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برای زلزلهزدگان کرمانشاه

بازیهایقایمباشکیا

کابوسهایدورانکودکی!

تمام فامیل چون همیشه در خانه جمع بودند و حیاط
از شور و خنده بچههای پر شده بود .پیشنهاد
بازی و یارگیریهای جدیدی در بازی میشد .ولی
من میترسیدم .من هنوز کودکی بیش نبودم و
میترسیدم که هنگام بازی و آن هم قایم باشک
بازی با چه کسی باید یار شوم!
به خاطر خردسالی همیشه انتخاب میشدم .کمتر از
هفت سال داشتم .حس بدی بود .نامطبوع بود.
دوست نداشتم .بدم میآمد ولی جرات نه گفتن را
نداشتم .و حال باید بگوییم »می تو«(من هم
همینطور) فقط شامل بزرگساالن و جوانان
نمیشود ،بلکه اینگونه آزار جنسی و شاید غریزی
و بیقصد شامل کودکان هم میشود .و ما امروز
بهعنوان معلم ،این رسالت را داریم که به
نوآموزان خود بیاموزیم که هیچکس حق ندارد به
اعضای بدن او دست بزند .چون او باید بداند که
این بدن متعلق به اوست .باید نه گفتن را بیاموزد
تا دختر کوچک امروز ما بتواند در آینده ،کودکی
خود را با زیبایی و »بیترامای«(ضربه روحی)
جنسی به یاد بیاورد.

معلم

»زلزاال ...زلزاال«!...
کولبران کُرد
ِ
این وهله
کودکان خود بر دوش
با جنازه
ِ
از مزارگا ِه ممنوعه میگذرند.
شبح مرگ
این وهله
خشاب خود را
روی رگبار گذاشته است.
کرمانشا ،کرمانشا
خسته ،عزادار ،بیراه
بر ویرانههای خود
پی آخرین دستنوشتههای علیاشرف
گریه میکند.

از سایت دانشآموز در آدرس زیر دیدن کنید:

www.daneshamoz.se

آموزشحقپایه ایهرانساناست!
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اهدافنشریهدانشآموز:

*اشاعه فرهنگ مطالعه و پژوهش بین معلمان و
دانشآموزان؛
*تبادل اندیشه و نظریات علمی بین دانش آموزان؛
*ایجاد بستری برای رشد و پویایی مسایل آموزشی و
پرورشی؛
*ارتقای سطح دانش ،آگاهی و معلومات دانشآموزان؛
*آموزش کتبی زبان مادری.
آدرس امیل تماس با نشریه:
daneshamooz2016@gmail.com

***

آموزشزبانمادریحقمسلمهرانسانیاست!
 12فوریه ،روز جهانی زبان مادری است .روز جهانی زبان
مادری بیش از هر جای دیگری ،متوجه کشورهایی است که
دارای تنوع زبانی گستردهای هستند تنوعی که بهگفته جنوا
اسپیترمن ،امری طبیعی ،میراثی انسانی و سرمایهای اجتماعی
است .اما در کشورهایی همچون ایران ،متاسفانه زبانهای مادری
همه مردم این کشور غیر از فارسی ،یعنی زبانهای ترکی آذری،
کردی ،عربی ،بلوچی و غیره ممنوع است.
جنوا اسپیترمن ،زبانشناس و متخصص سیاستهای زبانی در
دوران پسااستعمار ،در گفتگوی اختصاصی ،ضمن شرح اهمیت
آموزش و تحصیل بهزبان مادری ،از سیاستهای زبانی که منجر
به یکسانسازی زبانی میشوند ،انتقاد میکند و میگوید» :اگر
شما آموزش و ترویج یک زبان را قدغن و غیرقانونی کنید ،در
نهایت ،آن زبان را حذف میکنید و با از بین بردن آن زبان،
فرهنگ آن گروه زبانی را نیز نابود میکنید و در نهایت ،خود آن
مردم را حذف و از بین میبرید .ممکن است که آنها بهصورت
فیزیکی از بین نروند اما آنها دیگر خودشان نیستند بلکه تبدیل
به دیگرانی شدهاند که بهزبان و فرهنگ دیگری تعلق دارند .آنها
دیگر وجود خارجی ندارند «.این استاد دانشگاه میشگان تاکید
کرده است» :وضع قوانینی که سیاستگزاریهای زبانی را
اجباری میکند ،گامی اساسی در جلوگیری از نابود کردن زبانها
است «.وی سیاست زبانی آفریقای جنوبی را مثال خوبی در این
زمینه میداند ،کشوری که در آن یازده زبان رسمی وضع شده
است.
جنوا در جواب سئوال؛ »بسیاری از زبانشناسان بر آموزش زبان
مادری و تحصیل به آن زبان تاکید میکنند ،چرا؟« ،چنین جواب
داده است» :این مساله که کودکان بهزبان مادری خود آموزش
ببینند ،مساله بسیار مهمی است ،بهاین دلیل که ،این زبان ،تنها
زبانی است که کودکان بهبهترین نحو آن را متوجه میشوند.
پیشینه تحقیقات در سراسر جهان این مساله را اثبات میکند که
موثرترین راه برای آموزش مفاهیم و مهارتها بهکودکان،
استفاده از زبان مادری آنها است .این آموختهها ،در تمام عمر با
او خواهند بود«.
به نظر جنوا؛ »آموزش زبان مادری کامال طبیعی و ضروری است
و در ارتباطات انسانی ،بسیار مهم و مفید است .البته در کنار آن،
انسانها بهزبان مشترکی هم نیاز دارند تا بتوانند با یکدیگر
ارتباط برقرار کنند .با اینکه تنوع زبانی کامال یک مساله طبیعی
است اما ما انسانها ،بهزبان مشترکی نیاز داریم تا با کسانی که
خارج از حیطه زبان مادریمان هستند ،ارتباط برقرار کنیم .اما
عواطف و احساسات و اندیشهها و ارزشها و مفاهیم اینچنینی،
میتوانند بهبهترینشکل ،توسط زبان مادری هر فرد منتقل شوند
و در برخی موارد ،زبان مادری تنها ابزار موجود برای انتقال
مفاهیم ذکر شده است«...

