
 روز جهانی همبستگی کارگران مبارک باد!

 آموز یادداشت این شماره دانش
بار که در هفته اول آپریل در کالس با  زیبا نیست که بگویم اولین

شاگردان از فرارسیدن اول ماه مه روز همبستگی کارگران جهان 
حزف زدم؛ اکثر شاگردان خوب کالس با وجود این که مسایل 

کنند و در جریان آخرین تحوالت  جهان را روزانه دنبال می
فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در سطح جهان هستند اما اطالع 
چندانی از این روز نداشتند. ولی بعد از ساعتی حرف و بحث، 

های خوب و خالقی را از کودکان  شاگردان با عشق و عالقه بحث
ناگزیر کار و خیابانی در ایران و جهان پیش کشیدند. سرانجام بنا 

پیشنهاد پرهام آزیش، شاگرد سال دوم دبیرستان قرار شد که  به
اقبال مسیح  خصوص بحث خودش را به آموز و به این شماره دانش

آموز سپاس  تقدیم کنیم. از شاگردان و نویسندگان نشریه دانش
تا کودکان  ماالویهای کار در مزارع تنباکو  دارم که چگونه از بچه

برانگیزی  کار و رنج سراسر ایران درگیر شدند و با انرژی تحسین
در این مورد خاص روز جهانی کارگر با عشق و شور قلم زدند. 

ویژه استثمار  چه شورانگیز است که استثمار انسان از انسان، به
 کودکان کار در جهان پایان یابد.

  معلمباشیم که تا این روز زیبا و پرافتخار را ببینیم.          
 

آموز دانش  صدای ما نوجواانن  4 
۶۱۰۲آرپیل    

 آموزش حق پایه ای هر انسان است!

 ترسم بعد از مرگ هم کارگر باشم می
 

 ام ام بر این باور بوده تمام زندگی
 که دروغ نگویم

 دل هیچ انسانی را نشکنم
 ام که از بین رفتن قسمتی از زندگی است. و این را پذیرفته
 اما با این وجود

 ترسم از مرگ خودم می
 ترسم بعد از مرگ هم کارگر باشم! می

 ترسم بعد از مرگم هم کارگر باشم! می
ترسم  می»نام  شاعر كرد زبان كرمانشاهی است که کتابی به» سابیر هاكا»

های این  کارگر و رنج را با موضوع کار و  »بعد از مرگ هم کارگر باشم
تر از یک  العاده، در کم قشر شریف جامعه سروده است. این مجموعه فوق

چاپ چهارم و پنجم  ای به بدون داشتن تریبون رسمی و تبلیغات رسانه  سال
چنین برنده جایزه شعر کارگری ایران در سال  رسیده است. این کتاب، هم

 . شده است ۲۹۳۱
شاعر در شعرهای خود، مشکل زندگی کارگران، طرز فکر خانواده و طبقات 

هایی که  ها و ناحقی اجتماعی جامعه را نشان داده است و در مورد سختی
 .گوید شود سخن می جامعه کارگری می به

من در »گوید:  های فراوانی كشیده است، می شاعر در زندگی خود، سختی
ام. من کارگری خواهرم را در  دنیا آمده موقعیت و منطقه جغرافیایی خاصی به

های دیگر  ام. کارگری مادرم را، کارگری زن درجه تابستان دیده 06گرمای 
گردد. از  پیش از تولدم برمی ام. خستگی من به ام. من خیلی خسته را دیده

ام، او کار کرده ولی  کرد کارگر بوده وقتی که مادرم مرا در شکمش حمل می
ام. هنوز خستگی او در وجودم هست.  اش را من هم احساس کرده خستگی

 ».کنم ام. همین االن هم دارم کارگری می همیشه کارگر بوده
شعرهای هاكا، جوری است که شاعر دارد از چشم کودک کار جهان را رصد 

كش  کند. کودکی که رنج فراوان کشیده است. كودكی از قشر زحمت می
جامعه. شاعر تالش بسیاری كرده است تا ما را در موقعیت زندگی خود قرار 
دهد و خواننده بتواند این رنج و سختی را درك كند. شاعر مخاطب را در این 

سادگی با خود همراه کرده، ساختار شعر كامال ساده و بدون  مسیر به
ندرت از تكنیك شاعرانه استفاده كرده الفاظ و کلمات  گی است و به پیچیده
همان شکل هم در خود اثر  اند، به گونه که بر زبان شاعر جاری شده همان

شود بتواند  تکلف بودن شاعر است که موجب می شوند. سادگی و بی دیده می
 .اشتراک بگذارد تجربه زیستی خود را با مخاطب به

 شاه توت 
 حال تا به

 ای!؟ افتادن شاه توت را دیده
 اش را كه چگونه سرخی
 كند با خاك قسمت می

 )هیچ چیز مثل افتادن دردآور نیست(
 من كارگرهای زیادی را دیدم

 افتادند از ساختمان كه می
 .شدند شاه توت می

 شاعر كرد زبان كرمانشاهی »سابیر هاكا»
ساله 71گردآورنده: صدف صمدی،   
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 آموز: اهداف نشریه دانش
و پژوهش بين معلمان و  اشاعه فرهنگ مطالعه*

 آموزان؛ دانش
 آموزان؛ تبادل انديشه و نظريات علمی بين دانش*
ايجاد بستری برای رشد و پويايی مسايل آموزشی و *

 پرورشی؛
 آموزان؛ ارتقای سطح دانش، آگاهی و معلومات دانش*
 آموزش کتبی زبان مادری. *
 

 آدرس اميل تماس با نشريه:
 

daneshamooz2016@gmail.com  

*** 
 آموزش زبان مادری حق مسلم هر انسانی است!

فوريه، روز جهانی زبان مادری است. روز جهانی زبان  12
مادری بيش از هر جای ديگری، متوجه کشورهايی است که 

گفته جنوا  ای هستند تنوعی که به دارای تنوع زبانی گسترده
ای اجتماعی  اسپيترمن، امری طبيعی، ميراثی انسانی و سرمايه

های مادری  چون ايران، متاسفانه زبان است. اما در کشورهايی هم
های ترکی آذری،  همه مردم اين کشور غير از فارسی، يعنی زبان

 کردی، عربی، بلوچی و غيره ممنوع است.
 

های زبانی در  شناس و متخصص سياست جنوا اسپيترمن، زبان
دوران پسااستعمار، در گفتگوی اختصاصی، ضمن شرح اهميت 

های زبانی که منجر  زبان مادری، از سياست آموزش و تحصيل به
اگر «گويد:  کند و می شوند، انتقاد می سازی زبانی می سان يک به

شما آموزش و ترويج يک زبان را قدغن و غيرقانونی کنيد، در 
کنيد و با از بين بردن آن زبان،  نهايت، آن زبان را حذف می

کنيد و در نهايت، خود آن  فرهنگ آن گروه زبانی را نيز نابود می
صورت  ها به بريد. ممکن است که آن مردم را حذف و از بين می
ها ديگر خودشان نيستند بلکه تبديل  فيزيکی از بين نروند اما آن

ها  زبان و فرهنگ ديگری تعلق دارند. آن اند که به به ديگرانی شده
اين استاد دانشگاه ميشگان تاکيد  »ديگر وجود خارجی ندارند.

