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  ٦٣شماره 

 زندگی شاد، امن و خالق حق مسلم کودکان است

امير توآلى: سردبير   ٢٠٠٨، ژانويه ١٣٨٦ديماه   

  ٢ادامه صفحه 

٣ادامه صفحه   
 هزار و يك شب فاجعه

در آجاى دنيا اين همه وحشيگرى 
 را بر آودآان مى بينيد

اين عكسهاى تكاندهنده اى را آه مى بينيد مـربـوط            
ايـن آـودك آزارى و ايـن            .   به  چند روز قـبـل اسـت          

وحشيگرى  عيان نه در خفا و در آنج خانه ها بـلـكـه               
در روز روشن در خيابانهاى شهرهـاى ايـران اتـفـاق              

از ايـن وحشـيـگـرى هـا گـزارشـهـاى                .   افتاده است 
تصويرى توسط خبرنگاران و ژورناليست هاى نـان بـه           
نرخ روز خور تهيه شد و در رسانـه هـاى داخـلـى و                  

در داخـل آشـور       .   خارجى به نمايش گذاشتـه شـد       
رژيم اسالمـى آنـرا مـاه مـحـرم، مـاه شـهـادت و                       
سوگوارى نام نهاد و در خارج از مرزهاى اسالمى آنرا          

 . ناميدند و از آنارش گذشتند“ خودشان”فرهنگ 

 برگزاری مراسم عزاداری در مدارس
 رزا از ايران

این برنامه را که ضميمه کرده ام، برنامه ی مراسـم           
محرم یک مسجد ویا حسينيه نيست، متـاسـفـانـه           
این برنامه از یک دبستان غير انتفاعی بيـرون آمـده            

 . است
ازاینکه کودکان ما باید مجبور باشند در یک مـحـيـط             
کامال مذهبی بزرگ شوند دلم می گيره و یاد دوران          
تحصيل خودم می افتم که چـقـدر در تضـاد بـزرگ                 

از یکطرف جو خانوادگی کامال غير مذهـبـی         .   ( شدم
و از طرف دیگه فضای آمـوزشـی کـامـال مـذهـبـی                 

این تضادها برای بـچـه هـا قـابـل هضـم                 )   مدرسه
 .نيست

این روزها تمام فکـر و ذکـر مسـئـولـيـن دبسـتـان                    
اول .   معطوف به برگزاری مراسم عزاداری ميـبـاشـد        

صبح در این سرمای شدید بچه ها را وادار به سينه           
از روز اول محرم به بچه      .   زنی و نوحه خوانی ميکنند    

ها گفتند هر کس لباس مشکی دارد بمدت ده روز        
: امروز هم خانم معلم سر کالس گفته بـود       .   بپوشد

در .   هر کسی لباس مشکی پوشيده، قبول بـاشـد         
جواب سوال کودک هشت سالـه ام کـه در مـورد                
محرم پرسيده بود، گفتم من این مراسم عزاداری و         
سياه پوشيدن را اصال قبول نـدارم و ایـن مـراسـم                

سعی ميکنم صبح زمـانـی   .   کامال عقب مانده است   
به مدرسه ببرمش که مراسم صحـبـگـاهـی تـمـام              

هر چند با غرولند مدیر و نـاظـم روبـرو             .   شده باشد 
اما تذکر و غرولند را ترجيح ميـدهـم تـا در              .   ميشوم

 .عوض پسرم این چرندیات را نشنود
وقتی در مورد تکاليف کتاب هدیه هـای آسـمـانـی              

و حفظ کردن نمـاز و وضـو سـوال             )   تعليمات دینی ( 
ميکند، بطور شفاف و بـا بـيـانـی سـاده مسـائـل                   

اما در عين حال    .   مختلف را برایش توضيح  می دهم      
مجبورم به او گوشزد کنم که  نظرات مرا بـه خـانـم               