هنرمندانمعروفسوئددرحمایتازکودکان
مهاجرتنهابهپاخاستهاند!

ما میخواهیم در تصمیم دولت سوئد ،تاثیرگزار باشیم .سوئد باید در
چارچوب موازین انساندوستی موضع بگیرد.
اخیرا نامه سی و یک هنرمند در روزنامه عصر سوئد آفتون بالدت منتشر
شده است .آنها با صدای بلند میگویند افرادی که در سن کودکی به سوئد
آمدهاند و اکنون هجده سال را پر کردهاند نباید با خطر اخراج مواجه
شوند .زیرا بررسی بر پرونده آنان زمان طوالتی برده است .ما بسیاریم و
از دولت درخواست میکنیم که آنان نباید تاوان زمان درازمدت بررسی
پروندههای خود را اینگونه بپردازند .بیشتر آنها شامل اقامت میشدند
اگر پروندههایشان اینچنین با زمان طوالنی و غیرمنطقی مواجه نمیشد.
ما هنرمندان میخواهیم در سیاست دولت تاثیرگذار باشیم .بیورک شلمن و
همسرش کایس آندرسن این دادخواهی را شروع کردهاند .آنها میگویند
هماکنون دولت مشغول بررسی این مورد است و این مسئله باید به نوعی
به یک راهحلی برسد.
ما هنرمندان دادخواهی میکنیم و ما نگران این ماجرا هستیم .و خود ما
شخصا مراقبت از پسر مهاجری تنها را بهعهده داریم و این کامال واضح
است که قلبمان و وجودمان در این قضیه میسوزد .همچنین عصبانی و
نگرانیم .و شلمن اضافه میکند که این پسر ما ،هیچگونه شناخت و تعلق
خاطری به کشور منتسب به خود را ندارد .و سوئد باید برای حقوق اولیه
انسانی به پا خیزد! و اگر در این تصمیم تجدیدنظر نشود تبدیل به فاجعه
بزرگ ملی میشود و برای ما نیز این سئوال برای همیشه میماند که چرا
نتوانستیم کاری انجام دهیم.
هنرمندان عبارتند از:
Carola
Häggkvist, Jonas
Gardell, Niklas
Strömstedt, Malena Ernman, Peter Jöback och Pernilla
Wahlgren.
خیلی از این نوجوانان خانوادههای خود را از دست دادهاند .و دورنمایی
برای بازگشت ندارند .پانیال وال گرین میگوید :آنها به این سرزمین و
این زندگی خو گرفتهاند و دوستان نو یافتهاند .آنگاه شما میخواهید آنها
را برگردانید .این قابل قبول نیست و این رفتار انسانی نیست .هدف ما،
پایان شادی برای این درخواست است .و دولت با تجدیدنظر در تصمیم
خود که تنها راه انسانی ست پایان شاد و جشن را میسر میگرداند .آنها
که چون کودک به این سرزمین آمدهاند حق ماندن دارند .آن ها سالهایی
از کودکی خود را در این جا سپری کردهاند .امروز آنها به زبان سوئدی
تکلم میکنند و به آینده امید بستهاند .باید گفت این آدمها توانایی کمک به
جامعه را هم دارا هستند.
ترجمه:
ساناز محمودی
 81ساله

صفحه۲
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گفتگوی نازنین تقوی با حسین
یوسفی ،در رابطه با اعزام
جوانانافغاندرایران،بهجنگ

از مزایا و مدرسه و اقامت ایران
برخوردار میشوند و به زیارت فرستاده
میشوند مثال به شهرهای مشهد ،قم و...
اگر این پشنهاد ما را نپذیرید به افغانستان
برمیگردانیم.