های زبانی را  گزاری وضع قوانينی که سياست«کرده است: 
ها  کند، گامی اساسی در جلوگيری از نابود کردن زبان اجباری می

وی سياست زبانی آفريقای جنوبی را مثال خوبی در اين  »است.
داند، کشوری که در آن يازده زبان رسمی وضع شده  زمينه می

 .است
 

شناسان بر آموزش زبان  بسياری از زبان«جنوا در جواب سئوال؛ 
، چنين جواب »کنند، چرا؟ مادری و تحصيل به آن زبان تاکيد می

زبان مادری خود آموزش  اين مساله که کودکان به«داده است: 
اين دليل که، اين زبان، تنها  ببينند، مساله بسيار مهمی است، به

شوند.  بهترين نحو آن را متوجه می زبانی است که کودکان به
کند که  تحقيقات در سراسر جهان اين مساله را اثبات می  پيشينه

کودکان،  ها به موثرترين راه برای آموزش مفاهيم و مهارت
ها، در تمام عمر با  ها است. اين آموخته استفاده از زبان مادری آن

 ».او خواهند بود
 

آموزش زبان مادری کامال طبيعی و ضروری است «به نظر جنوا؛ 

و در ارتباطات انسانی، بسيار مهم و مفيد است. البته در کنار آن، 

زبان مشترکی هم نياز دارند تا بتوانند با يکديگر  ها به انسان

که تنوع زبانی کامال يک مساله طبيعی  ارتباط برقرار کنند. با اين

زبان مشترکی نياز داريم تا با کسانی که  ها، به است اما ما انسان

مان هستند، ارتباط برقرار کنيم. اما  خارج از حيطه زبان مادری

چنينی،  ها و مفاهيم اين ها و ارزش عواطف و احساسات و انديشه

شکل، توسط زبان مادری هر فرد منتقل شوند  بهترين توانند به می

و در برخی موارد، زبان مادری تنها ابزار موجود برای انتقال 

 »مفاهيم ذکر شده است...

 

  های کار بچه
کودکانی که فارغ از آرزوها  !امروزه یکی از مشکالت بزرگ اجتماعی در ایران کودکان کار است

شوند. این  ها و بازارها در سراسر ایران می کار در خیابان های کودکانه، مجبور به و سرگرمی
 سال دارند. 75تا  5کودکان معموال 

عدالتی اجتماعی، مهاجرت، اعتیاد و طالق والدین باعث شده است که کودکان اجبارا  فقر، بی 
بازار کار وارد شوند. بازار کاری که اصال عادالنه نیست. بازاری که مهر عاطفی والدین،  به

یک آرزو و رویا تبدیل  ها گرفته و به آرزوهای کودکانه، مدرسه و یا حتی یک وعده غذایی را از آن
ها، معادن، بنایی،  فرسا در خیابان کرده است. کودکان کار امروز، مشغول به کارهای سخت و طاقت

شوند. این کودکان گاهی اوقات مورد آزار جنسی از طرف افراد پلید و  فروشی و غیره می گل
 .گیرند قرار می صاحب کارشان 

زدن روح و روان و جسم کودک است که در  یکی دیگر از مشکالت با کار در سنین پایین، لطمه
تواند برای فرد بسیار مضر باشد. این مشکالت نه تنها برای خود شخص مضر  آینده نزدیک می
کرده در آینده نزدیک در  چون کمبود نیروی کاری جوان و تحصیل تواند مشکالتی هم است، بلکه می

 جامعه شود.
های خیاطی،  دهند که در کارخانه های کار را دختران تشکیل می متاسفانه درصدی از این بچه

فروشی در سطح  فروشی و دست گل
کشور هستند که فقط با یک دست مزد 
ناچیز و اندک و یا حتی برای پیدا کردن 
سرپناه و خوراک بخور و نمیر مجبور 

 شوند. کار می به
 المللی کار بر اساس گزارش سازمان بین

)ILO)  میلیون کودک کار  640بیش از
کار برای  در سراسر جهان مجبور به

شان  فراهم کردن مخارج خود و خانواده
هزار در ایران و  596هستند که تقریبا 

هزار تنها در پایتخت، یعنی  66حدودا 
     تهران است. 
  ساله 71جان جعفری، 

*** 
 کارگران کودک در صنعت تنباکو 

شان استفاده  خواهی گناه برای ارضای زیاده گان بی خواهانی که از این فرشته کودکان کار، زیاده
 .کنند می

مان  دیده روی پاکت سیگار از ذهن های آسیب ای که بعد از شنیدنش تصویر ریه تنباکو، کلمه
ها را دعوت  کنم که دنیای کار چند سالی زودتر آن کودکان معصومی فکر می گذرد، اما من به می

 است.  ها را قدری زود فراموش کرده کرده، و گوئی آسودگی آن
کند، آرزویش رفتن  سال دارد، با دستان کوچکش چند ساعت در روز کار می  ۲۹چیفوندو، فقط 

داری از  مادرش و نگه کار در مزرعه و کمک به مدرسه و خواندن و نوشتن است. اما مجبور به به
 .خواهر معلولش است

ها یک بار در  بعضی وقت»گوید:  همیشه غذای کافی ندارند، با صدائی نازک و لحنی کودکانه می
 .»شوم خورم، اگر آن روز کار کنم کمی گرسنه می روز غذا می

 .این فرشته کوچک، تنها یک نمونه از کارگران کودک در صنعت تنباکو است
این  آید. هیچ کشوری به دست می از درآمد صادراتش، از تنباکو به درصد ۰۷ماالوی، کشوری که 

 تولید تنباکو نیست. اندازه وابسته به
ها  شود، و این شرکت کننده تنباکو خریداری می قیمت بسیار پایینی از کشورهای تولید تنباکو به

کار در مزارع تنباکو  کنند یا کودکان را مجبور به تری از کشاورزان خریداری می قیمت بسیار کم به
کنند که  قدری با فقر دست و پنجه نرم می ها هم به کنند. بعضی از خانواده با حقوق بسیار کمی می

 شان در مزارع تنباکو کمک بگیرند ... شوند از کودکان مجبور می
شود اما کودکانی که در مزارع تنباکو کار  ای که در سراسر دنیا انجام می کار کودکان، فاجعه

 ۵تر از دیگر کودکان کار در معرض خطر هستند. در بسیار از مناطق ماالوی کودکان  کنند بیش می
 .کار در صنعت تنباکو هستند ساله مشغول به

گان نیز بسیار خطرناک است  کنند کنندگان مضر نیست، بلکه برای تولید تنباکو، فقط برای مصرف
های مخصوص برای  کند. در مزارع تنباکو، باید از لباس ها را تهدید می تر آن چه بسا خطر بیش

های بسیار قوی و خود گیاه تنباکو استفاده کرد. اما این کودکان بدون  جلوگیری از مسمومیت از سم
ها برای کارفرمایان بسیار  شوند. زیرا تهیه این لباس کار می هیچ لباس مخصوصی مشغول به

 آور است. هزینه
گیر  ترین عوارضی هستند که گریبان حالی، سرگیجه، سردرد، تنگی نفس و...، عادی استفراغ، بی

دلیل  باشند، غالبا به کار نمی شوند. اکثر این کودکان، بعد از چند سال قادر به این کودکان کار می
سالمت و  های جدی به های پزشکی، آسیب دلیل عدم مراقبت های پوستی که به تنگی نفس و عفونت
 .زند بدن این کودکان می

زا است، و بوته تنباکو نیز  شود بسیار خطرناک و سرطان سمومی که در مزارع تنباکو استفاده می
شوند و در  سرطان مبتال می تواند باعث سرطان شود. اکثر این کودکان، بعد از چند سال به می

 ...نهایت مرگی بسیار زود هنگام
کنند عبارتند از: چین؛ هند؛ برزیل؛ آمریکا؛  ترین تنباکو را در جهان تولید می کشورهایی که بیش

آرژانتین؛ ماالوی و اندونزی. تقریبا در همه این کشورها از جمله آمریکا، از کودکان در مزارع 
 .شود تنباکو استفاده می

 .این کودکان معصوم ترین کمکی باشد برای کمک به شاید استفاده نکردن از تنباکو، کم
 کن شدن کار کودکان امید ریشه به

 ساله  71نسترن جعفری، 

۲صفحه   

mailto:daneshamooz2016@gmail.com
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 کودکان کار در ایران
 

کودکان کار کودکانی هستند که در سنین کم 
گونه کودکان در  این شوند. کار کردن می مجبور به

 شود. کشور ایران بسیار دیده می
های مختلفی وارد بازار کار در  این کودکان از راه

شوند که از جمله معتاد بودن پدر و  سنین کم می
شمار  یا مادر، فقر خانوادگی از دالیل آن به

 آید. می
های شلوغ  این کودکان معموال سر چهارراه

ها، فروختن  تمیز کردن شیشه ماشین مشغول به
  گل و دستمال کاغذی هستند.