از اینکه از حاال باید فرزنـدم       .   معلمش  منعکس نکند   
را با خود سانسوری آشنا کنم، حسابی عصـبـانـی           

 .هستم
به هيچ وجه دوست ندارم فرزندم را در چنين فضای          

فضایی کـه    .   وحشتناک مذهبی و نظامی بزرگ کنم     
هيچ رنگی بجز رنگ سياه و هيچ شعاری بجز شعار         

 .به کودکان آموزش نمی دهند..... مرگ بر
یادم مياد چند روز پيش پسرم می گفـت چـرا سـر           
صف شعار مرگ بر آمـریـکـا و مـرگ بـر اسـرائـيـل                     
ميدهند مگر آنها مرده اند؟ گفتم نـه چـون دوسـت              

و این شعـارهـا     .   دارند آنها بميرند، مرگ برآنها ميگن     
چون .   کامال غلط و نادرسته و تو به آنها توجهی نکن       

بـعـد از کـمـی         .   آدم نباید برای کسی مرگ بخواهد   
من ميگـم   :   سکوت با بيان شيرین و کودکانش گفت      

گفتم آفرین هميشه بـرای    .   خوشبختی برای آمریکا  
 .دیگران خوشبختی بخواه
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نشريه فارسى  و 
نشريه به زبان سوئدى 
از طريق سايت آودآان 

مقدمند در دسترس 
 ميباشند

 دست مذهب از زندگی کودکان کوتاه

٢صفحه  ٦٣شماره  کودکان مقدمند   

آودآان مقدمند را در شھر و 
! يا آشور خود تاسيس آنيد  
اگر شما هم به 

مشقات آودآان فكر 
مى آنيد، اگر شما 
هم معتقد هستيد 

آه اين دنيا را ميتوان 
امن تر، زيباتر و قابل 

تحمل تر براى 
آودآان آرد، پس به 

.ما بپيونديد  
نهاد آودآان مقدمند 

سازمان همه 
آسانى استكه 
زندگى بهترى را 

شايسته آودآانمان 
با فعاليت . ميداند

متشكل و 
هدفمندمان ميتوانيم 

دنياى بهتر براى 
. آودآانمان بسازيم

به آودآان 
! مقدمند بپيونديد  

 دولت سوئد مانع تحصيل آودآان پناهجو
همه ما برخورد وحشيانه و غير انسانـى جـمـهـورى             
اسالمى به پناهندگان افغان را مى شـنـاسـيـم آـه              

اما شايـد جـاى      .   همواره مورد اعتراض ما بوده است     
تعجب باشد آه بشنويد آه دولت سوئد با پناهجويان        
و بويژه با آودآان پناهجو دقيقا هـمـان بـرخـوردى را               
. ميكند آه جمهورى اسالمى مستمرا انجام ميـدهـد        

آودآان پناهجو در سوئد حق رفتـن بـه مـدرسـه را                
آودآـان پـنـاهـجـوى آـه جـواب رد از اداره                    .   ندارند

مهاجرت سوئد ميگيرد نمى تواننـد ادامـه تـحـصـيـل               
هزاران آودك در طى سـالـهـاى مـتـمـادى از               .   دهند

مدرسه رفتن محروم شـدنـد و آـال زنـدگـى شـان                  
بصورت غير قابـل جـبـرانـى صـدمـه ديـده اسـت و                     

ادامه در آجاى دنيا اين همه وحشـيـگـرى بـر              
 آودآان را مى بينيد

 
آودآان خردسال را برسم هزاران سال پيش همچون      
برده  و اسيران جنگى بر روى دست ميچرخاندنـد در         
حالى آه چاقو ها و شمشـيـرهـاى امـامـانشـان در                
چندسانتيمترى سر اين آودآان از همه جا بى خـبـر           

آودآانى آه جيغ زنان، گريـه      .   به دنبال طمعه ميگردد   
. آنان و شوآه شده در دست اين احمق ها اسيـرنـد    