داخلی سوریه و حمایت از

آن شب ،با همه شبها فرق داشت.
مداح از سوریه گفت و اینكه دوباره
واقعه كربال در راه است .خالصه
طوری سخنرانی كرد كه میخواستم
همان شب به سوریه بروم .خیلی
دلمان گرفته بود.

حکومت سوریه ،توسط حکومت
اسالمیایران.
سئوال :سالم ،لطفا خودتان را معرفی
كنید؟ چند ساله هستید؟ اهل کجا هستید؟
جواب :سالم ،من حسین یوسفی هستم.
 81ساله هستم .افغانستانیام ولی ایران
به دنیا آمدهام.
سئوال :چند وقت است به سوئد آمدهاید؟
جواب :دو سال است که به سوئد آمدهام.
سئوال :چرا به سوئد آمدهاید؟
جواب :به علت ترس اخراج به
افغانستان و اعزام به سوریه؛ چاره ای
جز مهاجرت به اروپا نداشتم.
سئوال :چرا اعزام به سوریه؟
جواب :برای دفاع از حرم از سوی
حکومت اسالمی ایران.
سئوال :چند سال داشتید كه به تو
پیشنهاد شد تا برای دفاع از حرم ،به
سوریه بردوید؟
جواب :تقریبا چهارده سالم بود.
سئوال :در كدام شهر؟
جواب :تهران
سئوال :آیا محل تولدت در این رابطه
نقشی داشت؟
جواب :من متولد ایران هستم .و هر
شهری از ایران بودم این پیشنهاد داده
میشد .نخست پیشنهادها غیرمستقیم بود
اما بعدها علنی شد.
سئوال :به فرزندان خانوادههای ایرانی
نیز این پیشنهاد را میدادند؟
جواب :نه .بیشتر به مهاجرین و به
خصوص به مهاجرین بدون اقامت چنین
پیشنهادی را میدهند .دو راه بیشتر
نمی گذاشتند :میگفتند اگر به سوریه
بروید به شما حقوق میدهیم؛ خانوادهتان

انجام میدهند.
سئوال :از چند سالگی به مسجد میرفتی؟
جواب :چطوری بگویم از چه سنی ،مادر
و پدرهایمان ما را از بچگی به همراه خود
مسجد میبردند .بهخاطر اینكه مسلمان
هستیم و عالقه داشتیم مسجد برویم .یعنی
از وقتی یادم میآید مسجد میرفتم.
سئوال :آیا خواست خودت بوده و یا به
اصرار پدر و مادرت بود؟
جواب :آنها توصیه میكردند که
بروم .وقتی میرفتم خوشحال میشدند و
من هم به خاطر خوشحالی آنها راضی
میشدم.
سئوال :میتوانید كمی در رابطه با
پیشنهاداتی كه امامهای مسجد به شما
میكردند صحبت كنید؟
جواب :تقریبا اواسط ماه اردیبهشت بود و
ما در پارك بودیم .آن شب ،شب شهادت
بود و مسجد محلهمان مراسم داشت.
بچهها گفتند برویم مسجد و نماز بخوانیم،
بعدش هم سینهزنی بود .مداح معروفی
میآمد و روضه و سخنرانی میکرد .ما
بهطرف مسجد راه افتادیم .در هوای
بهاری فوارههای پارك روشن بود .باد
خنك میآمد .اصال دلمون نمیخواست از
پارك برویم .ولی رفتیم چون احساس
میكردیم یك وظیفه است .وقتی وارد
مسجد شدیم رفتیم وضو گرفتیم .اذان
مغرب داده میشد .وارد مسجد شدیم و
مهر برداشتیم .نماز شروع شد و بعد از
نماز ،مداح از جوانهای مجلس خواست
بیایند ردیف اول .مداحی شروع شد.

صفحه۳

سئوال :آیا این
موضوع تاثیری در
اعتقادات تو داشت؟
جواب :آن موقع فكر
میكردم حق با مداح
است و آنها درست
میگویند ولی وقتی با
خانواده صحبت كردم
فهمیدم كه آنها برای
سیاست خود و
جاهطلبی این كار را

