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سخني با شما: 

 
دوستان خوبم سال م! 

ــد. در ايـن روز هـا آـه شـما  شماره ي شانزده داروگ را پيش رو داري
مشغول مدرسه رفتن و درس خواندن بوديد. داروگ به يك سفر بسيار 

جالب و  افسانه اي  رفته بـود. بـه سـرزمين  اسـطوره هـا، آن جـا بـا  
ــا از نزديـك  آشـنا شـد. قصـه هـائي آـه  قهرمان هاي  مهربان قصه  ه
واقعي اند. سيندرال هائي را ديد  آه آفش بلورشان را  نــه شـاهزاده ي 

قصه ها آه  آودآاني مثل خود آن ها به پاي شان آرده بودنـد. آن هـم  
نه براي عروسي آه براي رفتن به مدرســه و آزاد شـدن  نـه از دسـت 

ــاي سـود جـو  و بـيرحمي آـه   نامادري نامهربان آه از دست بزرگتر ه
آن ها را  اسير آرده بودند. سفيد برفي ها  را هم ديد. آه هفت آوتوله 
هـاي مهربـان شـان  واقعـًا در معـدن آـار مـي آردنــد حتــي در معــدن 

ــانمي آـه بـه انتظـار  پرنسـش باشـد   الماس. اما خود شان  شاهزاده خ
نبودند. سفيد برفي هاي مـا از دسـت سـودجويان فـرار آـرده بودنـد و 
هفت آوتوله هاي عزيز  آن ها را  از خواب مـرگ و بـي خـبري زهـر 
آلـود جـادوگران بدجنسـي آـه مـي خواسـتند تمـام عمرشـان را بگــيرند 

ـــم  فقــط از يــك بوســه   نجـات دادنـد. سـفيد برفـي هـا اي  آـه مـا ديدي
ــي بـاز نگشـتند بلكـه،  دسـت  شاهزاده از خواب بيدار نشدند و به زندگ

هاي مهربان و  تواناي  دوستان شان آن ها را  از زهر آار اجباري و  
بي هوشي آن نجــات داده و راهـي مدرسـه شـان آـرده بـود  آـه آـامال  
ــوند  و نگذارنـد آسـي ديگـر گولشـان بزنـد. چـي گفتيـد ؟ بعلـه  بيدار ش
درست حدس زديد ما  به  سرزمين "ُموگلي" رفته بوديم.  هندوستان. 
افسوس آه  بر عكس قصه ي موگلي آه حيوان ها آمكش آرده بودند. 
ـــتاني مثــل"  در ايـن جنگـل،  دور از چشـم  آدم هـاي مهربـان  و دوس
ــي هـاي  زيـادي را  نـه حيوانـات آـه آدم هـائي آـه دلـي از  بالو" موگل
ــردن و مراقبـت  بـه بيگـاري و زجـر  سنگ داشتند. به عوض بزرگ آ
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قانون جنگل شان خيلي  خشن و بي مهر  بود. 
ــه  در اين شماره  داروگ مي خواهد  براي شما  از اين سفر بگويد.  ب
او گوش آنيد و براي بچه هاي ديگر و بزرگتر هايتان هم تعريف آنيد.
داروگ 

سخني با بزرگترها! 
ــا. خواهـر و بـرادر  سال م به همه ي  شما. پدران. مادران معلم ه
هـاي بزرگـتر. دوسـتان بزرگـتر بچـه هـا و همـه ي آســـاني آــه 
دلشان براي حق آودآي  و جســم و جـان شـريف و ضربـه پذيـر 

آودآان مان مي  تپد. 
ــون از  لغـو آـار آـودك  بارهـا حـرف زده اسـت در  داروگ تا آن
ــاني  جريـان آنگـره ي اول جهـاني آودآـان آـارگر و  رژه ي جه
ــم  عليه آار آودك شما را قرار داده است.  اين بار نيز مي خواهي
شما را به همراه آودآــان بـه دنيـاي اسـپارتاآوس هـاي معـاصر 
ببريم و از مشكال ت و موفقيت هاي شان  برايتان بگوئيم. جنبش 

جهاني لغو آار آودك از انرژي ال يزالـي آـه  صداقـت و پتانسـيل  
سرشار جوانان  است ،بهره ي  فراوان دارد و تا آنون قدم هاي 
مثبت و جدي زيادي را در زمينه دفاع از حق آودآـي و  حقـوق 
آودآـان بـر داشـته اسـت. تصويـب  آنوانســـيون ١٨٣ ســازمان 

ــر مخـاطره ي   جهاني آار. مبني بر ممنوعيت  بال درنگ اشكال  پ
آار آودك حاصل رژه ي جهاني آودآان بـه مـدت شـش مـاه  در 
ــتر  صد و سه آشور جهان و پيمودن بيش از  هشتاد هزار آيلوم
ــه  راه بوده است. تبصره قانوني مصونيت اجتماعي و قانوني آلي
ي فعالين و دست اندآاران حقوق آودآان در سراســر جهـان آـه 
به امضاي  تقريبا تمامي آشور هاي جهان رسيده است، حـاصل 
ديگر فعاليت اين جنبش است. حمايت و آزادي سازي آودآان از 

ــي قـرض، و موتـور حرآـت شـدن بـراي  هـزاران انسـان   برده گ
مهربـان و شـريف آـه دلشـان بـراي آزادي و سـعادت بشـــر  در 
ـــن آــره ي خــاآي مــي  تپــد و  شــكل گرفتــن  گوشـه و آنـار اي
ــن  سـمينارها، آنفرانـس هـا، و آارهـاي تحقيقـي بيشـماري در اي
زمينه از مجموعه ي فعاليت هاي ديگر اين جنبــش انـد.  مقولـه 
ي آار آودك آه تا همين چندي پيــش "١٩٩٧" بعنـوان پوشـيده 
ــه يمـن ايـن جنبـش از  ترين راز جهان از آن اسم برده مي شد. ب
ــد اسـتثمار و بهـره آشـي  يك طرف و متاسفانه به دليل ازديا رون
از گرده هاي نحيف و بدن هاي  ظريف آودآان به دستور جلسه 
و موضوع بحث بسياري از  انستيتو هاي تحقيقي. جنبـش هـاي 
اجتماعي و مردم عادي  تبديل گشته است. بــا نهـايت خوشـحالي 
ــم و  بايد بگويم آه جنبش  آارگري  هر چند با تاخير و هر چند آ
ــن جنبـش متوجـه شـده و بـراي دفـاع  از  انگشت شمار اما به اي

حق آودآي فرزندانش  تك و توك به ميدان آمده است و اين  يك  
پيروزي است چون تاريخ  به ما  آموخته است آـه ايـن جنبـش،  
هر چقدر هم ضعيف و پراآنده، از حقانيتي در خود و مســئوليتي 
بزرگ و تواني  بيكران براي  قدم بر داشتن در راه بهـتر آـردن 
زندگـي اعضـاي خـود و بـه همـراه آن آليـة ارض نشـــينان  بــر 

خوردار است. اما متاسفانه  علي رغم همه ي اين چيز ها  هنوز  
از آـار آـودك، وسـعت،  عمـق و نقـش مخـرب و انسـان فنــايش  
آنطور آه بايد و شايد سخن گفته نمي شود .  مطبوعات  جز در 

مواردي  در برابرش سكوت مي آنند و نمي گذارند آه به اطال ع  
جامعه برسد. براي  آمــك بـه ايـن جنبـش بـراي  پيـش بـردن آن 
حضـور بزرگـــتر هــا، آن هــم حضــور آگــاه و فعالشــان ال زم و 

ضروري است. پاشنه ي آشــيل حقـوق  آـودك و مطالبـات بـراي 
آودآان همين لغو آار آودك است. تا زماني آه  قوانيــن بـه نفـع 
ــح و روشـن بـدون تبصـره و امـا اگـر  اين ممنوعيت  بطور صري
تدوين  نشوند و بر اجراي آنان توسط  سازمان ها و نهـاد هـاي 
ــودك  نظـارت  نشـود و يـك اعـتراض اجتمـاعي  دفاع از حقوق آ
وسيع،  فرياد بشريت " استثمار آودآان موقوف" پرده ي گوش 
سوداگران  پول و  در هم شكننده گان بدن هاي  لطيف و پــر پـر 
ــه ي انسـاني  آننده گان  گل هاي  داراي روح عقل و دانش جامع
يعني آودآان ما را ،  نلرزاند و وحشــت از نـيروي  مـا  متوقـف 
ــاهد وسـعت يـافتن  شان نكند، علي رغم هزاران آار افشاگرانه ش
ــوده و از طـرف ديگـر در هيـچ زمينـه ي ديگـر  از  اين فاجعه  ب
جنبه هاي حقوق آودآان موفقيتي نصيبمان نخواهد شـد. و بـايد 
به چيز هاي اندك و گول زنك و دل خوشكنك بسنده آنيم.  چرا؟  
به ســاده گـي بـه ايـن دليـل آـه در آشـور و يـا آشـور هـائي آـه  
درست در مقابل قانون ، يا به دليل نبـودن قوانيـن، روز روشـن 
طفل خردساِل  پدر و مادرهائي مثل من و شما را به دخمه هـاي 
تاريك و نمور  قاليبافي، آوره هــاي مـذاب شيشـه گـري،  آلونـك 
ــاجي و... در ايـران و  هاي مونتاژ قطعات اتوموبيل، دباغي ، نس
آار خانه هاي  نايكي ري بوك، گل ياسمن چينــي. چـر م سـازي. 

تراش الماس، جاده سـازي، سـاختن ابزارهـاي اتـاق عمـل هـاي  
ــوه، نيشـكر. مكزيـك و برزيـل،  پنبـه آمريكـا.   آمريكا و اروپا، قه
ــازي و  ماهي گيري و آشتيراني ، آار در معادن مختلف، جاده س
غيره  ...   در گوشه و آنار اين دنيا  مي آشــند و اسـتثمار مـي 

آنند، ديگر حرمت يك چيز به  طور واقعي  شكسته است. آن هم  
حرمت و دستاوردي است آه جامعه ي بشري بـراي رسـيدن بـه 
آن  زحمت بسياري آشيده است. " مصونيت آودآان" در چنيـن 
شرايطي است آه مي توانند خشونت را  بــر آودآـان در خانـه و 
ـــادران  مدرسـه اعمـال آننـد و متاسـفانه  بسـياري از پـدران و م
ــوداگري انـد،  معلمان و آل بزرگتر ها  آه خود نيز قرباني اين س
مثل چماق آنان براي  آودآان بكار مي روند و شادي شان را از 
آن ها مي گيرند. بيـائيد اجـازه ندهيـم آـه بـه حرمـت  جامعـه ي 
انسـاني مـان بيـش از  ايـن  ضربـه بزننـد. بيـائيد در  آنـار ايـــن 

آودآـاني آـه  شـرح حـال و نظـرات شـان را در ايـــن شــماره ي  
داروگ هـم دوبـاره نوشـته ايـم، هـر چنـد آـه ايـن هـا جديدنــد و 
مربوط به آنگره ي  جهاني دوم آودآان آارگر  مي شوند آه در 
ــن  سپتامبر همين سال برگذار شد، گام بر داريم و به سهم خود اي

جنبش را به پيش بريم و سعادت آودآان مان را در حال و آينده  
تا آن جا آه ممكن است  عملي سازيم.  

 

متن سخنراني اريش آست نر به مناســبت آغـاز آـار مـدارس در 
آلمان در سال ١٩٤٩ ميال دي 

بچه هاي عزيز! 
ــــام  شــما اآل ن در آــال س درســتان نشســته ايــد ، بــه ترتيــب ن
خانوادگي، يا به ترتيب قد . روي اين نيمكت هاي سفت و ســخت 
. اميـدوارم آـه فقـط بـه سـردي هـوا بسـتگي داشـته باشـــد، آــه 
اينطور آز آرده و به قارچ شباهت پيدا آرده ايد . بعضي از شما 
ها  آنقدر بي قرار هستند، آه مثل اينكه روي اجاق برقي نشسته 
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انـد. بعضـي ديگـر مثـل اينكـه بـه نيمكـت هايشـان چسـبيده انــد . 
بعضي از شما پوز خند مي زنند ، و بعضي ديگر به تختــه سـياه 
خيره شده اند ، مثل اينكه به آيندة سياهي چشم دوخته باشند .  
 شما واهمه داريد، و نمي توان گفت آه احساس شـما، بـه شـما 
دروغ مي گويد . ساعت موعود فرارسيده است .  خانواده هـاي 
شما، با نگراني از شما دســت مـي آشـند، و شـما را بـه آغـوش 
ــي شـود .  دولت مي سپارند . اينك زندگي شما با ساعت عجين م
و اين زندگي ، با خود زندگي پايان مي يابد .  ايـن زندگـي ، آـه 
شـبكه اي از اعـــداد و ارقــام و پــاراگراف و قــانون و درجــه و 
برنامه را در بر گرفته، اينـك شـما را نـيز دربـر مـي گـيرد .  از 
ــة خـاصي تعلـق داريـد .  موقعي آه شما اينجا نشسته ايد، به طبق
مهمتر اينكه، به پائين ترين طبقه ها، متعلق هستيد . شما هنــوز 
ــاتي و آزمـايش و امتحـان را در پيـش رو داريـد.  شـما  نبرد طبق
هنـوز ميـوه هـاي آـال و نارسـي هسـتيد، آـه بـايد بـــه درختــان 
ــويد . تـا امـروز بچـه هـاي سـرزنده و بيـداري  تنومندي تبديل ش
ــه مدرسـه برويـد .  بوديد آه از فردا بايد شما را بيدار آنند ، تا ب
ـــي بــه  همـانطور آـه بـا مـا ايـن آـار را آردنـد.  از درخـت زندگ
آارخانة آنسروسازي تمدن وارد مي شويد . اين راهي است آـه 
ــه خجـالت شـما بزرگـتر  پيش روي شماست . پس تعجبي ندارد آ

از آنجكاوي شماست.   
ـــد؟   آيـا ثمـري دارد آـه شـما را در يـك چنيـن راهـي نصيحـت آنن
نصيحت از طرف مردي آه نصايحش شايد بي مزه باشند . ولــي 
ـــير مــرد هنــوز  بگذاريـد ايـن پـير مـرد حرفـش را بزنـد . ايـن پ
فرامـوش نكـرده اسـت و فرامـوش نخواهـد آـرد ، روزي را آـــه 
ــا نشسـته بـود . در  خودش ، مثل شما روي يكي از اين نيمكت ه
ـــوز  آال ســي خاآســتري رنــگ و بيــش از حــد بــزرگ .  او هن
فراموش نكرده است آـه قلبـش آن زمـان چگونـه بـي پـروا مـي 
آوبيد . بدين ترتيب به اولين نصيحت نزديك مي شويم، آـه مثـل 

تابلوئي پيش روي شما مي درخشد: 

نگذاريد بچگي شما را از دستتان بربايند! 
خوب نگاه آنيد، بسياري از مردم دســت از بچگـي شـان بـر مـي 
دارند، درست مثل لباس آهنه اي آـه ديگـر مـايل بـه پوشـيدنش 
نيسـتند . مثـل شـماره تلفنـي قديمـي ، آـه ديگـر صحـت نــدارد . 
ــب از سـر  زندگي براي اين مردم، به خياري شباهت دارد آه مرت
ــيزي آـه خـورده شـود، ديگـر  آن خورده و آوتاه مي شود.  و چ
ــد آـه از مدرسـة  وجود ندارد . در مدرسه شما را مجبور مي آنن
ابتدائي به دورة مياني و سپس به دبيرستان وارد شــويد . وقتـي 
آه وارد آال س هاي باال تر مي شويد، شـاخه هـاي پـائيني را اره 

مي آنند و مي ُبرند. و ديگر راهي براي بازگشت وجــود نـدارد .  
ولي 

بقيه در صفحه  ٣٩   

آنگره ي جهاني آودآان آارگر، ٤ تا ٨ سپتامبر ٢٠٠٥ در هند 

برايتان گفتم آه سفري به سرزمين  افسانه ها آردم. هندوسـتان  
اما نگفتم بـراي چـي؟ از سـيندرال  هـا گفتـم و سـفيد برفـي هـا و 
موگلي ها  اما نگفتم آه اين ها آــي بودنـد؟  حواسـتان را  جمـع 

ــه بـه لحظـه   آنيد مي خواهم بگويم. اصال  بگذاريد سفرم را  لحظ

ــن آـه حوصلـه تـان سـر نـرود  از  براي تان تعريف آنم. براي اي
لحظه ي ورود به هندوستان را مي گويم نه از  زمان حرآت. 

 ساعت  پنــج و نيـم صبـح روز  چهـارم سـپتامبر مـن و يكـي از 
ــه ايـن سـفر آمـده بـود و يـك  دوستان  بچه ها آه به همراه من ب

دوربين فيلمبرداري خوشگل هم به همراهش آورده بود آه براي  
ــه  داروگ و خـودش از بچـه هـا و هندوسـتان فيلـم تهيـه آنـد.  ب

فرودگاه دهلي رسيديم. مــن يـك لبـاس بـه خيـال خـودم تابسـتاني  
ــد از  نشـان دادن  پاسـپورت و گذشـتن از  مـرز  پوشيده بودم بع
بازرسي و تحويل دادن  ورقه ي اداره ي مهــاجرت  هندوسـتان، 
به بيرون سالن ترانزيت فرودگاه رفتيم. آدم هاي زيادي ديديم آه 
بـه اسـتقبال مسافرانشـان آمـده بودنـد. امـــا، مــا آســي را نمــي 
ــا عجلـه شـروع شـده  شناختيم. من دلهره داشتم. چون آل سفر ب
ــاه مـي آـردم  منتظـر  بود و وقت آم بود. همه اش به موبايلم نگ
ـــه قبــال  از او در دارو گ  بـودم آـه  دوسـت ديگرمـان احسـان آ
برايتان  گفته ام او آه دوسـت اقبـال مسـيح و بچـه هـاي آوچـك 

ـــل آنگــره را  اس. ام. اس آنــد.   آـارگر اسـت. برايـم آدرس مح
پائين ورقه ي دعوتنامه ي آنگره آدرس و شماره تلفن بود. امــا 
من مي دانستم  آه آنگره آن جا نبايد باشد. احسان به مــن گفتـه 
بود نگران نباش  آدم هاي زيادي  به آن جا مـي رونـد حتمـا در 
ــد. مـن هـم برايـت آدرس خواهـم  فرودگاه همديگر را پيدا مي آني
فرستاد. اما من دلهره داشتم. مي ترسيدم دير شود. مي ترســيدم 
بچه ها بيايند و من آمدن شان را به محل آنگره آه مـي دانسـتم 
خيلي شادي آفرين است از دست بدهم.  دلم مي خواست دو روز 
قبل از آنگره به آن جا برسم آه با خيال راحت به آنگــره بـروم. 

اما  دوست فيلم بردار ما بليط ها را خريده بود و  نتوانسته بــود  
ــد. در  زود تـر از سـوم سـپتامبر بليطـي آـه ارزان باشـد  پيـدا آن
ــح زود همـان روزي آـه  قـرار بـود آنگـره شـروع  نتيجه ما صب
شود، به آن جا رسيده بوديم. بد جوري دسـتپاچه بـودم. داشـتيم 
از در بيرون مي رفتيم و به صف  اســتقبال آمـده گـان نگـاه مـي 
آردم آه يك آفيش بزرگ را آه بـر مقوائـي  چسـبانده شـده بـود 
ديدم."گلوبال مارش"  اوه  چه آفيـش زيبـائي بـود. بـر دور يـك 
آره ي زيباي آبي آه آره ي زمين بود  بچه هاي شـاد و خنـدان 
دختر و پسر دست هاي همديگر را گرفته بودند و مـي خنديدنـد. 
جلو رفتم و سال م آردم  گفتم: من هم  از گلوبال مارشم. و چقــدر 
خوشحال شدم آه  آن ها را ديدم.  تو دلم گفتم ديدي! باز من بي 
خودي دلهره داشتم و احسان چه خونسرد بود و مي دانســت آـه 
ــدم  ديگـر از دسـت احسـان عصبـاني  مشكلي پيش نمي آيد. خندي
نبودم. اما حاال  عجله داشتم آـه زود تـر بـه محـل آنگـره بـروم. 
بچه ها. بچه ها. من مـي خواسـتم آن هـا را ببنيـم. مـي ترسـيدم 
آنگره شروع شود. اما دوست ما از گلوبـال مـارش گفـت: حـاال  
خيلي زود است. ما هنوز منتظر مسافران ديگري هستيم آنگـره 
به اين زودي شروع نمي شود.  از سالن فرودگاه آمديم بـيرون. 
واي چه گرمائي. اگر از حاال  هوا اينطور گرم باشد آه ساعت  ٦ 
ــه فكـر مـي آـردم  صبح است ، پس ظهر چكار آنيم. لباس هايم آ
خيلي تابستاني و خنكند از  بس عرق آردم به تنم چسبيد. آسـتر 
لباسم  به تنم  منگنه شده بود. و نمــي توانسـتم راه بـروم. حـاال  
ــل  آه  فهميده بودم تا آنگره آمي وقت داريم مي خواستم زود هت
پيدا آنم. دوش بگيرم و  قبل از ورود بچه ها به سالن آنگره آن 
ــم  و  جا باشم. خال صه  تاآسي  گرفتيم آدرس محل آنگره را دادي

سوار شديم. اما دنبال هتل  پيدا آردن نرفتيم . به دوستمان گفتم  
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ـــب  هتــل پيــدا مــي آنيــم  نـه! اول  بـه محـل آنگـره مـيرويم ش
دوستانمان به ما آمك خواهند آرد.  من  بچه هاي گلوبال مارش 
را قبال  در سوئد  و ژنو ديده بودم  و با مســئولين دوسـت بـودم. 
اما دوست خوب و فيلم بردار ما  اولين بار بود آه مــي خواسـت 
دوستان شما را ببيند. از تاآسي آه پياده شديم  ســاعت ٨ صبـح 
ــوي راه  آـه سـوار تاآسـي  شده بود. گرما عجييب بود. اما  از ت
بوديم، دو چيز توجه مرا به خودش خيلـي جلـب آـرد.  يكـي آـه 
خوشحالم آرد و يكي آه ناراحتم آرد. اولي زياد و جـور واجـور 
ــاه سـپتامبر عيـن بهـار مـي  بودن درختان سر سبز بود  آه در م
درخشيدند و پروانه هاي بزرگ رنگي آه بــي توجـه بـه آسـفالت 
ــرور ماشـين هـا، بـي دريـغ  تـوي جـاده  داغ خيابان و عبور و م
پرواز مي آردند و  پرهاي لطيف و رنگارنگشان را مثل باد بزن 
هاي رنگي اسپانيولي جلوي شيشه ي ماشين يا دو طـرف جـاده 

تكان مي دادند. زيبا ست مگر نه؟ من هم از خوشحالي مثل شما  
بچه ها با ديدن درخت هــاي غـرق گـل و پروانـه هـا ذوق آـردم. 
اما! ماشين آه ســر چـراغ قرمـز ايسـتاد دلـم هـري  ريخـت. يـك 
دخـترك زيبـا آـه بزحمـت ٩ سـالش مـــي شــد و لبــاس آهنــه و 
ــه اي را بطرفـم دراز  مندرسي داشت.  بطرف ماشين آمد روزنام
ــه بزبـان انگليسـي بـود و آلمـه ي درشـت سوسياليسـم را  آرد آ
بروي آن ديدم. روزنامه مـي فروخـت  و ال بـال ي ماشـين هـا آـه 
اصال  توجهي به  آدم هاي پياده  نداشتند مي دويد. مـي خواسـتم 
ــب بـاش زيـر ماشـين مـي روي.  شيشـه را پـائين  داد بزنم مواظ
آشيدم پول را آماده آردم آه  روزنامه بخرم. پول را بـه او دادم 
ماشين راه افتاد. خواسـتم بگويـم عيـب نـدارد روزنامـه را نمـي 
خواهم به ديگري بفروش پول مال خودت. امـا او خيلـي حسـاب 
درست بود. مي خواست حتما  روزنامه را  به من آـه پـول داده 
ام بدهد. دويد و از ال ي شيشه روزنامــه را بـه داخـل پـرت آـرد. 
من ديگر به روزنامه نگاه نكردم. دلم شور مـي زد زيـر ماشـين 
نرود؟  ماشين بار ديگر  ايستاد.  آودآي آه يك دســت نداشـت و 

با دست ديگر به دهانش  اشاره مـي آـرد  از مـا پـول خواسـت.  
من نمي توانستم  حرف بزنم. يا فكر آنم. در طول راه مـا ده هـا 
ــان ديديـم . ديگـر بـه درخـت هـا و پروانـه هـا نگـاه  از اين آودآ
ـــي  نكـردم. حتـي  گـاري دسـتي هـاي  حـامل ميـوه هـائي آـه خيل

دوست دارم. مثل  پاپايا، آناناس،نارگيل تازه، انبـه، خرمـالو آـه  
چند لحظه قبلش از ديدنشان خوشحال شده بودم و با خودم گفتــه 
بودم اين ميوه ها اين جــا ارزان اسـت و مـن مـي توانـم بخـرم و 
بخورم. به خصوص انبه را آـه دآـتر گفتـه برايـت خـوب اسـت، 
حتي نگاه هم نكردم. از تاآسي آه پياده شديم هوا  عجييــب گـرم 
ــده نمـي شـد.  وارد سـالن آـه  بود و هيچ چهره ي آشنائي هم دي
شديم  هواي خنك و زمين  تميز سالن و رنگ و وارنگــي لبـاس 
ــالن آنگـره آـه بـا  هاي تن آدم هائي آه آن جا بودند و   نماي س
آفيش هاي بزرگ آه بر روي  مقواهاي آلفت  چسبانده شده بود 
و در باره ي ميزان و آمار تحصيل آودآان جهان و آار آودك و 
ــود و  تـابلوي بسـيار بـزرگ و  ساير مسائل مر بوط به آودآان ب
بي نظير آنگره آه دختري را در حالي آه بر روي خشـت هـائي 
آه زده  بود در حال تفكري عميق نشان مي داد  و چهره اش از 
درد به هم آشيده شده بود و در آنارش نوشته بود: آودك  بـايد 

ــه بـرود و آـار  آـودك ممنـوع،  يـك لحظـه مـرا از يـاد   به مدرس
چيزهائي آه در راه ديده بودم برد. سال م آرديم. جواب دادند امـا 
آسي ما را نمي شـناخت. چمـدان هايمـان را گوشـه اي گذاشـتيم 

خودمان را معرفي آرديم. باز هم عجلـه ي مـن شـروع شـد مـي 
ــل   خواستم زود آارتم را بگيرم و به لباسم بزنم. مي خواستم داخ
سالن آنگره بروم.  دوربين هاي فيلم برداري هـم مرتـب  از مـا 

آه تازه وارد بوديم  فيلم مي گرفت و بر روي صفحـه ي بـزرگ  
مونيتـوري آـه دم در سـالن بـود  نشـان داد ه مـي شـد. بچـه هــا 
نبودند. از دوستي پرسـيدم  پـس آنگـره آـي شـروع مـي شـود؟ 

ـــواب داد: نــه!   نوشـته سـاعت ١١ امـا هنـوز خـبري نيسـت.  ج
ساعت يازده فقط وقت  ice beraking  است براي بچــه هـا . 
ميدانيد يعني چه؟ يعني جلسه ي  معرفي. آشنائي، آب آــردن يـخ 
ــي آـه نمـاينده گـان آودآـان آـه از آشـور هـاي مختلـف  ها ، يعن
جهان مي آمدند آه با هم آنگره شان را بر گذار آنند. با هم آشنا 
شـوند. بحـث و تبـادل نظـر آننـد  و بـه دوسـتي گفتـم:  مـا هتـــل 
نداريم. گفت بايستيد اال ن آمك تان مي آنيم  تا آنگره وقت هست 
ساعت  چهار بعد از ظهر شروع مـي شـود مـي توانيـد بـه هتـل 
ــن  برويد دوش بگيريد خستگي را از تن تان در آنيد بر گرديد. م
خوشحال شدم. در انتظار  ايــن دوسـتان، گوشـه اي نشسـتيم  بـا 
وجوديكه مي دانستم در جمع دوستان هستم و نگـاه هـا همـه بـا 
ــار،  آـه بـه محـل  لبخند بود، اما ته دلم غم داشت. غمي آه هر ب
جديد يا آشوري جديد مي روم يك لحظه مرا مي گـيرد غـم آشـنا 
نبودن، آسي را نشناختن، دنبـال يـك چهـره ي آشـنا بـودم . امـا 
آسي نبود. بچه ها هم هنوز نيامده بودند.  دوربين هم مرتــب از 
ـــد  مـا فيلـم مـي گرفـت، مـن خسـته شـدم . راسـتش را بـه خواهي
ــاني هـم  گوشتان را بياوريد جلو يواشكي بگويم  يك خورده عصب
ــردم.  شده بودم. رويم را بر گرداندم و به دوربين چي اعتراض آ
ــي خنديـد و چهـره اش اينقـدر شـاد و مهربـان بـود آـه  اما  او م

ــار   خنده ام گرفت.  بعد ديدم  هرآس آه تازه وار مي شود  اين آ
ــيرند و بـه روي  صفحـه ي بـزرگ  را مي آنند. از او  فيلم مي گ

ــاد الكـي فيلـم گرفتنـد. در  هميـن   مي اندازند. اما از ما انصافا زي
ــا شـد.  بچـه هـا آمدنـد.  حالت غريبه گي بودم آه ولوله اي  به پ
واي چقدر آمدنشان زيبا بود.  يك عالمه بودند با لباس هاي زيبا 

ـــان آــارگر، بــراي   و  تـي شـرت هـاي آنگـره دوم جهـاني آودآ
ــوب بچـه هـا را  تحصيل و آموزش، هنوز نتوانسته بودم خوب خ
ــيار  عزيـز و شـاد بـا خنـده  تماشا آنم آه دو پسر و يك دختر بس
هاي قشنگ  و نگاه هاي مهربان به طــرف مـا آمدنـد. بال فاصلـه 
ــد.  دست دادند و از طريق معلم شان با ما شروع به صحبت آردن
دختر ك آه لباس خيلي قشنگ هندي تنش بود و از تميزي با آن 
ــيد گفـت: مـن  پوست  سياه زيبايش مثل چوب  آبنوس مي درخش
آنا هيتا هستم. در معدن تراش الماس آار مي آردم. پسر ها هم. 
ـــه  معـي الديـن و درگ بودنـد.گفتـم حـاضريد بعـدا بـا مـن مصاحب
آنيد؟گفتند آره به  ديدن بچه هاي تازه وارد رفتيم به آن ها سال م 
داديـم  دوسـتم مشـغول فيلـم بـردار ي از آن هـا و مـن  مشـــغول 

عكاسـي شـدم.بچـه هـا روي زميـن نشسـته بودنـد و ورقـه هــاي  
معرفي شان را براي صدور آارت هايشان پر مي آردند. 

