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  ٦٥شماره 

 زندگی شاد، امن و خالق حق مسلم کودکان است

امير توآلى: سردبير   ٢٠٠٨، ژوئن ١٣٨٧خرداد   

٣ادامه صفحه   

 نان آوران آوچك
 بمناسبت روز جھانى عليه 

 آار آودآان
 امير توآلى

 ژوئـن روز جـهـانـى          ١٢ 
. مقابله بـا آـار آـودآـان اسـت             

نفس وجود چنين روزى نشـانـگـر        
غيرانسانى بودن و وارونـه بـودن        
سيستم اجتـمـاعـى حـاآـم بـر            

در دنـيـاى     .   دنيـاى امـروز اسـت       
زندگى ميكنيم آه طبق آمارهاى     

 خانه من آجاست؟
 

 فاطمه آلوانى
 

در سلسلـه مـطـالـبـى         
مـيـخـواهـم از زنـدگـى           
آودآانى بگويـم آـه در        
ــران و          دوران جــنــگ اي

زندگى سختى آـه     .   عراق به دنيا آمدند   
اين نسـل پشـت سـر گـذاشـت بـايـد                 
مكتوب گردد تا آيفر خواستى باشـد بـر          

رنـجـى آـه ايـن         .   عليه حاآمان بر ايران   
نسل آشيد را نبايد مسكوت گذاشت و        

راسـتـش جـايـى       .   به فراموشى سـپـرد    
نديده ام آه در اينباره مطلبـى نـوشـتـه            

 . شده باشد
بايد از مادرانـى گـفـت آـه در              

ميان بمببارانها و انفجارها، در بى برقـى        
ها و خاموشى هاى شبـانـه و در بـى              
امكاناتى مطلق نوزادانشان را بـه دنـيـا           

آودآانى آـه    .   آوردند و زنده نگه داشتند    
در شرايط جنگى، دوران خـردسـالـى را          
طى آردند و خاطرات و بازى هايشان به        

ميخـواهـم از رنـج و          .   جنگ آغشته شد  
مشقات آودآانى بگويـم آـه خـاطـرات            
آودآى شان ممـلـو از صـداى انـفـجـار               
موشكها و بمبها و خرابـى خـانـه هـا و               

همچـنـيـن    .   مرگ عزيزان و آوارگى است    
ميخواهم از اين آـودآـان در نـوجـوانـى             
شان بگـويـم، زمـانـى آـه بـا زنـدگـى                  

 . پناهجويى در اروپا آشنا شدند
نوجوانانى آه آـابـوس اخـراج،          

زندگى مـخـفـى، فـقـر و  بـيـمـارى و                    
محروميت از ادامه تحصيل زندگى شاد و       
پرهيجان جوانى شان را تماما به نابودى       

 .آشاند
ميخـواهـم از زنـدگـى هـزاران             

آودك و نوجوانى بگويم آه از يـك طـرف           
آودآي شان در آشورهاى اسـالم زده         
نابود شد و از طرف ديگر دوران نوجوانـى         
شان در شرايط غيرانسانى پناهـجـويـى        

 .در آشورهاى اروپايى تباه گرديد
ميخواهم از آودآانى بگويـم آـه نـمـى            
دانند خانه شـان آـجـاسـت نـه ديـروز                
ميدانستند وقتى در زادگاهشان بودند و      

در "   تـمـدن  " نه امروز ميدانند آه در مهد        
 .اروپاى مدرن، براى فردا مبارزه مى آنند

  ادامه دارد

ناقص دولتى بيش از دويست ميليون آودك خردسال براى زنده بودن خود و خانواده شـان    
انسانهاى آـوچـكـى آـه         .   مجبور به آار آردن در بدترين و وحشيانه ترين شرايط هستند          

هنوز خود را نيافته اند بايد براى زنده بودن در اين نظام خشن، بجنگند تا روزى بـيـشـتـر                       
 . زنده بمانند

. آجايند مداحان نظام سرمايه دارى تا جوابگوى له شدن ميليونها آودك بـاشـنـد          
در دنياى زندگى ميكنيم آه هر روز بر تعداد برده گان خردسال افزدوه ميشود و نشانى از               

تنها در ايران تحت نظام جمهورى اسالمى       .   بهبود در شرايط زندگى آودآان ديده نميشود      
طبق آمارهاى دولتى بيش از دو ميليون آودك خارج از سيستم آموزشى قـرار دارنـد بـه                    
زبان ديگر فقر خانواده چنان شديد است آه والدين مجبورند آودآان را هم بكار بگمارند و                 
اين روندى استكه با گرانى هاى روز افزون تصاعدى رو به افزايش است، براستى زبان از      