سئوال :آیا از آن به بعد با همان دید
توانستید به مسجد بروید؟
جواب :نه؛ از وقتی این حرفها شنیدم
دیگر نظرم عوض شد .وقتی حرف از
سوریه و مقام معظم رهبری میزدند
سرد میشدم و...
سئوال :تصمیمت چه بود؟
جواب :آن شب توی مسجد تصیمم این
بود که بروم .بعدش وقتی خانه آمدم
خانوادهام نگذاشتند و به من گفتند
قضیه از چه قرار است.
سئوال :حاظر بودید قبول كنید؟ دلیلش
چه بود؟
جواب :اگر تا االن ایران بودم مجبور
میشدم یا افغانستان بروم و یا سوریه.
سوریه را انتخاب میكردم .چون اگر
در سوریه کشته میشدم شاید
خانوادهام راحت زندگی میكردند.
سئوال :آیا كسی را میشناسید كه
پیشنهاد آنها را قبول كرده باشد؟
جواب :آری؛ پسر عمویم كه هم سن
خودم بود .او را بعد از اعزام به
سوریه ،به خط مقدم جبهه بردند و
کشته شد.
سئوال :اگر قبول كرده بودید االن خود
را كجا می دیدید و در چه حال بودید؟
جواب :کشته میشدم .چرا که جنگ بلد
نبودم و قلب شلیك را نداشتم.
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مجازاتاعدام
من بهشدت با مجازات اعدام مخالف
هستم .چرا که زندگی یک انسان از او
سلب میشود و همیشه این ریسک وجود
دارد که حتی انسانهای بیگناه هم به پای
چوبه دار بروند .به این دلیل که ،از سال
 8711تا کنون  887نفر در ایاالت متحده
آمریکا ،که محکوم به حبس ابد شده بودند
بیگناه اعالم شدند و از زندان آزاد شدند.
این آمار ممکن است در مجازات اعدام نیز
صدق کند و افرادی بیگناه مجازات شوند.
اعدام مجازاتی غیرقابل برگشت است و
نمیتوان افراد بیگناه کشته شده را به
زندگی برگرداند.
دلیل دیگر این است که انسان موجودی
جایز الخطاست و از بدو پیدایش
انسانهایی وجود داشتهاند که دست به
ارتکاب جرم زدهاند؛ بهعبارت دیگر جرم
بخشی از جامعه و مکمل آن است .و اشد
مجازات اعدام باعث کاهش یافتن جرم و یا
متوقف شدن آن نمیشود .بهعقیده من،
بهتر آن است که لغو اعدام در مدارس و
دانشگاهها و همچنین در جامعه از طریق
رسانهها ،به آگاهی جامعه برسد تا اینکه
با روشنگری ،حکم اعدام از سوی
دولتها ،قتل عمد محسوب شود و ممنوع
گردد .چرا که تحقیقات نشان داده جرم و
فقر فرهنگی و اقتصادی رابطهای مستقیم
دارند و با حکم اعدام نمی توان جلو آن را
گرفت.
من بسیاری از کشورهای اسالمی را
همچون ایران مورد انتقاد قرار میدهم
زیرا شمار بسیاری از اعدامها تحت
عنوان انگیزههای ناموسی بوده که در
آن شخص قربانی که بهاحتمال زیادی یک
زن است طبق ماده  016قانون اساسی
مورد مجازات اعدام قرار میگیرد.
جالب است بدانید در اعدام در اکثر
کشورهای اروپایی ،بهجز بالروس برای
همه جرائم با  31درصد منسوخ اعالم
شده ولی متاسفانه در اکثر کشورهای
آفریقایی و آسیا و شمال آمریکا قانونی
است 31 .کشور در سال  ،3680مجازات
اعدام را اجرا کردند که در بین آنها چین
رتبه اول را با  8666اعدامی و ایران
رتبه دوم با  301اعدامی و افغانستان در
رتبه دهم با  0اعدامی را کسب کرد و این
یک فاجعه است و قوانین حقوق بشر
پایمال میشود.
بهعقیده من ،هر انسانی حق فرصتی
دوباره دارد.
سپیده 81 ،ساله

منزنم!
در زمانی كه زندگی میكنیم دختر و زن
بودن خیلی سخت است .شاید همیشه
همینطور بوده؛ شاید هم قبال سختتر
بوده .شاید درد آورتر و وحشتناكتر بوده
است .ولی من آن زمان را ندیدم و نمیدانم
اما حاال بسیار سخت است دختر بودن!
سخت است دختر باشی و در شهر قدم
بزنی سخت است و نیمهشب به خانه
برگردی سخت است؛ دختر باشی و با دامن
كوتاه و یا شلوار تنگ هم باشی ،در مترو
منتظر قطار ...سخت است به كلوب و
دیسكو بروی! سخت است دختر باشی و در
كافه و یا رستوران شبها كار كنی!

دوست داری بدانی چرا سخت است؟ چون
ما باید مسئول رفتار شما باشیم و ما باید
به شما یادآوری كنیم كه چگونه باید با ما
رفتار كنید؛ ما باید غلط و درست را به شما
یاد بدهیم و همیشه ترس و لرز داشته
باشیم .برای محافظت از بدنمان همیشه
بجنگیم ،استرس و ترس داشته باشیم شاید
دختر و زن بودن سخت نباشد؛ مرد بودن
سخت است؛ شاید برای شما سخت است كه
خودتان را كنترل كنید و رفتار درست و
غلط را تشخیص بدهید .شاید سخت است
كه نتوانید خود را در مقابل نیازهای
جنسیتان كنترل كنید ،شاید برای بعضیها
سخت است كه مثل حیوان كه وقتی زمان
جفتگیریش فرا میرسد دیگر برایش هیچ
چیز اهمیتی ندارد نباشد و در مقابل
نیازهای جنسی خود ضعف نداشته باشد؛
شاید واقعا سخت است برایتان.
صفحه4