ــان زد ،گفـت: هتـل آمـاده اسـت ماشـين بگـيريد  دوستمان صدايم
برويد. خواستيم برويم آه باز  ولوله افتاد. ايـن بـار آـاي ال يـش 
آمده بود و من بعد از بچه ها آه قبــال  نديـده بودمشـان امـا نگـاه 
هايشان چنان گرم و صميمي بود آه انگار  هميشه دوست بوديم 

ــان آـايال يش سـاتيراتي   شادم آرده بود،  چشمم به دوست عزيزم
دبير اول گلوبال مارش افتاد آــه از قبـل مـي شـناختمش و شـش 

سال است آه دوستيم. آايال يش مرا آــه ديـد بغـل آـرد و  بوسـيد  
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خنديد بلند و گفت: خيلي خوشحالم آه تو را اين جا مي بينم. من 
ــاعت  هم خيلي خوشحال بودم. گفت برويد استراحت آنيد براي س
ــد. از فـردا جايتـان را عـوض مـي آنيـم. يـك خـانم  چهار بر گردي
بسيار زيبا با لباسي خيلي قشنگ مثل پيرهِن پري قصــه هـا آمـد 
ــرد. تاآسـي  ما را به نوشيدن شربت و چاي و بيسكويت دعوت آ

گرفتيم. به هتل رفتيم تا ساعت چهار شود و آنگره شروع.  
ــم بچـه  ساعت سه و نيم آنجا بوديم من از بس عجله داشتم آه ه

هـا را ببينـم و هـم  درسـت از موقـع شـروع آنگـره آنجـا باشــم.  
ــتاده  وقتي آه مي خواستيم وارد سالن شويم  دو دختر دم در ايس
بودند و به روي همه ي آساني آه وارد مي شـدند گلـبرگ  مـي 

ريختند و  يك خال هندي قرمز روي پيشاني مي گذاشتند. 

روز اول آنگره  
ــره ي دوم  جهـاني آودآـان آـارگر   نشستيم و به  اين ترتيب آنگ
ــامي  با موضوع  تحصيل اجباري رايگان و با آيفيت باال  براي تم
ـــاينده ي آودآــان  از  ٢٣  آودآـان جهـان  بـا حضـور ٢٠٠  نم
ــار آـودك" ،"  آشور جهان  با شعا ر هاي بچه ها، "ممنوعيت آ
تحصيل اجباري و رايگان براي همه ي آودآان جهـان"  "دفـاع 
از حق آودآي" ســرمايه دار را چـه آنيـم؟  محـو. مـا چـه آنيـم؟ 
بـازي و درس .  جـان گرفـت، در ايـن جـا نمـاينده گـان و ســخن 
ــه اي را آـه بـروي سـن  گويان  آودآان  مشعل بزرگ و چند خان
ــوش  گذاشته شده بود  با شمع هاي روشن افروختند  و سرود خ

آمـد گوئـي را خواندنـد ســـپس  آنگــره بــا  ســخنراني آودآــان  
سخنگوي  نماينده گـان و آـايال يش سـاتيراتي  دبـير اول گلوبـال 
مارش آغاز به آار آرد آه صحبت هايشان را در زيـر آورده ام. 

  sh Ajrun Singh , به غير از آودآان و  دبير گلوبال مارش
وزيـر  رفـــاه  هندوســتان، Jabir Husain  دبــير لژيــون 

ــالت بهـار Ravi Parkash verma  عضـو   خدمتگزاري  اي
پارلمـان، دبـير  همـايش پارلمـــاني  بــراي آمــوزش و پــرورش  
R.S. Chaurasiaدبير آل آمپين دفاع از حق آودآي. صحبــت 

آردند.     

 
                                                                                         

سخنراني آودآان روز اول  
ُامرال از هندوستان 

من با پدرم در آابل آشي تلفن آار مي آردم. آمپين دفاع از حــق 
آودآي نقش مهمي در آزادي مـن از آـار  ايفـا آـرد. اال ن حـدود 
چهار سال است آـه مـن در مرآـز توانبخشـي بـوده ام. مـن مـي 
خواهم به شما  بگويـم چـرا؟ آنگـره جهـاني سـازمان داده شـده 
ــاب وزيـر آمـوزش و پـرورش هندوسـتان، آـاي ال يـش  است؟ جن
ساتيراتي عزيز، دبير گلوبال مارش و تمامي شـرآت آننـده گـان 
در آنگره از آشور هاي مختلف! من به همه ي شما خوش آمـد 
ــي اسـت و وزيـر آمـوزش و  مي گويم. امروز براي ما روز بزرگ
پـرورش هندوسـتان هـم ايـن جـا حضـور دارنـد. امـروز مـا مــي 

خواهيم سواال ت آودآان را در باره ي آار آودك و حـق تحصيـل  
ايـن جـا مطـرح آنيـــم.  جنــاب وزيــر امــروز مــا مــي خواهيــم 
سؤاال تمان را مطرح آنيم، سـواال تي آـه صرفـًا انتقـادي نيسـتند، 

بلكه نياز جامعه ي ما در همراهي با از بين بردن  اين  مشكل با 
تمام جهان اند. ما مي خواهيم آه همه ي ما هـم نظـر شـويم آـه 
اجازه ندهيم از آودآان  آار آشـيده شـود و هـر تـك آودآـي  در 
اين سرزمين  به تحصيل رســمي، اجبـاري، رايگـان و بـا آيفيـت 
باال   دسترسي داشته باشد و همچنين در همه ي مـدارس مقولـه 
ي آـار آـودك  تدريـس شـود. وقتـي آـه والديـن تحصيـــل آــرده 
نيستند، آودآان شان را به واسطه ها مي فروشند يا اجـاره مـي 
ــي  دهند و اين دايره ي استثمار  و برده گي  آودآان را وسعت م
بخشد و باعث به وجود آمدن  آودك آارگر مي شود. هـدف ايـن 
آنگره اين است آه فعاليتي را  عليه آار٢٥٠ ميليون آودك برده 
ــه هيـچ آـودك آـارگري  ي آار در سراسر جهان به وجود آورد آ
وجود نداشته باشد و همه ي بچه ها  به مدرسه بروند. ايــن راه 
و روش آه من اين جا در روي اين ســكو ايسـتاده ام  و بـا شـما 
سخن مي گويـم  و همـه ي شـما هـم ايـن فرصـت را داريـد، راه 
ماست. من مي خواهـم  آـه تمـامي آودآـان جهـان  ايـن حـق را 
داشته باشند آه حرف بزنند و صدايشان  شنيده شود.  اين قولي 

ــره  مـي دهيـم : آـه ايـن امكـان را بـراي   است آه ما در اين آنگ
سخن گفتن  تمام آودآان  جهان به وجود آوريم و آن آه همه ي 
بچه ها به مدرسه  بروند، مجاني و دانش آافي و با آيفيـت بـاال  
را  به دست آورند.  ايـن نمـي توانـد تـا زمـاني آـه  والديـن بـي 
سوادند، ميسر شود.  پدر و مادر هاي بي سواد، باال  ترين  رقــم 
را در فرستادن بچه هايشان به آار را دارند.  اين مدرسه نرفتــن 
جلوي رشد آودك را مي گيرد. و "او" دختر  يا پسـر،  اگـر بـي 
سواد باشد، نمي تواند مسئول خوبي  براي زندگي خود و جامعه 

باشد. 

 

مفسين از اتيوپي  
 قبل از هر چيز من  از گلوبـال مـارش  تشـكر مـي آنـم آـه ايـن 
ــرده اسـت.آنگـره ي جهـاني  در  آنگره ي دوم را  سازماندهي آ

باره ي  آــار آـودك و امـر آمـوزش تحصيـل، از طـرف خـودم و  
آودآان اتيوپي. ما بچه هاي اتيوپي مي دانيم  آـه ١٠٠ ميليـون  
آودك بيسواد  و بـدون حقـوق  در سراسـر جهـان  وجـود دار د  
اتيوپي  هم از اين قاعده مستثني نيست. من اميدوارم  آه آنگره 
ي جهاني  آودآان در باره ي  تحصيل و آار آودك  به تواند بــه 
راه حل هاي  جدي عليه آار آودك برسد. مـا بـراي سـازماندهي 
آنگره  تشكر مي آنيم و ارزو داريم  آه با موفقيت پيش برود.  

-     براي حق تحصيل به پيش   عليه آار آودك به پيش
همه ي راه ها بايد به مدرسه ختم شوند. 

 

اميلي از آمريكا  
ــا دال ر خـرج  مليتاريسـم مـي   سال م! دولت هاي جهان  ميليون ه

آننـد در حـالي آـه  بسـياري از مـردم جهـــان بــا روزي دو دال ر  
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آمريكا روزگار مي گذرانند.  آن هــا بـا ايـن آارشـان، گرسـنگي، 
فقر و آار آودك به وجود آورده اند.  در ازاي  معاملـه ي خـون 
با دال ر!  هيچ آشـوري در موقعيـت جنگـي،  وضعيـت اقتصـادي 
ــر  اش از  ثبات  ال زم براي  پاسخ گوئي به  نياز هاي  آودآان  ب
خوردار نيست.  نمي تواند پول تحصيل آن ها را به پردازد. ايــن 
وظيفـه ي  تمـام دولـت هاسـت آـــه قبــل از هــر چــيز  تحصيــل 
ـــامي آودآــان  اجبـاري، رايگـان،  و بـا آيفيـت بـاال  را بـراي  تم
جهان، جدا از جنسيت، نژاد، مذهب، مليـت، فراهـم آننـد. دولـت 
هاي  ملي و آل دولت هاي جهان  بايد خودشان را  از فساد رها 
ــه آننـد  آـه بزرگـتر  آنند، از بوروآراسي. بايد اين مسئله را بيم
ها آار داشته باشند  تــا آودآـان حـق رشـد آزادانـه را بـه دسـت 
آورند.  و يك معيشت استاندارد و قابل دفاع داشته باشند.  وقتي 
آـه بزرگـتر هـا  درآمـد آـافي داشـته باشـند،  آودآـان حـق رشـــد 
ــود جوئـي اسـتثمار  آزادانه را به دست مي آورند و وسيله ي  س
گران  و مسؤل اقتصادي خانواده ها نمي شوند. براي اين مسئله 
بزرگتر ها  بايد توانائي  و امكان رشد  شخصي را داشته باشند. 
اين بايد نقش دولت ها باشد. امــا اسـلحه بـه دسـت ماسـت و مـا 
بايد فعاليت آنيم. آه  اين حق را بدست آوريم و تضمينـش را از 

آن ها بگيريم با جنبش مان. 
راجا از نپال   

سال م و خوش آمد. همانطور آه اميلي گفت نقش دولت هـاي مـا 
ــد  ايـن اسـت  آـه آـور آورانـه ميليـون هـا صـرف  جنـگ و خري
ــنه انـد و  اسلحه آنند. درست زماني آه  بسياري از آودآان گرس
از حـق تحصيـل محرومنـد. مـا در قطعنامـه مــان از دولــت  هــا 
ــه دهنـد و از آن هـا  خواسته ايم آه اهميت بيشتري به آودآان  ب
مراقبت آنند. ما مرآز ثقل قطعنامه مان را به روي  محافظت از 

آودآان، پايان دادن به آار آودآان و حـق تحصيـل بـراي آن هـا  
گذاشته ايم. اين آدم ها چـه در سـطح ملـي  و چـه فراملـي  بـايد 

براي وضعيت  زندگي و تحصيل  آودآان نگران باشند.  

 

سخنراني آاي ال يش ساتيراتي، دبير گلوبال مارش 
دوسـتان عزيـزم ، نمـاينده گـان عزيـز، روسـا، وزرا و مهمانــان 
عزيز آنگره: "آرجون سـينگاي" وزيـر رفـاه دولـت هندوسـتان 
"شري راوي پارآاش ور جـاي"  عضـو پارلمـان و دبـير گـروه 
ــبران جـوان شـرآت آننـده در  آاري پارلمان در باره تحصيل، ره

ميز گرد  و همكاران عزيزم . 
از طرف گلوبال مارش و "تشكل بچپان بچـو  آنـدوال ن"  آمپيـن 

دفاع از حق آودآي به همه گي شما خوش آمد مي گويم . 
اين يك لحظه ي تاريخي اسـت. آتوريتـه هـاي سياسـي، رهـبران 
اتحاديـه هـاي  آـارگري بيـن المللـي و همچنيـن اتحاديـه ي بيـــن 

المللي  معلمان، دبيران و سران  چندين نهاد بين المللي و محلي  
غـير دولتـي،  همچنيـن سـازما ن هـاي آـامال  از دولـت هـا جــدا،  
ــره  بـه نمـاينده  سفرا و مسئوال ن آار خانه ها ، با هم در يك آنگ
ــن بسـيار  گي بيش از ٢٠٠ جوان  حضور به هم رسانده اند و اي
با اهميت است آه آرجون سينگاي شخصا در اين آنگره شـرآت 

نمــوده اســت. او قبــل از وزارتــش در B.B.A (بچپــان بچــــو 
آنـدوال ن)  عضـو بـوده و از روز اوِل وزارتـش هـم بـه يـك آـــار 
حساس در اين آشور زيبا پرداختـه اسـت. يعنـي مسـئوليت حـق 
تحصيل براي همــه. مـا هـم از شـما و هـم از دفـتر آـار و مرآـز 
آارتان بسيار ممنونيم  و با توجـه بـه مقامتـان  بـه شـما جنـاب 
ــه سـخن گويـان آودآـان در  وزير خوش آمد مي گويم. همچنين ب
آنگره، "پاولينا " از بلژيك، "مفسين" از اتيوپي "آارلوس" از 

مكزيك. "اميلي" از آمريكا و "علي رضا " از ايران. 
من نمي توانم آلماتي آه عشقم به همه ي شما را بيان آند بيابم. 
ــك  همچنيـن بـه بـرادرم "رواي پارآشـاي" سـال م مـي دهـم.  او ي
عضو محترم پارلمان است  آه يكي ار موثرترين و ممكــن تريـن 
صدا ها  در دفاع از حقوق  آودآـان بـه ويـژه حـق تحصيـل  در 
پارلمان هندوستان بوده است و يك نهاد متشكل از صـد گـروه و 
نهاد ديگر را در پارلمان  در اين رابطه نماينده گي مي آند. مــن 
مي خواهم شخصا  از طرف محرومترين آودآان نماينده آه حــق 
شان پارسال از آن ها گرفتـه شـد از ايشـان تشـكر آنـم چـرا آـه 
شخصا به بسياري از نهاد هــا  و بخـش هـاي دولتـي سـر زد تـا 
ترتيب ويزاي بچه ها را بدهد. من همچنين مي خواهم شما را به 
همكارانم در سازمان هاي  بين المللي  معرفـي آنـم  آسـاني آـه 
در پديوم نشسته اند. "سن"  آقاي "الي جوئن"  دبير اتحاديه ي 
سراسري معلمان جهـان. آقـاي" سـيمون سـتينه". از آنگـره ي 

  IL O اتحاديـه هـاي سراســـري بريتانيــا و از اعضــاي آــارگري
 .IPEC ــار) نمـاينده گـان دولـت هـا  و آميتـه (سازمان جهاني آ
ــا  (اتحاديـه ي بيـن المللـي آزاد آـارگران)  و خـانم "آنـا ويكتوري

واسكوئز"  از پرو دبير CESIP.  و همچنيـن همكـاران ديگـرم  
آقـاي "پـاترك: از آمريكـا و" آوفسـوئله" از آوسـتريكا  و دآــتر 

"شود ها نشو"  از آمريكا تشكر آنم. 
دهلي هنوز داغ و شرجي است. همه شما از راه هاي دور آمـده 
ايـد  و بـايد خسـته باشـيد  بعضـي از شـما ممكـن اسـت بـر ســـر 
ــيد،  امـا، مـا بـه همـه ي شـما بـا  مسائلي با ما مشكل داشته باش
قلبي گرم و احساسـي قـوي خـوش آمـد مـي گوئيـم.  هندوسـتان 
سمبل "اشيهي دوده  باهوا" شده است آه معنـي اش ايـن اسـت 
ــد. مـن  مهمانان سمبل  مودت و دوستي و باز بودن فضا و برآتن
همچنين به  بزرگتر ها و دبيران سازمان ها  و همكــارانم  و بـر 
ــه ايـن فكـر مـي آـردم آـه  گذار آننده گان  خوش آمد مي گويم. ب
ــانترا" اي  بـه يـادم  احساسم را چگونه با شما  تقسيم آنم آه "م
آمد( پند)" سن گاچهدا وام سام واداوا سامو و مانا نفسي حتنام. 
دوا با هگم ياتها  پـووره. سـان جانـا اسـم " آـه معنـي اش ايـن 

ــل يـك " سـين" يعنـي رهـبر  از آلنـي هـا   است : هزاران سال قب
گفت: 

"بيا با هم رژه رويم،  با هم حرف بزنيم.، با هم  جشن بگــيريم، 
با هم بنشينيم  آه بتوانيم دانشي را پايه ريزي آنيم آه بــه توانـد 
خوبي و زيبا ئي را  به تمامي هستي نويد دهد."  آن زمــان ايـن 
سخن را به آتوريته هاي معنوي و سياسي مي گفتند رويشان بـه 
ــان سـازمان داده  آن ها بود . اما اآنون اين  پديده از طرف آودآ

شده است. 
من اين افتخار را دارم و افتخار مي آنم  آه بگويم ايـن آودآـان  
آه مورد خشن ترين  و سعبانه تريـن ظلـم هـا  قـرار گرفتـه انـد 
ـــر و  مثـل، آـار آـودك ، اسـتثمار جنسـي ، تجـارت آودآـان و فق
نداري بيش از حد تصور حاملين شمع و مشعل دانـش و روشـنا 
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ئي انديشه اند. علي رغم تمامي سـختي هـا  اي آـه آشـيده انـد،  
قدرتشـان ، خواسـتن، و قـدرت  خواهـــان بودنشــان را، ســختي  
نتوانسته است آــه در هـم شـكند و آن هـا را وادار بـه نـا اميـدي 
آند. آن ها با گردن هاي آشيده و قامت هـاي اسـتوار  در برابـر 
ــم،  تمـامي مشـكال ت ايسـتاده انـد. آن هـا  مـالكيت خصوصـي، ظل
جنايت و استثمار را  در دايره ي  مشكال تشــان بـه مصـاف آمـده 

اند و براي تمامي جهان سمبل  بزرگ انسانيت گشته اند. آن هــا  
ــان  نويـن را  "آيكون" ها ( نشانه ها)  ي اميدند.  من اين قهرمان
به سال متي و  شاد باش مي گويم آه، منبع و الگـوي  انـرژي و 
ــد.  همـه ي مـا  افتخـار  فعاليت براي  جهان پيرامونشان گشته ان
حضور در آنار آن ها  و متـاثر شـدن  از وجودشـان را در زيـر 
اين سقف داريم.  اين  براي اولين بار در هندوستان  يا شايد در 
همه ي آشور هاي در حال رشد اتفاق مي افتد. مي توانيد امواج 
انرژي اي را آه  از آن ها مي گذرد و همه ي مـا را در بـر مـي 
ــيزيكي  گـيرد حـس آنيـد؟ هفـت سـال پيـش  مـا يـك راهپيمـائي  ف
هشتاد هزار آيلومتري  را سازماندهي آرديـم.  دور صـد آشـور 

جهان و بعضي ار ما ها  امكان رژه رفتـن  در آنـار ميليـون هـا  
آودك را در طول  شش ماه رژه داشته ايم.  من اين را احســاس 
ــان ديگـر تحمـل  و  آردم آه آودآان و جوانان در هيچ آجاي جه
خواست انتظار بيشتر را ندارند. آن ها خواهان آودآي، آزادي و 
ـــر تــك روزي   ايــن  امكانـات بهـتر بـراي حـال و آينـده انـد و ه

خواسته ها را تكرا مي آنند و خواهان آنند.  
و از همه مهمتر اين آه نخواستند آناري باشند. آن ها ظرفيت و 
توان آن را داشتند آه آار ها را بدست گيرند، آودآــان رهـبرانند 
نه براي فردا بلكه همين امروز.  و قدرتش را هــم دارنـد آـه يـك 

جهان نو را هدايت آنند جهاني آه عدالت بيشـتر ، سـواد بيشـتر  
و امنييت بيشتري براي هر فـرد دارد.  شـعار هـاي " شـوآو تـا 

هيـا" و "جووانـا تـامير" و" پـاتريك" و" باسـوو"  و" خــوزه"  
هنوز در ذهن و گوش من  منعكــس اسـت. آـه چگونـه  همـه ي 
جهان حيرت زده  به آن ها نگـاه مـي آـرد وقتـي آـه فريـاد مـي 

زدند. 
,No more tools in tiny hands we want
books , we want tooys”.
“No more child exploation - children want
Education”

 "بسه ديگه ابزار  در دستان آوچك ما آتاب و اسباب بازي مــي 
خواهيـم.  بسـه ديگـه اسـتثمار آودآـان بچـــه هــا تحصيــل مــي 

خواهند." 
ــازمان ملـل  و  قدرت اخال قي بي نظير آنان در سالن اجتماعات س
وضع آنواسيون  جديد منع آار پر مخاطره براي آودآان  آه بنا 
بر آن انواع آار پر مخاطره ي آودآان بايد بال  درنـگ قطـع مـي 
شد و در مدت آوتاهي به امضاي ١٥٤ آشور  جهان رسـيد.  و 
قانون  اجازه آار سفيد براي آودآان ١٢ ساعت در هفته آه بـه 
جسم و ذهن لطمه نزند  آه توسط ١٣٢ آشور  و با شرط ســني 

١٤ سال به تصويب رسيد حاصل اين رژه اند.  
اما ٢٤٦ ميليون خواهر و برادر  آودآان و فرزنــدان مـا  هنـوز 
ـــان بــه آــار  اثـري از ايـن قوانيـن را دريـافت نكـرده انـد و آماآ
مشغولند و براي همين هم نماينده گــان شـان امـروز در ايـن جـا 

حضور دارند . 
سازمان ملل نيم قـرن پيـش اعـال م آـرد  آـه تحصيـل و آمـوزش  
حق پايه اي بشـر اسـت.  در سـال ١٩٩٠  يـك مصوبـه  توسـط 

رهـبران جهـان  در بـاره ي لغـو آـار و امكانـات  تحصيـــل تمــام 
آودآان جهان  تا سال ٢٠٠٠  نوشته شد و اال ن به سال ٢٠١٥ 
ــه و  منتقل شده است.  طي اين چند سال تعداد آودآان  بي مدرس

تحصيل" بي سواد"  چند برابـر شـده و بـه تـوان رسـيده اسـت.  
خرج تحصيل آــردن انگـار بـه صرفـه نبـوده اسـت. تـا آـي؟ چـه 
ــن بـي تحصيـل و دانـش  زماني؟ ١/٦ ٪ در صد مردم آره ي زمي
بمانند؟ آه از اين تعداد  ٢/٣ ٪در صد دخترانند و زنان  و بيــش 

از صد ميليون  آودآند. 
ــتان عزيـز و گرامـي  من مي پرسم آيا جهان فقير است؟  نه دوس

من!  
بطور تقريبي ما  بيست و دو هزار  دال ر آمريكا،  خرج لباس هر 
سربازي  مي آنيم آه بايد به مصرف تحصيل آودآان برسد.  آه 

ــت.    معـادلش در دنيـاي امـروز  سـي صـدو هشـتاد دال ر امريكاس
بودجه ي ال زم براي آموزش  بيست و سه آشور  در حــال رشـد  
با صد و شصت ميليون  آودك در سـن مدرسـه، فقـط دو روز و 
نيم  خرج ارتش است. اما، ما اين آار را نمي آنيم. آيا اين شــرم 

آور نيست؟ 
خواهران و  برادران عزيز، ما آار سخت و بزرگي در پيـش رو 

داريـم. امـا  هيـچ دليلـي بـراي ســر خــورده گــي  و شكســت را  
ــه ي مـا ايـن ارزش را در  پذيرفتن  وجود ندارد.  به نظر من هم
سطح جهاني مبارزاتي داريم . هيچكدام از نهاد هاي  بين المللــي 
قدرت  هاي بين المللي ثروتمندان جهان نمي توانند اين آگاهي و 

ــن   دانش را به زير فرش به روبند. فقير ترين  و زجر آشيده تري
انسان ها  از پائين ترين قشر اجتمـاعي  يـك دانـش و آگـاهي را  
به واقعيت پيوند داده اند  آه همان قدرت است.  قدرت مبارزاتي 
اي آه  آليد آزادي، روشنائي، عدالت و رفاه ، صلح و دمكراسي 
عميق و واقعي است. اين واقعيت به زودي فرا خواهد رسيد آـه 
ـــت.  بلكــه  آمـوزش فقـط بـراي آـار فرمايـان و دارنـده گـان نيس
ــرده مـي شـوند.  در ايـن دنيـا  آـه  محرومان جامعه هم  تحصيلك
ابزارهاي جديد  ملي و فرا ملي و ماشينيزم و شيميسم  و انرژي 
ها  اتمي فرا هم آمده است. براي اين آار هم نيرو اختصاص مي 
يابد.  مثال  فرماســيون  گـروه آـاري صـدر سـازمان يونسـكو آـه 
برنامه هر چه سريعتر با سواد شدن  مردم جهــان را در دسـتور 

آار خود دارد . 
در آشور من هم يك سازماندهي جديد براي آمـوزش و پـرورش 

ــكر از رهـبري دينـاميك شـري آرجـون.   بوجود آمده است.  با تش
آه هم بعنوان وزير و هــم شـخصا نظـارت بـر فعـاليت زيـادي در 
ــرده اسـت. مثـال هـاي خـوب ديگـري در بـاره آنيـا،  اين زمينه آ
ــــي مثـــل برزيـــل،  تانزانيــا، بنگــال دش، مكزيكــو و آشــورها ئ
ــاي چنـد آشـور  ديگـر و بعضـي از  آوستاريكا، ترآيه و دولت ه

اياال ت هندوستان  در باره ي اين  موفقيتند. اما اين آافي نيست.  
ما براي به انجام رساندن  اين امر بايد راه درازي را  طي آنيم.  
ــن حـد بدسـت آمـده هـم  تحـت تـاثير  تـوان و انـرژي  و  اما همي
رهبري  آودآان براي امر خودشان فراهم  آمـده اسـت.  مسـئله 

ــودك  در سـطح بيـن المللـي شـناخته شـده اسـت و بعنـوان   آار آ
يكي از مسائل مهم روز در دستور خيلي ها قرار دارد. 

برنامه آي . پي. ئي. سي.  سازمان جهاني آـار  قوانيـن ملـي و 
ــار آـودك وضـع آـرده اسـت. آمـك هـاي  فرا ملي  را براي لغو آ
جـدي اي از طـرف  برخـي اتحاديـه هـا ي آـارگري و شــوراهاي 
اجتمـاعي  در بـاره ي لغـو آـار آـودك و آـارگران آوچـك  شـــده 
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ــار  است. آمك هاي زياد و  آآسيون  هاي قدرتمند در گوشه و آن
جهـان  رشـد مـي آننـد و آمـك و فعـاليت همـانند در جهـان  يـــك 
جامعه ي بشري را  قوي تر مي ســازند. همراهـي اتحاديـه هـاي 

ـــن   آـارگري و همچنيـن فدراسـيون معلمـان و حضورشـان  در اي
حرآت به ما نشان داد  آه پايان  دادن به آار آودك  يــك رويـاي 

دور دست  نيست.  اما يك  واقعيت  دشوار است.  
مفسين آودك ٥ ساله ي اتيوپيـائي نزديـك بـود چشـمانش را بـر 
سـر آـارش از دسـت بدهـد.  "طـي سـاليان دراز آـار در صنعــت 
پارچـه بـــافي."  بعــد از آزاديــش از آــار اال ن  ســمبل  اميــد و 

اميدواري در آشــورش اسـت.  همينطـور حبيـب الـه از پاآسـتان  
آه آودآي اش را در  آامل جوآي. يعني شتر بازي  آــه نمايشـي 
ــال  خطرناك است،  در حال تباهي بوده است. حبيب بيش از ٦ س

در دوبي Camel Jockey بوده است.  
"آجاي" ١٣ ساله يك رهبر  آودآان و ابزار بازگشائي  مدرسـه 
و بسـتن مشـروب  فروشـي دهكـده اش بـوده اســـت. (از طريــق 
ــان  دهكـده) يـك آـودك بـرده ي  سازماندهي  تمامي آودآان و زن
قرض (آجاي) رهبر ٥٠٠ آـودك و نمـاينده ي انتخـابي بيـش از 
ــد. ايـن دسـته  ٥٠٠ آودك در پارلمان  ملي آودآان هندوستان ش
از آودآان  چند نيروي محرآه اند آه در طول آنگره  با ديگران 
مال قات مي آنند و تجاربشان را  در اختيار هم قــرار مـي  دهنـد. 

اگـر از مـن بخواهيـد  بپرسـيد  آـه نيـاز هـا و نقـاط آليـدي  آــار  
براي آودآان و به نفع جنبش لغو آار آودك را جمع بنـدي آنـم،  
بايد بگويم: صداقت، بي نيازي  و فداآاري.  من اين ها را از يك 
ــه  رهبر ده ساله، دختري به نام "مانجو" ياد گرفته ام آه به مثاب
ــدن سـنگ آـار آـرده  ي يك برده قرض به دنيا آمده و  در يك مع

بـودو يـك آودآـي وحشـتناك و تراژيـك و بـاور نكردنـــي داشــت.  
ــد آزاد شـده اسـت. سـوال عجيبـي آـرد، چـرا قبـال   وقتي آه فهمي
ــد؟  بعـد از يـك سـال ايـن دخـتر يـك  نيامده بوديد؟  ما را آزاد آني
پارلمان آودآان  تشكيل داد آه چندين اتوريته  سازماني از جمله 
سازمان ملل،  يونيسف و يونسكو در آن  نماينده داشتند. بعد از 
گوش دادن به همه ي آن ها دخترك دو سوال اساســي داشـت. " 

ــت،   اگر همه ي اين چيزها اي آه اين ها مي گويند انجام شده اس
ــم؟"  و سـوال دوم ايـن بـود:   چرا ما آودآي مان را از دست دادي

"واقعا اينها همه  با هم آار مي آنند؟ 
همه ي بزرگتر ها بايد به اين سوال پاسخ دهند. مــا اميـد زيـادي 
براي اين آنگره ي دوم داريم. به ويژه بعد از آنگره ي موفقيــت 
آميزمان در فلورانس،(آنگره ي اول)  قطعنامه ي آنگره ي اول 
ــد  يـك تيكـه ي آـاغذ نمـاند بلكـه يـك  آه توسط آودآان نوشته ش
ـــان آن را بــه ١٤٤  ابـزار بـزرگ آمـوزش حقوقـي گرديـد. آودآ
آشور  جهان بردنــد. آشـورها اي آـه در جنبـش رژه ي جهـاني 
عليـه آـار آـودك فعـالند. ايـن قطعنامـه فقـط در بيـن گـروه هــا و 
مجامع تقسيم نشد، بلكه به بحث پارلماني بسياري از آشـور هـا 
ــن  در آمـد. مثـل نپـال، مقدونيـه، پرتقـال، سـوئد، آوسـتاريكا.  اي
ــادي بـه ايـن قطعنامـه و بكـار گـيري اش در  پارلمان ها توجه زي
ـــان و جوانــان حــول ايــن  سياسـت هايشـان  نشـان دادنـد. آودآ
قطعنامه فعاليت هائي را در برخي آشـور هـا از جملـه آمريكـا و 
هندوستان تشكيل دادند.  من مي دانم شما بچـه هـا مـي خواهيـد 

آار پايه اي را آه در فلورانس شروع آرده ايد ادامه دهيد. 
ــي  از طرف گلوبال مارش و به سخنگوئي ار جانب آن من قول م
دهم آه  آن را به عنوان يك آد اخال قي و منبع و مقوله اي براي 

ــراي  فعـاليت آينـده مـان  بـه آـار بنديـم و اميـدوارم آسـاني آـه ب
حقـوق آودآـان آـار مـي آننـد  از آن بـه عنـوان  الگوئـي بــراي 
ــه ي  مطالباتشان  استفاده آنند. قطعنامه ي پاياني اين آنگره هفت
آينده  توسط گروهي از آودآان به نيويورك  برده مي شود. ايــن 
جلسه قرار است بر سر بسياري از مســائل بـه بحـث بنشـيند  از 

   Millennium Development Goals. جمله فقرو تحت نام
جلسه ي مهمي است آه سران آشورهاي جهان در آن راجع بـه 
ــم صحبـت مـي  آننـد. آودآـان مـي خواهنـد بـه آن هـا  مسائل مه
بگويند آه آار آودك بايد لغو شود و همه ي آودآان بايد از حــق 
ــار آـودك لغـو نشـود  و  تحصيل بر خوردار شوند.  بگويند اگر آ
ــامي برنامـه هـا  حـرف تـو خـالي اي  تحصيل جايش را نگيرد تم
بيش نيست. بعد از آنگره قطعنامه ي آن براي تمــامي سـازما ن 

ها و دولت ها فرستاده مي شود.  
ما در گلوبال مارش بر اين عقيده ايم آه فقر نمـي توانـد از بيـن 
ــه پاسـخ داده  برود تا زماني آه به دو مسئله ي اساسي و جداگان
نشود، يكي از آن ها لغو آامل آار آـودك و ديگـري بيمـه آـردن 
همـه ي آودآـان بـا تحصيـل رايگـان اجبـاري و آيفيـت باال ســت. 