اين وحشيگرى ها بشكلى سيستماتيك بـا بـودجـه           
هاى سرسام آور دولتى در خيابانها و در رسانه هاى          

خـود زنـى،     .   دولت اسالمى شبانه روز پمپ ميشـود      
به سر و سينه خود آوبيدن، گريه و زارى و شـيـون                

هـمـه   . . .   آردن، خود را سالخى آردن و قمه زدن و            
اين وحشيگرى ها در خيابانها در محل رفت و آمـد و              
تجمع مردم و از جـملـه آـودآـان صـورت مـيـگـيـرد،                     
صدمات اين صحنه هاى شنيع تمامى عـمـر هـمـراه             

تنها يك نمونه از اين صحنه ها آـافـى          .   آودآان است 
وحشـت و    .   است آه زندگى آودك را آال تـبـاه آـنـد        

اظطراب و نگرانى دايمى را جايگزين شادى و خنده و    
 . بازى آند

در آجاى دنيا مى بينيد آه جامعه اى را قـانـونـا از                  
شادى محروم سازند و گريه و شيون و  سيـاهـى را            
بر جامعه حاآم آنند و اعمالى وحشيـانـه اى را در               
مراسم هايشان اجرا نمايند آه  نقش آودآان بخش          

در آـجـاى دنـيـا         .   اصلى از اين وحشيگرى ها باشـد      
خنده، شادى و موزيك و زندگى را روزهاى مـتـمـادى            

در آجاى دنيا مردم را از خـوردن و        .   ممنوع مى آنند  
اين هـمـه    .   آشاميدن يكماه هر ساله منع مى نمايند      

ظرفيت در جنايت و در انسان آزارى در مذهب اسالم          
 . و در دولت اسالمى  حاآم در ايران تبلور دارد

مردم نبايد حتى به بهانه حسـيـن پـارتـى بـه ايـن                   
مراسمهاى شنيع نزديك شوند، بويژه آودآان را نبايد        

 . گذاشت تا اين صحنه ها را نگاه آنند
اما راه حل نهايى و ريشه اى سرنگونى اين حكومت          

تـا بـه گـور        .   خرافه و جهل و قرون وسطـايـى اسـت       
سپردن اين رژيم وحشى بـايـد بـا اعـتـراضـاتـمـان،                  

آـودآـان   .     آودآان را از اين سمـوم مـحـفـوظ داريـم             
 . مطلقا نبايد شاهد اين صحنه ها باشند

 امير توآلى

بيسوادى تنها در بيـن آـودآـان پـنـاهـجـو يـافـت                   
اين در حالى استكه سازمانـهـاى مـدافـع           .   ميشود

حقوق آودك هميشه به دولت سوئد اعتراض آرده  
اند و دولت سوئد از اولين امضا آنندگـان مـنـشـور              

 .   آنوانسيون حقوق آودك بوده است
هيچ دولتى حق ندارد آه آـودآـان را از مـدرسـه                

زندگى آودآان نبايد تـحـت الشـعـاع           .   محروم آند 
بايد با اعتراض به دولـت       .   وضعيت والدين قرار گيرد   

سوئد حـق رفـتـن بـه مـدرسـه را بـه آـودآـان                        
 . بازگردانيم



  

٣صفحه   ٦٣شماره  کودکان مقدمند   

 کودکان مقدمند
  را تکثیر و پخش کنید

 براى ايجاد دنيايى بھتر، به
!بپيونديد“ آودآان مقدمند ”  

 قتل ناموسى دخترى سيزده ساله
 در شهرستان اشنويه فـردي بـه نـام صـالـح            ١/١١/٨۶در تاريخ  

 ساله خود بـه نـام     ١٣عبدالبخت براساس تعصب جاهالنه دختر   
نشتيمان عبدالبخت را به دليل باردار بودن به طرز فجـيـعـي بـه                