بیاییم فكر كنیم به جز جنس زن و مرد،
جنس سومی هم وجود میداشت؛ جنسی
به اسم ایكس؛ با  1متر قد كه در
خیابانها راه میرفتند در كلوبها گروهی
مست میكردند؛ گروهی همه جا
میپلکیدند؛ بین آنها هم خوب و هم بد
وجود داشت .اما بعضی از آنها تنها به
فكر این بودند كه هر پسری كه میبینند
تنها به باسناش بنگرند .و در كلوبها،
با دیدن پسرها ،سراسیمه و خوشحال به
سویشان هجوم آورند و به كون آنان
دست بمالند تا جایی كه پسرها جرات
تنها بیرون زفتن در شب در خیابانها را
از دست بدهند .و همیشه مواظب باشند
که با ایكسها مواجه نگردند .زیرا
ایکسها ،به محض مشاهده پسرها

میگویند وای چه بدنی ،چه كونی ،كجا
میروی و شب كجایی ،بیا با ما باش.
پس بدانید رفتار ما دختران اشتباه
نیست .این ما نیستیم كه باید به شما
بفهمانیم كه این بدن مال ما است و تو
اجازه نداری بدون اجازه به آن دست
بزنی.
آری آن دختر كه دارد تنها میگذرد حتما
كون قشنگی دارد؛ همچنین سینههای
بزرگ؛ اما تو حق نداری بهخاطر این
چیزها ما را از خیابانها ،از رستورانها
برانی ،آزادی ما را بگیری و كاری كنی
كه من جنس دوم بودن را بپذیریم.
نازنین تقوی 81 ،ساله
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دانشآموز

شعر زلزله ...مهدی سهیلی

این گفته بر لبان همه بازماندههاست:
كای دست آفتاب!-
دیگر مپاش گرد طال در فضای شهر
ای ماه نقره رنگ!
دیگر مریز نقره بویرانههای ده
مارا دگر نیاز بخورشید وماه نیست
دیگر نصیب مردم خاموش این دیار
غیر از شبان تیره و روز سیاه نیست

بیابان های زلزله

شعری از زنده یاد کمال رفعت صفائی

***

لب خندها فسرد

پیوندها گسست
آوای الی الی زنان در گلو شكست
گلبرگ آرزوی جوانان بخاك ریخت
جغد فراق بر سر ویرانهها نشست
از خشم زلزله-
پوپك،شكسته بال بصحرا پرید و رفت
گلبانگ نغمه در رگ نای شبان فسرد
هر كلبه گور شود
عشق و امید ،مرد

***
در پهندشت خاك كه اقلیم مرگهاست
با پای ناتوان و نفسهای سوخته
هر سو دوان دوان-
افسرده كودكان زپی مادران خویش
دلدادگان دشت-
سردادهاند گریه پی دلبران خویش

***

در جستجوی دختر خود مادری غمین
با صد تالش پنجه فرو میبرد بخاك
او بود ودختری كه جز او آرزو نداشت
اماچه سود؟دختر او،آرزوی او-
خفته است در درون یكی تیرهگون مغاك

***

بس كودكان كه رنگ یتیمی گرفتهاند
بس مادران بهخاك غریبی نشستهاند
بس شهرها كه گور هزاران امید شد
شام سیاه غم بسر شهر خیمه زد
آه غریب غمزدگان شكسته دل-
باال گرفت و هالهی ابری سپید شد

***

آن كومهها كه پرتو عشق و امید داشت-
غیر از مغاك نیست
آن كلبه ها كه خانهی دلهای پاك بود-
جز تل خاك نیست

خشكید چشمهها و بجز چشمههای اشك-
در دشت ما نماند
افسرد نغمهها و بجز وای وای جغد-
در روستا نماند
***
دیگر حدیث غربت و تنها نشستن است
یاران خوش سخن همگی بیزبان شدند
آنانكه بود بر لبشان داستان عشق-
خود »داستان« شدند

***

این گفته بر لبان همه بازمانده ماست:
هان،ای زمین دشت!
ما را تو در فراق عزیزان نشاندهای
ما را تو در بالی غریبی كشاندهای
ما داغدیدهایم
با داغدیدگی همه دلبستهی توایم
زینجا نمیرویم
این دشت،خوابگاه جوانان دهكده است
این خاك ،حجله گاه عروسان شهر ماست
ما با خلوص بر همه جا بوسه میزنیم
اینجا مقدس است
این دشت عشقهاست