بطور واقعي اين مثلث برموداي  فقر، آار آودك و بـي سـوادي،  
بعنوان يك مشكل بر سر راه ما قرار دارد و ما بايد ايــن سـه گـل 
را بزنيم و برنده شويم.  اين سه باهم در ارتباط و علت و معلول 
يكديگرند. اگر از آودآان آار آشيده شود، بزرگتر ها بي آار مي 
ــده مـي شـوند، آودآانشـان بـي  مانند و به زير سقف خط فقر ران
سـواد، بـي بهداشـت بـي اخـال ق  و بيمـار مـي گردنـد و فقـــير و 
مريض تر مي شوند. اگر  تحصيــل اجبـاري ، رايگـان بـا آيفيـت 
باال  براي همه ي آودآان وجود نداشته باشد، يك حق پايه اي از 
بين رفته است . آنوقت آار آودك را نمي توانيم لغو آنيم  و فقــر 
ــل رايگـان و  راه هم نه. ما بايد مسئله ي لغو آار آودك و تحصي
ـــــن  اجبـــاري را ملكـــه ي ذهـــن و عملمـــان قـــرار دهيـــم.  اي
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ــي) بـراي پايـان دادن بـه فقـر اسـت. و ايـن دليـل ايـن  ( خط اصل
ـــرا گلوبــال مــارش ايــن مقولــه را  آــه در  مسـئله اسـت آـه چ
آميسيون جهاني  در باره ي مسائل اجتمــاعي آورده شـده و يـك 
بعد از جهاني شدن است را پشتيباني مي آند آه اعضـاي هنـدي 
اين آميسيون  اقدامات خوبي را انجام داده اند. آن چه را آه مـا 

براي آل خانواده ي ســازمان ملـل مـي  گوئيـم، لغـو آـار آـودك،  
ــت  تحصيل رايگان و اجباري  براي همه ي آودآان جهان با آيفي

باال   پاسخ ســوال برنامـه هـاي اقتصـادي بـراي رشـد، خـود ايـن  
نهاد هاست.  

من مي خواهم زير اين مسئله  را هم آه فعاليت هاي مليتاريستي  
ــي بـه رشـد  و جنگ هر گز  راهي براي رشد نخواهند بود، و حت
تروريسم  و اآستريميسم آمك مي آنند خط بكشم.  اسـلحه هـاي 

ــچ آجـا  امنيـت و صلـح   مرگزا و سربازان مسلح هرگز  براي هي
نياورده اند.  به طور واقعي تحصيل و آموزش  با آيفيت باال  راه 

چاره است. 
من اميدوارم بحث هاي ما در دهلي بر روي تفكر سنتي خيلي ها 
ــه  تاثير بگذارد. و افكار انساني را در آن ها رشد دهد. من هميش
گفته ام يك اشتباه تاريخي ما هميشه مرتكــب مـي شـده ايـم و آن 
اين است آه  هميشه آودآان را آمــوزش داده ايـم  امـا هرگـز از 
آنان نياموخته ايم.  ما به آن ها ياد مي دهيم آه هندو ، مســلمان 
يا مسيحي باشند، آه هندي، پاآستاني باشند، اتيوپيـائي، اريـتره 
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ـــي را مــي  اي و آمريكـائي باشـند. مـا بـه آن هـا تبعيـض و جدائ
آموزيم. به سمبل هاي بهترين ايده هاي انساني بد تريـن چيزهـا 
را مي آموزيم.  ما بايد از آودآـان سـمپاتي، مهربـاني، زيبـائي، 
قدرت انتقال، خواهري و بــرادري و بـاز بـودن  و همبسـتگي را 
ــه در هـارموني  ياد بگيريم. ما بايد از آن ها ياد بگيريم آه چگون
زندگي آنيم و در صلـح، علـي رغـم  اختـال ف در چهـره و هـزار 

ــا از شـما بچـه هـا   چيز ديگر.  من شخصا اميدوارم آه بزرگتر ه
اين چيز ها را در اين آنگره ياد بگيرند. يك بار ديگر به همه ي 

شما خوش آمد مي گويم.  
يكي از شاعران بزرگ ما  آه جايزه ي نوبل  گرفت ، در يكي از 

شعر هايش  مي گويد: 
“ به عوض نفرت از تاريكي  و گريه براي خورشيد  شمعي بيافروز.“  

ــه  نور شمع هاي آوچك مي توانند لحظه اي از انعكاس نور را  ب
وجود آورند آه تاريكي را از آشور هاي ما ببرد. اين شمع هــاي 
آوچك مي خواهند  اهميت آفتاب را براي ما روشن آنند.  اجــازه 

بدهيد يك ال مپ را با هم روشن آنيم. 
روز اول آنگره ساعت   هفت بعد از ظهر به پايان رسيد. سر و 
صـدا و شـور هيجـان بچـه هـا آـه همـه جـا صـــداي حــرف زدن 
خنديدن و بازي آردنشان مي آمد واقعا تماشائي بود. همه  روي 
پله هاي  درب خروجي ساختمان جمع شــده بودنـد. مـن بـه نـزد 
آايال يش رفتم براي  خدا حافظي آه به هتل برويم. به من  گفــت: 

آجا؟ صبر آنيد دسته جمعي مـي خواهيـم بـراي صـرف شـام بـه  
مرآز نگه داري آودآان برويم. منتظر شديم آــه در اتوبـوس هـا 

جا بگيريم،  سوار اتوبوسـي شـديم بـا بچـه هـا  و همراهانشـان  
سه اتوبوس و جنديــن ماشـين  بـزرگ و مينـي بـوس راه افتـاد. 
ــــوس غوغـــا مـــي  شــور وســرور و  ســرود و ترانــه در اتوب
آرد.اتوبوس مـا بـوق زنـان در حاليكـه  پوشـيده از آفيـش هـاي 
ــه صـدا در مـي آورد در  آنگره بود و مدام  بوق شيپوريش را  ب
ــادي  طـي  خيابان هاي شلوغ  دهلي به پيش مي راند. مسافت زي
آرديـم صحنـه هـاي زيـادي ديديـم آـه  بعضـي  هاشـان نـه تنهـــا 
خوشايند نبود آه  رقت انگيز بود. مردمـي آـه آنـار خيابـان هـا 
چـادر زده بودنـد. همانجـا  خودشـان را مـي شسـتند. بچـه هــاي 
آوچكي آه  در آنـار خيابـان بـه خـواب رفتـه بودنـد. شـلوغي و 
بعضي جا ها آثيفــي. سـرو  صـداي بيـش از حـد خيابـان و بـوق 
ــان ترافيـك فقـط بـوق بـود  زدن هاي ممتد ماشين ها انگار آه زب
آنجا. پس از طي مسافتي طوال ني  به  آوچـه بـاغي رسـيديم آـه 
شاخه هاي  غرق گل درختانش به آوچه  آويزان بـود. واي چـه 
ــرود  گل هائي من در تمام عمرم مثل شان نديده بودم.  بچه ها س
خوانان و شعار  گويان صف بستند به در بزرگ باغي رسيديم و 

عجايب آغاز شد.  
دم در ورودي  يك شتر و يك فيل آذين بسته  به انتظار ما بودند. 
البته با فيلبان و ساربان و سه شيپور چي و چهار نقاره زن، آه 
ــي شـد  شـروع بـه سـاز زدن  هر رديف از  صف  ما  آه وارد م
ـــي بــه آودآــان و  مـي آردنـد بـراي ورود مـا و خـوش آمـد گوئ

مهمانان آنگره، بچه  ها سرود خوانان و با شعار 
 go go global march no more  exploatition we
want education.  

ــبز درختـان و َپـر  وارد باغ مي شدند. بعد از گذشتن  از ديوار س
ــنگفرش شـده اي رسـيديم آـه  سـاختمان   چيِن باغ به  فضاي  س
بزرگ و سفيد باغ  در وسط آن قرار داشت  بچه ها  بـه يكبـاره 

همه با هم اينجا شروع  به رقصيدن آردند. موزيك زنده و تند و 
ــالم خـوب نبـود.   شاد و  پاي آوبي  بچه ها دل مرا مي لرزاند. ح
پاهايم ورم آرده بود از شدت گرما. اما  آفـش هـايم را دراوردم 
ــرال آـه بعـدا در بـاره اش  و با آوچكترين عضو هاي  آنگره  آم
ـــه خواهيــد خوانــد و آنســيو  شــروع بــه  در  هميـن  سـفر نام
ــد و گفـت:  مـردم مـا  رقصيدن آردم. آاي ال يش به وسط جمع آم

عادت دارند علي رغــم  هـر مشـكلي  بـه سـرعت بـرق  جشـن و  
پايكوبي راه بيندازند و هر سـاله در مـاه اآتـبر فسـتيوال برگـذار 
مي آنند و  به آتش بازي و  روشن آردن  شمع  مي پردازند به 
خـاطر عقـايد مذهبـي و  از همـه بيشـتر سـرمايه دارانـي آـــه در 
آارخانه ي فشفشه  سازيشان بعضي از شما ها آار مي آرده ايد 
و  آودآان ديگــري هنـوز آـار مـي آننـد. مـا مـي خواهيـم سـنت 

ــا اينجـا  عليـه آـار آـودك و بـه شـادي  بـر گـذاري   شكني آنيم م
ـــار آــودك  بــراي تحصيــل  آنگـره مـان  فسـتيوالمان را عليـه آ

رايگـان اجبـاري و بـا آيفيـت بـاال  بـراي تمـامي آودآـــان جهــان  
شروع مي آنيم. روي زميــن  نقشـه ي آـره ي جهـان را آشـيده 
بودند و هر  آشوري را با  مقداري  پودر رنگي از همان ها آــه 
ــد  در فستيوال هايشان  به روي هم مي پاشند مشخص آرده بودن
و هر آودآي مــي رفـت و بـه نشـانه ي افروختـن شـمع دانـش و 
ــا و پـودرِي جهـان آـه بـر  آگاهي در آشوري بر روي آره ي زيب
روي زمين آشيده شده بود، شمعي مي افروخــت . آودآـان  هـر 
آشور شمع آشور ديگر را به نشان همبستگي  بين المللي  مــي 
افروختند. اين مراسم آه تمام شد از  طاق سبزي آه از  پيچهاي 
ــا  امين الدوله ي  در هم تنيده  به وجود آمده بود و شيپور زن ه
ــر دو طرفـش ايسـتاده بودنـد و بـا ورود  و نقاره زن ها حاال  ديگ
هر يك نفر  به زير طاق  شيپور مي زدنـد، گذشـتيم و وارد  يـك 
باغ بسيار بزرگ  چمن فرش شــديم آـه در آوشـه  سـمت چپـش 
يك فونتين  قشنگ چنـد طبقـه بـود و  سـمت راسـتش  را همـان 
ــه از آنارشـان رد  ديوار سبز  شمشاد ها و درختچه هاي ديگر آ

ـــن در ســمت چــپ   شـده  بوديـم تشـكيل مـي داد  روبـروي فونتي
ــه شـان را  ميزهاي زيادي به صورتL  قرار داشت آه روي  هم
با  روميزي سفيد و تميز  پوشانده بودند. در وســط چمـن فـرش 
ــا پارچـه ي  هم در سمت چپ باغ صندلي هاي زياد حصيري آه ب

ــا روبـان سـاتن صورتـي   سفيد پوشانده شده بود و  پشتشان را ب
پاپيون زده بودند در اشكالي متنوع  دور ميزهاي حصيري سفيد 
گذاشته شده بود سمت راست چمن فرش  فضاي باز بود آه بچه 
هـا از همـان لحظـه ي اول ورود بـه محوطـه ي بـاز بـه همـــراه 
موسيقي شاد و زنده مشغول رقص شده بودند. روبروي صندلــي 
ها هم يك سن  درست شده بود آــه در سـمت چپـش  پـائين پـاي 
فونتيـن.  يـك آارگـاه تئـاتر عروسـكي بـود  و روي سـن هـم يــك 
گروه حرفه اي رقص و آواز به نواختن مشغول بـود.  ميزبانـان 
آه همه لباس هــاي متحدالشـكل  آـت و شـلوار سـياه  و پـيراهن 
سفيد  به بر داشتند با  ظرفهاي ته گود و بزرگ استيل  و سيني 
هاي نوشيدني و آب بين جمعيت در رفت و آمد بودند و به  تــازه 

واردين   غذاهاي  متنوع و سرخ شده  و نوشيدني قبـل از شـام  
ــش ور قـِص روي شيشـه بـه طـرزي  تعارف مي آردند. رقِص آت
باور نكردني توسط يك دختر ر قصنــده  بـه همـراه انـواع رقـص 
ــود و  بچـه هـا بـه همـراه موزيـك  هاي جمعي ديگر  در جريان ب
بروي سن يا پائين آن ارآســتر و گـروه رقـص را  همراهـي مـي 
ــد آـه بـه همـراه آن  آردند و از ما بزرگتر ها هم دعوت مي آردن
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ها به روي سن رفتـه بـا آن هـا  برقصيـم.  مـيز شـام چيـده شـد 
انواع و اقسام غذاهاي لذيـذ و رنگـارنگ آـه البتـه همـه گيـاهي 
بودند و گوشت نه. سرو شد. از بچه ها به راستي بسـيار عـالي 
ــمزه  چـيز هـائي آـه مـن جـايش را  پذيرائي شد .دسر هاي خوش
ــازه  براي بچه ها  هنگام حضورشان در سوئد سال ١٩٩٨  آه ت
تعداشان خيلي آم بود و فقط بخشي از  راهپيمايان گلوبال مارش 
ــو هـم همينطـور بـه سـال ١٩٩٩ و در فلورانـس  بودند و در  ژن
سـال ٢٠٠٤ خـالي آـرده بـودم، ايـن جـا عملـــي شــده بــود.  از 
آودآـان  مثـل مهمـان عـاليقدر يعنـي همـان آـــه بودنــد  بســيار 
محترمانه پذيرائي مي شد. مراســم تـا سـاعت دو بعـد نيمـه شـب 
ادامه  يافت و بعد از آن  با  اتوبوس هايمان به  محـل اقامتمـان 

بر گشتيم آه خودمان را براي روز دوم آنگره آماده آنيم.  

 

روز دوم آنگره 
 ساعت ٩ تا  ٩و ٤٥ دقيقه  معرفي قطعنامه آنگـره ي اول  در 
ــان نمـاينده بـه منظـور بحـث و تبـادل نظـر  فلورانس توسط آودآ

براي تكميل آن. 
ــح تـا  يـك بعـد از ظهـر،  گزارشـات آشـوري  در  ساعت ده  صب
بـاره ي  آـار آـودك  و تجـارت آودآـان از طـرف  نمـاينده گـــان 
آودآان بود آه از بين آنان گزارش نپـال را آـه مصـور و جـامع 
است  در اينجا برايتان مي آورم و به بقيه به صورت آمــاري در 

جدول ديگري اشاره خواهيم آرد.  

 
آنفرانس مطبوعاتي 

سال م دوستان. من آاي ال يش ساتيراتي ام ، دبير گلوبال مــارش، 
رژه جهاني عليه آار آودك. 

آودآان از نقاط محتلف جهان از جمله و سازما ن هـاي مختلـف 
و همينطور دبير آنفدراسيون  سراسري معلمان اين جـا حضـور 
دارنـد و بـه  صحبـت هايشـان گـوش مـــي دهيــد." ســومان "از 
هندوستان" مسفين" از اتيوپي "جنيفر" از فيليپين "باگيرام" از 

نپال و آليس از اريتره. 
دومين آنگره ي جهاني آودآان، عليه آار آودك و براي تحصيل 

و آموزش از روز ٤ سپتامبر بر گذار شده است. 
ـــان ســازمان هــاي يونيســف،  در ايـن آنگـره وزرا و نمـاينده گ
يونسكو، سازمان جهـاني آـار و اتحاديـه هـاي آـارگري حضـور 
ــه  داشـته انـد و بـا سـخنراني نمـاينده گـان آودآـان  گشـايش يافت
اسـت. آودآـان،  از ٢٣ آشـور جهـــان در ايــن آنگــره نمــاينده 

دارند. 
ما  صدو پنجاه آودك نماينده  در اين آنگره داريم آه در آنگـره 

ي اول حضور نداشتند. 

و  اين بسيار مهم است و  لحظه ي تاريخي پر اهميتي است آه 
براي اوليــن بـار در هندوسـتان يـا در هـر آشـور ديگـر در حـال 
رشد، آودآاني آه در اختفا به بد ترين نوع آــار آـودك  مشـغول 
بوده اند آار هاي پر مخاطره، و آودآي شان در برده گي قرض، 
سر باز گيري اجباري، استثمار جنسي و تجارت آودآـان ضربـه 
ــلب  خورده است و  پايه اي ترين حقوق انساني شان از آن ها س
شده  و لي ديگر آزادند و تحـت آزار و شـكنجه نيسـتند، تصميـم 
ــط پـيرامون  گرفته اند آه خودشان را عوض آنند و همچنين محي
خودشـان را و دنيـاي جديـدي بسـازند. ايـن هـا عليـه آـار آــودك 
ــه  مبارزه آرده اند. نوع ديگري از رهبري را بنا نهاده اند و علي
آار آودك و بي حقوقي اش در محل هاي زنده گيشان  به جامعه 
ــان  و صاحبان آار و سرمايه مصاف داده اند و در ليست  قهرمان
معـاصر آمـده انـد. و همچنيـــن بــراي اوليــن بــار  در بيانيــه ي 
قهرمانان جديد آمده است آه اين هــا نـه تنهـا رهـبران آينـده آـه 

رهبران امروزند و امروز در دهلي گرد آمده اند. 
ــاني بـوده اسـت،  آارآتر اين آنگره، انرژي، توان و صداي آودآ
آه تال ش مي آنند موقعيت را در همه جهان به نفع آودآان تغيير 
ــرد آوريـم آـه  دهند. ما مي خواستيم آه آن ها را زير يك سقف گ
با هم آشنا شوند به هم نزديك تر گردند و تجارب شان را به هـم 
منتقل آنند  و اين ، با عـث بـو جـود آمـدن يـك اجتمـاع از زبـده 
ـــده اســت. مــا  تريـن تال شـگران عليـه آـار آـودك در ايـن جـا ش
همچنين فكر مي آرديم آه قربانيان  مسائل مختلف اجتماعي بايد 
رهبران مبارزه عليه آن باشند و در باره راه حل بـرون رفـت از 
ــه  اين مشكال ت  فكر آنند. آودآان به شايسته گي به اين فكر جام
ــير ممكـن  اسـت آـه در بـاره ي آـار آـودك  ي عمل پوشاندند. غ
ــان از مسائلشـان سـخن  حرف بزنيم بدون آن آه خود اين  قرباني
بگويند. نمي توان از  بي حقوقي آودك حرف زد و ريشه اش را 

در آار آودك  جستجو نكرد. 
ـــارگري و   همچنيـن دبـير آنفدراسـيون معلمـان ، اتحاديـه هـاي آ
ــار آـودك، آآادميسـين هـا.  نهـاد  تشكل ها و جمعيت هاي عليه آ
ــيون ايـن آودآـان  هاي حقوق بشري و سازما ن هاي گلوباليزاس
را در اين آنگره ، پشتيباني آرده اند. مهمـترين مسـئله در طـي 
بحث هاي آودآان با اين نهـاد هـا  اصـوال   فـوري و بـال  درنـگ 
ــان  نمـي خواهنـد  بودن  تحقق خواسته هايشان بوده است. آودآ
بيش از اين صبر آنند. براي اين آه آودآي شان در حال سـپري 
شدن است. آن ها خواهان وضــع و اصـال ح قوانيـن ، آنواسـيون 

ها و وعده ها و  قطعنامه هايند و عملي آردن اين ها. 
مسئله دومي آه زير آن خط تاآيد آشيده اند، صداقت است. آنــان 

بـه وسـيله ي وعـده هـا از طـرف اتوريتـه هـا گـول خـورده انــد.   
وعده و وعيد از طرف دفاتر محلي براي پـول بيشـتر در خدمـت 

تحصيل. لغو آار آودك و.... 
عدم عملي شدن آن ها به خصوص آشور هاي ثروتمند آه قـول 
داده اند  بودجه ي بيشتري براي رشد آشور هاي  عقب مانده و 
لغو آار آودك و تحصيل بگذارند، صبر اين آودآان را تمام آرده 

است. 
بطـور  واقعـي  اآـثر آشـور هـاي در حـال رشـد بيشـــتر از  ٦٪ 
بودجه براي تحصيل ندارنـد.  بعضـي از آن هـا فقـط ٢٪ بودجـه 
براي تحصيل مي گذارند. و بچـه هـا حـق تحصيـل مـي خواهنـد. 
آودآـان خواهـان تغيـير قوانيـن در ايـن آشـور هـا و تطبيـــق بــا 
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قوانين بين المللي و استاندارد شده اند. بعضي از آشو ر ها قــدم 
ها اي هم بر داشته اند. اما  هنوز ما ٢٤٦ ميليـون آـودك بـرده 
قرض يا سرف  داريم آه مورد اسـتثمار جسـمي و جنسـي قـرار 
مي گيرند.  ٢٠٠ ميليون آودك آارگر داريم آه به انواع آار پـر 
ــوع  جنـايت  مشقت مي پردازند.  بچه ها قربانيان  زشت  ترين ن
هـا ينـد. بچـه هـا خواهـان  جـرم جنـائي شـدن آـــار آشــيدن از 
آودآانند و  بزرگتر ها بايد نسبت به آن ها  صادق باشند. نسبت 
به قول ها اي آه به آودآان مي دهند صا دق باشند و با هم آمك 
آنند در سطح بين المللي و ملي. همكاري اتحاديه هاي معلمان و 
سومين مقوله ي مهمي آه آودآان بر آن تاآيد آردند،  همبسـته 

ــاري بـود بيـن  تشـكل هـاي بيـن المللـي آـارگري بيـن   گي و همك
ـــف . بيــن اتحاديــه هــاي   وزارت خانـه هـاي  آشـور هـاي مختل
آارگري و اتحاديه هاي معلمان  و ســازما ن هـاي مدافـع حقـوق 
آـودك و سـاير  نهـــاد هــاي اجتمــاعي در ســطح محلــي و فــرا 
آشوري.  آار آودك نمي تواند موضوعي براي بحث انستيتو هــا 

باشد بلكه بايد  موضوعي براي عمل، آســب حـق تحصيـل بـراي  
آودآان  و تضمين صلح و از بين رفتن فقر باشـد. آودآـاني آـه 
در اين ميز گرد مطبوعاتي شرآت دارند،  صداي آودآان آـارگر 
آشور هايشان را بلند نموده در باره ي آن ها و آشـور هايشـان 
صحبت آردند.  گفتند آه هم ساال ن شــان و هـم درد ان شـان در 
جنگ و جدل و نا امني بسر مي برند . گفتند آه  امنيـت ، صلـح 

ــئله مهمـي اسـت.  در صـد قـابل   و رفاه مي خواهند.  اين هم مس
ـــارت  مال حظـه اي از آودآـان يـا دزديـده شـده در بـازار هـاي تج
آودآـانند، يـا مهـاجرند و پنـاهنده.يـا سـرباز گـيري اجبـاري مــي 
ــتيم و  شوند،  يا برده قرضند.  دو مسئله مهم آه يكي ديروز داش
مسئله ي  داستان زنده گي شخصي خود آودآان بود ٦٠  آـودك 
داستان زنده گي شان و داستان موفيت شان را آه چگونه موفق 
ــد و ايـن را  شدند از انواع آار پر مشقت رها ئي يابند  بيان آردن
آه امروز چگونه عليه آار آودك مي جنگند و توانسته انــد آلـي 
آودك مثل خودشان را به مدرسه بفرستند.  به خصوص دختران 
ــه شـنيدن ايـن داسـتان هـا  را  و دختران آار گر را و تمام روز ب
ــرار اسـت آـه  بحـث را بـا  اختصاص داشت. ما همچنين   فردا ق
ــه آودآـان از اتوريتـه هـاي سياسـي اقتصـادي آـه در  سواال تي آ
آنگره حضور دارنـد بكننـد ادامـه دهيـم.  گلوبـال مـارش ديـروز 
تصميم گرفت آه چند آودك را بعد از آنگره  به سازمان ملل  در 
نيويـورك بفرسـتد چـون آـه روسـاي دولـت هـا  آشـور هــاي در 
ــن آنگـره مـي رونـد آـه  سازمان ملل جلسه دارند. نماينده گان اي
مقوله ي آار آودك را روي ميز اين  جلسه بگذارند.  بخصــوص 
مسئله ي تبيعض جنسي در امر تحصيل را . سازمان جهاني آار 
قول داده است آــه تـا سـال ٢٠١٥ همـه ي بچـه هـا بـه مدرسـه 
برونـد و اال ن ٢٠٠٥ اسـت.  بـه خصـــوص بــايد  خواســت آــه 
دخـتران  حتمـا بـه مدرسـه گذاشـــته شــوند. ســواال تي از جملــه 
ــوادي  بيكـاري آـارگران بزرگـتر،  آـار اجبـاري آودآـان ، بـي س
ميليون ها آودك در جهان،  تبعيص جنسي، سواال تي خواهد بــود 
ــد شـد و قطعنامـه ي دهلـي هـم  آه از طرف آودآان مطرح خواه
فردا منتشر خواهد شد و در اختيار  مقام هاي دولتـي در  سـالن 

ـــد گرفــت. ايــن   اجتماعـات سـازمان ملـل در نيويـرك قـرار خواه
آنگره يك آنفرانس يا سمينار يـا وورك شـاپ نيسـت. پروسـه و 
روندي است آــه  آودآـان طـي آن  جنبـش شـان را در گوشـه و 
ــي را بـه  آنار جهان سازمان مي دهند، آه  در آن مقام هاي دولت

ــه مسـئله ي آـودك را  مصاف مي آشند و از آن ها مي خواهند آ
در اولويت آار خود قــرار دهنـد. متشـكرم و اال ن مـن از مفسـين 

مي خواهم آه در باره ي آنگره حرف بزند. 
ــه نظـرش را در  آايال يش ساتيراتي در اينجا از مفسين خواست آ

باره ي آنگره و مختصري از زندگي خودش بگويد. 

مفسين از اتيوپي اين گونه آغاز آرد: 
با سال م . قبل از هر چيز از زبـان شكسـته بسـته ي انگليسـي ام 

عذر مي خواهم.  من در باره خودم حرف مي زنم . 
در آشور ما، فقر و جنگ وجـود دارد. شـش سـاله بـودم و مـي 
ــازه نمـي دادنـد.  خواستم آه به مدرسه بروم. اما پدر و مادرم اج
چرا آه مي خواستند مرا بـه آـار بفرسـتند و مـن  آـودك آـارگر 
ــه آـار آـردن  در سـاعت هـاي متمـادي  شدم.  به اين دليل  من ب
مجبور و مشغول شدم. من باز هم به پدر و مادرم گفتـم آـه مـي 
خواهـم بـه مدرسـه بـروم و آن هـا  اجـازه نمـي دادنـد، تـا اينكــه 
ــدم او آمـد و بـا پـدر و  روزي يكي از فعالين  گلوبال مارش را دي
مادرم حرف زد و مرا به مدرسه گذاشتند. در باره ي آنگره هـم 
ــه  بگويـم آـه مـا آنگـره خوبـي داشـتيم بـا حضـور دوسـتانمان آ

پارسال نتوانستند در آنگره باشند . 
"سومان" از هند 

 من آارگر خانه گي بودم. يك مهندسي در محل مان بــود و  مـن 
ــايد هـم آـار هـاي دفـتري و هـم  در خانه ي او آار مي آردم  و ب
ــار مـي آـرد او  خانه گي او را انجام مي دادم.  مادرم در آن جا آ
را اخراج آردند و مرا  به آار گرفتند. مــن شـش مـاه آـار آـردم 
ولـي حقوقـي بـه مـن داده نشـد. امـا بعـــدا شــروع بــه پرداخــت 
ـــر از خــواب بيــدار شــدم و  مختصـري آردنـد.  يـك روز مـن دي

ــاني شـد و   نتوانستم آارم را خوب انجام دهم و ارباب خيلي عصب
ــد آـه بـه خانـه  مرا بشدت تنبيه نمود  وقتيكه مادرم  به دنبالم آم
برويم اجازه نداد. مادرم به تشـكل بچپـان بچـون آنـدوال ن، يعنـي 
تشكل دفاع از حق آودآي رفت  آن ها را مي شناخت. وقتــي آـه 
ــاب گفـت نـه  شـما از ايـن جـا پـول  دو باره به دنبال من آمد  ارب
برده ايد. تهمت زد و تا پول ها را نياوريد بچه را نمي دهم. بعــد 
مادرم  دوباره به ب.ب آ رفت و  با آن ها حرف زد. آن ها آمدند 
مرا آزاد آردند. بعد مرا به بال اشرم ، فرستادند و شــش مـاه آن 
جا بودم بعد مرا به  مدرسه ي معمولي  و محل زنده گـي خـودم 
فرستادند. وقتي آه بر گشتم تصميم گرفتـم بـه بقيـه آمـك آنـم و 
شروع آردم به صحبت آردن با بچه ها در باره ي آـار آـودك و 
اين آه بچه ها بايد به مدرسه بروند حرف زدم به معلمم گفت تو 
نبايد براي اين چيز ها خودت را نا راحت آنـي. بعـد مـن از  راه 
ديگر شروع آردم. با خواهــر و بـرادر هـاي خـودم و بچـه هـاي 
ديگـر در دهكـده، بـا فعـالين  گلوبـال مـارش صحبـت آـردم آمــك 
ـــي  گرفتـم  و اال ن  ٣٠ بچـه بـه مدرسـه مـي رونـد. و از بـرده گ
نجات پيدا آرده اند. من گفتم آه آار آردن براي بچه ها خطرناك 
ــه بچـه  است و با آمك مدير مرآز توانبخشي و مردم  به محلي آ
ها مثل برده ي قرض   آار مي آردند رفتيم . مالك  زرنــگ بـود 
ــا بـيرون ايسـتاديم و وقتـي  بچه ها را جائي قايم آرده بود ولي م
ــا  بـه  آه بچه ها آمدند با آن ها حرف زديم و آزادشان آرديم . م
ــل  دهكده هاي ديگه  هم رفتيم  و در باره ي  آار آودك و  تحصي
ــم و  حرف زديم با مطبوعات تماس گرفتيم و بچه ها را آزاد آردي
بـه مرآـز توانبخشـي  فرسـتاديم،  اال  ن در  بسـياري از روســـتا 
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ــي رونـد و آـار آـودك متوقـف  هاي همسايه بچه ها به مدرسه م
شده است . 