ها که مادر و یا پدر معتاد  در بعضی از خانواده
شوند از  هستند و درآمد خوبی ندارند مجبور می

های مختلف استفاده  شکل های خودشون به بچه
  کنند تا بتوانند پول خرید مواد مخدر را پیدا کنند.

تر مواقع  هایی که دختر دارند در بیش خانواده
دهند که چندین سال از دختر  مردی می ها را به آن

دهند؛  تر است و در قبال آن پول زیادی می بزرگ
فروختن جنس،  مرد خریدار این کودک را وادار به

کند  ها، فروختن فال می تمیز کردن شیشه ماشین
  تا پول در بیاورد.

بسیاری از این کودکان توسط مراکزی کنترل و 
گونه مراکز غیرقانونی  شوند. این دهی می سازمان

  است و پیگرد قانونی دارد.
شود که  هایی تشکیل می گونه مراکز از بچه این

مرکز فروخته و یا کودکانی  ها را به ها آن خانواده
اند. معموال این مراکز  که از خانواده دزدیده شده

  در جنوب شهر و یا خارج از شهر قرار دارند.
کار بر  روسای این مراکز کودکان را مجبور به

کنند و هر  های شلوغ می ها و یا مکان سر چهاراه
گیرند و  چه درآمد آن کودک در روز است را می

دهند.  خود کودک می در قبال آن پول ناچیزی به
گونه کودکان خوب  خورد و خوراک و پوشاک این

ها را مرکز گرفته و  تر پول آن نیست و بیش
دهد. این کودکان در  ها اندکی امکانات می آن به

ها اجازه رفتن  این مراکز، حق تحصیل ندارند، آن
مدرسه و یا دوست شدن با افراد غریبه را  به

  ندارند.
دلیل فقر مجبور  بسیاری از این کودکان به

شوند. خانواده  فروختن تن خود در سنین کم می به
دهند و در  هارا برای یک شب اجاره می ها، آن آن

 گیرند. قبال آن پول می
ترین دوران  تر این کودکان، قشنگ بیش

شان  دهند و کودکی شان را از دست می زندگی
شود و تاثیر شدید بر جسم و  صرف کار کردن می

 گذارد. روحیه کودک می
کار کردن کودکان در شهرهای بزرگ و کوچک 
متفاوت است. برای مثال کودکانی که در 

کنند مشغول  شهرهای کوچک کار می
کشاورزی، دامداری و یا باربری هستند و  به

تر دیده  چون فروختن اجناس کم کارهایی هم
شود. اما کودکانی که در شهرهای بزرگ کار  می
های مختلف  فروختن جنس کنند مشغول به می

 هستند.
 المللی کار بر اساس آمار سازمان بین

)ILO) میلیون کودک وارد بازار کار  656ساالنه
 شوند و از دوران کودکی خود محروم هستند.  می
 1درصد در آفریقا و  26درصد در آسیا،  07

درصد در آمریکای التین کودکان کار وجود دارد.
(wikipedia) 

 ساله 70عاطفه عسگرمحمدی، 
 

 های کار، چراغ خاموش فردا! بچه
 

تر برای ما، دربردارنده شادى،  بهار، این كلمه بیش
هاى خوب زیاد  لحظات خوش، نو شدن و حس

نظر  طور كه از دور به دیگرى است. اما همه چیز آن
رسد، زیبا نیست. در دل این همه شادى و جنب  می

و جوش غمى نهفته است كه معموال خیلی 
تر ما ساده از كنار  آید؛ غمى كه بیش مان نمى چشم به

 هاى كار! گذریم: غم بچه آن مى
دختران و پسرانى كه روزهایشان تكرارى است. 

كند كه نوروز است و یا یلدا، بهار است یا  فرقى نمى
ها هر روز را مثل دیروز سپرى  كه زمستان. آن

كنند. تالش براى گذراندن زندگى و برآورده  مى
كردن نیازهاى روزمره، چراغ فردای روشن را از 

ها ربوده است. کودکان کار را بار آخری كه  آن
ایران سفر كردم بهتر لمس كردم. دختران و  به

ها را  گناهی را دیدم كه ساعت پسران معصوم و بى
ها سپرى  پشت چراغ قرمزهای طوالنی چهارراه

هاى پردود خالصه  كردند و دنیایشان در خیابان مى
 شد. مى

هاى خاكى و  دختران و پسرانى كه با سر و صورت
زدند تا  هاى نگران در انبوه جمعیت پرسه مى چشم

امروزشان فردا شود و فردایى كه فرقى با امروز 
 .آینده ها و بدون هیچ امیدى به ندارد؛ پر از سختى

آن روزها در چشم دختران نوجوان ترس دیدم؛  
گرفت  ها مى گرى استفاده ترسى كه سرچشمه از سوء

و در چشم پسران نوجوان غم غرور سركوب شده؛ 
شكند  شان می هاى خالى غرورى كه هر روز در دست

شان مشترك است  و اما چیزى كه میان همه
كردن امروز و سردرگمى در فكر  اضطراب سپرى

توانست خیلى  فردایشان است. فردایى كه شاید مى
درخشان باشد. حتما در میان این كودكان و 

هایى كه استعداد  كش کم نیستند آن نوجوانان زحمت
توانند افتخار  نظیرى دارند و مى هاى كم و توانایى

شان، بلكه براى  شوند. نه تنها براى خود و خانواده
همه مردم ایران و همین فكرهاست كه غمى عمیق 

 نشاند.  در دلت مى
راستى چه باید كرد؟ اگر بنشینیم و براى  اما به

شان غصه بخوریم و یا آرزوى  بهبودى وضعیت
كند؟  روزهاى بهتر را داشته باشیم چیزى تغییر مى

و در مقابل امكان این هم نیست با یك دست بتوان 
ها را گرفت. اما من باور دارم اگر همه  دست همه آن

ما مردم ایران، اگر دست در دست هم دهیم، آتشى 
 شویم در دل دنیاى تاریك و سردشان! مى
 

 ساله ۲۰دنیا باستانى، 

 

جایگاه اجتماعی کارگران در جامعه نادیده 
 شود! گرفته می

عنوان روز  در تمام دنیا، روز اول ماه مه را به
های دیگری برگزار  گیرند و برنامه کارگر جشن می

کنند. کارگران طبقه مهمی از جامعه را تشکیل  می
دهند. این طبقه در تمام طول تاریخ، مورد ظلم  می

رانان دنیا قرار گرفته است. ارزش کار  و ستم حکم
اند. در واقع این کار  ها را همیشه نادیده گرفته آن

ها را  پرزحمت کارگران است که چرخ کارخانه
آورد و اقتصاد دنیا را بازتولید  گردش درمی به
 کنند. می

تر کشورهای دنیا از جمله ایران، کارگران  در بیش
کنند.  شان را تامین می  سختی نیازهای زندگی به

 ها بسیار ناچیز است. زیرا حقوق آن
پیمایی روز اول ماه مه،  مردم با شرکت در راه

 دهند. حمایت خود را از طبقه کارگر نشان می
امید روزی که همه مردم از حقوق و امکانات  به

 مساوی برخوردار شوند!
  ساله 71آرمان قناد، 

 گری در جامعه تکدی
های اجتماعی  ساز بسیاری از آسیب گری زمینه تکدی
 .است

گری را در بسیاری از جوامع  توان تکدی امروزه می
بشری نظاره کرد که در هر جامعه و کشوری 

های متفاوت و متعدد وجود دارد. امروزه تکدی  شکل به
یک معضل اجتماعی مبدل شده است و  در جامعه به

توان به این  طور فراوان در هر گوشه و کنار شهر می به
 .مورد برخورد

ای است که در طول تاریخ  گری پدیده نظر من، تکدی به
گذشته جوامع بشری نیز وجود داشته است، لیکن در هر 