***

هر سبزه ای كه بردمد ازدامن كویر-
گیسوی دختریست كه در خاك خفته است
هر اللهای كه سرزند ازدشت سوخته-
داغ دل ز نیست كه غمناك خفته است
اما تو ای زمین
ای زادگاه ما!
ما باتو دوستیم
زین پس شرار قهر به بنیاد ما مزن
ما را چنان كه رفت اسیر بال مكن
این كلبه ها كه خانهی امید و آرزوست-
ویرانسرا مكن
ور خشم میكنی
ویرانه كن عمارت هر قریه را ولی-
مارا ز كودكان و عزیزان جدا مكن
شاعر :مهدی سهیلی

***

***
صفحه۶
5

هنوز ،هنوز
در بیابانهای زلزله میدوم
و ساختمان رویاهایم را بر دوش میبرم
در قفای من
هر ویرانه
ستون پا بر جای تجربهای است
و هر زیبای مرده
آواز زندهای است
که در گلوی من
زیباتر میشود

***

شامگاه یکشنبه بیستویکم آبانماه ،8170
زلزززلززهای بززه قززدرت  7/1ریززشتززر اسززتززان
کرمانشاه و غرب ایزران و شزرق عزراق را
لرزاند که در استان کرمانشاه 717 ،کشته و
 7111مصدوم بر جای گذاشت.
سیدمحمد بطحایی وزیر آمزوزش و پزرورش
در جلسه اخیر کمیزسزیزون آمزوزش مزجزلزس،
گفته است 77 :مدرسه بهطور کامل تزخزریزب
شدهاند 31 ،دانزشآمزوز و  7فزرهزنزگزی در
زلزله جان خود را از دست دادهاند.
او با اشاره به اینکه بیش از تزخزریزب 166
کالس درس بزر اثزر وقزوع زلززلزه تزخزریزب
شدهاند ،ادامه داد :همچنین هزار دانزشآمزوز
و  866فرهنگی بر اثر زلزله مصزدوم شزده
بودند که به صورت سر پایی مداوا شدهاند.
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فاشیستبودنیاناسیونالیست

فاشیست بودن یا ناسیونالیست
بودن ،کار دشواری نیست .کافی
است چشم بر ارزشهای انسانی
ببندیم و کمی با حرفهای کلی
سرگرم بشویم :زبان خود را
بهترین زبان دانستن و زبان
دیگری را گوشخراش خواندن؛
موسیقی قومی خود را سحرانگیز
دانستن و موسیقی دیگری را
سرسامآور خواندن؛ لباس محلی
خود را زیبا نامیدن و لباس محلی
دیگری را به تمسخر گرفتن؛
سنتهای قومی خود را ستودن و
سنتهای قوم دیگری را ابلهانه
خواندن  ...و دردناکتر آنکه
آسیبدیدگان از ناسیونالیسم و
قومپرستی ،خود به قومپرستانی
تندروتر بدل میشوند و اینچنین،
انسان به جای رهایی از چنگال
تعصب و تالش برای گسترش
همزیستی ،تعصب بیشتر را
بهعنوان شیوه نجات برمیگزیند
و...
دوست بازیافته...
اثر »فرد اولمن« ،ترجمه مهدی سحابی
اتنخاب :ساناز محمدی 81 ،ساله

!Dagen jag blev stor

وقتیکهمنفیگرفتم!
روزیکهبهیکبارهبزرگشدم!

روز سختی بود در خانه نشسته بودم .آن
روز یادم نمیرود به اتفاقاتی که در طی
روز پیش آمده بود فکر میکردم .باورم
نمیشد حرفهای وکیل که میگفت :اداره
مهاجرت سن تو را تغییر داده و االن تو
هیجده ساله هستی .ولی چگونه ممکن
است من که هنوز  81ساله نشدهام،
میگفت :با آزمایشاتی که گرفتهاند به این
نتیجه رسیدهاند .آیا این جواب آزمایشات
صحیح است و صحت علمی دارد؟
میگفت :نه! فقط دلیلی شده است که
منفی بدهند .میگفت :دلیلهای مهاجرتت
را نیز قبول کردهاند ولی میگویند کافی
نیست.
به وکیلم گفتم حال من چه کنم؟ میگفت
باید دلیلهای جدید بیاوری که آنها قبول
کنند .هویتت را نیز نپذیرفتهاند .آخر
چگونه؟! اگر نپذیرفتهاند به کجا
میخواهند مرا برگردانند؟ میگفت:
افغانستان .نمیتوانستم بفهمم اگر هویتم
برایشان نامعلوم است چگونه میخواهند
مرا به آنجا بفرستند .شاید آنجا
کشور بیهویتهاست؟ نمیدانم!
چیزی نگفت.
حال برایم چه اتفاقی میافتد؟ باید یا
شمال بروی یا اینجا جایی برای خود
پیدا کنی تا اعتراضاتت را انجام دهی و
پاسخ بگیری .زیرا تو اکنون هیجده ساله
هستی.
بعد از دو سال انتظار،
جواب گرفته بودم .ولی
نمیدانم چکار کنم .از
یکسو باید برای خود
جایی پیدا کنم و از سوی
دیگر ،باید دلیل جدید برای
اقامت گرفتن بیابم.
اما حرفهای آخر وکیلم در
گوشم سوت میزد که
میگفت که سال آینده
انتخابات برگزار خواهد شد
به این خاطر ،از باال
دستور آمده است به هر
دلیلی که شده درصد
بیشتری را اقامت ندهند،
رابطه این دو را نمیفهمم!
چرا؟
سیدمهدی
ساله
صفحه۶