آايال يش:  اين آنگره به نظر تو چه طور بود؟ 
من خوشحالم  آه همه شرآت آننده گان و  نماينده گان اينجـايند 
همه يك هدف دارند  اين آه،  آار آودك بايد متوقف شود و همه 
ــا داريـم  بچه ها به مدرسه بروند. اين اميدي  هست آه همه ي م
و در طول آنگره ديديم آه اين آار شدني اســت بسـياري از بچـه 

ها مثل من آزاد شده اند و به مدرسه مي روند . 
 آايال يش : جنيفر  چيزي در باره ي زندگي خودت بگو و آنگره 

و محل زندگي ات و آرزو ها و انتظاراتت . 
جنيفر از آوستريكا 

ــن  من  جنيفر هستم و ١٥ ساله  از هفت ساله گي آار آرده ام م
ــف ديگـري  آودك آار خياباني بوده ام. همچنين به آا رهاي مختل
پرداخته ام  من بـه آمـك  زن هـاي بـزرگ بـه فروشـنده گـي در 
ــن  خيابان از ساعت ٦ صبح تا ١٢ شب پرداخته ام و آن ها به م
٢ دال ر پول مي دادند. بعد مادرم  به من گفـت ديگـر ال زم نيسـت 
آار آنم و مي توانم به مدرسه بروم. ٨ ساله بودم آه به مدرسه 
رفتم و بسيار خوشحال بودم. اما من هنوز مجبور بودم آه  نيمه 
وقت در فروشگاه آار آنم  و بسيار سخت بود هــم آـار آـردن و 
هم درس خواندن. من درس را ول آــردم و دوبـاره بـه سـر آـار 
ــي در فروشـگاه  رفتم.  بعد ديگر به  مدرسه نرفتم تا ١١ ساله گ
آار مــي آـردم همچنيـن در خانـه مواظـب خواهـر و بـرادر هـاي 
آوچكترم بودم من به آن ها مي گفتم آه بايد به مدرسه برونــد و 
بعد من با يك سازمان در آوستريكا آشنا شدم آه عليه آار آودك 
فعـاليت مـي آـرد. آن هـا بـه مـن گفتنـد آـه بـايد درس بخوانــم و 
بيرون آار نكنم.  براي اين آه آار در خيابـان خـوب نيسـت. آدم 
مريض مي شود و بايد تمام روز را منتظر باشد و من بـا بـرادر 
و خواهر هايم در خيابان آار مي آردم  و من فكــر مـي آنـم اگـر 
ــن اال ن خـودم بـا  آدم ها به ما آمك آنند آار آودك وجود ندارد. م
٢ سازمان آه عليه آارآودك فعالند آار مــي آنـم مـا روزنامـه ي 
خودمـان را داريـم.  آـار آـودك خيلـي بـد اسـت بـه خصــوص در 
خيابان براي اين آه مردم نمي فهمند ما داريم آار مي آنيـم فكـر 
مي آنند ما مزاحـم ديگـران مـي شـويم و مـن اميـدوارم آـه آـار 

آودك بكلي در جهان متوقف شود. آاي ال يش  پرسيد: جنيفر؟ 
خوب بگو  تو در باره ي اين آنگره نظرت چيست؟  
- من از آنگره خيلي  لذت بردم اما خسته هم شدم. 

آليس از سر زمين  عجايب 
من مي خواستم مدرسه بروم. اما چون پدرم تحصيل آرده بود و 
مي خواست دآترا  بگيرد اما پدر بزرگم به دليل بـي پولـي او را 
به آار وا داشت ما بچه ها هيچكدام حق تحصيل پيدا نكرديم. مـن 
ــد بـه مرآـز جمـع  مدت ها از ٧ ساله گي در خيابان آار آردم. بع

آوري اشعال رفتم . آار سخت و خطرناآي بود. تا اينكه با  
تال ش گران گلوبال مارش آشنا شدم و بـه تحصيـل پرداختـم اال ن 
در آال س هشتم در س مي خوانم   و بعدا مي خواهم به دانشگاه 
بروم. خودم هم فعالم و به  محل هاي آار آودآان مي روم و بــه 
آن ها مي گويم آه آار نكنند و بـه آمـك سـازمان مـان آن هـا را 
نجات داده در مدرسه نــام نويسـي مـي آنيـم بهداشـت مـا پـائين 

است. مدرسه نيست. مردم خيلي فقيرند. 

آمار: 

در نپال  تعداد آودآان تا  ١٦ ساله  ٩/٢  ميليون اسـت  آـه در 
مجموع  ٤١٪  جمعييت آل آشور را  تشكيل مي د دهند. 

ـــاله  از ايـن ٩/٢ ميليـون آـودك ، ٢/٦ ميليـون آـودك ١٤-٥  س
بمثابه ي آودك آارگر آار مي آنند. 

آار آودك در نپال 
انواع آار آودك در نپال 

١- آشـاورزي.  آودآـان در  صعنـــت آشــاورزي بــراي توليــد، 
برنج، ذرت، جو، گندم و ساير غال ت به آار گرفته مي شوند. 

٢- آارخانجات و صنايع.  آودآان در صعنت قاليبافي در آارگـاه 
ــك،   ها و آارخانه هاي ، جوش آاري. تراشكاري،  سيرك ، موزي
فعاليت هاي اقتصادي و تجاري و  حمــل و نقـل و غـيره مشـغول 

آارند. 
٣-  معادن و آوره هاي خشت زني و آجر پزي، سنگ شكني. 

ــوه خانـه هـا و  ٤-   بخش غير رسمي  ، جمع آوري  زباله ، قه
ــة دسـتي،  رستورانها ، باربري ، واآس زدن، مسافرآشي با اراب

سقائي ،  
٥- انواع آارهاي زير بنائي در ساختمان و جاده و بندر و تلمبــه 

خانه هاي آب. 
٦- مزارع چاي، و نيشكر و تنباآو و غيره 

٧- آار خانگي: بـه ويـژه دخـتران ، نگهـداري از آودآـان، آـاِر 
خانه ، آشپزخانه، نظافت خانه، جمع آوري علوفه. 

ــي، تجـارت  ٨- اشكال ديگر آارهاي خطرناك براي آودآان: بردگ
سكس و تجارت آودآان. 

ــد ، بزرگـتر بـي آـار در  درست به اندازة آودآاني آه آار مي آنن
نپال وجود دارد. 

مصاف ها :  
١- مطرح آردن زيانهاي آار آودك 

٢- وضع  قوانين و نظارت براي اجراي آنها  
٣- مباحث سياسي 

٤- فعاليت هاي سازمان يافته و مدرن  
٥- دستيابي به برنامه هاي مناسب و امكانات 

٦- پي گيري و تعقيب نمودن و تكامل  

•محافظت از آودآان جنگ زده  
• تضمين تحصيل براي همة آودآان 

حفـاظت از آودآـــان، بويــژه از تجــارت آــودك و انــواع ديگــر 
خشونت 

آار آودك و تحصيل 
١/٧ ميليون آودك آارگر هيچگونه امكاني براي تحصيــل ندارنـد 
و در رشته هاي مختلف آــاري و در آارگـاه هـاي خـانوادگي بـه 

آار اشتغال دارند. 
تعداد دختراني آــه تـرك تحصيـل مـي آننـد ، بـه مراتـب بيـش از 
تعداد پسران است و دختران بيش از پسران به انواع آار آـودك 
ــوند.  تعـداد آودآـاني آـه  تحصيـل مـي آننـد، ١/٣  آشيده مي ش

آودآاني است آه در بازار آار هستند. 
استراتژي 

تحصيل رايگان و اجباري با آيفيت باال  براي تحول اجتماعي. 
آودآان و جنگ 
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• آودآان پارتيزان 
• آودآان سرباز 

• آشپزهاي مناطق جنگي 
• جاسوس  

• قاصد 
تأثيرات جنگ بر آودآان در نپال 

• آواره گي 
• مفقود اال ثر 

• بازداشت شده 
• يتيم شدن 

• آشته شده 
• زخمي شده 

• گروگان گرفته شده در تجارت آودآان 
• افسردگي ها و بيماري هاي روحي طوال ني و شديد 

• آشانده شدن به آار سخت و پر مشقت 
• مورد خشونت قرار گرفتن 
رابطة بين جنگ و آار آودك 

• از دهكده فرار آرده و به شهر آمده 
• به آار خياباني آشانده شدن 

 آودآان مهاجر به عرصة آار بخاطر خود و خانواده هايشــان 
آشيده شدن 

 بسياري از آودآان فريب داده شده و به اميد زندگي بهتر در 
عرصة تجارت آودآان به آشورهاي ديگر برده  شدند 

 تحصيلشان لنگ ماند و آار را شروع آردند. 
استراتژي 

• اجراي آنوانسيون سي. زي. او. پي. 
 = (CZOP= Children as Zones of Pace)  

مصونيت آودآان از مضرات جنگ 
تجارت آودآان 

 ١٧/٨ ٪از آودآان قرباني تجــارت آـودك و خشـونت جنسـي 
اند. 

• هر سال ٥ تا ٧ هزار زن و آودك در نپال  تجارت مي شوند. 
 پديده هاي تجارت آودآان و خشونت و آزار جنسـي آودآـان 
ــك امـر  سنتًا يك مسئلة مربوط به رفاه قلمداد شده است ، تا ي

حقوقي. 
تجارت آودآان نه تنها جا را براي استثمار جنسي باز مـي آنـد، 
ــرويس  بلكه به انواع ديگر استثمار هم از قبيل بردگي قرض ، س
ــانگي، آـامل جوآـي، آـار در سـيرك، آـار در مزرعـه، و  هاي خ

براي سربازگيري و ازدواج ميدان مي دهد. 
عواقب  

• رشد فقر در جامعه ، استثمار زنان و دختران 
استراتژي ها 

١- آآسيون هائي براي پيشكيري: 
 بردن بحث به درون خـانواده ، جامعـه، مدرسـه، محـل هـاي 

آار 
ـــد و نظــارت بــر اجــراي آنهــا در ســطح   وضع قوانيـن جدي

آشوري و داشتن آآسيونهائي در اين مورد 
 سـازماندهي آمپيـن هـا ئـي در سـطح آشـوري عليـه تجــارت 

آودآان و خشونت و آزار جنسي 
٢- آآسيونهائي براي محافظت 

 تشـكيل گـروه هـاي اورژانـس امـداد بـــراي آمــك در مراآــز 
ترانزيت و مراآز اورژانس براي پناه دادن آودآان در خطر 
 سازماندهي آآسيونهائي در همكاري با پليس آودآان و زنان 

و ساير آتوريته هاي مسؤل  
ــارزه بـراي حقـوق   به دست آوردن امكانات قانوني در امر مب
آودآـان در زمينـه هـاي تجـارت آودآـــان و آزار و خشــونت 

جنسي 
٣-  توانبخشي اجتماعي 

ـــده بــا   ايجـاد مراآـز اجتمـاعي بـراي تطبيـق آودآـان آزار دي
جامعه و بازگرداندن آنها به زندگي عادي 

 آموزش هاي ويژه براي بدست آوردن ظرفيـت و مهـارت در 
امـر رشـد و اعتمـاد بـه نفـس و بازگشـتن بـه جامعـــه بــراي 

آودآان آزارديده.  
٤- بازگشت به اجتماع 

 سرويس هاي مشاورة خانوادگي و اجتمــاعي بـراي بازگشـت 
به جامعه 

ـــودك و   آمـوزش آودآـان در بـارة حقوقشـان و مقولـة آـار آ
آزارهـاي اجتمـاعي جهـت تقويـت تـأثيرگذاري آنـان بـر ايـــن 

مقوله 
• ما بايد امكان استفاده از حقوقمان را داشته باشيم. 

آودآـان ايـن گـزارش را بـه شـيوه ي بســـيار ســازمان يافتــه و 
مدرنـي ارائـه دادنـد. بـراي هـر آـدام از مســـائل و  راه حــل هــا 
آودآاني انتخــاب شـده بودنـد آـه بـه نوبـت  بـه جلـو آمـده و در 
ـــزرگ  حاليكـه آـل گـزارش مكتـوب  بـر روي صفحـه ي بسـيار ب

ــات ريـز تـري در ايـن   مونيتوري نمايش داده مي شد به  توضيح
ــك اسـتراحت  نيـم سـاعته  موارد مي پرداختند. در اين بخش ما ي

براي صرف چاي و  شيريني داشتيم.  
 گزارشـهاي  آي ال او  در بـاره ي آنوانسـيون هـــاي  دفــاع از 
ــن سـازمان  حقوق آودآان ، آارهاي انجام شده و پروژه هاي  اي
ــتر  در  مزارع داآار  و برخوردبه و بحث و نبادل نظر  بين بزرگ

ها در اين باره اختصاص يافت. 
 ساعت يك تا دو  براي صرف ناهار  و حرف و خنده با آودآــان 

به سالن غذا خوري رفتيم. 
سـاعت  دونيـم تـا  چهـار بعـد از ظهـر را آودآـان بـه بـــازگوئي 
ـــان و  نجــات پيــدا آــردن و موفقيــت هايشــان  داسـتان زندگيش

پرداختند. 

 

داستان ها و سخنان آوتاه  بچه ها  
ممونا از هندوستان 

ممونا: مــن مـي خواهـم بـه مدرسـه بـروم رهـبر بچـه هـا باشـم. 
بزرگتر ها اين را نمـي فهمنـد. راسـتي مـن چـرا  بـراي مدرسـه 

رفتن بايد اجازه بگيرم؟ 
تينا جوهي:  من مي خواهم وآيل دفاع  از حقــوق آودآـان بشـوم. 
مدرسـه هـاي مـا مشـكل آب دارنـد. مدرسـه هـاي مـا بــايد داراي 
ساختمان هاي خوب باشند. مينو: پدور و مادرم نمي گذاشتند آه 

به مدرسه بروم  اما وقتي برادر بزرگم  به آمك  گلوبــال مـارش  



___________________________________________________________________________________________دا
روگ آودآان و جوانان                                                   شماره ١٦ - سال هشتم - اآتبر ٢٠٠٥               

 __________________________________________                __________________________________________١٤

به مدرسه رفت  با آن ها صحبت آرد و آن ها اجازه دادند آه به 
مدرسه بروم. من توي مزرعه آار مي آردم. آارم سخت بود. ما 

بايد عليه آار آودك  تظاهرات آنيم. 
نگرسا از هندوستان 

از نوادا هستم.  آارگر بودم با گلوبال مارش آشنا شـدم  و فـرار 
آردم اال ن درس مي خوانم. 

سيما از هندوستان: 
ــك دوسـت دارم آـه  بـه مـن گفـت  مـي   من هم از هندوستانم.  ي
ــد. مـن بـا پـدرش  خواهم به مدرسه بروم پدر و مادرم نمي گذارن
صحبت آردم  و اال ن درس مي خواند. اما يك سوال هميشه براي 
ــاي مـا خيلـي ثروتمنـد  من هست اين همه پول آجا مي رود؟  دني

است، اما، ما چرا بايد  آار آنيم و  مدرسه نتوانيم برويم؟ 
آامل از هندوستان 

ــوراي   من آار مي آردم مدرسه نمي رفتم  با گلوبال مارش در ش
ــار آـودك از بيـن  آودآان دهكده آشنا شدم. آن جا گفتيم آه بايد آ
برود. حاال  مي خواهم به دوستانم بگويم آه آار ما به اين زودي 
ها تمام نمي شود بايد حرآــت را ادامـه دهيـم.  اعضـاي پارلمـان 
هندوستان به ما گفتند آه به ما آمـك مـي آننـد. امـا مـا بـايد بـه 
جنبش خودمان ادامه دهيم. من در باره ي حقوق  در روستا هـا 

ــده گـي خـودم   حرف مي زنم و مي خواهم يك آتاب در باره ي زن
و پدر و مادر هاي امثال ما بنويسم و در زنده گي مي خواهم يك 
مبارز عليه برده گي باشم. در آشور هــاي مـا هنـوز  بـه مـا هـا 
ــه بچـه هـا آمـك مـي  مثل برده بر خورد مي شود. من تا بتوانم ب

آنم. 
آار رز هندوستان 

 به همه سال م داد و گفت:  براي من خوشـحال آننـده اسـت  آـه 
ــرا  صداي بچه ها باشم. من آارگر خانه گي بودم گلوبال مارش م

ــامپيوتر يـاد داد.  مـن معلـم آـامپيوتر   آزاد آرد.  به من  آار با آ
بچه هاي آوچكترم. ما صداي مان را عليه آار آودك  باال  برديم.  
ــزدوري آتـن آرنگـه" آـار مـزدوري بـايد لغـو شـود. تـا   " بال م

زماني آه آار آودك وجود دارد ما مبارزه مي آنيم.  

 
آليس از اريتره 

 من مدتي آــارگري آـردم.  و بعـد بـا فعـالين  گلوبـال مـارش در 
آفريقا  آشنا شدم . به مدرسه ي آن ها رفتم و نام نويسي  آردم.  
١٣ ساله بودم آه عضو شدم  و حاال  ١٦ ســاله ام  و درس مـي 

خوانم و مي دانم آه يك آينده دارم. 
اقبال از نپال 

ــردم.  اسـمم  آزاد اقبـال اسـت آـارگر بـودم. آـار خانـه گـي مـي آ
خوشحالم آه داستان مي نويسم. داســتان زنـده گـي ام را.  زنـده 
گي من خيلي بد بود. فقير بوديم. من لباس و غذا نداشــتم.  و از 
حيوان بد تر بودم. برده ي آن خانواده بودم.  اين خانواده بــا آن 
همه ثروت به پدر و مــادر مـن حسـودي  مـي آردنـد. نمـي دانـم 
چرا؟  يك تشكل پد برده داري  به مـن آمـك آـرد آـه آزاد شـوم. 
اال ن درس مي خوانم و براي بچه هاي ديگر حرف مي زنــم  آـه 

نبايد آار آنند و بايد به مدرسه  بروند.    
چهار تا چهار ونيم بعد از ظهر  چاي 

ـــاي  چهـار و نيـم تـا شـش و نيـم.  پـانل بزرگـتر هـا ، اتحاديـه ه
ـــار آــودك و  آـارگري، معلمـان،  بحـث اجتمـاعي بـر سـر لغـو آ

تحصيل  براي همه. 

 

روز سوم آنگره 
ــواب هـاي آودآـان  به سخنراني سخنگويان آودآان و سوال و ج
از  بزرگتر هــا و مسـئوال ن  اختصـاص  داشـت.  اول  دو آـودك 
نماينده سخنراني آردند و بعد  دو وزير  آمار و رفاه  هندوستان 

سخنراني آردند. 
سوال و جواب ها 

ــه  آمنو: سال م من مي خواهم از جناب وزير و ديگر بزرگتر ها   ب
پرسم  مسئوليت  بزرگتر ها  در مقابال  ما بچه ها چيست؟ 

ـــال م و  يكـي از بزرگـتر هـاي شـرآت آننـده.: قبـل از هـر چـيز س
تبريك. از من يك سوال شد. اگر واقعـا  از مـن مـي پرسـي؟ مـن 

هيچ جوابي ندارم.  اگر شما مسئول مي بوديد جواب مي داشتيد.  
ــه  من سه روز است  آه از خودم مي پرسم. آسي جوابي ندارد ن
ــا  تنها شما، حتي ما.  ما بزرگتر ها  فقط مي دانيم  چطور شما ه
را زجر دهيم، استثمارتان آنيم و آزارتان دهيم. ديروز "اشرف" 
را آه ديدم، آثار شكنجه را  بر روي بدنش  مشاهده آردم، تمـام 
بدنم لرزيــد. امـا هـزاران اشـرف زجـر مـي آشـند، اسـتثمار مـي 
شوند. بايد به آي، ال، ائ  و ســايرين بگوئيـم: آـو؟ آجـائيد؟ در 
آشورمان يك عالمه فساد سياسي داريم.  چه اقدامــي مـي شـود؟ 
هيچ. وقتي آودآـي  جـاءي زجـر مـي آشـد؟ آـب بـه داد او مـي 
ــان؟ حتـي روزنامـه هـا سـكوت مـي آننـد.  وضـع  رسد؟ از دولتي
ــد اسـت. وضـغ غذايشـان، بچـه هـا آـار مـي  آودآان  ما بسيار ب

آنند. اما گرسنه انــد. لبـاس ندارنـد. سـواد ندارنـد. بحـث امـروز  
بايد آموزش باشد. من يك آدم معمولي ام همه ايـن را مـي داننـد 
آه معلم با آفايت و تحصيلكرده نداريم. از معلم ها آه مي پرســي 
ــد. حتـي بچـه هـاي خـانواده هـاي  پولـدار آتـك مـي  جوابي ندارن
ــي سـكته مـي آننـد. بعـد پـدر و مادرهـاي  خورند. در ٢٢ ساله گ
شان  فكر مي آنند آه خيلي بچه هاي خوبي  به ثمر رسانده اند، 
ــا  چون مي توانند انگليسي حرف بزنند و  ترشي انبه بخورند.  ب
ر ها و بار ها ما پرسيده ايم  آي| وضع بچه هاي ما بـايد خـوب 
شود؟ بعضي ها فكر مي آنند آه فقط مـا بزرگـتر هـا مـي توانيـم 
خوب فكر آنيم با سواد تريم. نه مــا از شـما  هـا بهـتر فكـر نمـي 
آنيم. شما ها مي رقصيد، مي خنديد و از ما نمي ترسيد.  ما  از 

شما مي ترسيم. از سوال هاي شما. اين سوال اساسـي شـما آـه  
چه آاري مي توانيد براي لغو آار آودك بكنيد؟ 

خانم مدآار اجتماعي و عضو پارلمان: 
 من مي دانم آه آلي اتفاق افتاده است. و شما سوال داريد. ايـن 
ــايد  تقسـيم  سوال بزرگي است. هر آاري  آه براي آن مي آنيم ب

آنيم.  از من به پرسـي چـه آـار مـي آنـي؟  مـن سـعي مـي آنـم  
براي بچه ها آار آنم.  اين جا ما قوانين  به نفـع آودآـان داريـم  
آه آودآان و عدالت نام دارد.  و در سـال ٢٠٠٠ تصويـب شـده 
ــه نفـع  آودآـان تصويـب  است.  در سال ١٩٩٦  ما آلي قانون ب
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آرده ايم.  در اين خانواده ي بـزرگ هنـد آودآـان  بـه دو گـروه 
تقسيم مي شوند: آودآاني آه در آار خانه ها آار مي آنـد، مثـال  
آودآاني را آه در آارخانه ي شكر  نگه مي دارند. اين آودآــان، 
ــه مـي شـوند و  آودآاني اند آه  مستقيما عليه قانون به آار گرفت

خيلي از شما ها  در  اين چهار چــوب  قـرار داريـد.  اسـتفاده ي  
غير قانوني از شما ها ، اما فقط در آشـور مـا نيسـت  و در آـل  
جهان وجود دارد. و گروه دوم: بچه هائي هستند آه مخفيانه تر  
ــاي  بـه آـار گرفتـه مـي شـوند مثـل انـواع آـار بـرده گـي، آـار ه
ــه هـائي آـه  احتيـاج بـه محـافظت  خانگي،  مزارع و.. من با بچ
دارند  آار مي آنم. من مسئول  انجام آار هاي  دهلي  هستم.  و 
ــي زنيـم  بچـه هـا واقعـا اسـتثمار مـي  قتي از آار آودك  حرف م
ــي آينـد آـار مـي آنـم و  شوند. من  با دختراني آه از دهكده ها م
اين را مي دانـم. سـخنران اول  از او تشـكر آـرد  آـه ايـن همـه 
توضيح داده است و گفت: اما من از تو پرسيدم  مـا بزرگـتر هـا 
ــه آنيـم؟  و چـه آـرده  بايد بگوئيم  آه چه آار مي آنيم چه بايد ب

ايم؟ 
خانم  مددآار اجتماعي دولت گفت:  از شما مي پرسـم  شـما هـا  
بگوئيد به ما چـه آنيـم؟ بچـه هـا!  بقيـه ي بچـه هـا اينقـدر مـي 
ــا شـما  ترسند  آه جرأت  معرفي آردن خودشان را هم ندارند. ام
ها پيشروئيد. آاري آه  شما مي توانيـد بكنيـد ايـن اسـت آـه بـه 

ــد. اگـر   محض ديدن آار آودك به پليس و ان جي او ها  خبر دهي
پليـس را قبـول نداريـد بـه  سـازمان هـاي مدافـع آودآـان زنـــگ 
بزنيد. شماره  تلفن ١٠٩٩٨ مي توانيــد بـه آن زنـگ بزنيـد. در 

سراسر هندوستان مجاني است.    
سـخنران اول: از شـما  سـوال شـد چـه مـي آنيـد؟ سـوال  را بـه 

ــان   خودشان بر نگردانيد. بچه ها از تمام جهان اينجايند و خودش
حرف دارند،  شما چه داريد؟  

يكي از بچه هاي شرآت آننده: 
ــن   قبل از هر چيز مي خواهم بگويم آفرين به گلوبال  مارش.  م
افتخار مي آنم  آه اين  جا ايسـتاده ام و بـا شـما هـا حـرف مـي 
ــه  وزيـر از مـا آـرد گـوش دادم  و جـواب  زنم.  من به سوالي آ
ــه  دارم. شما مي گوئيد ما چه بايد بكنيم؟  من خجالت مي آشم  آ
به گويم دآمه ي زندگي ما  دسـت  آـس ديگـري اسـت.  بعضـي 
بچه ها  حتي  آمتر از شش ساله اند. زنده گي شان را اسـتثمار 
مي آنند. اين فقط بچه ها نيستند آه استثمار مي شــوند، بزرگـتر 
ها هم اســتثمار مـي شـوند. مـا مـي توانيـم آينـده مـان را بدسـت 
گيريم.  اما بايد براي بدســت آوردن يـك شـانس جديـد بجنگيـم و 
بداينم آه  امكان پذير است. يكي از مشكال ت فقر است و فسـادي 

آه در همه شكل وجود دارد. 
مييس ال لند 

 من مي خواهم آوتاه بگويم آه بزرگتر ها  چـه آـار مـي تواننـد 
بكنند؟ و اال ن نمي آنند. آار نمي آنند. آم آـار مـي آننـد.  بـراي 
امر تحصيل آودآان آار نمي شود.  اما عوِض آار جدي  يك آار 
مي آنند. يك عالمه آاغذ درست مي آنند و قول مي دهند آه ايــن 
آـار و آن آـار را بكننـد، امـا نمـي آننـد. چـرا؟؟ مســـئوال ن قــول 
ــر فكـر  هايشان را عملي نكردند؟  براي اين آه  به چيز هاي ديگ
ــا بـايد  مي آنند، به اين آه جنگ آنند. پول باال ي اسلحه بدهند. م
ــد  مواظب باشيم  از آن ها به خواهيم  آه به قول هائي آه داده ان
عمل آنند ما بايد آاري آنيم آه جهـان صـداي مـا را بشـنود. مـا 

ــم  و برنامـه مـان را بـه دولـت هـا  بايد براي حق تحصيل  بجنگي
تحميل آنيم. 

سيبولي  
ما تروريسم در همه ي آشور ها  داريـم. همـه ي بچـه هـا  مـي 

ــايد عليـه آـار آـودك   دانند تروريسم چيست؟ اما تمام آشور ها  ب
با هم آار آنند سوال من اين است: وقتي تروريســم افسـانه شـد، 

چطـور؟ مـا بچـه هـا آـار آنيـم؟ و اال  مـا  بچـه هـا چطـور عليـــه  
تروريسم به جنگيم؟ اين سوال ساده اي نيست . اين تم ويژه اي 
است. بچه ها زياد قربــاني تروريسـم مـي شـوند. مـا بـايد سـطح 

دانش و تحصيال تمان را باال  بـبريم. آمـوزش و تحصيـل بچـه هـا  
بهترين تضمين  امنيت و صلح براي آن هاست. من هيـچ ربطـي 

بين آار آودك و تروريسم نمي بينم  اين ربط آجاست؟ 
جواب يكي  از بچه ها 

ــار آـودك ايـن اسـت: وقتـي آـه يـك بچـه   ربط بين تروريسم و آ
اسـتثمار مـي شـود و آزار مـي بينـد. بعـد هـا مـي توانـد خــودش  
بـاعث و بـاني وجـود خشـونت در جامعـه باشـــد و ممكــن اســت 

تروريست شود. 
سوال هاي آوتاه تر از جانب بچه ها: 

 اين آدم ها براي  بچه ها چه آار مي آننــد؟ سـوال مـن  از قلبـم 
مي ايد ، پول هاي ما آو؟ 

نيوتو:  اين مسوليت تمام دولت هاست  آه انجام نمي دهنــد و مـا  
بايد براي حقوقمان  مبارزه آنيم. 

ــا آـار نمـي آننـد؟ آـي  آناهيتا: سوال من اين است،  چرا؟ دولت ه
مي خواهد با آن ها مبارزه آند؟ همه ي بچه ها داد زدند " ما!! 

 ياستالي: 
 من به مدرسه مي روم در يك دهكده، هيچ اطال عي از آار آودك  
نداشتم و همچنين حقوق آودك.چرا؟ دولت ها ايـن مقولـه هـا را 
جزو مواد درسي  قرار نمي دهند؟جناب وزير گفتند آــه آمـوزش 
حق  پايه اي  همه ي بچه هاسـت طبـق قـانون. امـا  آسـي حـق 

پايه اي ما را چرا به ما اطال ع نمي دهد؟ 
اسمم آومار از مال وي: 

ــاد نمـي دهنـد؟ در    چرا در هندوستان به بچه ها زبان انگليسي ي
ــاي  غـرب ايـن  غرب هندوستان اصال  مدرسه نيست،چرا؟ بچه ه
آشور مدرسه ندارند؟ و اما در باره ي تحصيل،  معلم و مدرســه 
ــوع  داشـتن آـافي نيسـت. شـما از تحصيـل مـي پرسـيد امـا چـه ن

تحصيل؟ من مي گويم با آيفيت باال . 
بيكرام از نپال: 

 سوال من اين است: دولت ها چه آرده اند بـراي  امـر آمـوزش 
ما؟ 

- آاي ال يش آمد  و از بچه هـا پرسـيد:  جـواب سـواال تتان را از 
بزرگتر ها گرفتيد؟ مسئولشان آرديد؟ و بعد گفت:  ديـروز شـش 
ــد. از  گروه آاري تشكيل شد آه بچه ها در آن گروه ها آار  آردن

بچه ها پرسيد: ديروز آارتان خوب پيش رفت؟  گفتند بعله. 
 بعد گفت ، اما غذا  مهم است اول بچه هـا بـايد غـذا بـه خورنـد 

بعد به صحبت ها ادامه مي دهيم. 
بعد از ناهار: 

• چرا از  ماآينده ي آشور مان را مي گيرند؟ بايد تنبيه شوند. 
 بچـه هـا را تـوي  جنـگ شـرآت مـي دهنـد و سـرباز گـــيري 

اجباري مي آنند و مي خندند. بايد بهشان خنديد. 
• نماينده ي آي ال او  جواب داد: اين يك جرم جنائي است. 