 .جامعه از تنوع و ابعاد متفاوتی برخوردار بوده است
دالیل مختلف به  های اجتماعی به گری از آسیب تکدی

چون فرهنگی، سیاسی،  عوامل مختلفی هم .آید وجود می
اجتماعی و اقتصادی تقش بسیار مهمی در بروز این 

گری از جمله این  ها دارند و پدیده تکدی آسیب
هاست. این معضل اجتماعی، مورد توجه  آسیب

 ها قرار نگرفته است. حکومت
دهد که گدایی با اعتیاد،  ها نشان می اکثریت بررسی

های دیگری  خودکشی و سرقت در ارتباط است و علت
هم مانند فقر مادی، ناکامی اقتصادی، اعتیاد، مهاجرت، 

مهری ممکن است موجب روی آوردن فرد  معلولیت و بی
 .گدایی شود به

ترین عامل  نظر من، یکی از بزرگ چنان به و هم
ها و در  ها و کوچه و پس کوچه گری در خیابان تکدی

ها، بیکاری بیش از حد در جامعه و  جنب مغازه
 سوادی بیش از حد است. بی
 

 ساله 79حمید قنبری، 

 

۳صفحه   



1شماره                                                                                                               دانش آموز                                                                                                                          4شماره                                                                                                           دانش آموز                                                                                                                     

۴صفحه   

 فساد در هالیوود
 

کند و  ها رو کنترل می ای که تفکر انسان رسانه، قالده
کشاند. رسانه و سیاست  خواهد می هر طرف که می به

یکدیگر وصل   هر کشوری با زنجیری نامرئی به
ترین سالح  اند. شاید بتوان گفت قوی شده

 باشند. ها می مداران، رسانه سیاست
ها،  داوری اید که چرا پیش حال فکر کرده آیا تا به

احساس ترحم، تنفر و هزاران افکار دیگر نسبت 
هایی که  های مختلف انسان وجود دارد، انسان گروه به

 ها را ندیده باشیم. کدام از آن شاید هیچ
های هالیوود را  کنم تا فیلم من در این مقاله تالش می

 .ای متفاوت کند و کاو نمایم از زاویه
های هالیوود، تصویری مشابه از  ما در همه فیلم

سواد،  هایی بی اعراب و مسلمانان شاهد هستیم. انسان
طلب.  پرست و جنگ وحشی، خطرناک و شهوت

اند. این  های خطرناکی که از انسانیت بوئی نبرده انسان
 .شود ما خورانده می تصویر غلط از کودکی به

ها  الدین از شرکت دیزنی، توسط میلیون فیلم عالء
 کودک در گوشه و کنار دنیا دیده شده است.

I come from a land, from far away 
place where the caravan camels 
roam, where they cut off your ear if 
they dont like your face, it's barbaric 

but hey its home. 
هایت  شود، گوش فیلم عالءالدین با این آهنگ آغاز می

شان نیاید، آیا  ات خوش برند اگر از قیافه را می
راستی این آهنگ مناسبی برای یک برنامه ویژه  به

عظمت دیزنی قادر  کودکان است؟ آیا شرکتی به
ساخت آهنگی مناسب سن مخاطبین خود نیست؟ ما  به

انگیزی  های خشونت الدین شاهد صحنه در فیلم عالء
علیه زنان هستیم. مادر فرشته پاکی برای هر کودکی 

قهرمان زندگی هر  باشد، آیا خشونت نسبت به می
کودکی در چنین فیلمی مناسب است؟ مخاطبین دائم 

شان  عصبانیتی خاص در طی تماشای این فیلم همراه
اش سیبی  است. در سکانسی زنی برای کودک گرسنه

خواهد دست آن  دزدد و سربازی برای مجازات می می
زن را قطع کند. یک مادر که از روی اجبار برای 

شود  قهرمانی تبدیل می دزدد، به کودک خود سیبی می
کند ولی سربازان عرب  که هر کسی او را ستایش می

خواهند دست او را قطع کنند، آیا کنایه زدن  می
ای برای کودکان کار درستی  قوانین اسالم در برنامه به

هایی که صدای سگ در  آور است عرب است؟ تعجب
شوند،  هایی که قالی پرنده سوار می آورند، عرب می

های که مار را از سبدشان با  های جادو گر، عرب عرب
آورند، آیا این تصویر موجب تنفر  زدن در می فلوت

 شود؟ ها نمی کودکان از عرب
کنترل خود  پرست که قادر به هایی شهوت انسان

ای از اعراب در هالیوود  باشند، تصویری کلیشه نمی
های  ها در بسیاری از فیلم ستیزی عرب باشد. زن می

 .باشد آشکار قابل رویت می هالیوود به
Samsom against sheik (1962), 
cannonball runs 2 (1981), jwel of the 
nile (1985), Never say never again 
(1983), Sahara (1983) . 

های هستند که با داستانی مشابه ساخته  از جمله فیلم
ها زنان اروپائی را دزدیده تا آتش  اند، عرب شده

 .شهوت بدون مرز خود را خاموش نمایند
قدری نژادپرستانه و زشت ساخته  هایی که به فیلم
ها  های این فیلم ها و صحنه اند که باز گویی دیالوگ شده

تر  برایم بسیار سخت و دشوار است. ولی برای روشن
 .ها شدم دیدن این فیلم  دوباره  شدن این مقاله، مجبور به

Happy hooker goes to washington 
(1977)  

مردی عرب  در سکانسی از این فیلم زنی آمریکایی به
های ختنه  گوید، من هر شب مجبور بودم با سگ می

انگیزی انجام دهم. مرد عرب پاسخ  شده کارهای نفرت
ها  باشند؛ سگ دهد: خوب بهتر از گوسفندها می می

 هایی  ترند؛ اما من هر دو را امتحان کردم. عرب تمیز
 

بمب  یابی به های پولدار که همواره خواستار دست عرب
)مانند فیلم دیکتاتور(، پولدارهایی که قصد کشتن  اتم

 .همه دنیا را دارند
اند. در  یکدیگر گره خورده سیاست آمریکا و هالیوود به

گذراند؛ و بعد  نمایش می های ضداسالمی را به ابتدا فیلم
افغانستان و عراق و دیگر  از چند سال حمله به

کنند. بعد از سال  را آغاز می »اسالمی»کشورهای 
های  ساختن فیلم هالیوود شروع به، ۲۳۹۱

که کشور اسراییل  ضدفلسطینیان کرد؛ بعد از این
شوند؛   وجود آمد. این فلسطینیان هستند که آواره می به

شوند. اما در  گناه فلسطینی کشته می زنان و کودکان بی
شکل کامال وارونه نشان داده  هالیوود داستان به

طلب  شود. در هالیوود، فلسطینیان تروریست و جنگ می
دوست معرفی  طلب و بشر های صلح ها انسان و اسراییلی

 شوند. می
Exodus(1960), Death before dishonor
(1987), Black Sunday (1977), cast a 

giant shadow (1966) 
های ضد فلسطینیان است. وجه مشترک  از جمله فیلم

ها فلسطینیان  ها در این است که در همه آن فیلم این فیلم
هایی هستند که قادرند هر کسی را در هر  تروریست

هر دلیلی بکشند. و حتی زنان فلسطینی نیز  زمانی و به
 .شوند های خطرناکی نشان داده می انسان

Menachem Golan, Yoram Globus  
تاسیس  »کنون»نام  دو یهودی یک شرکت تولید فیلم به

فیلم  ۹۷سال بیش از  ۱۷اند. آن شرکت در طی  کرده
طرز  ستیزی به ستیزی و اسالم تولید کرده است که عرب
 آشکاری قابل رویت است.

Hell squad (1985), The delta force 
(1986)  

های این شرکت است که  از جمله فیلم
شمار  های این شرکت به ترین فیلم نژادپرستانه

 آیند. می
گناه  بینیم که یک عرب بی ما در هیچ فیلمی نمی

که یک  که درد و عذاب بکشد. یا آن کشته شود. یا آن
 .گناه بکشد یا آمریکایی یک عرب را بی اسراییلی 

سیاست هالیوود با گذشت زمان هیچ تغیری نکرده 
 است.

