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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights  بشر حقوق

  
  حميد بھشتی: برگرداننده

١٠/٠٣/١١ 

  

  :چھار و نيم ميليون يتيم در عراق

 اعتراض به خاطر نان و مسکن
  

  

 .کن و زندگی بھترپيوستن يتيم ھا به تظاھرات مردم عراق برای خوراک و مس

  ٢٠١١فبروری ١٩ از خبرگذاری رويترز  به گزارش دبورا لوتربِکبرگرفته از سايت تالکسکاال، 

 ساله، يکی از ھزاران کودکی است که والدينشان را از دست داده و در خشونت بی پايانی به ١٠فاضل محمد راعد، 

  . مريکا وجود داردسر می برند که درعراق از زمان حمله اشغالگران به رھبری ا

  :نت می گويد.  انالين–او در يکی از خانه ھای يتيمان بغداد به اسالم 

. والدين من در انفجاری که در مرکز بغداد در سال گذشته رخ داد کشته شدند و من و خواھرم را به کسی نسپردند "

وی آب دھانشان را قورت ." د سرباز زدنداما ھمۀ آنھا از اين که از ما نگھداری کنن. ما قوم و خويش ھائی ھم داريم

  ."ما برای زندگی کردن مجبور به کار کردن بوديم"داده و می افزايد 

دای خشونت در عراق ھستند که در جنگ پاره پاره گشته کودکان ھمانند بسياری از غيرنظاميان، قربانيان بی ص

خشونت چھره ھای بسياری دارد، خشونت فرقه ئی، "به گفته يک جامعه شناس به نام حيدر حسن کريم  . است

  ".مقاومت عليه ارتش امريکا، عادت ھای سنتی و مبارزه با فقر

 درصد آنھا ٧٠نزديک به . ودک عراقی يتيم ھستندبه تخمين وزارت کار و امور اجتماعی قريب چھار و نيم مليون ک

 ۶٠٠ ٠٠٠از اين تعداد قريب . از زمان حمله به کشور والدينشان را به دنبال خشنونت ھای مزبور از دست دادند

 خانۀ ١٨ کودک در ٧٠٠فقط .  کودک خيابانی ھستند که نه جائی برای زندگی دارند و نه غذائی برای خوردن

  .کنند که در کشور وجود دارد و آن ھم با کمبود مايحتاج زندگیيتيمانی زندگی می 

  

  :به طوری که يکی از کارکنان ھالل احمر عراق که حاضر نيست نام خود را ذکر کند، می گويد
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ه روز  " ده است روز ب ه ش ان در نظر گرفت ان و يتيم ژه کودک دادی وي روژه ھای ام رای پ ه ب فانه بودجه ای ک متاس

 بدتر از ھمه اين است که تقريبا ھيج يک از سازمان ھای غير دولتی کوشش خويش را صرف اين و. نقصان می يابد

  ."گروه از کودکان که دائم با ترافيک سرو کار داشته و در معرض تجاوز می باشند، نمی کنند
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