___________________________________________________________________________________________دا
روگ آودآان و جوانان                                                   شماره ١٦ - سال هشتم - اآتبر ٢٠٠٥               

 __________________________________________                __________________________________________١٦

 آامتين:  من مي خواهم به پرسم  چرا دولت ها مي گويند مــي 
خواهند آار آودك را از بين ببريم اما هيـچ وقتـي بـراي ايـن 

آار نگذاشته اند؟ 
ــودك   نماينده ي آي ال او: چرا گفته اند تا سال  ٢٠١٥ آار آ

از بين مي رود و همه ي بچه ها به مدرسه مي روند. 
 يكي از بچه ها: سال ١٩٩٠ گفتند سال ٢٠٠  حاال  مي گويند 
٢٠١٥ ما نمي خواهيم منظر بمانيم. اال ن به مـا بـه گوئيـد و 
جواب بدهيد. آاي ال يش مي گويد آار فردا پــس فـردا نيسـت. 

اين ها قول داده اند بايد انجام دهند.  
ــم بـه پرسـم تـوي   من ملك از پاآستان. ايتاليا بودم. مي خواه
آنفرانس هاي شما ها چي مي گــذرد؟  آـاي ال يـش مـي گويـد 
ــاد مـي گـيرند. آره؟ بـراي ايـن  بچه ها از هم خيلي  چيز ها ي
ــا را سـال پيـش از شـرآت در آنگـره  بوده پس آه دوستان م

محروم آرديد؟ 
 اولين آنگره ي ما يك انقال ب بود آه از برزيل  تا تانزانيا  را 

گرفت. ما بايد  به دولت ها فشار بياوريم. 
 بچه ها من سوالم اين است: چــرا ايـن موقعيـت وجـود دارد؟  
چرا ما آموزش نداريم؟ مدارس دولتي افتضاح اســت  خـوب، 

راستي چرا انگليسي درس نمي دهند؟ 
 من از بنگال دشم: در آشور من آودآان اسـتثمار مـي شـوند. 
در همه ي عرصه ها. اگر اين جلوگيري نشود آشور مـن از 
بين مــي رود. حقـوق آودآـان بـه رسـميت شـناخته  نشـده و 
رعايت نمي شود. آي بايد اين چيز ها تمام شود؟ چقدر  بــايد 

طول بكشد؟ ما بچه ها با بزرگتر ها بايد مبارزه آنيم. 
ــا   آايال يش:  دولت ها چه آرده اند؟ دفاترشان آار نمي آنند. ام
چرا  دولت ها به آن ها نمي گويند آه چرا به قــول هـائي   و 
عمل نمي آنند؟  دولت ها پول دارند اما به بچه ها اختصاص 

نمي دهند از مسئوال ن به پرسيد چرا؟ 
•  جواب همه ي بچه: چون طرف آارمند هايشان را مي گيرند 

• براي اين آه زياد حرف مي زنند و عمل نمي آنند. 
• براي اين آه مردم پولدار به پول بيشتر نياز دارند. 

 اسـمم اقبـال از هندوسـتان:  پـــول هــائي را آــه  بــراي تحصيــل 
اختصاص مي دهيد چه جــوري مـي فرسـتيد؟  بـه مـدارس و 
دهكده ها؟ اين پول آم است. بچه هاي مدارس خصوصي  يك 

عالمه امكانات دارند  چرا ما نه؟  
ــم/ آمـوزش مـا   امرل: سول  من اين است چرا ما بايد  آار آني
آو؟ خانم  پارلماني از آار آودك گفتند  ما هــم مـي دانيـم آـه 

آار آودك چيست. اما چرا؟ ما بـايد آـار آنيـم؟ لطفـا گولمـان  
نزنيد. 

 گرشوسـت: حـرف مـن ايـن اسـت بـايد پـول را مسـتقيما دســت  
خود سازمان هاي بدهند. 

حرف من اين است:  دنيا خوب و زيباست ما بـايد بـراي زندگـي 
تال ش آنيم. اما آودآان خياباني پدرشان در آمـده اسـت. مسـئول 

آيست؟ 
ــه مـا بگيـد  چقـدر پـول  ما مي دانيم پول ها آجا مي روند   ب

داديد؟  ما بايد بدانيم اين حق ماست. 
 قبل از هر چيز  ما احتياج به اطال عات داريم. اگـر  پـول مـي 
آيد بايد به پرسيد اين پول ها آجا رفته است؟  در اين آشــور مـا 
بايد حق داشتن اطال عات از اتفاقاتي آه براي ما و به نام ما مــي 

ــايد داشـته  باشـيم.  ايـن قـانون وجـود دارد مـا بـايد از آن  افتد ب
استفاده آنيم.   

 ما مي پرسيم:  اما پليس جواب نمـي دهـد. پليـس هـا بـه مـا 
گوش نمي دهند. 

  بـه مـا مـي گوئيـد بـه پليـس بگوئيـد؟ خـانم عزيـز  مـن مــي 
خواهم  بپرسم وقتي افسر هــا  بـه بزرگـتر هـا گـوش نمـي دهنـد 

ــد؟   چطور به بچه ها گوش دهند؟ مي گوئيد از  دولت استفاده آني
شهروندان بايد  از حقوق شان استفاده آنند؟  دولـت هـا دوسـت 

ندارند آدم ها را متشكل ببينند.  
ـــم  نيســتيم مثــال   ســتاد   حـرف شـما درسـت اسـت. مـا بـا ه
ــايد  مسئوال ن  مي آيد قول مي دهد  اما عمل نمي آنند.  شما ها ب

به ما آمك آنيد. 
ــول خـرج    من فكر مي آنم .بيائيد روي اين مسئله آه چقدر پ

اسلحه مي شود فكر آنيم. 
 تمام اين مسئله سه سال پيش  تحقيق شده و  معلوم شد  آــه 
١٠ روپي خرج  تحصيل  بچـه هـا مـي شـود بـراي هـر بچـه  و 
براي    هر سرباز و اسلحه ٢٥٠ هزار روپي. اگر  به من وقــت 

بدهيد  مي آيم نشان مي دهم. 
ــزار    توي روزنامه  نوشته بود:  وزرا سفر آردند و ٦٠٠ ه
دال ر  به رنگ و روغن اختصـاص دادنـد. چـرا نـه مدرسـه؟ امـا 

٦٠٠ آـرور  خيلـي هسـت مـي توانيـم  ايـن سـوال را از آن هـــا  
بپرسـيم چـرا ايـن پـول هـا را  خـرج بـانك خودشـان  آردنـد نـــه 

تحصيل ما؟ 
ــايد    راجـاي:  مـا نمـي فهميـم ايـن همـه پـول آجـا مـي رود؟ ب
ــه قـرار بـود بـه مـا داده شـود چـي  جواب بدهيد. پول هائي آ

شد؟ 
 مي گوئيد به پليس مراجعه آنيد؟  در تاميل نادو بچه ها توي 
ــاور  خونه هاي افسر هاي پليس  آار برده گي مي آنند. آي ب
ــد؟  آـه آـارگر  خانـه گـي در مـنزل همـه ي آـارمندان  مي آن

دولت  خانه هاي دائمي آن ها وجود دارد. 
 مسئول  اي ال او: مي دانيـم چنـد گـروه  وجـود دارد آـه بـراي 

جلوگيري  از آار خانه گي بچه ها آار مي آنند. 
 من مي خواهم بگويم:  اين فقط دولت نيست  حتي آــارمندان 

يونيسف در خانه هايشان  آارگر آوچك  خانه گي دارند. 
 من هملت هستم از راجستان: چرا افسر ها به حرف  مردم عــادي 
ــا را  گوش نمي دهند؟  چرا اين اتفاق مي افتد؟  چرا صداي م
نشنيده مي گيرند؟  براي اين آه مي دانند  بچه ها چه زجري 

مي آشند  اما اذيت مي آنند. 
• سوال از اي ال او: چرا به دولت ها فشار نمي آوريد؟ 

 جواب اي ال او: ما  تشويق مي آنيم فشــار نمـي آوريـم.  ١٦٤ 
ــيون ممنوعيـت آـار آـودك را امضـا آـرده  آشور دنيا آنوانس

اند. 
 بچـه هـــاي زيــادي از نپــال در هندوســتان: در  هتــل هــا و 
رستوران ها آار مي آنند دولت هند  چه آار براي شان آرده 

است؟ 
 رآسانا: چرا  قانوني براي تنبيـه  پـدر و مـادر هـائي آـه  آـه 

نمي گذارند  بچه هاي شان به مدرسه بروند وجود ندارد؟ 
 تاميلو: در تاميل نـادو  اي ال او يـك برنامـه دارد امـا  آنـترل 

ندارد. روي آار آودك 
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 آايال يش: ١- دولت نمي داند ٢- نمي خواهد.  اين هندوســتان، 
اين پاآستان ، آمار  آار آودك را در مي آورند اما به اطـال ع 

مردم نمي رسانند. 
• دولت ها آار هاي زيادي مي آنند . نه اين آار ها را. 

 ما بايد اعتصاب آنيـم. انقـال ب آنيـم. اينقـدر مبـارزه آنيـم تـا 
دولت ها را عو ض آنيم. 

ــت افتضـاح اسـت  چـرا بچـه ي ايـن   در مدارس دولتي وضعي
مدارس نيامدند در آنگره شرآت آنند؟ 

 خـود مســـئولين بچــه هــاي شــان را مــي فرســتند مــدارس 
خصوصي.  

• لغو مدارس خصوصي  با باال  بردن آيفيت مدارس عمومي. 
 از آي ال او:  رهبراي بچه ها  اين هايند. اين هــا مـي خواهنـد 

ــتر هـا  و رهـبر هـاي دولتـي   براي جامعه آار آنند. اين بزرگ
را آي  مي خواهد آموزش دهد؟ 

 آي ال او: ما مستقيم با خود بچه ها و سازمان هاي مدافعشان 
آار مي آنيم. 

 نمـاينده ي آوسـتاريكا:  بچـه هـاي آوســـتريكا  بشــدت بــه آــار 
مشغولند و استثمار مي شوند. 

ــدر    نماينده ژاپن: آي ال او براي  جلوگيري از مصرف مواد مخ
آودآان به هنگام آار چه مي آند، آودآان زيادي در آــامبوج 
و فيليپين و جا هاي ديگر  مواد مخدر استفاده مــي آننـد چـه 

بايد آرد؟ 
 آي ال او: مـن در ايـن مـورد حرفـي نـدارم مـا قـانوني برايــش 
ـــم امــا بــراي مصــرف  نداريـم.  بـراي فـروش و پخـش داري

شخصي نه.     
ــه ي آنگـره ي دوم  توسـط  در خاتمه ي آنگره  مضمون قطعنام
گروه هاي آاري آه براي  تدوين آن تشكيل شده بود به  آنگـره 
اطال ع داده شد  و بخش پاياني به تئاتر، سرود خواني و شــوخي 
و خنـده ي بچـه هـا گذشـت در آخـر برنامـه همـه ي بچـــه هــا و 

بزرگتر  ها  به پا ايستاديم  و  شعار هايمان را تكرار آرديم.  
 تئاتر هاي بچه ها اغلب زنده گي خودشان بود مثال  تم يك تئــاتر  
آودآان آارگري را نشان مي داد آه بعد از دريافت دستمزد هــاي 
ــم بيـن آن هـا رفـت و  ناچيزشان به قمار مي پرداختند و آسي  ه
آمد مي آرد و به آن ها  مواد مخدر مي داد، تا اين آـه  يكـي از 
همسن و سال هاي خودشان به نزد آن ها آمــد  بـا آن هـا حـرف 
ـــه  زد و گفـت: چـرا بـه عـوض ايـن آـار هـا  و مـرگ تدريجـي ب
مدرسه نرويم. گلوبال مارش را به آن ها معرفي آـرد  و مراآـز 

توانبخشي را و آن ها را هم از آار آردن و هــم از  مـواد مخـدر  
نجات داد.، 

ــكيل شـد آـه در آن پنـج  آنفرانس مطبوعاتي هم در اين روز  تش
ـــان بــراي  ژورناليســت هــا  آـودك نمـاينده بـه شـرح زنـده گيش
پرداختند.  بعد از ختم موفق آميز  آنگره  بار ديگر شب همه ي 
ما دور هم جمع شديم و اين بـار در يـك رسـتوران مجلـل آـه بـا 
صندلي هاي سفيد و روبان هاي ساتن صورمه اي  تزئيين يافتــه 
بود و  يك گروه ١٢ نفره ي حرفه اي رقص هنـدي  در آن هـنر 
ــگ پاشـيديم  نمائي مي آرد. در اين جشن  ما به هم گرد قرمز رن
ــم و  اعضـاي گـروه رقـص  صورت هاي يكديگر  را  رنگي آردي

بـر روي سـر مـا گلـبرگ هـاي گلسـرخ   بـا عطـري دل انگــيز و  
ــائي آردنـد چـه تنهـا و چـه  قوي ريختند. بچه ها هر آدام هنر نم
گروهي  آه  رقِص  ِبِرك مفسين از اتيوپي بسيار  جالب و حرفه 

اي بود. آن شب هـم تـا سـاعت ٢ نيمـه شـب  جشـن و پـايكوبي 
ــم آـه خودمـان را بـراي تظـاهرات  روز  داشتيم و بعد از آن رفتي

بعد آه  روز پاياني آنگره بود آماده نمائيم.  

 

روز چهارم آنگره 
ــازده صبـح  بـه پـارك بنـاي يـاد بـود  به ما گفته شد آه ساعت  ي
مهاتما گاندي  برويم آه تظاهرات از آن جـا شـروع مـي شـود و 

بايد با صف راه بيفتيـم. سـاعت  دو نيـم شـب بـه هتـل رسـيديم.  
ــه مـن صبـح سـاعت  پنـج  يكي از هم اتاقي هايمان به من گفت آ
بايد از  اتاق  خارج شوم جزو سازمانده  هنده گـان تظـاهراتم و 
اگر از سرو صدايم بيدار شـديد عـذر مـي خواهـم. گفتـم مـن هـم 
بيايم؟ آمكي از دست من ساخته است؟ گفت هست اما ال زم نيست 

چون اين آــار هـا و مسـئوليت هـا از قبـل  تقسـيم شـده اسـت  و  
شما بايد استراحت آنيد براي راهپيمائي  به نــيروي  تـازه نفـس 
ــنيده بـودم آـه قـرار اسـت  ٥ آيلومـتر  احتياج داريم . من قبال  ش
ــا  آزار  راهپيمائي آنيم اما آايال يش گفت: هوا گرم است و بچه ه

ــب قبـل بيـن همـه   مي بينند. اين يك رژه ي آوتاه خواهد بود.  ش
ــرت هـاي گلوبـال مـارش را  تي شرت هاي آنگره و ساير  تي ش
آه بزرگتر ها مـي پوشـيدند  و آـال ه آپـس هـائي آـه روي شـان 
نوشته شده بـود power يعنـي قـدرت  بيـن همـه  پخـش آـرده 
بودند من تي شرت  آنگره را آه مخصوص بچه ها  بود انتخاب 
ــي قـرار بـودم. هـر چنـد  آردم. براي رسيدن به محل راهپيمائي ب
هنوز  از شكل و چگونگي آن  تصوير درستي نداشـتم.  قبـال  بـا 
بچه هاي گلوبال مارش در سوئد و  ژنو راهپيمائي آرده بودم و 
ــن  رژه را هنـوز مثـل نقطـه  روشـن و گرمـي در  شور و حال اي
قلب و  مغز خودم  حس مي آردم. جدا  از آن  هم در اين  سـال 
ــا بـاور  ها راهپيمائي آم نكرده بودم به خاطر مسائل گوناگون. ام
مي آنيد؟ به محض رسيدن به  محل  توقف صــف و پيـاده شـدن 
از اتوبوس گلوبال مارش پاهـايم شـروع بـه لرزيـدن آـرد؟ چـيز 
عجيبي در هوا موج مي زد، يك بوي آشنا آـه سـال هـا  برايـش 
دلتنگ بوده باشي،  به در ورودي  پارك بزرگي آه بچه ها آنجــا 
ــد  توقف آرده بودند، آه با  داد ن عال مت، راهپيمائي را آغاز آنن
ازدحام عجيبي بود يك عالمه خبر نگار و دور بين  و صداي بلند 
و معترض  آايال يش سـاتيراتي دبـير اول  گلوبـال مـارش آـه بـا 
عصبانيت حرف مي زد و به چيزي يـا آـس و آسـاني اعـتراض 
مي آرد. يك آن ترسيدم.  فكر آـردم نكنـد نمـي خواهنـد بگذارنـد 
ــواب  راهپيمائي آنيم؟  آايال يش را ديدم  سوال آردم چه شده؟  ج
داد هيچ اين ها و با دست  خبرنگاران را نشان داد  مزاحم بچـه 
ها شده اند نمي گذارند صف  حرآت آند  و بچه را  وا مي دارند 
آه جلوي دوربيـن هـا در آنـار  Pankaj Udhas خواننـده و 
غزلسـراي  مشـهور و محبـوب هندوســـتان عكــس بگــيرند آــه 
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روزنامـه هايشـان بـــه فــروش رود. خدمتشــان رســيدم نگــران 
نباشيد.  

صـف  همـراه بـا طبـل  و شـعار هـاي اسـتثمار بـس اســت . مــا 
ــم   تحصيل مي خواهيم . سرمايه دار را چه آنيم؟ محو! ما چه آني
ــزدوري آتـن آرنگـه.  يعنـي  دوره ي آـار  بازي. و درس. بال م
ــر دسـت هـاي آوچـك  مزدي به پايان رسيده است. بس است ديگ
ابزار گير. ما قلم مي خواهيم و آاغذ. بس اسـت ديگـر  هـزاران 
ــي خواهيـم و  آتـاب و  ده  دست آوچك زخمي ما  اسباب بازي م
ها و صد ها  شعار شور انگيز ديگـر بـراه افتـاد . جمعيتـي  آـه 
بطور هماهنگ  تي شرت هاي مختلف  گلوبال مارش را پوشيده 
بود  و واقعا به دست هر آسـي. پرچمـي ، پال آـاردي و  عكسـي 
مـي ديـدي  در حاليكـه بـاندرول بـزرگ سـفيدي آـــه روي آن بــا 
حروف درشت و رنگي نوشته شده بود«  بگذار همه ي  راه ها 
به مدرسه ختم شود به چشم مي خورد  به راه افتاد. ته صف را 
نمي شد ديد. علي رغم گرما و جهنمي بودن  هوا  جمعيـت مثـل 
آبشاري رنگين آه بر   سطح نقره اي آب بريزد  در آسفالِت  در 
ــاد  رو ، رو رژه  اثِر گرما مذاب شده و نقره اي رنگ قدم مي نه
ــرار مـي شـد.  ي جهاني عليه آار آودك. به زبان هاي مختلف تك
من آه دوربين بر گردنم سنگيني مي آرد و پاهاي  بدجنسـم هـم 
ـــار  بـاز در گرمـا ورم آـرده و درد مـي آـرد و بـه  پهلوهـايم فش
آورده بود و طاقت  آن همه گرما را نداشتم نه گرماي دورونم را 
آه از ديدن  اين صف شـور انگـيز  قطـره هـاي احساسـم را آب 
آرده بود و  دانـه هـاي اشـگ شـادي و غـم توامـان، شـادي بـه 
ــار آـودك و زجـر  خاطر وجود اين حرآت و غم به خاطر وجود آ
آشيدن اين آوچولوها را از چشمانم سرازير آرده بود،نه طـاقت 
اين هواي داغ را ، تصميم گرفتم لحظه اي بر زميــن بنشـينم. در 
اين فكر بودم آه نگاهم به آودآي افتاد آه پال آادري را با جديـت 
ــدش ٤٥ سـانتي مـتر  باال ي سرش گرفته بود و ره مي پيمود و ق
بيتشر نبود و نهايتا مي توانست شش ساله باشد. از خــودم و او 

ــارگر آوچكـم بـود خجـالت  آشـيدم  پال آـادرم را بـاال    آه دوست آ
ــم از  بردم و شروع به دويدن آردم آه به اول صف برسم و بتوان
بچه ها آه از روبرو مي آينـد عكـس بگـيرم. امـان از بـي پولـي 
بچه ها، من  خبرنگار فقيري هستم. مثل آن ها آه بر صفحــه ي 
ـــگل  بــا  تلويزيـون مـي بينـد از آن دوربيـن هـاي  لـنز دار خوش
تكنولوژي  پيشرفته  ندارم. اصال  دوربين ندارم . اين دوربين را 
از دوسـتي قـرض گرفتـه بـودم. امـا سـنگين بـود  و تـازه  طــرز 
آارش  را هم خوب بلد نبودم يك دوربين قديمي و حرفـه اي آـه 
همه مي گفتن خيلي خوب است اما  در دسـت يـك عكـاس حرفـه 

ــم مـي خـورد بعضـي جـا هـا   اي. همش گير مي آرد. لنزش به ه
گريه ام مي گرفت. دوربين فيلم برداري آه جاي خـود دارد فعـال  
داروگ بايد خوابش را ببيند. اما در عوض دوستان خوبي دارم. 

ــم هـا   دوستي آه دوست بچه هاست و با ما آمده بود گفت اين فيل
براي داروگ است.  تازه آايال يش هم  آمد و گفت نگـران نبـاش  
هـر عكسـي را آـه بـه خواهـي  در اختيـارت مـــي گذاريــم . امــا 
ــد مـن دلـم مـي خواسـت جـاي آن عكاسـاني  راستش را به خواهي
ــه بـاال ي  اتوبـوس رفتـه بودنـد و بـا آن دوربيـن هـاي  باشم آه ب
خوشگل شان  آه لنز هاي متحرك چنر مــتري دارد  و از زاويـه 
ي نگاه خودم از  صــف عكـس و فيلـم مـي گرفتـم آخـر شـما هـم 
قبول داريد حتما آه نگاه و زاويه ديد آدم ها  حتـي از يـك پديـده 
ي مشترك فرق مي آند. اما چه مي توان آـرد؟ داروگ هـم مثـل 

دوستان آارگر آوچكـش يـك آـار گـر بـوده و هسـت. يـك آـارگر 
فرهنگي اما آه وضعش با بيزنس هاي فرهنگــي و  ژورناليسـت 
هاي پولدار  آه از طرف مجله ها و روزنامه مي آيند يا حتي از 
بعضي  تال شگران سازما ن هاي ديگري آـه بـراي آودآـان آـار 
مي آنند هم بد تر است. اما چه غم؟ من دوستاني مثل شما و آن 
بچه ها را دارم  و خبرنگار گلوبال مارش بيـش از  ٧٠  عكـس 
خوب در اختيار من گذاشته است. و تازه مي خواهم  تــال ش آنـم 
ــن. هـم ضبـط  و پولي  پس انداز آنم آه براي  سال بعد هم دوربي

خوبي براي  داشتن صداي نماينده گان در  آنگره ي سوم بخرم.  
راستش را بخواهيد ضبطـم را هـم  بـايد بگـذارم دم  آـوزه. مـي 

خنديد حق هم داريد خودم هـم آلـي بـه ايـن موضـوع خنديـدم از  
آمپيوتر همراه آه  حرف نزنيد من آـه نـدارم  از دوسـتم قـرض 
ـــودم آــارگر فرهنگــي اســت و  آــامپيوتر  آـردم او هـم  مثـل خ
همراهش، عين ماشين هاي قديمي  گنده و پر مصرف است. نــه 
از آن ها آه  عتيقه اند و در موزه هـا  نگـه داري مـي شـوند و 
ــه  خيلـي هـم گراننـد. از آن هـا آـه قراضـه انـد و  بـزودي بـايد ب
ــن خودمـان بمـاند، مـن،  آرامگاه ماشين  روانه شوند. خال صه بي
ــاران  آـامپيوترم، دوربينـم و ضبطـم، بـاعث خنـده و تفريـح  همك
ــاق  رسـانه هـا و سـالن  اينـترنت در  گلوبال مارش آه مسئول ات
آنگره  بودند  بوديم.  خودم بيش از همه مي خنديدم.  اما آمـي 
ــل خـوب  پيـش نمـي رفـت نـاراحت  هم از اين آه آارم به اين دلي
بودم. اما  در عوض و به جــاي آن هـر وقـت بچـه هـاي "تـاميل 
نــادو"  و :راجســتان" و ايــالت "بهــار" آــه ســــه منطقـــه از 
هندوستان اند، صدايم مي زدند "بي بي شيريني".  دلم از شادي 
ــي  گرديـد. مـي دانيـد آـه در  مي جوشيد  و لبم از خنده  لبريز م
ــه درسـت بـه همـان  زبان هندي واژه هاي فارسي فراوان است آ
ــي  معناي شان در  زبان فارسي به آار مي رود. و مي دانيد آه ب
بي هم  يعني مادر بزرگ و شيريني  را هم آــه همـه ي بچـه هـا 
ــد  و مـن از اينكـه بچـه هـا  مـرا دوسـت دارنـد و از  دوست دارن

ــم آـه ديگـر   خودشان مي دانند  اينقدر  افتخار مي آردم و مي آن
هيچ چيز برايم مهم نبود.  و با خودم عهد بسته ام آه آاري آنــم 
ـــن دوســتي را بــه  آـه هميشـه دوسـتم داشـته باشـند و ليـاقت اي
ــه ي شـما  آودآان نشان دهم  و افتخار بي بي شيريني بودن  هم
ها را داشته باشم  وتازه بچه هاي بزرگـتر و بعضـي از بزرگـتر 
ها هم به من مي گفتند ace just like a baby يعني  صــورت 

ــر و   درسـت مثـل يـك بچـه و بـاور آنيـد هيـچ  چـيز شـادي آور ت
افتخار آميز تر از اين نيست آه  ما بزرگتر ها را به بچه  تشــبيه 
ــه  آنند، چون شما ها مظهر صفا  و صميميت  هستيد. افسوس آ
نيستم. من هم مثل خيلي از ما بزرگتر ها اشتباهات زيادي  دارم 
و داشته ام اما در آنار  اين دوستان آه مبشر سعادت براي همه 
ي بچه هاي جهان اند  و شما ها و با نيروي گرم آننده و انرژي 

مثبت تان   سعي مي آنم آه بشوم. 
  اما . . .  

 صف در گرماي  طـاقت فرسـا راهپيمـائي آـرد و بـه محـل ختـم  
تظاهرات رسيد  آه  استوديم قديمي و بزرگ ورزشي بود  و رو 
بـاز . گرمـا بيـداد مـي آـرد. مـن آن جـا يـك بـار ديگـر آــايال يش 
ــاقت فرسـا، بـه  ساتيراتي را  عصباني ديدم.  به خاطر گرماي  ط
ــد و  خاطر اينكه بعضي از بزرگتر ها  ميكروفون را ول نمي آردن

تظاهرات  را آزاد نمي گذاشتند آه به خانه بـرود عصبـاني بـود.  
دلش براي گرما زده گي بچه ها شور مي زد.  از جايش بلند شد 
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ــاد زد زنـده بـاد آزادي   بعد از صحبت آوتاهي از ته دل و جانش فري
زنده باد انقال ب . سي و پنج هزار آدم  يك صدا با او تكرار آردنـد. 
ــه هـا،  آخـر  آزادي انقال ب.  من از خوشحالي اشك مي ريختم بچ
من اين دو آلمه را بيش از هر چيز  در اين دنيـا دوسـت دارم و 

ـــك تظــاهرات   سـال هـا بـود آـه در چنيـن  جمـع وسـيعي  و در ي
دورون آشوري به گوشم نخورده بودند.    