رضایی،

81

Dagen då jag fick det negativa beslutet blev jag stor.
Det började en jobbig dag då jag
satt i mitt hus. Jag kommer aldrig
att glömma bort den dagen. Jag tänker på det jobbiga som har skett. Jag
kan inte tro det som advokaten sade
till mig. Han berättade för mig att
migrationsverket hade ändrat min
ålder till arton år. Men hur är det
möjligt när jag fortfarande inte har
fyllt arton år. Advokaten sade att
med den undersökningen som gjorts
hade migrationsverket kommit fram
till det. Men stämmer det verkligen.
Advokaten sade även: ”Nej, de kommer bara på bortförklaringar!” Jag
frågade advokaten om vad jag ska
göra. Jag fick som svar från honom
att komma på andra skäl för att mitt
asylsökande ska accepteras av migrationsverket. Din nationalitet accepteras inte. Men varför?! Om de
inte accepterar mig vart ska jag deporteras någonstans. Han påstod att
jag skulle deporteras till Afghanistan. Jag förstår inte om min nationalitet nu inte accepteras hur ska
de då skicka mig till Afghanistan.
Det kanske anses som ett land där
folket inte har någon nationalitet.
Jag fick aldrig något svar från advokaten. Vad ska hända mig hädanefter? Advokaten berättar att jag som
fyllt arton år antingen måste flytta
norrut eller till något annat land tills
jag får ett nytt beslut från migrationsverket. Efter två års väntan fick
jag ett negativt beslut från migrationsverket och vet nu inte alls vad
jag kan göra. För det första måste
jag hitta någonstans att bosätta mig
och för det andra måste jag hitta fler
bortförklaringar som får mig att
stanna kvar i landet. Men allt som
advokaten hade sagt till mig finns
kvar i mitt huvud. Han hade berättat att det är val nästa år vilket kan
medföra att politikerna fattar beslutet att flyktingar i Sverige ska deporteras. Jag förstår mig inte på det.
Mehdi Rezaei, 17 å
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Metoo
Jag har läst några artiklar om
#metoo kampanjen och lade märke
till att jag i själva verket också har
blivit sexuellt trakasserad av killar
på konserter och festivaler. Jag går
dit för att ha det roligt med mina
vänner men istället är jag tvungen
att vara uppmärksam på att ingen
tafsar på min kropp. Varför tafsar
folk på en på festivaler och konserter? Man går dit för att ha roligt och
man vill ju inte att någon främling
ska tafsa på en. Det händer aldrig i
skolan eftersom man då kommer att
vara tvungen att se varandra varje
dag. Men utanför skolan är det
mycket vanligt att man får blickar
eller att man blir tafsad på. Det är
inte bara killar som tafsar på folk
utan det kan även vara tjejer som
tafsar, men det pratar ingen om. Det
här med sexuella trakasserier är
orättvist och det kommer inte sluta
med en kampanj. Men med #metoo
kampanjen ser folk hur ofta sexuella
trakasserier sker. De alternativ jag
som en tonårstjej har är att skydda
mig själv så mycket jag kan och anmäla sexuella trakasserier till polisen, om det händer mig själv eller
om jag ser det hända någon annan.
Tänk om din syster eller bror blir
sexuellt trakasserad, vill du då inte
att de ska få hjälp?
Adina Taheri, 15 år

***
Själv har jag aldrig blivit
sexuellt trakasserad

Vad är sexuella trakasserier?

meetoo

Trakasserier är ej önskvärda
uppträdanden som kränker,
är kränkningarna av sexuell
natur kallas de för sexuella
trakasserier. Sexuella trakasserier kan vara både ord eller
en handling som på något sätt
gör att den som blir utsatt
känner sig kränkt eller illa till
mods.
Sexuella trakasserier kan till
exempel vara:
beröringar eller tafsningar
obehagliga blickar eller visslingar
oönskad fysisk kontakt
sexuellt anspelande skämt och
kommentarer
säger sexuella saker om ens
utseende eller könet man tillhör
sprider sexuella rykten
skickar meddelande med sexuella anspelningar genom sms,
mail eller till exempel lappar
visar eller sätter upp sexuella
bilder som känns obehagliga

Meetoo är en hashtag som skapades för att uppmärksamma hur
omfattande sexuella trakasserier
är mot kvinnor. Allt detta tog
fart när skådespelerskan Alyssa
Milano bad alla kvinnor som
ofredats sexuellt att svara på hennes tweet med orden "me too".
Detta skedde då i samband med
att Hollywoodproducenten Harvey Weinstein blev anklagad för
våldtäkt av då flera kända skådespelerskor och att detta dessutom
hade tystats ner ut av filmindustrin. Efter denna hemska händelse skapades det snabbt en
taggning/ hashtag och då visade
det sig dessutom hur utbrett det
är med sexuella trakasserier.