 Engagement (2000), American 
sniper (2015) 

اند؛ سربازانی که  با داستانی کامال مشابه ساخته شده
شوند کودکان و زنان تروریست را بکشند  مجبور می

برای دفاع از کشورشان؛ سربازان مهربان و 
کشند. در  قهرمان که از روی اجبار کودکان را می

گناه و  این دو فیلم، سربازان بعد از کشتن مردم بی
کجا رفته  بالند؛ انسانیت به خود می سالح با افتخار به بی

دهند که  ارزش نشان می هایی بی ها را انسان است؛ عرب
کنند تا  ها کوشش می شان هیچ ارزشی ندارند. آن زندگی

های  مردم را قانع نمایند که کودکان امروز تروریست
ها  دار است آمریکایی فردا خواهند بود. بسیار خنده

عام  ها رو قتل کند و آن حمله می »اسالمی»کشورهای  به
بینیم که این  های هالیوود می کنند ولی در فیلم می

 طلب هستند. مسلمانان هستند که تروریست و جنگ
ها و  های نژادپرستانه علیه عرب بعد از این همه فیلم

شود؛  گناه زخمی می مسلمانان، وقتی یک عرب بی
که در زندانی  شود و یا این شود، کشته می جانباز می

شوند، آیا کسی  )عراق( شکنجه می مانند ابو غریب
شویم  که شادمان می کند؟ و یا این دردی می احساس هم

کس  که تروریستی از بین رفته است؟ برای هیچ از آن
هیچ اهمیتی ندارد، چون اکثر مردم جهان با تاثیر 

اند که همه مسلمانان  گرفتن از هالیوود بر این باور 
 جزئی از طالبان، القاعده و یا الشباب هستند.

عراق حمله کردند و زنان و  ها به وقتی آمریکایی
افغانستان حمله کردند  گناه را کشتند؛ وقتی به کودکان بی

)تفریخ برای  کشتار جمعی و سربازان آمریکایی دست به
ها کودکان فلسطینی را  ها( زدند؛ وقتی یهودی آن
آید. کسی اعتراض  کشند؛ صدای کسی در نمی می
کند که چرا کشوری که علمدار حقوق بشر است؛  نمی
چند کشور  ها است؟ چرا به کننده اکثر جنگ آغاز

حمله کرده است. چون همه بر این باورند  »اسالمی»
  کش و خطرناکی هستند. های آدم ها انسان که مسلمان

 
 ساله  71علیرضا رضایی، 

رانی خود  احمق که حتی از حیوانات برای شهوت 
 .کنند استفاده می

، یکی از نژاد »آرنولد»فیلم دروغ واقعی با بازی 
آورترین اثرهای هولیوود  ترین و خجالت پرستانه

خواهند با یک بمب دو  های تروریست می است؛ عرب
میلیون آمریکایی را ترور کنند. در آن فیلم 

شوند.  های عرب بسیار احمق نشان داده می تروریست
پیروز  »قهرمان»های  و در آخر فیلم آمریکایی

 .شوند می
Chapter two (1979) 

استقبال دوستش که از لندن  در آغاز فیلم مردی به
پرسد لندن چطور بود  رود و می برگشته است می

دهد: پر از  مردی که از لندن برگشته است پاسخ می
پوست یا  گفت پر از سیاه عرب. فکر کنید ان مرد می

پر از اسپانیایی یا پر از یهودی، آن فیلم یک فیلم 
گرفت و شاید اجازه اکران هم  نژادپرستانه نام می

 گرفت. نمی
Father of the bride 2 (1995) 

های هالیوود است. یک  ترین فیلم یکی از نژادپرستانه
طور سرزده سراغ یک خانواده  خانواده عرب به

آمریکایی رفته و مبلغ هنگفتی را برای خرید فوری 
دهند. مرد آمریکایی یک روز  شان پیشنهاد می خانه

خواهد خانه  شود و می پس از فروش خانه پشیمان می
را پس بگیرد اما مرد عرب برای فروش خانه ده 

خواهد. بسیار جالب  برابر قیمت خریداری شده می
ها با  است، این همان کاری است که اسراییلی

جای خانواده  اند. فکر کنید به ها انجام داده فلسطینی
عرب یک خانواده یهودی بود، چه جنجالی آغاز 

 شد؟ می

Gladiator (2000) 
ها و مسلمانان و آسیا ندارد.  عرب که هیچ ربطی به

طرز  کنند و به داری می ها هستند که برده این عرب
 .کنند ها برخورد می ای با آن وحشیانه

های  فیلم در هالیوود، حاوی صحنه ۹۷۷بیش از 
از درصد  ۱۵عبارت دیگر  ستیز هستند. به عرب
 .های هالیوود فیلم

Harum Scarum (1951), Invitation to 
the dance (1956), Iron eagle (1986), 
Navy seals (1990), A perfect murder 
(1998), Three kings (1999), Back to 
the future (1985), Looking for the 
danger (1957), Raiders of the lost 
ark (1981), Son of pink panther 
(1993), Dead befor dishonor (19877), 
Indiana Jones (1989), Earnestt in 

the army (1998), Netword (1976)). 
های  ترین فیلم آورترین و نژادپرستانه از جمله خجالت

 ها و مسلمانان است. هالیوود علیه عرب
ها نگاهی  ها علیه یهودی تبلیغات نازیست اگر ما به

ها یک تهدید اقتصادی  بیاندازیم خواهیم دید که یهودی
های ثروتمندی که برای  شدند؛ انسان نشان داده می

هر کاری  تر حاضر به قدرت و پول بیش یابی به دست
هستند. متاسفانه تاریخ همواره در حال تکرار است؛ 

ها را در هالیوود شاهدیم؛  و حال تبلیغات ضد عرب
ستیزی تراژدی  ستیزی و عرب تشابه تبلیغات یهود

 کند.  نژادپرستی را آشکار می
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 کارند! ها مشغول به کارخانه
 

ها مشغول به کارند. پول هنوز در حال  کارخانه
گردش است و دنیا هنوز در حال چرخش 

دانم چه منطقی پشت این گردش  است. اما  نمی
ثریت شما از جواب این  پول است؟ مطمئنا اک

سئوال مطلع هستید. زیرا که همه از  
عدالتی سیستم مالی با خبرند. طبق خبر  بی

( در حال thegaurdian) روزنامه گاردین
دارترین  نفر از پول ۲۱حاضر ثروت 

تر از ثروت  هم بیش روی های جهان  انسان
نصف مردم کره زمین است و این اختالف 

 طور مداوم در حال رشد است. به

نظر من دلیل اصلی رشد این اختالف این  به
است که ما مردم درک نادرستی از سیستم 
چرخش پول داریم. این سیستم را از پدر و 

کودکان خود  مادر خود یاد گرفته و در آینده به
انتها. همه ما این   آموزیم مثل یک دایره بی می

اگر  سخت درس »ایم که  جمالت را شنیده
توانیم یک کار خوب بیابیم و پول  بخوانیم می

این سادگی  اما در واقع به »زیادی کسب کنیم.
نیست، از جمله دالیلی که مانع حقیقت بودن 

دو دلیل اشاره  توان به شود می این باور می
 پردازیم. جزئیات این دو دلیل می کرد. ما به

دلیل اول این واقعیت است که در حال حاضر 
ای ساخته شده است که  گونه سیستم جهان به

شود. در  مردم  فرصتی برای رشد داده نمی به
واقع این سیستم طوری بنا شده است که در آن 

شوند و فقرا  فقیرتر. یک  تر می اغنیا غنی
توانیم با  مثال خوب برای این باور را می

حداقل دستمزدها پیدا کنیم. در  نگاهی کوتاه به
خاطر آشنایی داشتن با واحد پول  این مثال، به

کنیم  از حداقل دستمزد در ایران استفاده می
ای جهانی  خاطر بسپارید که این مسئله ولی به

است: در حال حاضر حداقل دستمزد در ایران، 
لایر  در هر ماه است. این عدد  1،572،461

نظر بیاید اما  ممکن است در نگاه اول بزرگ به
تومان بیش نیست؛ همه  157،666در حقیقت 

دانیم که گذران زندگی با این مقدار پول  ما می
برای یک خانواده عادی غیر ممکن است. حاال 

انداز  سعی کنید که خرج تحصیالت و پس
این بودجه کوچک اضافه کنید.  کوچکی را به

در حال حاضر این کارگران هستند که باید با 
چنین شرایط سختی زندگی کنند در حالی که 

تواند برای کودکان خود  یک خانواده مرفه می
کسب پول  چنان به گذاری بکند و هم سرمایه

   ادامه دهد.

