کمک مشاجرات قانونی اینچنينی است که یکی از        
اسپانيا شکل می گيرد،   ناشناخته ترین فصول تاریخ اندوهناک

برای . اما نه برای مردگان بلکه برای بازماندگان این جنایات
کودکان  » به عنوان  که امروزه Antonia Radas کسانی مانند

 . شناخته می شوند»ناپدید شده فرانکو 
تخمين زده می شود در دوران جنگ داخلی و سالهای اوليه 

!با اعتراضاتمان مانع اعدام آودآان شويم  