Lärarförbundet

Själv har jag aldrig blivit sexuellt
trakasserad, men har dessvärre
hört att det är många som råkar
ut för detta. Främst av män runt
40 årsåldern som gillar att ta på
unga flickor när de själva inte vill
det. Dessa situationer sker främst
utomhus där det befinner sig
mycket folk, som till exempel på
stora festivaler där det finns
många ungdomar och i detta fall,
unga flickor. Därför är det just
bra att hashtagen Mee too skapades så detta kan uppmärksammas. ”Mee too” är en hashtag
som gjordes för att uppmärksamma hur omfattande sexuella
trakasserier mot kvinnor. Kvinnor får alltså vittna och berätta
om de blivit utsatta för sexuella
trakasserier eller övergrepp.
Sara Alikhani, 15 år

Men med denna hashtag ska man
dessutom ta lära ut av att säga
nej, om någon sexuellt trakasserar dig måste du
kunna våga säga nej.
Det är väldigt många
som blir just sexuellt
trakasserade på grund
av att dem inte vågar
säga nej till de som då
utför detta. Att säga
nej är inte något man
ska skämmas ut av,
utan det är den som
utför detta som ska ta
skam för dennes beteende. Bara ett enda
nej kan göra stor skillnad på den utsatte
men dessutom den
som utför detta.
Negar Yarian, 17 år
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Kändisarna i upprop för
ensamkommande ungdomar
Björn Kjellman: ”Vi vill påverka regeringen”
Björn Kjellman, Malena Ernman, Niklas Strömstedt och Carola Häggkvist.
Det är namn från en lång lista på kändisar som
nu samlas i ett upprop för ensamkommande ungdomar.
– Sverige måste stå upp för grundläggande och
humanistiska principer, säger Björn Kjellman.
Nu samlas 31 svenska kändisar i ett upprop om ensamkommande ungdomar. I Aftonbladet publicerar
de ett brev där de tillsammans höjer rösterna mot att
personer, som
kommit till
Sverige som
barn och nu
hunnit fylla
18, riskerar
att utvisas på
grund av att
deras asylansökningar
tagit så lång
tid att behandla.
”Vi är många
som vädjar
till regeringen
att de inte ska
straffas för att
handläggningstiderna varit orimligt långa. De flesta
som nu ska utvisas skulle ha fått stanna om inte asylprocesserna hade dragit ut så på tiden”, står det i
uppropet.
Vill påverka regeringen
Björn Kellman är tillsammans med sin
fru Kajsa Aronsson den som har startat uppropet.
– Just nu sitter regeringen och förhandlar om det här.
Det handlar ju om att hitta en lösning och jag anser
att det här är en fråga som ingen riktigt velat ta i. Vi
vill påverka dem, säger han och fortsätter:

18

– Vi är personligt berörda av det här. Vi har en
kille som bor hos oss som är ensamkommande.
Så det är klart att vi verkligen brinner för det här
och är jävligt upprörda.
Kjellman beskriver hur han inte känner igen sitt
eget land.
– Sverige måste stå upp för grundläggande och
humanistiska principer. Om inte det här ändras
kommer det bli ett nationellt trauma som vi
kommer att återvända till gång på gång och ställa
oss själva frågan ”varför gjorde vi ingenting”?.
”Målet är att fira”
Carola
Häggkvist, Jonas
Gardell, Niklas
Strömstedt, Malena
Ernman, Peter
Jöbackoch Pernilla Wahlgren. Tillsammans står
de i skrivande stund på listan tillsammans
med Björn
Kjellman och 26
andra namn
på
kända
svenskar.
– Många av
ungdomarna har ju
förlorat sin
familj och
har ingenting
att
återvända
till. Nu har
de ju acklimatiserat
sig och fått
vänner och då ska man alltså skicka hem dem.
Jag tycker att det är oacceptabelt. Man får inte
behandla människor så, säger Pernilla Wahlgren.
Uppropet har gjorts under några timmar efter att
Kjellman kände att han ville göra något här och
nu. Han vill sätta press på frågan med motiveringen att den inte ska glömmas bort.
– Målet är att vi ska få fira att vår regering tar ett
beslut som är det enda moraliskt rätta. De som
var barn när de kom ska få stanna. De har spenderat delar av sin barndom här, lärt sig svenska och
hittat en tro på en framtid. Det är människor som
vill bidra till samhället. De har ambitioner, säger
han.