ها هنوز  در صورتی که چرخ همه کارخانه 
ها را  کند و کارگرانی که این چرخ حرکت می

هزار تومان  ۰۵۲اندازند ماهی  حرکت می به
همین خاطر است  کنند. به تر دریافت نمی بیش

که تامین یک زندگی بهتر برای عده بزرگی از 
جهان رویایی بیش نیست. این شباهت خاصی 

سیستم هند دارد که در آن سطح و شغل یک  به
شود. و   ها انتخاب می فرد بر اساس خانواده آن

ترین قسمت در این مسئله این  کننده مشمئز
ها، هیچ کاری برای  است که نه تنها دولت

دهند،  مردم در این وضعیت انجام نمی کمک به
ها قسمتی از دنیا و شرایط کنونی  بلکه آن

 حداقل مزد ماهانه هستند بنابراین دلیل، 

 

 شهروندان افغان در ایران! نامه به
 

ها را ببخش خانم،  این دنیا و حقارت این انسان
بگذار در باتالق كوته فكری و نژادپرستی دست 
و پا بزنند و غرق شوند. خانم این تو نیستی كه 

هایی كه در حق  باید غمگین باشی برای ناحقی
شما شد، این كوته فكرانند كه باید برای فقر 

دانم كه همسرت  فرهنگی خود ضجه بزنند. می
كشور ما  برای از ظلم و ستم و جنگ، به

ای خوش  دانم كه آینده مهاجرت كرد. می »ایران»
دنبال  دانم كه او به خواست. می برای فرزندانت می

یك سرپناه آرام و دور از جنگ بود. اما روزی 
كه شوهرت در آن حادثه تلخ كه از این دنیای 

ظاهر شیرین، اما در باطن تلخ خداحافظی كرد،  به
تو ماندی و یك عالم فكر و هزار چه كنم چه كنم. 

كردی این خطای تو نبود كه همسرت باید  چه می
كرد و  سازی كارگری می غیرقانونی در ساختمان

حتی حق بیمه هم نداشت. روزی كه مالك 
ساز تالش كرد كه جان همسر ترا با  ساختمان

قیمتی ناچیز بخرد این خطای تو نبود كه قبول 
دانستی اگر شكایتی از  دانم كه می كردی. می

كردی چه بر سرت  ساز می مالک ساختمان
)افغانستان( بر  وطنت آمد. اگر ترا به می
گرداندند بعد از این همه سال سختی غربت،  می

آیا سرپناهی برای تو در افغانستان بود كه 
ات شكسته ولی  دانم كمر خانواده برگردی. می

دونم با این بغض معصومانه كودكانت چه  نمی
آید  خانه می كردی. اگر دخترت از مدرسه به

گوید مادر چرا بین من و ایرانی  كنان می گریه
اند. ما را ببخش البته یادم نبود كه  تفاوت قائل

های تو حق تحصیل را هم ندارند. ببخش اگر  بچه
رو  ات با انبوه فراوان نژادپرستی روبه در زندگی

 شدی.

گیر نشو.  ایرانی عزیز، هموطن من از من دل
كه  گیری و این دانم كه تو هم مثل من از این دل می

سردی  )ایرانی( بخوانم باعث دل یك نام همه را به
دانیم كه چه  تو است. ولی هم من و هم تو می

دنبال جایی كه در  به  ها كه نشد آن هم تنها جنایت
ها  آن خبری از صدای بمب و فوران خون از رگ

چون محمد بتها را  نباشد. بیایید كاری كنیم هم
نشكنیم، بلكه خشم غضب و جنگ را متالشی 

امید روزی كه پرتو دوستی و عشق در  كنیم.  به
 . دنیا تابیده شود

 
  ساله 71نازنین سادات تقوی، 

 

این مقدار هم از   یاد آورید؟  تومان را به 157،666
طرف دولت انتخاب شده است و هم توسط دولت 
حکومت اسالمی ایران مورد تصویب قرار گرفته 

 شده است.

شما  کند که به بنابراین دفعه بعدی که کسی سعی می
ها  سخت کوشی انسان بگوید که همه چیز بستگی به

طور نیست. وقت  ها یادآوری کیند که این آن دارد، به
داری  آن رسیده که قبول کنیم که سیستم سرمایه

یاد داشته باشید که مهم  کند. ولی به چگونه کار می
دهد؛ مهم  قدر مزد می نیست در شرایط کاضر چه

رسد. ما و  نظر می قدر آینده ترسناک به نیست که چه
های بعدی وظیفه درست کردن این وضع را  نسل

تری را داریم.  داریم. ما شانس ساخت چرخه متعادل
پس بیایید تا بکوشیم نه برای پول، بلکه برای 

 تر. تر و انسانی ای متعادل آینده

 ساله 71پرهام آزیش، 

*** 

 

ستایش »  ۲۹۳۵فروردین  ۱۱شنبه  روز یک
خیرآباد   افغان در محله  ، دختر شش ساله»قریشی

ایرانی ربوده شد،   ساله ۲۰جوان   ورامین توسط
قتل  مورد تجاوز قرار گرفت، با ضربات چاقو به

ظاهرا این  .رسید و جسدش با اسید سوزانده شد
انسانی و تراژیک است اما این نوع    یک فاجعه

هایی دارد که ریشه اصلی آن،  وقایع زمینه
ستیزی آن  حاکمیت و قوانین ضدانسانی و افغان به
رسد. بنابراین تا روزی که حکومت اسالمی  می

ستیز و فاشیست بر سر  ستیز، افغان ستیز، زن آزادی
قدرت است این نوع فجایع، خشم و انتقام و غیره 
بازتولید خواهد شد. ما با بازماندگان ستایش 

کنیم و خواهان پایان  دردی و همبستگی می هم
های مقیم ایران هستیم  آزار و اذیت افغان دادن به

 شان است شهروند جامعه ما باشند.  که حق مسلم

۵صفحه   
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 علمی
 ستاره همسایه معرفی پروژه سفر به

 
زمان با پنجاه و پنجمین  در دوازدهم آپریل، هم

شناس  فضا، كیهان سالگرد پرتاب اولین انسان به
گذار روس،  مشهور، استیون هاوكینگ و سرمایه

همراه گروهی از دانشمندان، از  یوری میلنر به
ستاره همسایه، طی سی سال  ارسال یك سفینه به

 اند. آینده خبر داده

 Star»در این پروژه صد میلیون دالری كه 
shot«  نام دارد قرار است یك سفینه كوچك طی

خورشید  ترین ستاره به نزدیك مدت بیست سال به
برسد. مسافتی كه با تكنولوژی روز، پیمودنش 

انجامد. این سفینه،  طول می هزار سال به ۹۷حدود 
آن متصل  اندازه یك تمبر است و بادبان بزرگی به به

ها  ای از دستگاه خواهد بود. در زمین مجموعه
ساخته خواهد شد كه بادبان سفینه را با لیزر 

 ۱۷دهند تا به  مدت دو دقیقه هدف قرار می به
درصد سرعت نور برسد. بعد از سه روز این 

منظومه  سال به ۱۷پلوتو و بعد از  سفینه، به
نام  »Alfa Centauri»ای همسایه كه  ستاره

دارد خواهد رسید. فاصله این منظومه از خورشید، 
 ٠۷سال نوری است كه برابر با حدود  4/2

تریلیون كیلومتر است. انرژی كه برای این كار 
الزم است تقریبا برابر با انرژی الزم برای پرتاب 

 یك سفینه معمولی است.