 
 

گلوبال مارش چيست؟ تاريخچه، فعاليت ها 
گلوبال مارش 

 گلوبال مارش ( رژه ي جهاني  عليه  آار آودك) جنبشي اجتمـاعي و 
ــان  وسيع است آه با اتحاد عمل ١٤٠٠٠ سازمان  در ١٠٣ آشور جه
و به رهبري آايال يش ساتيراتي  به وجود آمد و  در  طول   هفت سال 
( از سال ١٩٩٨)  تا به اآنون  و  بعد از يـك رژه ي  شـش ماهـه در 
١٠٣ آشور جهان عليه  آار آودك و پيمودن  هشتاد هزار آيلومتر در 
ــان نامـه  مجموع، توانست آنوانسيون ١٨٣  سازمان جهاني آار ( پيم
ــق  ي  ممنوعيـت آـار پـر مخـاطره بـراي آودآـان) را تدويـن و از طري
ــاي ١٦٤ آشـور  برسـاند.  سازمان جهاني آار  اين  پيمان  را به امض
رها آردن آودآان از برده گي  قـرض  و اسـكان دادن آنـان در مراآـز 
توانبخشـي در گوشـه و آنـار  جهـان، فعـاليت هـاي حقوقـي، تحقيقــي، 
ــازمان انـد  ادبياتي به نفع  آودآان از  زمره ديگر فعاليت هاي  اين  س
آه   جنبش لغو آار آـودك را  در سراسـر جهـان  هدايـت و همـاهنگ 

مـي آنـد. گلـو بـال مـارش  هـم اآنـــون در ١٤٧ آشــور جهــان داراي  
٢٠٠٠  سـازمان عضـو اسـت آـه تمـامي آن هـا  بـراي امـــر آودآــان 

مبارزه و تال ش مي آنند.  بر گـذاري  آنگـره هـاي اول و دوم جهـاني  
آودآان آارگر آزاد شده از انواع آار پر مشقت، با موضوعات :  

ـــاه مــه ٢٠٠٤ در  ١-  ممنوعيـت آـار آـودك  در روزهـاي ١٣-١٠ م
فلورانس(ايتاليا)  

٢-  تحصيل  اجباري ، رايگان بـا آيفيـت بـاال   بـراي تمـامي آودآـان 
ــي از  مقولـه ي آمـوزش در آنگـره ي  دوم    جهان و رفع تبعيض جنس

در دهلي نو( هندوستان)  بخش ديگر فعاليت  اين  جنبش اند.  
پيشينه 

ــوز مقولـه ي آـار آـودك ملكـه ي  ذهـن  ٢٥ سال پيش  زماني آه  هن
خيلي ها نبود و اآثريت قريب به اتفاق جامعه ي بشري از وجـود ايـن  
فاجعـه ي اجتمـاعي  بـي خـــبر بــود، آمپيــن دفــاع  از حــق آودآــي، 

ــر فعـاليت هـايش بـه   "بچوپان بچون آندوال ن" در آسياي جنوبي  در اث
ــت بـرده گـي قـرض قـرار   ميليون ها دختر و پسر آوچكي آه در وضعي
داشتند،  از ايالت هاي مختلف هندوستان و نپال  بر خورد آرد آه بــي 
درنـگ دفـاع ا ز حقـوق آنـان و مبـارزه بـراي آزاد سـازي شــان را در 
ــن امـر(  دستور آار خود گذاشت. در اين زمان به دليل پوشيده بودن اي

استثمار آودآان و برده گــي آن هـا)  آسـي بـه حـرف  ايـن تال شـگران  
اهميت نمي داد و دولت و ساير نهاد هاي  ذيربط نسبت به اين مســئله 
ــان هـاي  بي تفاوت بودند. آمپين دفاع از حق آودآي  بال فاصله با  انس
ــاط قـرار گرفـت و از همـان  مشابه خودش در آشور هاي ديگر در ارتب
ـــايال يش ســاتيراتي Kailash Satyarthi"، "ســوميدا  زمـان "آ
 Ehsan ـــه خــان آـايال يش" Sumedha Kailash، "احسـان ال

ulah Khanو  دبـير آـل  امروزيـن  آمپيـن دفـاع از حـــق آودآــي  

Sh.R.S.Chaurasiaٍ و جمع ديگري از همكاران شان آستين ها 
ــاع از حـق  آودآـي و  را بطور جدي براي  پيش بردن اين جنبش و دف

عليه آار آودك باال  زدند.  
  در سـال ١٩٩٧ "گلوبـــال  مــارش"  Global March بعنــوان 
شاخه اي از اين تشكل،  يك جنبش اجتماعي را در سراسر جهان براي 

اين امر به راه انداخت.  
 ساختار 

ــدوال ن)  امـروز در هندوسـتان  در   ب، ب ،آ B.B.A (بچوپان، بچو آن
١٢، ايالت شعبه و نهاد دارد و بيــش از  ٨٠ هـزار عضـو   آـه عليـه 
بكار گيري آودآان در قاليبافي، خشت زني،  آـار معـادن و آارخانـه ، 
برده گي قرض و.... مبارزه مي آننـد و يكـي از اشـكال  مبـارزه شـان 
آمپين هاي آزاد سازي  آودآان از آار است. دفاع از ساير جنبه هـاي 
حقوق آودك  و مصونيت دادن آودآان از آزار و اذيت و  تجـاوزات و 
خشونت هاي جنسي و تنبيه هـاي بدنـي  جـز ديگـر آـار ايـن عزيـزان 
است. ب.ب.  آ نهاد هاي مختلفي را شــامل مـي شـود پـروژه ي ب. ام 
جي BMG  اين  تشكل  طرح با سواد سازي و رهائي دخـتران را در 

ــع تبعيـض جنسـي از   دستور آار دارد  و در سرا سر  هندوستان به رف
دخــتران مشــغول اســت. پــــروژه ي " دهكـــده هـــاي دوســـت بچـــه 
ــه  در  ها"Child Freindly Vilages آه در  آن ها آار آگاه گران
مورد  عدم به آار گيري آودآــان  انجـام شـده و  بـا آمـك و پشـتيباني 

مردم  مراآز توانبخشي ايجاد شده است. ب. ب. آ و گلوبال مــارش در  
مناطق مختلف هندوستان  آه آار آودك در آن جــا زيـاد اسـت دفـاتر و 
ــتر دارد آـه در  مراآز مختلفي دارند. گلوبال مارش در دهلي  چندين دف
دفتر محلي اصلي، آن در دهلي  ٥٠ نفر آار مي آنند.  بعضـي از ايـن 
آار آنان استخدامي هستند و حقوق مي گيرند و بعضي ، تال شگران و 
ــال مـارش انـد. آارهـائي آـه در ايـن مرآـز  صـورت مـي  اعضاي گلوب
ــش هـا، راه انـدازي آمپيـن  گيرند عبارتند از: طراحي و  در آوردن آفي

ها،  انتشار نشريه و خبرنامه ها.  پذيرائي و  اسكان دادن  گرو هـا و  
خبرنگاراني آه از خارج براي  آشنائي و انتقال  تجربه،  به دهلي مي 
آيند. مال قات و راهي شدن  تال شگران  به مناطق  مختلف براي آمپيــن 
هـاي آزاد سـازي  و رسـيدگي بـه امـور دفـتر  دبـــير  گلوبــال مــارش 
آايال يش ، توسط منشي او " شتروپه"، صورت مـي گـيرد. دفـتر بيـن 
المللي گلوبال مارش اساسا به  مسائل بين المللي  جنبـش و ارتبـاط و 
سازمان دهي سراسري  مشغول است و محل ديگر آار آايال يش است. 
ـــار پــر  گفتـه مـي شـود آـه  ٦٠ ميليـون   آـودك در هندوسـتان بـه  آ

ــر   مخـاطره ، از قبيـل بـرده گـي در معـادن سـنگ و  عرصـه هـاي ديگ
مشغولند.  گفتــه  مـي شـود آـه ٤٠ ميليـون دخـتر و پسـر آوچـك  بـه 
خدمتكاري با شرايط پر مشقت در خانـه هـاي  يقـه سـفيد هـا   از ايـن 
ــوي ايـن  جمله اند.  وجود قوانين منع آار آودك هم  نتوانسته است جل

ــن تشـكل  بـه   بهره آشي و بيگاري را بگيرد. حضور فعال و دائمي  اي
وادار آـردن دولـت هندوسـتان  بـراي نظـارت بيشـتر و آمـــك بــه آزاد 
ــون آـارگر هنـدي  سازي آودآان تاثير  بسزائي داشته است.  ٣/٧ ميلي

آه امروز در عرصه هاي غير رسمي به آار مشغولند چاره ي ديگري  
جز فرستادن آودآانشــان بـه آـار نمـي يـابند. ب.ب.آ بـا  ايجـاد مراآـز 
ـــوذ و  توانبخشـي بـه آودآـان  رهـا شـده از آـار و  بسـط دامنـه ي  نف
فعـاليت آنـان بـا اسـتفاده  از  تمـامي  نيروهـاي درون جامعـه، اعــم از 
دولت، پليــس، حقوقدانـان، سياسـتمداران،  آـه در برابـر فعـاليت هـاي 
شبانه روزي اين جنبش و اعضايش  چاره اي جز  پذيرفتن  مسئوليت 
ــي آـه تصويـب آـرده انـد نمـي  در برابر قول هائي آه داده اند و قوانين
ــا بـا  همكـاري  تمـامي  خـانواده هـاي آـارگري،  بينند. تال ش مي آند ت
آودآان و  تال شگران عرصه ي دفاع از حق آودآي ، به آار آــودك از 

طريق جايگزيني آن با تحصيل خاتمه دهد. 
در بـاره ي ب.ب. آ و فعـاليت هـايش و مراآـز توانبخشـي  در شـــماره 
هاي بعــدي داروگ بيشـتر خواهيـم نوشـت، چـرا آـه الگـوي خـوب  و 
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ــار آـودك  و  تجربه ي  ذيقيمتي براي  تمامي تال شگران   جنبش لغو آ
آمپين هاي دفاع از حق آودآي و حقوق آودك  را در بر دارد. در ايــن 
ـــزارش  بــازديد  شـماره بـه  دو مصاحبـه بـا  تال شـگران ايـن نهـاد . گ
داروگ از يكـي از ايـن بـال اشـرم هـا Bal Ashram، مراآـز نگــه 

داري و  بيوگرافي چند تا از آودآان اين مرآز بسنده مي آنم. 

 

 Sumedha kailash مصاحبه با  سومدآ آايال يش
سـومد آ آـاي ال يـش در ١٠ مـاه مـه ١٩٥٥ در هندوسـتان بدنيـا آمــده 
است و داراي دآتراي زبان سانسكريت است.  مدير بال اشرم - مراآــز 
توانبخشي-  هــا اسـت آـه در سـال ١٩٩٨ تشـكيل شـده و  هـم اآنـون 
٧٠٠ آودك را تحت  پوشش دارد. عضو گروه هاي آاري در رابطه با 
آودآان آارگر خانه گي به ويژه دختران است. در گـروه  آـاري بـراي 
زنان و دختران  برده ي قرض در  معادن ســنگ  فريـد آبـاد  آـار مـي 
ــان و بـه مدرسـه رفتـن آودآـان در  آند  در زمينه ي امر تحصيل آودآ
دهلـي از سـال ١٩٩٦ فعـال اسـت. در گـروه هـاي آـاري فرهنگـــي در 
ايالت راجستان  آه ٢٥٠  دهكده را در بـر مـي گـيرد شـرآت دارد. از 
ــاروان هـاي هـنري فرهنگـي  جمله  آار هاي اين گروه،  براه اندازي آ

براي جلوگيري از آار آودك و  تحصيـل آودآـان اسـت. در عرصـه ي  
جلوگيري از آوچ اجباري آودآـان  بـراي بـرده ي  قـرض ساختنشـان  
فعال است. در  فرماسيون- دهكده هاي دوستدار بچه-  آه در آن  بچــه 
ــد بـه مدرسـه برونـد و بخشـي از پـروه ي مراآـز توانبخشـي  ها بتوانن
است به فعاليت مشغول است  در  برنامه قـدرت يـابي زنـان در  شـهر 
ــاهيداوا   در زمينـه ي  جلوگـيري از  هاي الوار، جي پور،  اجمر، و  ب
آار آودك،  فحشاي آودآان و اشاعه ي تحصيـل بـه عنـوان آلترنـاتيو 

آن نقش دارد. 
 سوسن:  مي دانـم آـه خيلـي  خسـته ايـد بـه هميـن دليـل  از ايـن آـه 

دعوت به مصاحبه را پذيرفته ايد بسيار سپاسگذارم. 
 سومدآ: من در اين آار خســتگي حـس نمـي آنـم و بـا آمـال ميـل ايـن 

مصاحبه را انجام مي دهم. 
 - اين آه همسر آايال يش ساتيراتي هستيد و خودتان هم تا اين حد بـه 

فعاليت مشغوليد  چه تاثيري  بر رابطه ي شما دارد؟  
- مي خواستم  آه تمـام جنبـش را بـا او باشـم. مـا ٢٥ سـال پيـش بـه 

اتفاق هم  با دوستان ديگرمان اين آار را  آغاز آرديم.  
 -  مي توانيد از خودتان بيشتر بگوئيد؟ يك بيوگرافي؟ 

ــاره آنـم. آـال  خـانواده ي مـن  تمـامي  - بعله مي خواستم به همين  اش
عمرشان بر سر مبارزه براي حقوق بشر گذاشته شـده اسـت. مـاجري 
ــر سـر  سنت شكني پدر بزرگ من  هنوز در گوشه و آنار هندوستان  ب

زبان هاست. 
ــيز بشـدت   برايت مي گويم.  آن زمان ها در جامعه ي هندوستان دو چ
ــا زن بيـوه  تابو بوده، يكي  ازدواج خارج از آاست و ديگري ازدواج ب
يا مطلقه.  پدر بزرگ من يك مبارز راستين  آزادي بود و مـي دانسـت 
آه مي خواهنـد  دوبـاره دسـتگيرش آننـد و بـايد بـه زنـدان بـرود. در 
ــيري در  چنين شرايطي با مادر بزرگم آه از آودآي او را به عقد مرد پ
ــه بعـد از مراسـم  آورده بودند آه  در گذشته بود از دواج آرد. بال فاصل
ــه  زنـدان رفـت.  و بعـد از  پنـج سـال  در گذشـت.  مـادر  ازدواج هم ب
بزرگ من  در امر  تحصيل زنـان بسـيار فعـال بـود و از  اوليـن زنـان 
هندوستان است آه براي امر زنان  به مبارزه پرداختند.  او در دهـات 

معلم  بود.   پدر من هم  مردي مبارز و فعــال بـود  در سـن ١٤ سـاله  
ــدا   گي  دبيري تشكل مبارزه براي  برابر اجتماعي را بعهده داشت و بع
ــان گذاشـت و منتشـر مـي آـرد. پـدرم يـك رهـبر  مجله ي خودش را بني

سوسياليست بود  و حتي  عليه آشتار  بيرحمانه ي حيوانات  جنگيـد.  

ــادرم در ايـن مبـارزه شـرآت  وقتي آه ١١ ساله بودم به اتفاق پدر و م
آردم  و يك هفته هم زنداني شدم. من هميشه با پدر و مـادرم  فعـاليت 
مي آردم. آال  تمام خانواده  فعال بودنـد. خوشـحالم آـه بـا آـاي ال يـش 
ازدواج آـردم آـه او هـم فعـال اسـت  و دلـش بـــراي آزادي و برابــري 
اجتماعي مي تپد. از آن جا آه تمام خانواده ام مبارز راه آزادي بودند. 
ــام زنـده گـي ام را  زندگي با آاي ال يش براي من سخت نبود. من هم تم
با  او تقسيم آرده ام  و هميشه مبارز را ه آزادي بوده ام. پدرم ســمبل 
ــم.  عشق و آزادي بوده است من هميشه مي خواسته ام آه با پدرم باش
او يك سازمان داشت و من يك نشريه منتشر مي آردم (قبل از ازدواج 
ــش مـردم  با آاي ال يش) بنام "دانش مردمي".  به عنوان يك انسان دان
برايم مهم بود.، اين  نشريه هر ماه منتشر مي شد و در آن  در بـار ه 
ي مسائل اجتماعي و بهداشتي براي مردم به زبان  سـاده  سـخن مـي 

گفتم.  بعد از ازدواج با آاي ال يــش و پـس از دو سـال  مبـارزه  بـراي  
آشكار ساختن برده گي قرض و وجود آودآان  برده ي آار،  به اتفــاق 
آاي ال يش و ساير دوستانمان ، به آل مقوله ي آار آودك  پرداختيم و 

هنوز هم مشغوليم. 
-  من مي دانم آه شما هميشه مشغول فعاليتيد  اما، نسبت به ايـن آـه  
همسرتان آاي ال يش  اين همه به مسافرت مي رود  و  خيلي وقت هـا 

درآنار شما نيست چه حسي داريد؟ 
ــايش هـر گـز خـالي  - او هميشه درقلب و مغز و رح من جاي دارد . ج
نيست به اين معنا. هميشه هست. همه جا . حتي اگـر حضـور فـيزيكي 

نداشته باشد. تو خودت  بچه داري و مي داني  مادر بودن يعنــي چـه؟  
من  مادري مي آنم وقتي او نيست.  ٢٤ ساعته  بچه ها در مغزم اند.  
درس شـان. آزاد آـردن شـان. سـير آـردن شـــكم هــاي شــان.  لبــاس 

پوشاندن شان. تفريح و بازي شان. 
- مي توانيد  بد ترين و  بهترين خاطره هايتان  از اين آــار پـر ثمـر و 
بزرگي آه انجام مي دهيد را براي  خواننـده گـان داروگ بگوئيـد.؟ در 

مورد بد ترين البته تا آن جا آه ياد آوري آن  ناراحت تان نمي آند. 
ــر دو هـم خـوب و هـم بـد. امـا   يـك مـورد را  -  اوه ه ه  زيادند. در ه
هرگز فراموش نمي آنم . آن هم  وقتي بود آه آارهاي خانه را  انجا م 
داده بودم  و خيال بيرون رفتن داشتم آه از دفتر  ب.ب. آ با من تماس 

گرفتند آه بيا آودآي به اين جا پناه آورده آه تو بايد ببيني.  به محض  
ــدم انسـان نبـود. تـود ه ي گوشـت  ديدن دخترك  قلبم ايستادآنچه مي دي

ـــود. او آــارگر خــانگي بــود و  زن   چـرك آـرده و در هـم تنيـده  اي ب
ــا ميلـه هـاي  داغ تمـام بدنـش را سـوزانده و بـا چـاقو  صاحب آارش ب
ــدن نحيـف  خراش داده بود. اينقدر  اين عمل تكرار شده بود آه ديگر ب

دخـترك  تحمـل  بـاز سـازي زخـم هـا را نداشـته و  بـه عفونتـي شــديد  
نشسته بود. در ايـن حـالت بچـه را  از خانـه بـيرون انداختـه بودنـد و 
ـــتر  ب. ب. ا آورده روي پلــه ول آــرده بــود. بــه  آسـي او را  بـه دف
آمبوال نس زنگ زدم.  همه مي گفتند آه مي ميرد. اما من مادرم.  قلب 
مادر مرگ  فرزند را هرگز نمي پذيرد. آلمه مادر در هندوستان بســيار 

عظيم و مقدس است. نه به صرف مادري. و حق مادري بلكه به دليـل  
انجام  صادقانه ي وظايف مادري.  تمـام راه را بـا ديـدن  آـودك اشـك 
ريختم. از خودم . و همه ي بزرگتر ها و اين جامعه و سياستمداران و 
ــود آمـدن ايـن  روزگـار بـراي  دخـترك  نظم دهندگانش آه باعث به وج
گشته بودند. متنفر بودم.  دآتر از ديدن بچـه تعجـب آـرد. پرسـتار هـا 
گريه مي آردند. آاي ال يش مسافرت بود همان روز بـايد مـي آمـد مـن 
مي خواستم به فرودگاه بروم آه زنــگ  زدنـد. دنيـائي از غـم  بـر دلـم 

هجوم آورده بود . دخترك جيغ مي زد اما صدايـش در نمـي آمـد. نـاي  
حرف زدن و جيغ آشيدن نداشت. موقع پانسمان دآتر گفت اين بچه را 
بايد عمل جراحي  آنيم  بعضي از  قسمت هاي  سوخته، از نوع درجه 
ــرد. شـيريني اي بدسـتش دادم.  سومند. دخترك نگاه بي رمقي به من آ
خنديد. ! بعله خنديد. شادي آودآانه اي آه  از گرفتن شيريني  صورت 
چون برگ  خــزان  زرد و رنجـورش  را  روشـن آـرد، مـن حيـات را، 
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ــود آـه  آودك را و  نهال لطيف وجودش را آه نخشكيده بود و منتظر ب
ــه دآـتر گفتـم هـر آـار آـه ال زم  از زير لجن بيرون آشيده شود  ديدم. ب
است بكنيد. اين آودك بايد زنده بماند. خوشبخت شود. و آودآي آنــد.. 

ـــه   آــاي ال يــش مســتقيم  از فرودگــاه بــه  بيمارســتان آمــد. باال فاصل
مطبوعات را خــبر آـرد و تلويزيـون  از صحنـه  در بيمارسـتان پخـش 
مستقيم آرد. سراسر هندوستان از اين فاجعه آگاه  گشت و  دولت قول 

نظارت  بيشتر در امر بكار  نگرفتن  آودآان  در آار خانگي داد. 
_ اين آودك هنوز هم با شما در رابطه است؟ 

- بعله. ازدواج آرده زن جواني اســت و خوشـبخت. بـزودي مـادر مـي 
شود . من  هر از گاهي به او سر مي زنم. 

- و شاد ترين؟ 
ــن بچـه در عيـن رنجـوري  از ديـدن شـيريني  -  يكي همان لحظه آه اي
ــس آودآـي اش  حيات يافت و مثل هر آودآي خنديد و من دانستم آه ح

را نتوانسته اند. له آنند. خودش را  اما چرا. 
و ديگري  گلوبال مــارش. رژه ي جهـاني عليـه آـار آـودك. ايـن همـه 

توان. اين همه  ذوق. اين همه شــور. خنـده. رقـص آواز و آـار جـدي  
زندگي مرا آال  دگرگون ساخته است.  خودت آه مي بيني  با ايـن سـن 

و سالم مي خوانم مي رقصم بازي مي آنم از  ته دل مي خندم.  من در  
طول رژه ي شش ماهه ي گلوبال مارش در دو نقطه فقـط بـا بچـه هـا 
بودم  فرانسه و  اسپانيا. اما راه رفتن در آنار بچه ها و بي آنكه زبان 
هم را بفهميم.  حرف زدن با آن ها رقصيدن در آنارشــان. بحـدي زيبـا 
بود آه هرگز فراموشش نمي آنــم.  بچـه هـا  از همـه ي  نقـاط جهـان 
بودند. و اما زبان مشترك احساست انساني، بين ما بحدي قوي بود آه 
ــان هنـدي را بـه  من  يك روزه توانستم يك سرود ضد برده داري به زب
همه ي آن ها ياد بدهم و فردايش د ر طول صــف  دسـته جمعـي آن را 
بخوانيم . جدا   از اين تشابه فكــري و همبسـتگي آـه بيـن همـه ي مـا 
اعضاي جنبش در  همه ي  جهان وجود دارد بود.  مثل هم مـي بينـم. 

مثل هم فكر مي آنيم. مثل هم آار مي آنيم و تجارب مشترآي از موانع  
داريم. اين به من بيشتر  ثابت آرد آه اين بچه هــا  بچـه هـاي همـه ي 
مي هستند. من با خانواده هاي گلوبال مـارش زندگـي مـي آـردم. بيـن 
ــال ق زيـاد بـود و ايـن  زنان و مردان آارگر در آن آشور ها جدائي و ط
ــئله ي  براي بعضي هاشان خيلي مشكل، اما نگاهشان به امرمان و مس

آودك عين هم بود.  
-  - يك سوال به سبك فمينيستي موافقيد؟ 

- لبخند بعله. 
 - همه ي ما حتي خود من به شما  پابي جــي( يعنـي زن داداش ) مـي 
گوئيم. شما آه خودتان از بنيانگزان اين حرآت و از  رهبران موثر آن 
هستيد از اين مسئله نا راحت نمي شويد؟  آه همه به خاطر  آــايال يش 

شما را زن دادش صدا مي زنيم؟ 
-  نه!! بر عكس. عزيزم. من به خودم و برابري ام با  همسـرم شـكي 
ندارم. او دوست و همراه من است و من افتخار مــي آنـم آـه  مـرا بـه 
خاطر او  پابي جي  صدا مي زنيد. پابي  يعنــي زن دادش و جـي يعنـي 
عزيز.  پابي جي بودن من. نه تنها  چيزي از استقال ل من نمـي آـاهد. 
نه تنها نقش مرا آمرنگ نمي آند. بلكه به مــن شـادي و شـور زندگـي 
مـي دهـد. خيلـي اوقـات وقتـي آـه بـا آـاال يش بـراي آمپيـن هـاي  آزاد 

سازي آودآان مي رويم. و قرار است آه هر دو ســخنراني آنيـم.  اگـر  
بسته به اعال م برنامه او در ليست اول باشد.  وقي آه مي بينـم حـرف 
هاي من را مي زند" ما با هم يكي هســتيم" مـن هـم آـاري  را آـه هـم 
خودم و هم حضار خيلـي دوسـت دارنـد مـي آنـم. آواز مـي خوانـم.  و 
سـرود هـاي گلـو بـال مـارش را. امـا اگـر او نباشـد مـن بـــايد زحمــت 

سخنراني را بكشم. خواندن را بيشتر دوست دارم. خنده. 
سـومدآ صـداي بســـيار  دلكــش و فرحبخشــي دارد و از روي نــت بــا 

مهارت آواز مي خواند. 
- براي خواننده گان داروگ  چه پيامي داريد؟ 

_ مي خواهم بگويم دوستان  و بچه هاي عزيـزم. فرامـوش نكنيـد آـه  
لغو آار آودك ضامن خوشبختي و آينده داشتن همه شـما هاسـت. ايـن 
آه نمي توان  تا از بين بردن  فقر آار  آودك را از بين برد هم افسانه 
اي بيش نيســت. گلوبـال مـارش را نگـاه آنيـد. چـه آـار هـا آـه نكـرده 
ــد. مـا بـا هـم مـي توانيـم در  است؟ و نمي خواهد بكند؟ به او به پيوندي
برابر همه  بايستيم و بگويئم آار آودك و  فقر را به تبع آن مي تـوان 
در  همين دنيا  همين اال ن از بين برد و بشريت را در راه آزادي يكقدم 

به جلو راند. مي گوئيد نمي شود؟ برويد آنار تا ما نشـان تـان بدهيـم.  
من مي دانم آه مي شود برايش برنامه هم دارم. امــا بـدون همبسـتگي 
و بدون حضور يكايك شما نمي توان اين آار را آرد. و به بزرگــتر هـا 
ــي اگـر خوشـبختي  مي گويم آه اين بچه، بچه هاي همهي ما هستند حت

آودآان خودتان را مي خواهيد بايد به امر آن ها آمك آنيد. 
بسيار و از صميم قلب از شما ممنونم پابي جي بسيار عزيز و گرامي. 

- من هم از شما. 

 

مصاحبه با  دآتر تورنا  جگيسنا ساتيارتي 
 Turna Jegisna Satyarthy

ــازماندهي آمـك هـاي   دآتر تورنا  خواهر آاي ال يش و از مسئوال ن  س
ــام خـانواده  مالي براي گلوبال مارش است. دآتر تورنا بعد از ازدواج ن
گي اش را تغيير نـداده اسـت. مـن بـه خـاطر آمـي وقـت بـا  تورنـا در 
ماشين و به هنگام بر گشتن دسـته جمـي از بـال اشـرم بـا آـايال يش و 
سومدا و  دوست ديگر داروگ آـه او هـم سوسـن نـام دارد، مصاحبـه 
آرده ام به همين دليل اين مصاحبه آافي نيست و  تمامي وجوه فعاليت 

او را در بر نمي گيرد. تورنا  دآتر  جراح زنـان. اسـت و همچنيـن در  
مغز و اعصاب تخصص دارد  و در جنوب هندوستان فعاليت مي آند. 

- از آي  و چگونه آارت را آغاز آردي؟ 
-  از سال ١٩٧٣  شروع آردم. من تنها  دآتر زن در اين منطقه بودم 
آن زمان. به همين دليل  مـردم تعجـب آـرده بودنـد. چـرا  آـه مـن يـك 
ــن بـراي مـادران و  دختر جوان بودم چطور مي توانستم دآتر باشم؟  م

آودآان آارم را از همان اول شروع نمودم. 
- در طي دوره ي آار تان  بزرگترين مشكلي آه با آن روبرو شده ايـد 

چه بوده است؟ 
- عدم  دانش  و بي بهداشتي، مردم اصال  درآي از بهداشت و سال متي 
ــات مـي  ندارند. من از همان  زمان يك آمپين را سازمان داده ام در ده
چرخم آال س مي گذارم و آموزش هاي اوليـه ي بهداشـتي  را آـه هـر 
انساني خودش در درجه ي اول تحت هــر شـرايطي مـي توانـد رعـايت 
آند را به آن ها مي آموزم. در بيمارستان خودم هم. هفته اي يك بار . 
چك آپ مجاني، واآسيناسـيون مجـاني  انجـام مـي دهيـم بـه خصـوص 
ـــان  واآسـن هپـاتيت را. عـال وه بـر ايـن يـك مرآـز درمـاني بـراي آودآ
ــداواي مجـاني بيمـاران  درست آرده ام به نام- دارسور- آه در آن به م
ــان  پرداختـه بـه آن هـا داروي مجـاني مـي دهيـم. و  به خصوص آودآ
ـــر  عهــده دارد. آمــوزش  آمـوزش بهداشـت زنـان را هـم ايـن مرآـز ب
ــان مـن از سـال ١٩٧١ و زمـاني آـه هنـوز دانشـجو  بهداشت را به زن

بودم شروع آردم. ٣٢ سال است آه در اين زمينه آار مي آنـم و اال ن   
براي خيلي ها  فقط پزشك معـالج نيسـتم بلكـه  مـردم و حتـي مـرد هـا 

مسائل زندگيشان را با من در ميان مي گذارند و آمك مي خواهند.  
- به عنوان  پزشك چه چيزي  شما را  بيش از هر چيز  در رابطــه بـا 

بيمارانتان مي آزارد؟ 
 اين آه در تمامي خانواده ها، چه  پولدار و چه فقير و تقريبا در همــه 
ــن آسـي  آـه از  او در خانـه مراقبـت  ي دنيا. و صد البته اينجا.  آخري
مـي شـود زن اسـت. اگـر يـك مســـئله ي اورژانــس باشــد  بــه ويــژه 
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خونريزي در حامله گي و از اين قبيل  فورا به پزشك مراجعه مي آنند  
اما نه براي چك آپ و  آنترل روتين.  من در بـاره ي ايـن مسـائل هـم 

آموزش مي دهم. 
ــك در بـاره ي سيسـتم داروئـي و پزشـكي  -  نظرتان به عنوان يك پزش

جهاني آه ما در آن زندگي مي آنيم چيست؟ 
 ما به سـهم خودمـان آمپيـن هـاي مختلـف بـراي مبـارزه بـا سـرطان. 
هپاتيسم  و بهداشت داريم. در گوشه و آنار  پزشـكان  زيـادي هسـتند 
آه به اين امر مشغولند. اما سيستم پزشكي هم مثـل هـر چـيز ديگـر و 
شايد  بيش از هر چيز ديگر  بر پايه ي سـود جوئـي و سـوداگري بنـا 
نهاده شده است. شرآت ها داروســازي بـه ويـژه  نـه تنهـا در سـاختن 
دارو تقلب هاي زيادي مي آنند و آال  مــيزان توليـد مـواد  مضـر بـراي 
سال متي انسان توسط آن ها بيـش از داروهـاي مـورد نيـاز اسـت . بـه 

ــي بـايد   نظر من جامعه ي بشري را به  سال ح دانش  بهداشتي و داروئ
مجهز نمود تا جلوي اين سود جوئي ها گرفته شود. ما يك ان. جــي او 
داريم آه براي اين هدف تال ش مي آند و با ســاير پزشـكان بـي مـرز و 

همكارانمان  آه بر  همين اساس در گوشه و آنار جهان  آار مي آنند  
ارتباط داريم و مي خواهيم آه داشته باشيم. 
-  در رابطه با گلوبال مارش چه مي آنيد؟ 

ـــو   - مـن از ديـر بـاز  عضـو بچـو پـان بچـو آنـدوال ن بـوده ام  و  عض
شـوراي  جمـع آوري آمـك مـالي و راه انداختـن آآسـيون هـا و آمپيــن 

هاي  جمع آوري  اين آمك ها  در رابطه با اين تشكيال تم. 
- براي خواننده گان داروگ چه پيامي داريد؟ 

همه ي زنان بايد  تحصيل آرده بوده حق  تحصيل داشـته باشـند. بـايد 
حقوق خودشان را بشناسند. بايد مراقب خودشان باشـند و بهداشـت و 
سال متي شان را راعايت آنند.  زنان بايد  رمـز و راز نهفتـه در درون 
مسائل خانواده گي را  تا آن جا آه به مســئله ي زن بـر مـي گـردد  از 
ديدي باال  و با دانش  آافي نگـاه آننـد.  ريشـه ي اجتمـاعي و پايـه ي 
اصلي اش را  بشناسند و در برابر آن تسليم نشوند و آزرده و افســرده 

نگردند. 
- متشكرم  تورنا جان و برايتان آرزوي موفقيت مي آنم. 

- من هم متشكرم در ضمن  هانطور آه به شما  قـول دادم بعنـوان يـك 
پزشك آماده گي آامل را بـراي  پذيرائـي و  راه انداختـن آمپيـن بـراي 
ــوري آـه باشـند چـه بـه  ورود همكاران ديگرم به هندوستان از هر آش
ــا و سيسـتم پزشـكي اش ، چـه سـنتي و چـه  منظور آشنائي با آشور م
مـدرن. و چـه بـه منظـور  آمـك بـه واآسيناسـيون و  درمـان آودآـــان 

آارگر  را دارم و  از آن استقبال مي آنم. 