پدر سـنـگـدل هـم اکـنـون در بـازداشـت                   .   قتل رسانيده است  
 .نيروهاي انتظامي به سر ميبرد

 ، مـاده      ٢٩۵ ماده  ٢براساس قوانين جاري در ايران مانند تبصره        
 قانـون مـجـازات اسـالمـي قـتـلـهـاي                ٢٢٠ و باالخص ماده ٢٠٨

در اين گـونـه   .   ناموسي شامل حمايت قانونگذار در ايران ميباشد     
ها، قاتل فقط مكلف است در صورت تقاضاي ورثـه و فـرزنـد                  قتل

گرچه در اين ماده حرف از آشتـن فـرزنـد            .   مقتول ديه او را بدهد    
است، اما اآثر قربانيان اين ماده دختران بيگناه خانواده هستنـد،       

اي آه هر ساله دهها مورد قتل فرزند به ادعـاي حـفـظ                  به گونه 
 .شرافت در ايران صورت ميگيرد

مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران حمايت قانونگذار از جنـايـت            
به هرنامي را مصداق کامل بي توجهي جمهوري اسـالمـي بـه          

 .معاهدات الزام آور بين المللي تلقي مي نمايد

 هزار و يك شب فاجعه
 سالگي به اتهام قتـل مـحـاکـمـه        ١٣زني آه در :   شهرزاد نيوز 

 سالگي منتظر اجراي حکم يا آزادي ماند، با تقاضاي ٣١شد و تا  
، قصه خشـنـي     " صغري" قصه  .   شود  ولي دم به زودي اعدام مي     

 سالگي به خانواده نسبتا مرفـه اي         ٩است آه در آن آودآي از       
از همان روزهاي اول مرد .   شود تا در آن خانه آار آند        فروخته مي 

 ٨آند و در نهايت بر سر اين رابـطـه پسـر                  خانه به او تجاوز مي    
ساله خود را به قتل مي رساند، مبادا راز تـجـاوزهـای مـکـرر او                   

هرچـنـد بـنـابـر قـانـون جـمـهـوری اسـالمـی پـدر                        .   فاش شود 
توانست به دليل پدر بودن و نيز اثبات قتل غيـرعـمـد تـبـرئـه                    مي

 ساله با اعـدام صـغـري مسـكـوت             ٥شود اما ترجيح داد اين راز       
 .بماند

 ساله بازداشت شد به بازجويان گفت آـه          ١٣زماني آه صغراي    
ي خانه ارباب اش را آشتـه و            ساله ٨او به دليل حسادت، پسر      

با اين اعـتـراف حـكـم قصـاص          .   جسد او را در چاه انداخته است      
 سالگي صغري را براي اجراي حكم پاي ١٧در .   صغري صادر شد 

بنابر حكم دادگاه ولي دم بايد طـنـاب دار را بـه                .   چوبه دار بردند  
 سال در خـانـه آنـهـا       ٥انداخت آه     اي مي    ساله ١٧گردن دخترك   

اما مادر خانواده تاب ايـن   .   مورد تجاوز و استثمار قرار گرفته است      
آار را نياورد و خانواده مقتول اعالم آردند، فعال از اجـراي حـكـم                

 .اند منصرف شده
آودآـي آـه از       .    سالگي صغري ادامه داشت ٣١تا  "   فعال" و اين   
 سالگي در زندان مانده بود امـروز زنـي اسـت در آسـتـانـه                    ١٣

صغري بعد از دريافت حكم اعدام و قـبـل از اجـرای                .   ميانسالي
حکم، اعتراض آرد و در اعتراضيه خود نوشت آه مجبور بـه ايـن               

او اعالم کرد آه سالها پـدر مـقـتـول بـه او             .   اعتراف شده است  
آرده است و حادثه قتل زماني رخ داد آه مرد خانه بـه            تجاوز مي 

قصد رابطه هر روزه سراغ او آمده بود و وقتي مقتول بـه مـحـل                  
خواب دختر در انباری خانه آمد، پدرش برای فرار او را هـل داد و             