دنبال خواهد داشت  ها را به این پروژه برخی چالش
 از جمله:

جلوگیری از تاثیر گذاشتن اتمسفر زمین بر روی  -
 لیزرها

 سمت ستاره گیری دقیق سفینه به هدف -
 تعادل بادبان در طول مسیر -
 سمت زمین گیری دقیق فرستنده به هدف -
 جای آنتن استفاده از بادبان به -

تواند  مقصد برسد می سالمت به اگر این سفینه به
ستاره این  ۹ها و اطالعات ارزشمندی را از  عكس

همراه سیارات احتمالی اطراف آن برای  سامانه به
 دانشمندان در زمین ارسال كند.

 
 space.com: منبع

 
 ساله 71امین کوخایی، 

 

 یاد  اقبال مسیح  به
 

اول ماه مه، روزجهانی کارگر، یادآور درد و 
رنج و استثمار همه کارگران کوچک و 
بزرگ، زن و مرد در جهان است. یادآور 

های   کارگرانی که بر سر کار، در تظاهرات
خیابانی و اعتصابات جان باختند و یا 

 های مرگ سپرده شدند. خوجه به
چهار کودکی بود که در سن  ،اقبال مسیح

دالر، ۲۲قیمت  اش به سالگی توسط خانواده
بافی  های قالی یک تاجر صاحب کارگاه به
صف بردگی  پاکستان فروخته شد. و به در

دفاع و  ونشانی و بی نام ها کودک بی میلیون
زاییده فقر پیوست که کارهای خطرناک، 
سخت، و پر از تحقیر و توهین و تجاوز، و 

های تدریجی در اثر فشار کار و یا  مرگ
های زندگی پر  گی ناگهانی و بیماری، از ویژه

هاست. البته اگر بشود اسمش را  درد ورنج آن
 زندگی گذاشت!

اقبال مسیح یکی از کودکان کار بود که در 
متولد شد و وقتی هنوز چیزی از  ۲۳۱۹سال 

خوبی  دانست، اما کارفرمایش را به زندگی نمی
دانست که باید از صبح  شناخت، و می می

پشت داربست قالی چمباتمه بزند و سخت کار 
دانست که باید بدون چون و چرا از  کند. و می

 اوامر کارفرمایش تبعیت کند.
های  سالگی در شرایط بردگی، در کارگاه اقبال تا ده

، ۲۳۳۹کار کشیده شد. در سال  بافی صاحبش به قالی
کمک نیروهایی که علیه کار اجباری کودکان مبارزه  به

سوئد و آمریکا سفر  کردند از بردگی آزاد شد و به می
هایی  کرد. وی در انی کشورها و با شرکت در کنفرانس

 کشی از کودکان برخاست. مبارزه با بهره به
ها و ماجراهای زندگی اقبال، موجی قوی از  پیکار و پیام

افکار عمومی را علیه استثمار کودکان جلب کرد. اقبال 
در هر سخنرانی خود، از زندگی اجباری و شرایط سخت 
کار و مشکالت و رنج کودکان اسیر سخن گفت. سخنان 

های مدافع  اقبال مسیح، از شعارهای ثابت سازمان
باخون کودکان  -کودکان کار در جهان شده است: 

باید قلم در دست کودکان باشد، نه ابزار  -معامله نکنید. 
 کار.

مبارزه اقبال، نتیجه داد. چرا که دولت وقت پاکستان 
های بافندگی و  گونه کارگاه مجبور شد برخی از این

اش در  نزد خانواده بافی را تعطیل کرد. اقبال به قالی
های جهانی  پاکستان برگشت. و ضمن کار، با سازمان

که در جهت لغو کار کودکان و استثمار کودکان فعالیت 
 کردند، همکاری بسیار نزدیک و فعالی داشت. می

شان در ادامه  که منافع اقبال بارها توسط کسانی
مرگ  خطر افتاده بود تهدید به کشی از کودکان به بهره

بودن تهدیدات را در  که جدی شد. اما او با وجود این
عمر کوتاهش با گوشت و پوست لمس کرده بود، 

 ۲۲ها اهمیت نداد تا این که سرانجام در روز  آن به
الهور  کیلومتری شهر ۹۵، در ۲۳۳۵آوریل 
طرف زمین  موقعی که با دوچرخه به پاکستان،

 ۲۱۷رفت، با اصابت  کشاورزی یکی از بستگانش می
 ای جان باخت.  ساچمه تفنگ ساچمه

علت قتل اقبال مسیح روشن بود اما قاتل شناسایی و 
سال بعد از مرگ اقبال، در روز   ۵دستگیر نشد. اما 
المللی کودکان را  جایزه بین ۱۷۷۷هفتم آوریل سال 

وی تعلق گرفت و در کشورهای مختلف، مدارسی  به
اسم او گشوده شد. اما نام  سرپرست به برای کودکان بی

داری، همراه با حسی  اقبال مسیح، یادآور شرم سرمایه
عمیق و انسانی برای تعهد به مبارزه با هرگونه 

کشی انسان از انسان و کار کودکان رنج و کار  بهره
 است. یاد اقبال مسیح گرامی باد!

 تهدیدهای تروریستی در سوئد
 

)سپو( و اداره پلیس ملی   پلیس امنیت سوئد
خواهند تمام  اند که می گروهی تشکیل داده

شود را مدیریت کنند.  اطالعاتی که دریافت می
برای پردازش و بررسی این اطالعات، بخش 

المللی سپو و از جمله بخش عملیات  ملی و بین
کنند. بنا به  پلیس نوآ، با یکدیگر همکاری می

اطالعاتی که بخش خبر رادیو سوئد اکوت به 
عملیات  آن دست یافته است، این اطالعات به

مشکوک تروریستی در منطقه استکهلم ارتباط 
  دارد.

سیمون بینِرت از بخش مطبوعاتی سپو 
شدت  توانم تایید کنم که سپو به گوید: من می می

رسد، کار  دست ما می روی اطالعاتی که به
او می گوید: این اطالعات طوری  .کند می

ها را رد  توانیم آن شوند که ما نمی ارزیابی می
 کنیم.

که  اما پلیس امنیت سوئد، سپو در مورد این
هایی است و چه  این اطالعات در چه زمینه

یافته و آیا در  آن دست مدت است که سپو به
ارتباط با تهدیدهای تروریستی است یا خیر، 

بخش خبر رادیو سوئد، توضیحاتی ارائه  به
  کند. نمی

تواند بر میزان تهدیدات  آیا این اطالعات می
 علیه سوئد، تأثیر بگذارد؟

توانیم ارزیابی کنیم این است  چه که ما می آن -
که در حال حاضر بر میزان تهدیدات 

گذارد. اما  تروریستی علیه سوئد، تاثیری نمی
 سطح آن در حد باال باقی خواهد ماند.

طور نسبی گاهی این  دهد: به او ادامه می 
اتفاق می افتد که پلیس امنیت این نوع 
اطالعات را از تمامی مناطق عملیاتی دریافت 

توانند کم و بیش  این اطالعات می کند.  می
نامطئن باشند و گاهی کم و بیش ملموس و 
مشخص هستند. برای همین نیاز است که 

که   زمانی برای ارزیابی این اطالعات بگذاریم
  گیرند. شوند یا مورد تأیید قرار می یا رد می

های اکوت، اطالعات دریافت  بر اساس یافته
شده از سوی سپو در مورد عملیات مشکوک 
تروریستی است که به منطقه استکهلم ارتباط 
دارد. این اطالعات مبهم هستند اما بعد از 
حوادث تروریستی در بروکسل، مسئوالن 

  ها را نادیده بگیرند. توانند آن نمی
شکست داعش در مقر خود و  با توجه به

تهدیدات صورت گرفته از سوی این گروه 
یکی از منابع آگاه پلیس به اکوت  تروریستی،

گفته است که حمالت تروریستی در بروکسل 
ای از تهدیدات داعش بود، بنابراین باید  نشانه

آیند، جدی گرفته  دست می تمام اطالعاتی که به
  شوند.