 

 Bal Ashram بال اشرم چيست؟
سفر اول 

  آنگره تمام شده بود و آار هاي ديگر ما شروع. دلـم بـراي بچـه هـا 
ــا آـار هـا هـم مهـم بـود.  تنگ بود. دلم مي خواست هنوز هم باشند. ام
ــا محـل هـاي زندگيشـان بـر گشـته بودنـد.  بچه ها همه  به خانه ها و ي
"سومان" و چند تا  ي ديگر هم آه به همراه آاي ال يــش بـه نيويـورك 
ــه سـازمان ملـل بـبرند. مـن هـر  رفته بودند آه  قطعنامه ي آنگره را ب
ـــم  روز بـراي آـار  بـه دفـتر  گلوبـال مـارش در دهلـي مـي رفتـم. و دل
ــت خودتـان را  همينطور تنگ بود. تا اين آه  يك روز سومدآ به من گف
حاضر آنيد مي خواهيم به  " بال اشرم" برويم.  مـن قبـال  گفتـه بـودم 
ــت نپـالي  آـه  آه مي خواهم به مراآز توانبخشي سر بزنم.  با دو دوس
يكي شان تازه از  زندان  آزاد شده بود- او  را به جرم تال ش و فعاليت 
در جنبش آارگري و آمك به بچه ها  دستگير آرده بودند-  و  دوســت 

ديگـر داروگ  و چنـد نفـر ديگـر راه افتـاديم. غـروب بـود آـه حرآـــت 
آرديم.  من خيلي خسته بودم. ٥ ساعت هم راه داشــتيم.  بعـد از آمـي 
صحبت و شوخي و خنده در ماشين خوابم برد.  بيدار آه شــدم داشـتيم 
مي رسيديم. هنوز  هم درست نمـي دانسـتم داريـم بـه آجـا مـي رويـم. 
دوست فيلميردارمان به من گفت: حيف آه خواب بودي. اينقدر منظــره 
ها  زيبا بود.  دم در آهني بزرگي ايستاديم. در بـاز شـد و ماشـين  بـه 
داخل باغ رفت  به محض وارد شدن   خواب از ســرم  پريـد. واي چـه 
باغي! چه زيبا! چه درخت آاري هائي ! عجب باغبــان مـاهري داشـته 
ــود.  اين باغ.  بوي عطر ياس و شب بو و گل سرخ همه جا را گرفته ب

عطر درختان ليمو . 
 به آال چيقي  آه از طاق ياس سپيد درست  شده و  يك پلــه مـي خـورد  
ـــدم. خيابــان آشــي هــاي بــاغ و   و  سـطحش موزائيـك  بـود خـيره ش
ــا دور ايـن بـاغ را آـوه  درختكاري ها  حواسم را پرت آرده بود. دور ت
ــود. بـه  هـر حـال بـه طـرف  هاي پوشيده از درخت و بوته فرا گرفته ب
ــش  اتاق هايمان آه از قبل براي مان آماده شده  بود رفتيم . تابلوئي فل
ــود راه مـا را نشـان مـي داد.  مانند آه بر پايه اي  چوبي آوبيده شده ب

ــي   اتاق مهمان ها. فهميدم آه مهمان به اينجا  زياد مي آيد. راهنما وقت
آه  از  پله هاي يك ساختمان آه با موزائيك هاي سفيد فرش شده بود  
باال  مي رفتيم گفت: اين جا خواب گاه بچه هاســت. فـردا آن هـا را مـي 
بينيـد. بچـه هـا؟؟ ديگـر  واقعـا خـواب از ســـرم پريــد. امــا بــايد مــي 
خوابيديم. صبح زود ساعت  ٥ از خواب بيدار شدم. پرنده ها آن چنان 
شلوغ آرده بودند آه انگار بهار است. از پله هاي ساختمان آــه پـائين 
آمدم و  وارد جاده باغ خاآي آه دو طرفـش را  بـه دقـت  سـنگ چيـن 

آرده بودند گشتم دسته اي طوطي از باال ي سرم پـرواز آـرد.   رد آـه  
ــل هـاي  عجيبـي ايـن  مي شدم. نگاهم به درخت ها خيره ماند. عجب گ
جا بود.  غرق حيرت شده بودم. چه گلي  عين گل سـر دخـتر بچـه هـا 
ــايد بـه خـاطر هميـن  بـه گـيره هـاي مـو، گـل سـر مـي گوينـد؟  بود. ش
گلبرگهاي  پهن و قرمز، پرچم زرد و رشته هاي ابريشم مانند قرمز از 
ــانند پيـش خـودم و  آن  آويزان . درست مثل يك گل سر. گفتم ابريشم م
يك دفعه فكر آردم خب پس اين گل ابريشم است ديگر. گل ابريشم هاي 
زرد آوچكي را آه به بوته بودند و شكل گل ميمـون  قبـال  ديـده بـودم. 
اما درخت به اين بزرگي؟ با اين گل هاي  زيبا هــم يعنـي ابريشـم بـود؟ 
هنوز از اين  تعجب  نگذشته بودم آه به درختي رسيدم آه بوي عســل 
تازه مي داد. دور و برم را نگاه آردم. نه! اشتباه نمي آردم گل هــايش 
را بو آردم. عسل بود. گل هايش  شيپور هــاي  آوچـك زرد نـه! بهـتر 
بگويم زنگوله هاي زرد ليموئي  بود آه  بوي عسل مي داد. با خـودم 
ــل مـي دهـد؟ و  گفتم : حتما اين هم گل عسل است. نكند اين درخت عس
ــم آـه  عسـل چگونـه درسـت مـي  خنديدم چون من هم مثل شما مي دان
شود. اما نگاهم به پيله هاي افتاده به روي زمين افتاد. و فهميدم ايـن 
ــه آـرم هـاي ابريشـم در آن خانـه دارنـد. بـه  بايد درخت ابريشم باشد آ
درخـت سـال م آـردم و گفتـــم زنــده بــاد شــما از آشــنائي تــان  واقعــا 
خوشبختم. شما هم بوي عسل مي دهيد و هم پروانه هاي زيبا پرورش 
ـــان  مـي دهيـد؟  نسـيمي وزيـد. برگهـاي آويـزان و سـوزني درخـت  تك
خوردند و سرش را خم آرد يعني آه بعله. نسيم آه وزيد بوي تازه اي 
آمد. بوي بهار نارنج اما آمي تند تر،  رويم  را آه  بر گرداندم درختي 
را ديدم آه عين نارنج بود. درخت ترنج بود با گل هائي عين نـارنج و 

ـــم   پرتقـال آـه دمگلبرگهـاي نـارنجي داشـتند و يـك نقطـه ي نـارنجي ه
ــه! از ايـن گـل  وسطشان بود. خنديم. سال م دادم و بال فاصله فكر آردم ب
ها چه گردنبند  زيبائي مي توان با سوزن و نـخ  درسـت آـرد.  دسـت 
بكار شدم و  شـروع آـردم بـه جمـع آـردن گـل هـائي  آـه روي زميـن 
ريخته بود. بادي وزيد و صداي حرف آورد. ساعت ديگر شــش و نيـم 
صبح شده بود. به طرف صدا رفتم. مي دانيد؟ چي ديدم؟ بچه ها را آه 
ــرالAmral را  داشـتند باغبـاني مـي آردنـد.qnsio "آنسـيو" و" ام
ديدم. سال م دادم. بطرفشان دويدم. گوينGowin دوست خوب مـا آـه 
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ــاله بـود.  در  طول آنگره مدام او را در حال فعاليت مي ديديم و ٢٢ س
صدايم زد سال م داد.  گفتــم:  Mr. Gowinمسـتر گويـن، همـه او را 
ــم بـا  مستر  صدا مي زدند.  مي شود به من آمكي بكنيد؟ من مي خواه

اين بچه ها مصاحبه آنم. شما ترجمه آنيد؟  گفت بعله  البته. بچه  هـا  
دورمان حلقه زده بودند. و دانه دانه با  مشتهاي آوچكشان آه حاال  از 
گل هائي آه ديده بودند من جمع مي آنم  پر شـده بـود بـه  طـرف مـن 
ــن مـي دادنـد مـن هـم آن هـار پـِر شـالم مـي  مي آمدند و گل ها را به م
ريختم آه روي لباس هندي ام داشتم. بعدا  سومدآ به من گفت اين گـل 
مصرف داروئي دارد. و براي درد هاي رماتيسمي خيلي خوب است از 
آن جا - هندوستان_ به خارج صادر مي شود بـراي تهيـه دارو.  بچـه 
ــر آـرده بودنـد شـايد مـن  ايـن گـل هـا را بـراي درد پاهـايم مـي  ها  فك
خواهم آه در روز هاي آنگره ديده بودند آـه ورم مـي آنـد. بـه گويـن 

گفتم شروع آنيم؟ 
و قلم و آاغذي را آه براي نوشتن خاطرات، صبح زود از اتاق با خود 
آورده بودم  آماده آردم. مصاحبه و شرح حال بچه ها را   در صفحات 
بعدي مي بينيد. اما من از  گوين  پرسيدم" اين بچه ها چرا؟ صبح بـه 
ــن. خنـده  اين زودي آار مي آنند؟ آن هم باغباني؟  خنديد. گفت :  آفري
ــتر چـون فرزنـد اول  ام گرفت من  همسن مادرش بودم شايد آمي بزرگ
ــاله اسـت.  و او مثـل  ايـن آـه بچـه اي  آوچـك را آـه  خود من ٢٦ س
زبان باز آرده باشد تشويق مي آنند با خوشحالي و ذوق به مـن گفـت 
آفرين آه اينقدر به آار نكردن  آودآان حساسي  امــا. اوال  آـه مـا آـار 
هاي سخت باغباني را به بچه ها نمي دهيم.  اما اين باغ را مـي بينـي 

(. خيلي بزرگ بود .) خيلي. روزي آه ما  بـه ايـن جـا آمديـم ايـن جـا  
بيابان بود. همه ي اين درخت ها و گل ها را  بچه ها آاشته اند.  ايـن 

سرگرمي شان است و شروع آرد: 
اين جا مرآز توانبخشي به آودآان رها شده از آار است.  اين بچه هــا 
اين جا بطور موقت مي مانند. شش ماه.  و مدرسه مــي رونـد مدرسـه 
ي غير فرمال. چون اآثر اين بچه ها از  آودآي به مدرسه نرفته اند و 
براي شان سخت است آه مستقيم  به مدرسه ي فرمال بروند. اين بچه 
ـــاي  هـا بعضـي هاشـان از سـه سـالگي در معـادن سـنگ و  آارگـاه  ه

قاليبافي آار آرده اند و هنوز آثار  شكنجه هاي روحي و جسمي را بر  
بدن هاي  نحيف و رح هاي لطيفشان دارند. آار  با گل و گياه  وديــدن 
ــه  ثمـر آارشـان آـه گـل هـاي زيبـا و  ميـوه هـاي خوشـمزه اي سـت آ
ــد. بـه آن هـا آرامـش مـي دهـد.  خودشان آاشته اند و محافظت آرده ان
جدا از باغباني ما آارهاي  خياطي . نجاري و آهنگري را هم  اين جــا 
ــي پردازنـد. امـا  داريم بچه ها در آار گاه به  درست آردن آار دستي م
ــايد صبـح هـا آبيـاري  چرا؟ صبح زود؟ نه فقط به خاطر گل و گياه آه ب
ــا. ايـن هـا بعـد از خـوردن  شوند. بلكه به خاطر حفاظت بچه ها از گرم
صبحانه  به خواب گاه مي روند و يكي دو ساعت استراحت مي آنند يا 
مي خوابند تا آال س هايشان شروع شـود. معلـم  مدرسـه بـه جمـع مـا 
اضافه شد.  و توضيح داد آه بچــه هـا معلـم هـاي متعـددي دارنـد و او 
ــات. علـوم. بهداشـت زبـان  مسئول آموزشي  بال اشرم٠  است. رياضي
انگليسي. حقوق آودك،. ممنوعيت آار آودك، حقـوق بشـر  و ادبيـات 
به آودآان آموزش داده مي شود. شيمي و فيزيك هم. و تارخ فلسفه و 
دين هم بزبان ساده. براي  آشنائي آودآان  معلم مـي گفـت" ايـن ال زم 

است. چون هندوستان آشور چند ديني اســت. بـراي اينكـه بچـه هـا را  
از پيشدواري هاي عامـه آـه آن هـا هـم از آن در امـان نمـانده انـد در 
ــب . رنـگ پوسـت  آوريم و بگوئيم  آه ما همه برابريم . جدا  از . مذه
و جنسـيت. اول  مختصـري از خـود ديـن هـا و نقـاط منفــي يــا مثبــت 
ــراي بچـه هـا  مـي گوئيـم. امـا آـال س هـاي  مشترك در همه ي آن ها ب

ديني ما بســيار محـدود و آوتـاه مـي باشـند. بيشـترين وقـت را صـرف  
خوب خواندن و نوشتن. فيزك و رياضي و  بحـث هـاي اجتمـاعي مـي 

آنيم. 

ــخ و   براي خوردن صبحانه صدايمان زدند من به خياط خانه رفتم آه ن
سوزن قرض بگيرم.  براي گردنبندم. در راه رفتن به سمت محــل غـذا 
خـوري و سـالن غـذاي بچـه هـا بـا  آشـپز آشـنا شـدم آـه آقـاي بســيار 
شريفي بود و بهترين غذا ها را هم براي بچه ها مي پخت. داشتم مـي 
ــودم گلـي را  رفتم آه نمي دانيد چي ديدم. چيزي را آه ٢٥ سال نديده ب
آه خيلي دوست دارم و فكر مي آنم از زيباترين گل هاست. گل انار را. 
باغ  پر بود از درخت انار. پاپايا. موز.  پرتقال. ليمو.  ســيب. انگـور. 
و همه چه تميز و خوشگل.  موقع صرف صبحانــه گردنبنـد گلـي ام را 

ــراي   به گردن داشتم بچه ها خنديدند. سومدآ گفت گل  هاي قشنگ تر ب
گردنبند هست. به تو مي دهم. 

ــدن باغبـانك هـاي آوچـك  رفتـم ايـن بـار  صبح زود روز بعد  باز به دي
ــان را  بچه ها به محض ديدن من به طرفم آمدند و قسنت پائيني بلوزش
مثل دامن  تا آرده بودند و غرق گل هائي بود آه براي گردنبند درست 
آردن من آورده بودند، به من دادند. بعضي ها گل در مشت بطرفم مــي 
آمدند و بعضي ها  مثل آنسيو و رمل ال آمار  دامـن پـيراهن هايشـان 
ــه هـا  پرسـيدم پـس آـو  را  پر آرده بودند. از معلم موسيقي و هنر بچ
دختران؟ چرا  اين جا نيستند؟ گفت: ما اين جا در جي پور دختر نداريم 
ــاي ديگـر  دخـتران هـم  در  مراآـزي  ١٠٠ پسر  داريم اما در ايالت ه
اين  گونه به همراه پسران نگه داري مي شوند و زيــادند. گفتـم چـرا؟ 
ـــتران  امكانــات  ايـن جـا دخـتر نيسـت؟ گفـت : چـون نگـه داري از دخ
بيشتري مي خواهـد. هـر چنـد مـردم ايـن دهكـده  بچـه دوسـتند و ايـن 
 child freindly  (ـــي روسـتا  جـز.و  روسـتا هـاي  (چيلـد فريندل

vilages اسـت. امـا  خطـر تجـارت آودآـان بـه خصـــوص دخــتران.  
وجود افكار عقب مانده در باره ي دختران و عدم داشتن امكانـات ال زم 
از قبيل خواب گاه و توالت هاي تميز و آافي بيش از اين ها آه داريم، 
دليل نبودن دختر در اين مرآز اسـت. امـا در آينـده ايـن جـا هـم داراي 
خوابگاه دخترانه مي شــود.  مشـغول حـرف زدن بوديـم آـه پـابي جـي 
سومدآ ما را صدا زد  بچـه هـا رفتنـد آـه لبـاس هـاي تمـيز بپوشـند و 
موهايشان را شانه بزنند مراسم صبح شنبه شروع مي شد. شنبه هاي 
ــدو"  بـا ريختـن  بـرگ گـل بـه  هر هفته  طي مراسمي نيمه مذهبي"هن

سرو رو و انداختن حلقه ي گل به گردن بچه ها  تولد  هر چند تا را با  
ــراي بچـه هـائي آـه هرگـز  هم جشن مي گيرند. مراسم ساده است اما ب
ــا جـز  آسي  برايشان تولد نگرفته است  و بعضي هاشان  از بزرگتر ه
آذار نده يده اند ، بسيار شادي آور است. مي درخشند. حــس غـرور و 
شخصيت مي آنند. وقتي آه آن ها نشسته اند و بقيـه برايشـان سـرود 
تولد مي خوانند و  برويشــان بـرگ گـل مـي ريزنـد، چهـره هايشـان از 
شادي برق مي زند. چنين درخششي را  در تاج هيچ پرنسي نمي توان 
ديد.  بعد رقص و آواز شروع مي شود و  اول شيريني در دهــان بچـه 
هائي آه تولدشان است گذاشته مي شود و بعد  همه صف مي آشند و 
موقع بيرون رفتن  از  محوطه ي معبد مــانند آـه از سـنگ موزايـك و 
ــه بـه مدرسـه مـي  مر مر سفيد است و قرار است خوابگاه بچه هائي آ
روند بشود.  بيرون مي آيند، بايد دهنشان را باز آنند آه  سومدآ مدير 
بال اشرم در دهانشان شيريني تولد دوستانشان را بگـذارد. او بـا ايـن 
آار آنترل مي آنند آه ببيند آيا خوب مسواك زده اند؟ ايـن مراسـم هـر 
ــا  از بچـه  شنبه برگذار مي شود چون  هر هفته خال صه تولد يكي دو ت
ــز  هاست. من در و تاي  آن شرآت داشتم يكي مال پسرآي بود آه هرگ
برايش آسي تولدي نگرفته بـود. اينقـدر خوشـحال بـود آـه گريـه مـي 
ــا اجـازه داشـتند آـه بيشـتر  بيـدار  باشـند و  جشـن  آرد.  شب  بچه ه
ــتند روز يكشـنبه بخوابنـد.  داشتند چون مدرسه تعطيل بود و مي توانس
ــا خودمـان را معرفـي آرديـم . مـن از  در مراسم شان شرآت آرديم . م
داروگ برايشان گفتم آه ا ز آن ها مي نويسـد اينقـدر خوشـحال شـدند 
آه برايم آف زدند و من ا زخوشـحالي  گريـه ام گرفـت. مـن گفتـم  دو 
دختر دارم  و دوست فيلمبردارمان هـم گفـت آـه دو بچـه دارد و دلـش 
مي خواهد آه بچه هايش آن ها را ببيند. براي او هم خيلي آــف زدنـد. 
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رقص شروع شد ما رقصيديم  پسرآي آه صبح  در  بلوزش گل ريخته 
ــرا بـه رقـص دعـوت آـرد. او رمـرل  بود و براي من جمع آرده بود. م
آمار است و من اال ن مادر  معنوي اويم. پسر من است چــون  مـن بـه 
او مثل يك دوسـت قـول داده ام آـه آمكـش آنـم . او مـي خواهـد دآـتر 

شود. و براي اين احتياج به آسي دارد آــه بعـد از تمـام شـدن دوره ي  
ــال ، مخـارج تحصيلـش را  توانبخشي اش  و رفتن به مدرسه هاي فرم
بپردازد  و من اين مسئوليت را پذيرفتــم.  رمـل ال در طـول رقـص بـه 
من حرآات رقص محلي خودشان را ياد مي داد و اين براي من بســيار 
ــال  چوپـان بـوده اسـت. مـي دانيـد چـه  جالب بود. او ده ساله است و قب
چيز برايم جالب بود؟ بچه ها؟  اين آودآان اصال  به هم حسـودي نمـي 
ــان بـاعث شـادي جمعـي اسـت.  همـه بـراي او  آنند موفقيت هر آدامش
خوشحال بودند  و به خاطرش رقصيدند. خنده هاي صميمنانه و از تــه 
دل آنسيو و بقيه ي بچه ها به خاطر دوست شان همبســتگي و رفـاقت 

آن ها را آه مثل باغي آه گل آاريش آرده اند با صفايند نشان مي داد. 
اين بچه ها واقعا بهشت روي زمين را درست آـرده انـد.  بهشـتي آـه 
فرشته هايش، خيالي نيست و واقعا اگر به هدفشان برسند  سعادت آل 
بشريت را تامين خواهند آرد. اما  اين بچه ها هنوز آمبود هاي زيادي 
دارند. ما آه آن جا بوديم قرا ر بود ساختمان  آتابخانـه شـان  شـروع 

شود.  اما به آزمايشگاه و خواب گاه هاي بهتر نيا دارند.  
در اين دو سفر آه من به بال اشرم آردم  عزيزترين  خاطرات زندگيـم 
را فراهم آردم. و   قيمتي ترين هديه ها را گرفتم. گردنبندي  پسـرم و 

دوستان ديگرش آه همه پسر هاي من هستند بــه گردنـم آويختنـد، آـه  
ــر فروشـي و در هيـچ آجـاي جهـان  رنگ و تاال لواش را در هيچ جواه

نمي توان يافت.  

 

سفر دوم 
سفر دوم من بود اين بار با اتفاق آايال يش. ويني.  عكاس حرفه اي و 
بسيار ماهر گلوبال مارش آه از  فعالين هم هسـت. سـومدا، و دوسـت 

فيلمبردا رمان آه همراه داروگ بود و دآتر تورنا به اين سـفر رفتيـم.  
اين بار صبح راه افتاديم و من توانستم تمام منظره هاي زيبائي را آـه 
ــواب بـودم نديـده بـودم  واقعا به رويا شبيه بود  و دفعه ي اول چون خ
ببينم. هزاران نوع درخت در طول راه.  نيلوفر هاي صورني بر ســطح 
آب. جاده هاي جنگلي و بوي دهكده. گوسفند هاي  زيبائي آه اول فكر 
ــفيد  آردم نقاشي شان آرده اند.  چون قهوه اي، حنائي، خاآستري ، س
و سياه بودند اما نه ساده. طرحهاي راه راِه ببري، خال خاِل پلنگـي و 
هزار جور ديگر داشتند. يكي از آن ها  تمام بدنش سفيد بود. يك جــاي 
بدنش يك مربع سياه، وسط اين مربع يك مستطيل سفيد و داخل آن  يك 
دايره ي سياه. پيشاني اش هم سياه بود و يــك خـال سـفيد بـر رويـش. 
ذوق آردم. عجب به قول بچه آوچولو ها: ببعي هائي.! ببعي پلنگي تا 
حاال  نديده بودم. ببري هم نه!  رودخانه.  و مرداب ها ، آوهاي سر به 
فلك آشيده همه چيز واقعا  زبيا بود. در طول راه ما  با آايال يش حرف 
ــه در بـزرگ  مي زديم بر سر برنامه هاي  آينده ي حرآتمان.  باز هم ب
آهني رسيديم. در باز شد. ماشين آه به داخل رفت بچه ها همــه شـعار 
گويـان  بطـرف ماشـين دويدنـد. آـايال يش بـا مـا بـود  و بچـه هـا مـــي 
دانسـتند آـه او از سـفر  نيويـورك، اجـال س سـازمان ملـل بـراي بــردن 
قطعنامه و سفر پرتقال آنفرانس  جلوگيري از تجارت آودآان بر گشته 
است. از ماشين پياده شديم. دست هاي آوچــك بـراي فشـرده شـدن بـه 
طرفمان دراز شد. من  پسرم، رمل ال را نديديم. بچه ها صدايش زدند. 
پيراهن نوي به تن داشت و صورتش از شادي برق مي زد.  بغلش آه 
آـردم آنسـيو از تـه دل مـي خنديـد . بچـه هـا دوطـرف آـايال يش قـــرار 
گرفتند اول شعار دادند. بعد من ديديم آه آايال يش به زبان هنـدي چـيز 

ـــيزي را مــي گوينــد. از وينــي  هـائي مـي گويـد و آن هـا در جـواب چ
پرسيدم. چي مي گويند؟  گفت: مي پرسد بچه ها  ناهار چي بايد باشد؟ 
اين ها مي گويند: برنِج خـوب. مـي دانيـد  هندوسـتان  يكـي از مراآـز 
ــياري از ايـن بچـه هـا تـا قبـل از آزاد شـدن  برنج آاري دنياست اما بس
ــار برنـج نخـورده بودنـد. و پلـو را خيلـي دوسـت دارنـد.  شان حتي يكب
ويني ادامه داد  : مي پرسـد ديگـر چـه؟ مـي گوينـد: سـبزيجات مفيـد. 
ديگـر؟  لبنيـات. ميـوه. مـي پرسـد: از همـه مهمـتر چـي؟ مـي گوينـــد: 
بستني.  مي پرسد : بعـد چـه آـار بـايد آـرد؟ مـي گوينـد : بـازي، چـه 
بازي؟ آريكت. فردا چي؟ مي گويند  مدرسـه. هميشـه امـا چـه آـاري؟ 

مي گويند مبارزه. براي چي؟ ممنوعيت آار "ما" و درس و بازي. 
بعد از آن ما ديگر بچه ها را نديديم. چون آار داشــتيم بـايد بـه  حـرف 

ها و قرار هايمان مي رسيديم. بعد از ظهر آاي ال يش را تنها گذاشتيم.  
آه استراحت آند و ما به  گردش رفتيم. از روز اول مــن مـي خواسـتم 
آه به باال ي آوه بروم. اما نشـده بـود. رفتيـم  بـا ماشـين تـا پـاي آـوه 
رفتيم. چشمه اي از زير سنگ ها مي جوشيد و بر سطح  آبـي آـه بـه 
صورت استخر بزرگي  در آمده بــود و  پوشـيده بـود از برگهـاي سـبز 

ــا   نيلوفر هاي آبي. با خودم گفتم :آب سبز نديده بودم تا به حال. بچه ه
آب تني مي آردند. از آوه آه باال  رفتيم ميمون ها را ديديم آن جا معبد 
ميمون ها بود. بچه هايشان را شير مي دادند.  ميمون هاي خاآســتري 
سفيد آوچكي بودند آه بجه هايشان عين ميمون اسباب بازي ها ريـزه 
بود. اينقدر خوشگل بودند و حرآاتشان به حدي خنده آور بود آــه مـن 
غرق آن ها شده بودم. غـير از ميمـون هـا  آـه بـر روي تختـه سـنگ 
بزرگي  مي سريدند و باال  پائين مي جهيدند. طاووس زيبائي نشسته و 
ــته طوطـي پريـد  پر هايش را جمع آرده بود.  از باال ي سرم باز يك دس
ــود. از پروانـه آـه نگوئيـد  اين بار طوطي قرمز و آبي هم قاطي شان ب
ــگ هـاي قشـنگي. از بـاال ي  پر بود از پروانه هاي رنگي آن هم چه رن
آوه تمام منظره پيدا بود و ما بال اشرم را  مي ديديم آه چقــدر بـزرگ 
ــه بـا آـاي  بود. برگشتيم بنا و معمار آمده بودند براي ساختمان آتابخان
ــود  ال يش حرف بزنند. آدم خوبي  ٢٠ هزار دال ر به بچه ها هديه داده ب

ــد بـا ايـن پـول  يـك آتابخانـه ي  درسـت و حسـابي   و آن ها مي خواهن
بسازند. شب بعد از خوردن شام ما بزرگتر ها  اول آمي به حرف زدن 
پرداختيم . بعد  بيرون آمديم براي تماشاي  آســمان. و مـي دانيـد؟ مـن 
براي اولين بار در عمرم ستاره ي سرخ را ديدم. واقعـا  سـرخ بـود و 
به زيبائي بر دامنه ي پر ستاره ي آسمان آـه انگـار منجـوق دوزيـش 
آرده بودند  و از شدت آبي بودن و  زال ل بودن  حتي در شب هم سياه 
نبود بلكه صورمه اي بود، مثل  ياقوتي بي نظير مي درخشيد. زير گــل 
ــرد  نشسـتيم و دوسـت  هاي ياس در صندلي تاب مانند آه حرآت مي آ
ــداي بسـيار  عـالي اي  همراه داروگ آه اسم او هم سوسن است. و ص
دارد برايمان ترانه مي خواند. ترانه و شعر خوانديم  و به  سـتاره هـا 
نگاه آرديم، راه شيري آامال  معلوم بود واقعـا در ايـن آسـمان از فـرط 
ــود. امـا مـن  ستاره جاي سوزن انداختن نبود.خوابيديم ساعت ١ شب ب

باز ساعت ٣ شب بيدار شدم و رفتم آه ستاره ها را ببينم. از تماشـاي  
ستاره ي سرخ سير نمي شدم.  بوي گل، صداي زنجره هــا، و  چهچـه 
ــن دنيـا  آـه از دسـتش بـه خـاطر بـدي  هـايش  ي پرنده گان مرا از  اي
عصبـاني ام دور آـرد. و بـه يـادم آورد آـه:. طبيعـت زيباسـت. بســيار 
زيبا. زندگي زيباست و مـا بـايد بـراي بهـتر شـدن ايـن دنيـا بـه خـاطر 
دوستان آوچكمان و همه ي مردم جهان.  هر آاري آـه از دسـت مـان 

بر مي  آيد بكنيم.  
صبح زود مشغول آماده شدن  براي صرف صبحانه بودم آــه  رمـل ال 
و  آنسيو  و موهان. سر زده وارد اتاق شدند. رمرل زيباترين گردنبـد 
دنيا را  گردنبندي از گل هاي  قرمز شقايق مانند. زرد، سفيد، صورتي 
ــون  آه به طرز بسيار زيبائي آراسته شده بود به گردنم آويخت. دلم  چ
آبوتر در سينه بناي   تپيدن آرد.  احسـاس آـردم  تـب آـرده ام. نمـي 
دانستم چه بگويم؟ مي خواستم بپرسم چرا؟ براي چه؟ من  محق چنين 
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هديه و  پاداشي شده ام؟ مگر من براي  تو چه آرده ام؟ آه خنده هاي  
ـــل  آــه مــي  شـاد آنسـيو، چشـمان  غـرق محبتـش و شـرم زيبـاي رم
خواست  گردنبند را به گردن من بياويزد امـانم نـداد خنديـدم از تـه دل 

مثل خودشان  مي خنديم و با خوشحالي و غرور آودآانه گردنبنـدم را  
به همه نشان مي دادم.  موقع رفتن هم  دومين  و سـومين  هديـه بـي 
نظير زندگيم را دريافت داشــتم ايـن بـار آخـر بـود آـه در ايـن سـفر مـا 
يكديگر را مي ديديم  و من بايد به  اروپا  بر مي گشتم.  بچه ها دورم 
حلقه زدند دم در ماشين.  ٨ بچــه ي تـازه وارد آـه  از روز  پيـش بـه 
جمع آنان اضافه شده بودند. سليم و محمد حســين  هـم دو آـودك تـازه 
وارد آه اينقدر آوچك بودند آه دوست فيلم بردار  ما  با تعجب از مـن 
ـــرده انــد ؟ ايــن هــا آــه خيلــي  پرسـيد: يعنـي ايـن هـا هـم آـار مـي آ

ــد. مـن پرسـيدم محمـد حسـين و سـليم اسـم هـاي   آوچولويند،. هم بودن
مسلماني  اند مگر نه؟ بچه ها برايم آف زدند انگار آه مــن بزرگـترين 
دانش دنيا را دارم . آن دو بچه  به طرف من آمدند. يك شـبه در جمـع 
دوستانشان و با اطال عاتي آه از هم سرنوشتانشـان در بـاره ي محيـط 
ــد ازشـان آـار بكشـد  جديد و اين آه قرار نيست آسي آن ها را آتك بزن
بلكه خوب  غذا مي خورند بازي مي آنند. مي خندند. مي رقصند. آواز 
مـي خواننـد و از همـه مهمـتر درس مـي خواننـد و ديگـــر هرگــز ال زم 
نيست آه آار آنند گرفته بودند.  چنان سر زنده و با نشاط شــده بودنـد 
آه  باور آردني نبود. ديدن قيافه هاي رنجور و پكر آن ها شب قبل ما 
را ناراحت آرده بود. اما هديه ي دوم مــن ايـن نبـود." سـومان" بـود. 
سومان  ١٣ ساله و يكي از نماينده گان  آنگره آه به نيويـورك رفتـه 
بود.  با خنده و هيجان به من ياد آوري آـرد: يـادت هسـت مـن. تـو و 
آنسيو. آن شب در  طبقه ي وسط آن  ســاختمان گـير آـرده بوديـم؟  و 
نمي دانستيم آه  از آجا بايد بر گرديم؟ ما ترسيده بوديم و تو  با خنــده 

ــبر زندانـي؟  آهـاي پـري هـاي   مي گفتي" ٣ گلول بال مارش و چيلد لي
زيباي گلوبال مارش بيـائيد ايـن دو پرنـس را نجـات دهيـد؟ و مـرا آـه 
دوستشانم؟ نا گهــان بيـادم آمـد. چطـور مـن چنيـن چـيزي را فرامـوش 

آرده بودم؟ ما سه تا  آن روز آلي خنديديم و بيشتر از همه وقتـي آـه  
ــم بـه آن تكيـه  فهميديم دري را آه بايد باز مي آرديم و بيرون مي رفتي
داده بوديم. و غش غش مي خنديديديم. بچه ها  با شنيدن اين داســتان 
قاه قاه مي خنديدند. ديدن چهره هاي زيباي آن ها موقع خنده آه از ته 
دل بود  دومين هديه ي زيباي من  بـود. آـه مـرا  از خـود و همبـازي 
ــم . مـن  مي دانستند و سومين هديه ي من  هم اين بود: به بچه ها گفت
چيزي ندارم آه متاسفانه به رسم يادگــار بـه شـما بدهـم.  امـا دلـم مـي 
خواهد آه به من اجازه بدهيد آه شما را ببوسـم تـك تـك تـان را بـراي 
ـــن  خداحـافظي. بوسـيدن زيـاد  بيـن آن هـا رسـم نبـود. مـترجم گفـت م
خجالت مي آشم اين ها پسرند و پسر ها  خجالتي ترند در اين سن من 
اين را نمي گويم. اما سومان آه انگليسي مي داند و آنسيو هم  بــراي 
بچه ها گفتند و همه صف آشيدند براي  بوس.  آن هــم بـا خوشـحالي. 