 ساله نقش زمين شد، مرد به او دستور داد           ٨بعد از اينكه پسر     
 .آه جسد را در چاه بياندازد

تر بـه     واآنش دادگاه جنايي رشت به اين اعتراض بهايي سنگين   
صغري به پزشكي قانـونـي ارجـاع داده شـد و                .   همراه داشت 

پزشكي قانوني اعالم آرد آـه بـه دلـيـل تـجـاوزهـاي زيـاد و                        
وحشيانه مقعد آودك آامال از بين رفته است و مـيـزان و زمـان              

با اعالم نظر پزشـكـي قـانـونـي و          .  دخول قابل تشخيص نيست 
محرز شدن موضوع رابطه جنسي صغري و عدم تشخيص عامل          

تبرئه شد  )   قتل و رابطه نامشروع   ( تجاوز، پدر امير از هر دو اتهام        
در .    ضربـه شـالق خـورد        ٨٠اما صغري به دليل رابطه نامشروع       

 .عين حال حكم او براي قصاص پابرجا ماند
فرزند خانواده فقـيـر روسـتـايـي اسـت آـه او را بـه                       "   صغري" 

فقـيـر   .   هاي فومن فروخته بودند     اي در يكي از شهرستان      خانواده
اش    بودن، آودك بودن و در شهرستان بودن، باعث شـد پـرونـده      

سالها در دادگاه خاك بخورد و با تحمل سـالـهـا زنـدان هـزيـنـه                     
. بيماري و فساد اخالقي مرد ثروتمندی را شخصا پرداخـت آـنـد          

 ميليون تـومـانـي بـيـرون از             ٦٠ ساله امروز با وثيقه      ٣١صغراي  

تمام اين سالها را بدون هيچ مرخصي در زندان    .   بيند  زندان را مي  
آودآي و جواني خود را از دست داده اسـت          .   به سر برده است   

اي براي رهايي او گشوده شده است اوليای دم           و حاال آه روزنه   
 .اند تقاضاي اجراي حكم آرده
هايش به قدري بـراي نـظـام قضـايـي               پرونده او با تمام خشونت    

ها براي تعيـيـن       عادي قلمداد شده است آه آسي در اين سال        
اين پرونـده بـراي آنـهـا بـه قـدري                .   تكليف او آاري نكرده است    

السويه بوده است آه آسي به دنبال اين نرفته اسـت تـا                 علي
 سالگي در يك خانه اسير بـوده    ٩ ساله اي آه از      ١٣بداند آودك   

با چه امكان و به چه دليل به دنبال رابطه نامشروع بوده است و              
آيا اصال امكان دارد آودآي تا حد پارگي و يكي شـدن مـجـاري                  
ادرار و مدفوع پيش رود ولي نتواند درست تشخيص دهد آه چه            

 .آرده است ها به او تجاوز مي آسي در اين سال
تالش وآال و فعاالن حقوق زنـان و حـقـوق بشـر بـراي آزادي                      

تـر از احـتـمـال            اميد به رهايي او آم    .   آغاز شده است  "   صغري" 
. اي اسـت      اعدام او در نظام قضايي و اجتماعي چنين ناعادالنـه         

اجرای حکم سنگسار در تاکستان که چندی پيش و بـر خـالف                
دستور رئيس قوه قضائيه انجام شد به نگرانی فعاالن دامن زده            
است، چراکه چندی است قضـات در شـهـرسـتـان هـا کـامـال                     
خودسرانه به اجرای احکامی می پردازند که از سویـی هـزیـنـه             
سنگينی برای نظام دارد و از سویی دیگر پرده از فساد مالـی و         
قضایی برمی دارد که قوه قضائيه سالهاست بـا نشـان تـرازوی               