 بخش فارسی رادیو سوند - منبع: رادیو پژواک
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 شعر عشق 

 زیباترین حرفت را بگو
 

 ات را آشکاره کن ی پنهان سکوت شکنجه
 که بگویند و هراس مدار از آن

 -خوانید.  هوده می یی بی ترانه
 ی ما  چرا که ترانه

 گی نیست هوده ی بی ترانه
 چرا که عشق

 .هوده نیست حرفی بی
 

 حتی بگذار آفتاب نیز بر نیاید
 خاطر فردای ما اگر به

 ست؛ بر ماش منتی
 چرا که عشق
 خود فرداست

           .خود همیشه است
 ساله 71انتخاب: امین کوخایی، 

 

  حافظشعری از 

 زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم
 ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم

 می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر
 فلک فریادم سر مکش تا نکشد سر به

 زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم
 طره را تاب مده تا ندهی بر بادم

 یار بیگانه مشو تا نبری از خویشم
 غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم

 رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلم
 قد برافراز که از سرو کنی آزادم

 شمع هر جمع مشو ور نه بسوزی ما را
 یاد هر قوم مکن تا نروی از یادم

 شهره شهر مشو تا ننهم سر در کوه
 شور شیرین منما تا نکنی فرهادم

 رحم کن بر من مسکین و به فریادم رس
 خاک در آصف نرسد فریادم تا به

 حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی
 من از آن روز که دربند توام آزادم

 Dikt Karin Boye  

 
Hur kan jag säga om din röst är 
vacker. 
Jag vet ju bara, att den genom-
tränger mig 
och kommer mig att darra som 
ett löv 
och trasar sönder mig och 
spränger mig. 
Vad vet jag om din hud och dina 
lemmar. 
Det bara skakar mig att de är 
dina, 
så att för mig finns ingen sömn 
och vila, 
tills de är mina. 

 
 
 

 کارین بویه
 

 توانم بگویم که که صدایت زیباست. چگونه می
 دانم صدایت مرا مثل برگی لرزان وقتی که می

 سازد تکه پاره شده و خرد شده می
 دانم من چیزی از پوست و اعضای بدنت نمی

 افتد لرزه می ولی بدنم به
 وقتی که بدانم این پوست و اعضای بدن تو است

 ای که، برای من خواب معنی ندارد تا لحظه
 دانم آن ها مال من هستند. به
 

فارسی: پایا  برگردان شعر کارین بویه از سوئدی به
 ساله 71ربی دزفولی، 

 

 ، سهراب سپهری»مسافر«ای از شعر:  گزیده
 

 قشنگ يعنی چه؟
  قشنگ يعنی تعبير عاشقانه اشکال

  و عشق ، تنها عشق
 .کند مانوس گرمی يک سيب می ترا به

 و عشق ، تنها عشق
  ها برد، وسعت اندوه زندگی مرا به

 .مرا رساند به امکان يک پرنده شدن
*** 

 سهراب سپهری
 

 تو مرا ياد کنی يا نکنی
 باورت گر بشود، گر نشود

 حرفی نيست
 گيرد اما نفسم می

 های تو نيست! در هوايی که نفس
  سهراب سپهری

*** 
 

 دوست را زير باران بايد برد
 عشق را زير باران بايد جست

 سهراب سپهری                                          
 

*** 
 و عشق

 تنها عشق
 ها برد وسعت اندوه زندگی مرا به

 مرا رساند
 امکان یک پرنده شدن به

 سهراب سپهری                                           

*** 
 باغ همسفران به
 

 صدا کن مرا
 صدای تو خوب است

 صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است
 روید که در انتهای صمیمیت حزن می

 در ابعاد این عصر خاموش
من از طعم تصنیف، درمتن ادراک یک کوچه 

 تنهاترم
بیا تابرایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ 

 است
 کرد بینی نمی و تنهایی من شبیخون حجم ترا پیش

 و خاصیت عشق این است
 سهراب سپهری                                           

انتخاب اشعار حافظ و سهراب سپهری: یگانه رنجبر، 
 ساله 70
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Minns Iqbal Masih på första maj 
 

I år är det tjugo ett år sedan svenska fackförbund 
nåddes av beskedet att trettonårige Iqbal Masih 
hade mördats i sitt hemland Pakistan. Mordet 
skedde två veckor före första maj 1995. 
Iqbal Masih hade varit i Sverige något år tidigare. 
Han var inbjuden av dåvarande Industrifacket och 
talade om kampen mot barnarbete, om barns rät-
tigheter till skolgång och barns rätt att vara barn. 
Iqbal Masih visste vad han pratade om. Han hade 
själv som fyraåring sålts som ”skuldslav” för mot-
svarande hundra kronor då hans mamma måste 
genomgå en operation. 
Iqbal Masih skulle jobba som mattknytare till dess 
skulden var betald. Som tioåring rymde han och 
med hjälp av frivilligorganisationer blev han en 
internationellt känd aktivist mot barnarbete och 
slaveri. 
Bland annat kunde han vid sitt besök i Stockholm 
snabbt peka ut vilka mattor i exklusiva mattaffä-
rer som var knutna av barn. 
Mordet på Iqbal Masih sände chockvågor genom 
världen. 

Möjligen påskyndade mordet en insikt hos matt- 
och klädesleverantörer, åtminstone svenska leve-
rantörer, att införa uppförandekoder och öka sin 
kontroll av underleverantörer, men framför allt 
vidgades insikten om barns rätt till bra skolgång. 
Ett av Iqbal Masihs huvudbudskap var att barn 
utan kunskap aldrig lär sig ställa krav. 
 
”Barn ska ha pennor i sina händer, inte verk-
tyg”, var en fras han ofta upprepade i sina tal. 
 
Artikel är vald av Sara babaei, 17 år 
 

Arbetare 

       Av Elmer Diktonius 

 

Män rör sig 

på isigt plåttak 

50 m. över jorden. 

Med tunga zinkskivor 

i frusna nävar 

de viga kattor likt 

pressar fötterna 

mot starkt sluttande plan, 

hoppar över avgrunder 

där döden ruvar 

i form av tom luft 

och jordens dragningskraft 

på fotsbred takås går de nu 

rakryggiga 

med blåfrusna ansiktet grinande 

i röda vintersolljuset. 

Gudar? filmartister? profeter 

som gör nya underverk 

för moderna biblar? – 

nej: arbetare 

som utför sitt vanliga jobb 

för en ringa penning. 

*Elmer Rafael Diktonius, född 20 januari 1896 i Helsing-
fors, Finland, död 23 september 1961 i Grankulla, Finland, 
var en finlandssvensk författare, översättare, litteratur- och 
musikkritiker samt tonsättare. Wikipedia 
 
Dikten är vald av Mahla Najafi, 18 år 
 

I  rörel se 
Den mätta dagen, den är aldrig störst. 
Den bästa dagen är en dag av törst. 
Nog finns det mål och mening i vår färd - 
men det är vägen, som är mödan värd. 
Det bästa målet är en nattlång rast, 
där elden tänds och brödet bryts i hast. 
På ställen, där man sover blott en gång, 
blir sömnen trygg och drömmen full av sång. 
Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr. 
Oändligt är vårt stora äventyr.  
 
* Dikten "I rörelse" är skriven av Karin Boye, och är en 
del av diktsamlingen"Härdarna" som är utgiven 1927! 
Dikten är väldigt känd och har livit översatttill flera olika 
språk, inklusive engelska som den har blivit översatt till 
flera gånger! Det är en episk dikt, alltså en berättande dikt, 
och handlar om livet, hur vi resonerar och hur vi tänker! 
 
Dikten är vald av Mahla Najafi, 18 år 
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