من همه را بوسيدم و به بچه هاي بزگتر آه ١٧، ١٨ ساله بودند و ته  
صف  خجالت مي آشيدند جلو بيايند اما  از نگـاه شـان مـي شـد حـس 
آرد آه براي هر نوع محبت مادرانه و دوستانه اي  اشتياق دارند.گفتم 
بيائيد شما  فرزندان و بردارن من و از همه مهمتر رفقاي آارگر منيد. 
و آن ها را بوسيدم. اما هديه سوم اين بـوس هـا نبـود. بلكـه  پسـرآي 
ــه آن جـا آمـده بـود. دسـت مـرا آشـيد، صـورت  بود آه تازه روز قبل ب

شكال تي اش را دو چشم عسلي  غمگين و درشت و لباني  ترك خورده  
ــر مـي آـرد،  دسـت مـرا آشـيد و بـا  زيبا تر و در عين حال رقت آور ت
ــه مـرا يـادت  آنكه نمي توانست انگليسي  چيزي بگويد به من فهماند آ
رفته ببوسي و بوسيدمش. از آغوشم آه در آ مد  رويم را  از بچه هــا 
بر گرداندم آه اشكهايم را آه بي امان مي ريخت نبينند. تمام  طول راه 

ـــم   حلقـه گـل هـائي را آـه اول رمـرل و  بعـد بقيـه ي بچـه هـا بـه گردن
آويخته بودند. در دستم مي فشردم و تا  اروپـا  ايـن حلقـه گـل هـا آـه 

حاال  خشك شده بود همچنان به  گردنم بود. 

 موقع خداحافظي بچه ها دنبال ماشين ما مي دويدند و ســرود تحصيـل 
را مي خواندند و شعار ممنوعيت آـار آـودك را مـي دادنـد. بـه آن هـا 

قول داديم آه  به نزدشان بر مي گرديم.   
بعله بال اشرم ايــن اسـت. آـانون مرمـت خسـارت هـاي سـرمايه داري  
ــابي ايـن  نسبت به فرزندان طبقه ي آارگر بدست خود آارگران. توان ي
قديم آارگران آوچـك . امـا پيـش رو  و بـا هـوش.  بـه معنـي  تقويـت 
جنبش آارگري است.  پس  بال اشرم را قلب پر آار  جنبـش لغـو آـار 

آودك بايد ناميد. 

 

ترجمه ي يكي از بروشور هاي آنگره 
 از استثمار  تا تحصيل  

آار آودك چيست؟ 
ــار هـائي گفتـه مـي شـود آـه، از نظـر روحـي،   آار آودك  به آليه ي آ
جسـمي،  اجتمـاعي،  و اخال قـي  بـراي آودآـان خطرنـاك بـوده و بـــي 

رحمانه اند. نه همه ي  انواع آار.  بعضي آار ها  آسان اند و آودآان  
ــن شـده اي بـراي آسـب مهـارت  بـه آن مـي  به زمان هاي آوتا و تعيي
پردازند. به هر  تقدير،  اگر آاري مــانع تحصيـل شـود و  جلـوي رشـد 

توانائي هاي آودك را بگيرد آار آودك ناميده مي شود. 
ــار  زماني آه  مقوله ي آار آودك. اغلب  فقط به  آار آودآاني آه به آ
مي پردازند  اطال ق مي شود بايد ياد آور شد آه آار آــودك يـك مسـئله 
ــاز توليـد  ي شخصي نيست بلكه يك سيستم اجتماعي است آه توليد و ب
ــاعي ، اقتصـادي  و سيسـتم بهـره آشـي  مي شود و به وضعييت  اجتم
مربوط است. آودآاني آه به اين سيكل  شــوربختي مـي افتنـد از  حـق 
ــي نرمـال محـروم مـي  طبيعي و پايه اي شان براي تحصيل و يك  زندگ

گردند. 
٢٤٦ ميليون آودك آارگر در جهان وجود دارند آه به انواع آار هــاي 
سـخت و پـر مخـاطره مشـغولند.  يعنـي  ١ آـودك از هـر ٦ آـــودك در 

جهان. 
 سخت ترين نوع آار آودك." 
اين قسم آار بر دو نوع است: 

-   آودآان در آارخانه هاي خطرناك آار مي آنند . آازخانــه هـاي آـه 
مواد خطرناك شيميائي  توليـد مـي آننـد  ١٧١ ميليـون آـودك در ايـن 

عرصه در سطح جهان مشغول به آارند.  
- آار آودآان  ايـن نـوع آـار بال درنـگ بـايد  لغـو شـود. مثـل  سـرباز 
گيري اجباري، تجارت جنسي ، استفاده از آودآان در صنعت سكس  و 
ــروز در سـطح جهـان بـه آـار  در  آار برده گي.  ٤/٨ ميليون آودك ام

ــاي   اين عرصه ها مشغولند. در مجموع  ١٧٩ ميليون آودك به  آار ه
پر  مخاطره در سطح جهان مشغولند  يعني يك آــودك از هـر ٨ آـودك 

در جهان.  

٦  اسطوره در باره ي  آار آودك 
اسطوره ي اول:  آودآان بايد آار آنند. چون  فقر وجود دارد. 

اين آه آودآان بخشــا مجبورنـد بـه خـاطر فقـر خـانواده هـا آـار آننـد. 
مسئله ي آن چنان مهمي در آل وجود مقوله ي  آار آـودك نيسـت بـر 
معموال   فقر به عنوان يك  توجيه  براي آار آودك بــه آـار مـي رود و 
همزمان ميليون ها آودك در عرصه هاي آار پر مخاطره بـراي آن هـا 
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و سود آور براي صاحب آاران، به آار گرفته مي شوند. اين در واقـع  
مانند همان افسانه است آه مي گويد" : آا ر آودك تا ريشــه آـن آـردن 
ــر، وقتـي آـه فقـر  بـه عنـوان  فقر نمي تواند از بين برود. به هر  تقدي
عامل آار آودك برجسته مي شود روي فــاآتور هـاي ديگـر را در ايـن 

رابطه مي پوشاند 
يك فاآت واقعي آه  آمتر از آن اسمي برده مـي شـود   ايـن اسـت آـه 

فقر در اثر  به آار آشيده شدن آودآان به وجود مي آيد.  
وقتي آه آودآان شروع به آار مي آنند،  بي سواد مي مانند. آمــوزش 
نمي بينند.  از مهارت هاي ال زم بر خوردار  نمي شوند و سطح زندگي 
ها فراتر نمي رود.  فقير تر هم مي شوند.  سال متي شان به خطــر مـي 
افتد آارگران بزرگــتري آـه قربـاني بيكـار سـازي هـا مـي شـون،. اگـر 

ـــظ   آودآـان شـان بـه آـار گرفتـه نشـوند از شـانس  بيشـتري بـراي حف
ـــار ســازي آــارگران  آارشـان بـر خوردارنـد.  بديـن طريـق اسـت: بيك
بزرگتر، پائين بردن سطح معيشت خانواده ها و آار آــودك آـه فقـر را 
توليد مي آند و اين  دايره ي استثماري به چرخشش ادامه مي دهد.  

اسطوره ي دوم 
ما به دست هاي آودآان براي شكل دادن به ساختار اقتصـادي  خـانواده نيـاز 

داريم.  
از لحظه اي آه  بحث لغو آار آودك  مطـرح شـد عـده اي  شـروع بـه 
تكرار  اين مطلب آردند آه با  لغو آار آودك چه به سر خـانواده هـاي 
فقيري مي آيد آـه تنهـا نـان آوران شـان را از دسـت مـي دهنـد؟ بعلـه 
ممكن است بعضي خانواده ها  مدت آوتاهي  دچار وضع بدتري شــوند 

اما دراز مدت  لغو آار آودك به نفع تمامي خانواده هاست. 
جدا از اين  توقف آار آودك در جاهائي آه صــورت گرفتـه،  آن چنـان 
هم وضعيت خانواده ها را  دستخوش تغيير نكـرده آـه بعضـي هـا مـي 
ــان از  گفتنـد. چـون اسـاس ايـن آـار در آمـد ي هـم نـدارد. اغلـب آودآ
ــه آـار هـاي  آـم  خانواده هائي مي آيند آه يا والدين بي آار دارند يا  ب
در آمد و نيمه وقت مشغولند.آودآــان بـه آـار گرفتـه مـي شـوند چـون 

ــانواده هـا نيـاز   نيروي  آار ارزانتري اند. بنا بر اين به آار آودآان  خ
ندارند، بلكه استثمار گران  با بــي آـار سـاختن والديـن از نـيروي آـار 

ارزان آودآان سود مي جويند. 
اسطوره ي سوم. 

آودآان براي  انجام  بعضي آار ها مناسب ترند. 
 اين  اسطوره  سال هاست آه بعنوان عذري در بكار گيري و اســتثمار 
آودآان  بيان شده است. " انگشتان  ظريف:" به آن ها  امكان اين را 
ــزار هـاي ظريـف را بهـتر در  مي دهد آه گره هاي ظريف تر بزنند.  اب
ــه طريـق  دست بگيرند و...  يك تحقيق در هندوستان نشان داده است ب
علمي، آه آودآان فر شهاي هاي بهتري از بزرگتر ها نمي بافند. به و 

يژه در رابطه با طرح هاي  پيچيده تر .  
اسطوره ي چهارم 

آار آودك براي رشد آشو ر هاي غير پيشرفته ضروري است. 
ــه  تاريخ نشان داده است در دنيائي آه علم و تكنولوژي تا اين حد رو ب
پيش است  سو استفاده از آار آودآان در آشورهاي غير پيشرفته بـه 
فقر اين آشور ها مي افزايد. چرا آه با  به آار گرفته شدن آودآان آل 
يك ملت بي سواد  مـي شـود و از رشـد و تكنولـوژي عقـب مـي مـاند. 
ــو آـا آـودك متقـابال  بـه  ايـن رشـد مـي افزايـد وآاينـده ي  تحصيل و لغ

ـــن مــي آنــد.   بـيرون آمـدن ايـن آشـور هـا را از دايـره ي فقـر  تضمي
تحصيل قلب  تكامل اســت  تـا ز مـاني آـه آودآـان آـار آننـد و از حـق 

طبيعي شان براي تحصيل محروم شوند، اين فقر وسعت مي يابد. 
اسطوره ي  پنجم  

آار آودآان براي  دانش و  آار آئي  آن ها مفيد است.   
ميليون ها آودك آارگر  توان جسمي و روحي شـان را  در طـول روز 
هاي آار از دست مي دهند و رشدشان متوقـف مـي شـود  مدرسـه بـه 
آودآان فقط مهارت شغلي در آينده را نمي آموزد  و نبايد بياموزد آـه 
از طريق آار آردن جبران شود. مدرسه مي توانـد و بـايد بـه آودآـان 

زندگي اجتماعي و  علم  را بياموزد.   مدرسه همچنين  حقوق آنـان را 
به آن ها مي آموزدو بايد بياموزد و پتانسيل  شان باال  رود.  

يك تحقيق علمي نشان داده است آساني آه  به عوض  درس خوانــدن 
از سنين آودآي به آـار  پرداختـه انـد،. نـه تنهـا از آنـان آـه  در سـن 
ــد در آـار هايشـان  بلوِغ آامل به آار پرداخته و مدرسه را تمام آرده ان
موفق تر و پر در آمـد تـر نيسـتند، بلكـه بمراتـب بيـش تـر از آنـان در 

معرض  فقر و بيكاري قرار دارند.  
اسطوره ي ششم 

آار آودآان بايد برسميت شناخته شود. 
ــث از طـرف  پـاره اي افـراد و  ظـاهر بـه منظـور  بيمـه آـردن  اين بح
ـــان آغــاز  آودآـان  و  تضميـن حقـوق شـان ص مطـرح شـده و از هم

مخالفت بين المللي را  بر انگيخته است.  
ــا بطـور طبيعـي بـه دنيـا  حقوق آودآان  دادني نيست بلكه با خود آن ه
مي آيد. جامعه ي بشري قانونا موظف اســت آـه از آودآـان حمـايت و 
آن ها را بيمه آند. بدون در نظر گرفتن  پيشينه، وضعييـت اجتمـاعي، 

بيولوژيك  و اقتصادي آن ها. 
ــان بـرا ي آـار، بـه معنـي بـر خـورداري از حـق بيمـه، چـيز  حق آودآ
ديگري به حقوق آودك اضافه نمي آند، بلكه يك حـق طبيعـي را از آن 
ها مــي گـيرد. آن هـم حـق تحصيـل را و بـه اسـتثمار آودآـان جنبـه ي 
قانوني مي دهد، سن آودآي را پائين مي برد و نهايتا مانع رشد آن ها 
مي شود. يك تحصيل رايگان، اجباري، بـا آيفيـت بـاال  و حـق بـازي و 
ــيري  از اسـتثمار آن هـا و  آموزش بهترين بيمه ي آودآان براي جلوگ
آشيده شدنشان به آار پر مخاطره است. جدا از اين، اشـتغال  بـه آـار 
ــه آن هـا مهـارت ال زم را  هاي بي مخاطره  و  سبك براي جوانان  آه ب

ـــوق   مـي دهـد و جنبـه ي عملـي درس هـاي تئوريكشـان را دارد از حق
پايه اي آنان بوده  و هست.  

تحصيل براي همه ي آودآان . همين اال ن!. آليـدي بـراي پايـان دادن بـه آـار 
آودك! 

١٠٤  ميليون آودك  در سن تحصيل خارج از دايره ي تحصيل قرار دارند. 
 ( Source:EFA global monitoring report 2004 )

ــيري   تحصيـل رايگـان ، اجبـاري و بـا آيفيـت بـاال  آليـد حـل مشـكل بـه آـار گ
آودآان است.  

تمامي آودآان جدا  از  جنسيت، مليت ، نژاد، مذهب. شهروند بودن يا نبــودن 
در محل سكونت، بايد  از تحصيال ت  ابتدائي و متوسطه ي  رايگــان، اجبـاري 

و با آيفيت باال  بر خوردار شودند.  
وارد قرن ٢١ شده ايم و هنوز ٦٥ ميليون دختر در جهان بي سوادند.  

در مال وي  از زمان  رايگان شدن  تحصيـل،  تعـداد مـدارس  ابتـداءي  ٥٠٪ 
جهش يافته است  و تعداد دانش آموزان اين آشور ار ١/٩ ميليون نفر بـه ٣ 
ميليـون رسـيده اسـت.  فقـط در فاصلـه ي سـال هـــاي ١٩٩٦/١٩٩٥،  و در 
همين سال در تانزانيا تعداد دانش آموزان به ٦/١ ميليون افزايش يافته است. 
تحقيقـات نشـان داده اسـت آـه ٦٠٪ آودآـان بـه دليـل سـنگين بـودن مخــارج 

تحصيل در سطح جهان ترك تحصيل مي آنند. 
 _________________________________________

 
ادامة سخنراني اريش آست نر ، از صفحه ٤ 

ــم بـراي پـائين  آيا در زندگي نبايد راهي براي باال رفتن و راهي ه
آمدن وجود داشته باشد؟ مانند يك خانه آه راه پله دارد؟ 

چه نفعي دارد آه آدم طبقة اول خانه اي را داشته باشــد، زيبـا و 
محكم، ولي بدون طبقـة هـم آـف و بـدون زيـر بنـا و بـدون زيـر 

زمين؟  
خوب! بسياري از مردم اينطور زندگي مي آننـد! آنهـا روي پلـه 

اي ايستاده اند، بدون اينكه اين پله به خانه اي وارد شود . 
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و فكر مي آنند آه انسـانهاي مهمـي هسـتند . هميـن انسـان هـا، 
موقعي بچه بودند، بعد بزرگ شدند. ولي حاال  چه هسـتند؟  فقـط 
آساني آه بـزرگ شـوند، و بچـه گـي خـود را فرامـوش نكننـد و 
همچنان بچه بمانند ، انسان هستند .  آسي چه مي داند، آـه آيـا 
شما منظور مرا مي فهميد ، يا نه. توضيح سـاده تريـن مطـالب، 
بسيار مشكل است .  بسيار خوب ، چــيز مشـكلي را انتخـاب مـي 

آنيم، شايد درك آن ساده تر باشد .  

صندلي معلم ، نه تاج و تخت  است و نه آرسي و منبر ! 

صندلي معلم به اين دليل باال تر قرار نگرفته است، آه شما او را 
عبادت آنيد. زيرا به اين دليل، آه شــما بهـتر بتوانيـد يكديگـر را 
ــار عـالم . او همـه  ببينيد. معلم ، نه داناي آل است و نه خداوندگ
چـيز را نمـي دانـد . و نمـي توانـد آـه همـه چـيز را بدانـد . اگــر 
بعضي مواقع چنين مي نماياند، آه او همه چيز را مي داند، شما 
ــول نكنيـد، آـه او همـه چـيز را  آوتاه بيائيد ، ولي حرف او را قب
مي داند . ولي اگر معلم شما ، به شما بگويد ، آــه او همـه چـيز 
را نمي داند، او را دوست داشته باشد . زيرا آه اين صداقت او، 
موجب گشته اسـت، آـه شـما او  را دوسـت داشـته باشـد . و از 
آنجائي آه براي اين گونه معلم ها، از ايـن پيـش آمـد هـا ، زيـاد 
ــًا دوسـت داشـتن شـما را ارج مـي نهـد . يـك  رخ نمي دهد ، حتم
مطلب ديگر هم براي گفتن دارم: معلم ، شعبده باز نيسـت. بلكـه 
باغبان است . او همانند يك باغبان آـه از گـل هـايش مراقبـت و 
نگهداري مي آند، از شما مراقبت و نگهداري خواهد آرد . ولي 

رشد و توسعة شما، بدست خود شماست.   

مراعات و مال حظة آساني را بكنيد ، آه مراعات شما را مي آنند! 

اين حرف خيلي طبيعي و بديهي به نظـر مـي رسـد. ولـي بسـيار 
مشكل به نظر مي رسد . موقعي آه من به مدرسه مي رفتم، يــك 
همشاگردي داشتم، آه پدرش ماهي فروش بود . اين بيچاره، آه 
اسمش “ بروير Breuer “  بود . اين بيچاره آنقدر بوي ماهي 
مي داد، آه حال ما به هم مي خورد. بوي ماهي ، تا توي لبـاس 
ــا شسـتن و پـاك آـردن و تمـيز  و موي سرش رخنه آرده بود . ب
ــي گرفتنـد . همـه  آردن هم از بين نمي رفت . همه از او آناره م
ــود و در آـال س درس  او را مسخره مي آردند . او هميشه تنها ب
هم تنها در يك گوشه مي نشست . مثل اينكه به مرض سل يا وبا 
ــيد. ولـي حتـي خجـالت  مبتال  شده باشد . او خيلي خجالت مي آش
آشيدن او هم دردش را دوا نمي آرد . حتي امـروز، بعـد از ٤٥ 
ــر“ فكـر مـي آنـم، مـو بـر اندامـم  سال آه من به اين اسم “ بروي

سيخ مي شود .  
بلي، بعضي اوقات بسيار سخت است، مراعات آسي را آردن. و 
هميشه هم ممكن نمي شود . ولي هميشه بايد سعي آرد . از نـو 

، دوباره .  

زياده از حد زرنگ نباشيد! 

وقتي آه ايـن نصيحـت را بـه شـما مـي آنـم، مـايلم آـه تنبـل هـا 
گوششان را بگيرند و اين حرف مرا نشنيده گيرند . اين نصيحت 
فقط براي دانش آموزان زرنگ است . و براي اين دانش آموزان 
هم خيلي مهـم اسـت .  زندگـي فقـط انجـام دادن تكـاليف مدرسـه 

نيست . انسان بـايد هميشـه يـاد بگـيرد . خرآـاري ، فقـط بـراي 
خران است . من ازتجربه هاي شخصي خــودم صحبـت مـي آنـم. 
موقعـي آـه مـن آوچـك بـودم و بـه مدرســـه مــي رفتــم، داشــتم 
خرآاري مي آردم . با وجوديكه زياد ســعي آـردم، و خـر نشـدم، 
خودم را هم به تعجب واداشـته اسـت . سـِر انسـان، تنهـا عضـو 
ــش نيسـت . اگـر آسـي عكـس ايـن قضيـه را ادعـا آنـد،  فعال بدن
دروغ مي گويد . اگر آسي به دروغ گوش آند و آن را قبول آنــد 
، آار خودش را خراب مي آند . شما بـايد بـازي آنيـد ، بپريـد ، 
ورزش آنيد ، نرمش آنيد ، برقصيــد ، آواز بخوانيـد . اگـر شـما 
ـــد ، روزي فــرا خواهــد رســيد آــه  فقـط از سـرتان اسـتفاده آني
باوجوديكه شما خيلي چيز ها را فراگرفته ايد و مــي دانيـد، ولـي 

به آدم معيوبي شباهت پيدا مي آنيد.  

به آودن ها نخنديدو آنها را مسخره نكنيد ! 

آودنها، به ميل خودشان آودن نشـدند . و بـراي ايـن هـم آـودن 
نشدند، آه شما به آنها بخنديد و آنها را مسخره آنيد . اگر آســي 
آوچك تر و ضعيـف تـر از شماسـت، او را آزار و اذيـت نكنيـد . 
آتك نزنيد . اگر آسي ايـن حـرف را درك نكنـد، مـن ديگـر بـا او 
آاري ندارم. فقط به او اخطار مي دهم. هيچ آــس آنقـدر ضعيـف 
نيست، آه ضعيف تر از او پيدا نشود. هيچ آس هــم آنقـدر قـوي 

نيست، آه قوي تر از او پيدا نشود .  
دست باال ي دست بسيار است.  

گاهي اوقات به آتب درسي خود با شك و ترديد نگاه آنيد! 

اين آتب در صحراي سينا چاپ نشده اند و حقيقت محض نيستند 
. اين آتب درسي، از آتب قديمي بوجود آمده اند، و آتب قديمـي 
هم از آتب قديمي تر بوجود آمده اند . اين را سـنت مـي نـامند . 
مثالً  جنگ مثل قديم ها در آتب شعر با نيزه و شمشير و سـپر و 
زوربازو انجام نمي گيرد . در بعضي آتابها، هنــوز از جنـگ بـه 
شيوة قديم صحبت مي شود، باوجوديكه ديگر اينطور نيست . به 
داستانها  و افسانه ها هم زياد اعتماد نكنيد، مخصوصًا داســتانها 
و افسـانه هـائي آـه مـي گوينـد، انسـان هميشـه خـوب اســت ، و 
ــن  پهلوانـان بيسـت و چهـار سـاعته شـجاع و نـترس انـد . بـه اي
چيزها زياده از حد توجه نكنيــد و آنهـا را يـاد نگـيريد . در غـير 
ــس ايـن مـوارد بـه  اينصورت، بعد ها آه وارد زندگي شديد و عك

شما ثابت شد، تعجب خواهيد آرد .  يك چيز ديگر:  
ــا را هـم فرامـوش  معادال ت مربوط به حساب آردن سودپول و رب
ــي  آنيد . حتي اگر در برنامة درسي تان منظور شده باشد . موقع
آه من پسر آوچكي بودم و به مدرسه مي رفتم، بـه مـا يـاد مـي 
ــه جـد مـا  دادند آه چگونه مي توانيم حساب آنيم آه سود پولي آ
مثـالً  در سـال ١٥٢٥ در بـانك داشـته، حـاال  چقـدر شـــده اســت؟ 
حسـاب سـخت و مشـكلي بـود . بعـد هـا در سـال ١٩٢٥ ترآيـــب 
موازنات بانكي به هم خورد و تورم ايجاد گشت و پول بي ارزش 

شد .  

حاال  عزيزان من، شما اينجا نشسته ايد، به ترتيب نام خانوادگي، 
ــد . برويـد،  يا به ترتيب قد، و مي خواهيد به خانه هايتان برگردي
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عزيزان من، به خانه هايتــان برويـد . اگـر چـيزي را خـوب درك 
نكرديد، از والدينتان بپرسيد.  

والدين گرامي! اگر شما هم چيزي را خوب درك نكرديد، از بچـه 
هايتان بپرسيد!  

 * * *
 (١٨٩٩ - ١٩٧٤) Erich Kästner ِاريش ِآست ِنر

 Dresden ِاريش ِآست ِنر در تاريخ ١٨٩٩/٢/٢٣ در شهر درسدن
متولد شده و در روز ١٩٧٤/٧/٢٩ در مونيخ 

درگذشت. وي از نويسندگان و شاعران معـاصر آلمـان مـي باشـد، آـه 
مقاال ت و آتب زيادي براي بزرگسـاال ن، و بچـه هـاي آوچـك و بـزرگ  

نوشته است.  
تفكرات و انديشه هاي سوسياليستي و انساندوستانة وي را در شــماره 
هاي آينده با ترجمة چند داستان از اريش آسـت نـر را بـه شـما تقديـم 

خواهيم آرد. 

 * * *

 

آنسيو، ١٠ سال 
آنسيو، آودآي بسيار با هوش، خوش بر خورد و جتلمن است، آنسيو 
به دو زبان هندي و  انگليسي مي خواند و مـي نويسـد. از  بـا هـوش 
ترين ها و آنجكاو ترين ها و در عين حا، فروتن ترين هاي  بال اشرم 
است. او در صف اول تظاهرات  ٨ سپتامبر. با حرارت و شورش نظر 
همه را به خود جلب آرده بود. صـورت خنـدان و چشـهماي درشـت و 
سياه زنده و گويايش براستي دل سنگ را هـم آب مـي آنـد. از سـتاره 

هاي درخشان رژه ي جهاني عليه آار آودك است. 
ــه بدنـي مـي  آارگر خانه گي بودم.  اربايم مرا به شدت مي آزرد و تنبي

آرد. آارم سخت بود. به خانواده هم نمي توانستم چيزي بگويم، مادرم  
ــر از او. آن هـا بـه مـن مـي  بيش  تر از اربابم مرا مي زد.  پدرم، بد ت
ــدن  گفتند آه بايد آار آنم. من مي خواستم به مدرسه بروم. درس خوان
ــتان زنـده  را خيلي دوست دارم. با فعالين گلوبال مارش آشنا شدم، داس
گي ام را برايشان گفتم و جاي آتك ها را نشان دادم. آن ها به من آمك 
ــرا بـه بـال اشـرم آوردنـد.  بـزودي بـراي ادامـه تحصيـل در  آردند و م

مدارس فرمال به شهر جي پور خواهم  رفت.   
-  چه تصميمي براي آينده  داري؟ 

مي خواهم ژنرال ارتش شوم  و نگذارم آه مردم با هم جنگ آنند. 
- اما  جنگ ها همه زير سر اين ژنرال هاست دوست من! 

-  نه من آدم بدي نيستم، آسي را تنبيه نمي آنم. مـي خواهـم مواظـب 
باشم آسي آارگران و بچه هايشان را اذيت نكند. 

- اما ارتش يك سيستم اسـت "آنجـو" ( يعنـي  آنسـيوي عزيـز. لقبـي 
است آه آايال يش به او داده است و همه او را آنجـو صـدا مـي زديـم)  
از دست تو يك نفر  آاري ساخته نيسـت. عزيـزم اصـوال  ارتـش بـراي 
جنگ و تنبيه است. من نمي خواهم  نظر تورا به زور عوض آنم. بـه 

گمان من مي تواني يك پزشك يا محقق برجسته شوي، 
ــه گفتـي  - وقت داري بعد از ناها بيشتر در باره ي ارتش و سيستمي آ

برايم حرف بزني؟ 
- صد البته در خدمتم. 

عالي شد من هم به اين موضوع بيشتر فكر مي آنم.  
مي خندد و ادمه مي دهد: شــايد تـو آـار بهـتري بـراي مـن پيـدا آـرده 

باشي تا خودم.   
ــه  وقتي آه آنجو اينطور مي خندند  درآغوش نكشيدنش محال است بچ
ها. اما من  فقط پيشانيش را مي بوسـم.  چـون متاسـفانه بـه غلـط در 
ــه  از حتـي ٣ سـاله  گـي  ذهن  اآثر بچه ها به خصوص اين آودآان آ
آار آرده اند، فرو شده اسـت آـه نـوازش  فقـط مـال نـي نـي آوچولـو 

ــن بزرگـتر هـاي  آـم دانـش   هاست، به خصوص  پسر ها را  طوري اي
ــن و  تربيت مي آنند آه گويا  از  نوازش  بي نيازند در حالي آه  هم م

هم شما مي دانيم همه، بچه ها  دلشان مي خواهد نوازش شوند.  
- در باره ي بال اشرم چه فكر مي آني؟ 

ــازي، درس، دوسـتي٧، امـا   - اين جا خوب است، غذا تميز و مقوي، ب
مي تواند بهتر شود. 

- براي آودآاني آه داروگ مي خوانند چـه پيـامي داري؟ ( آنجـو مـي 
ــي توانـد بـه خوانـد، خيلـي  داند آه من داروگم، از داروگ با اين آه نم

خوشش مي آيد، چون  از آن ها مي نويسد. دوست آن هاست) 
ــن  من آرزو مي آنم آه همه ي بچه ها از برده گي  آزاد شوند. و به اي
جا براي تحصيل بيايند.  من آرزو دارم همه ي بچه هاي جهان مدرسه 
ــم بگويـم  بروند.  و به آن ها هم آه اال ن به مدرسه مي روند مي خواه

آه به بقيه آمك آنند و مواظب باشند آه آسي استثمارشان نكند. 
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