هزار و يك شب این فاجعه هـنـوز          .   عدل سعی در کتمان آن دارد     
 .در جريان است
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  آالس درس آپرى در ايران١٣٠٠
معاون عمرانی وزارت آمـوزش و پـرورش گـفـت وضـعـيـت                   
مدارس در مناطق جنوبی استان کرمان تاسف بار اسـت و             
دليل آن محکم نبودن ساختمان مدارس و کـمـبـود بـودجـه                

حبيب اهللا بور بور از دایر بودن      .   عمرانی و استهالک آنهاست   
معاون .    کالس درس کپری در کشور خبر داد       ٣٠٠یک هزار و    

عمرانی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنـگـار مـهـر                
 کـالس    ٣٠٠در سراسر کشور یـک هـزار و            :   اظهار داشت 

درس کپری در حال فعاليت است و بيشتر آنها در مـنـاطـق               
 .محروم قرار دارند

 استان محروم کشـور واقـع         ١٤مدارس کپری در    :   وی افزود 
شده اند که برای رفع این معضل در سراسر کشور بـودجـه              
کافی در اختيار آموزش و پرورش قرار نگرفته است و حضـور             
 .خيرین مدرسه ساز در این بخش ضروری به نظر می رسد

وضعيت مدارس در مناطق جنوبی استـان       :   بوربور یادآور شد  
کرمان تاسف بار است و دليل آن محکم نبودن سـاخـتـمـان               

 مدارس و کمبود بودجه عمرانی و استهالک آنهاست
 

  مدرسه مخروبه تنھا در يك شھرستان آوچك١٠٦
موریانه ها مدرسه روستای تازه قلعـه شـهـرسـتـان مـانـه                 
وسملقان در استان خراسان شمالی را صد در صد تخـریـب            

 . آردند
به گزارش شبكه خبر، دبستان این روستا بر اثـر بـارنـدگـی               
ماههای گذشته نيمه تخریب شده بود آه اآنون موریانه ها          

 . آن را آامال تخریب آردند
 دانش آموز این دبستان آه در چند پایه تحصيـلـی درس       ٣٢

می خوانند با هماهنگی آموزش و پـرورش بـه یـك خـانـه                   
 .استيجاری منتقل شدند

 . مدرسه مخروبه دارد١٠٦شهرستان مانه وسملقان 
...... 

:  مديرآل آموزش و پرورش عشـايـر گـفـت       :   خبرگزاری ایسنا 
 مـدرسـه     ٧٠٠هـزار و         عالوه بر واحدهاي آپري، حدود يـك     

 چادري نيز در آشور وجود دارد

 در ایران فقط دانشگاه پادگان نیست
 رزا از ايران

بلکه بـا تـوجـه بـه سـيـسـتـم                .   ایران فقط دانشگاه پادگان نيست    در  
آموزشی پوسيده و عقب مانده حاکم برآموزش و پرورش،دبستان نيز با 

 .پادگان فرق چندانی ندارد
 از سال گذشته که پسرم اول دبستان را شـروع کـرد، بـطـور کـامـال                     

 .ملموس با فضای حاکم بر دبستانها آشنا شدم
از هـمـان    .   پایه و اساس نظام آموزشی بر مذهب و نظامی گری است          

روز اول که پسربچه ها به مدرسه می روند مثل سرباز با آنـان رفـتـار                   
 .فضای آموزشی کامال خشک و بيروح ميباشد. می کنند

هر بار که پسرم را به دبستان می برم عصبی می شوم و در جلـسـه                 
هایی که برگزار ميکنند، دائما باید با مدیر و ناظم و معلم کلنجار رفت و               

 .برای کوچکترین مسئله باید بحث و جنگ و جدل کرد
در مدرسه آنقدر که به مراسم صبحگاهی و به موقع سر صـف رفـتـن                  
اهميت ميدهند، به مسائل بهداشتی مدرسه توجهی نمی شود و بـا            

 .مقوله ایی به اسم بهداشت روانی کامال بيگانه هستند
 برای مراسم صبحگاهی سـر صـف حـاضـر              ٣٠/٧بچه ها باید ساعت     

شوند و اگر یک دقيقه دیر کنند ،آنها را در یک صف جداگانه بـنـام صـف              
زرد نگه ميدارند و اسمشان را یادادشت ميکنند و بقيه بچه ها با دیـده               

درصورتيکه بچه ها اکـثـرا بـا سـرویـس بـه                . تحقير به آنها نگاه  ميکنند     
مدرسه می روند و در دیرکردن هيچگونه قصوری ندارند اما بشکل غيـر             

مراسم صبحگاهی با خوانـدن قـرآن و          .   انسانی با آنان برخورد ميشود    
سرود جمهوری اسالمی شروع ميشود، سپس با حـدیـث هـفـتـه و                  
نيایش ادامه پيدا ميکند و سپس ناظم دبستان که یک پاسـدار رزمـی               
کار ميباشد، تذکرات و سرزنشهای روزانه اش شروع ميشود وبـگـونـه              
ایی برخورد ميکند که انگار برای عده ای مجرم و زندانـی سـخـنـرانـی           

و برای هر جمله ای که ایراد ميشود، بچه ها بـایـد صـلـوات و                    .   ميکند
تکبير بفرستند و از اول صبح یک عالمه شعار مرگ و نابودی سـر مـی                 

هدفشان در واقع نهادینه کردن روحيه ی کشتـن و انـتـقـام در                  .   دهند
 .وجود کودکان ميباشد

از اول دبسـتـان کـتـاب           .   و اما کتب درسی شرایط اسفناک تری دارند       
در )   تعليمات دیـنـی    ( قرآن تدریس ميشود و کتاب هدیه های آسمانی         

کودکان دبستـانـی از هـمـان          .   دو جلد، از دوم دبستان تدریس ميشود      
و در کالس دوم نـيـز امـتـحـان            .   ابتدا باید سوره های قرآن را حفظ کنند       

پسر کوچـک مـن     .   وضوح و نماز بصورت عملی از بچه ها گرفته ميشود        
ایـن  .   هدیه آسمانی، چه اسم مسخره ای اسـت       :   ( با ناراحتی ميگوید  

من این هدیه رو    .   چه هدیه ایست که باید مجبور باشيم آنرا حفظ کنيم         
 .)نمی خوام

در این نظام هنوز معلم دست بزن دارد و سایه سنگين تنبيه و تـهـدیـد      
 . هنوز در فضای آموزشی مدارس موج ميزند

سيستم آموزشی اسالم سياسی، تمام هم و غم .واقعا دردآور است 
خود را در ترویج خرافه پرستی بکار ميبرد و بجـای بـرگـزاری اردوهـای                  

 .تفریحی و علمی و جشن و سرور،کودکان را به موزه جنگ ميبرند
در اینروزها به مناسبت هفته بسيج، تمام کریدورهای دبستان را پر از             
عکسهای حسين فهميده به عنوان سمبل دانش آموز بسيجی کـرده            

بجای پوسترهای علمی و عکسهای دانشمندان، تـا چشـم کـار               .   اند
بسيجيانی کـه در زمـان جـنـگ در ایـن                 ( ميکند عکس قربانيان جنگ     

 .                 به در ودیوار مدرسه آویزان کرده اند) شهرکشته شدند
وقتی پسرم از من پرسيد که چرا این عکسها را به دیوار زدند؟ مـن در         
جوابش توضيح دادم که زدن ایـن عـکـسـهـا بـه دیـوار مـدرسـه کـار                          

 .اشتباهی بود و تو به آنها توجه نکن
برای اینکه بهتر به عمق فاجعه پی ببرید من عکس هایی را ضمـيـمـه                

. تا نشان دهم تمام سطوح آموزشی در ایران حالت پادگـان دارد            . کردم
 .از دبستان گرفته تا دانشگاه

 