 .بيان رنج و مشقات اين آودآان عاجز است

 برگزارى مراسم روز جھانی علیه کار کودک در پارک مھران دولت آباد تھران

مراسمى با شكوه در روز جهانى عليه آار آودآان در ميدان دولت آبـاد تـهـران تـوسـط                     
اين مراسم با استقبال مردم .   برگزار شد“   جمعيت تالش براى جهانى شايسته آودآان     ” 

در اين گردهـمـائـى دربـاره         .   آودك دوست و با شرآت تعداد قابل توجهى آودك برپا شد          
دنيايى بهتر و شاسيته آودك صحبت شد و بندهايى از آنوانسيون حقوق آودك به زبان               

تجمع آنندگان در پايان مراسم با تصويب قطعنـامـه   .   ساده براى آودآان توضيح داده شد     
اى خواهان تحصيل اجبارى و رايگان براى همه آودآان، ممنوعيت آار حرفه اى آـودك،                 
تامين زندگى خانواده هاى نيازمند و دسترسى انجمن هاى مدافع آودك به رسانه ها و               

 .اطالع رسانى به جامعه در مورد حقوق آودآان شدند
ما همينجا به برگزارآنندگان و فعالين مدافع حقوق آودك آه اين مراسم را برگزار آردند،               

 . خسته نباشيد ميگويم و دستشان را مى فشاريم
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 دست مذهب از زندگی کودکان کوتاه

٢صفحه  ٦٥شماره  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  

 وضعيت اسفبار آودآان در افغانستان
 رويا بحرينى
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ــن           ــخــمــي ــر اســاس ت ب
يونيسف در کابل بيش از پـنـجـاه          
هزار کـودک مـجـبـور بـه کـار در                

 ٢٠٠٣در سـال      .   خيابان هستنـد  
بيش از هـفـتـاد هـزار کـودک در              

آباد و مـزار        شهرهای کابل، جالل  
شريف به فروش کار خود مشغول      

 در   UNHCRبر اساس آمار     .   بودند
،  اين تعداد مـدام در         ٢٠٠۶سال  

در اين مـيـان      .   حال افزايش است  
 تا  ٨بيشترين تعداد را پسران بين      

 ١٠ تـا      ٨ سال و دختران بين       ١۴
غـيـر از     .   دهـنـد    سال تشکيل می  

کار مستقيم و مـزدی کـودکـان،           
برخی از دهقانان بـرای پـرداخـت         

های خود دختـران خـود را           بدهی
. رسانند  همچون برده بفروش می   

بر اساس آمار کميسيون حـقـوق        
 Afghanistanبشر مستقلی بنام 

Independant Human Rights 
C omm i s s i o n  ( A IHR C ) در  

 ٢٠٠۶افغانستان، کـه در سـال           
ای    خانواده ٨٠٠٠منتشر شده، از    

ی افغانستان با   منطقه١۶۴که در   
 گفته  ٪۴٨،٨ها مصاحبه شده،      آن

اند که حداقل يک کودکشان برای      
کمک به درآمد خانـواده مشـغـول         

 خانواده هـا    ٪١٩،۴کار است و در     
ی بچه ها مـجـبـور بـه کـار                همه

 .هستند
بــزرگــتــریــن عــلــت کــار       

کودکان فـقـر والـدیـن اسـت، و              
متقضایان کـار کـودک سـرمـایـه            
دارانی هستند که خواهان نيروی     

. بـاشـنـد      کار ارزان و مزد کم مـی      
سازمان جهانی دفـاع از حـقـوق          
کــودک طــبــق هشــداری اعــالم       
داشت که در اثر فقر وعدم امکـان        
تحصيل کـودکـان و اسـتـفـاده از             

 از   ٪٢۵نيـروی کـار ارزان آنـان،            
 تا  7کودکان افغانی در سنين بين      

 سال  مجـبـور بـه کـار بـرای               14
انـد و در         کمک به خرج خـانـواده      

بعضی  موا قـع هـم آنـان تـنـهـا                
ــان ــنــد         ن ــواده هســت در .   آور خــان

گزارشی از يونيسف آمـده اسـت      
که در کمپ پناهجويان افغانی در       

پاکستان پيشاور تنها راه درآمـد        
ی  بافت قالی است؛ درآمد روزانه   

 6 صـبـح تـا         5کودکان از ساعت    
در اثـر    .    يوروست 5 تا   2بعدازظهر

استثمار اين کودکان، بزرگـتـریـن       
هـا در       سودها به جيب سرمايـه    
. شـود    اروپا و آمریکا سرازیر مـی     

ای کـه        ساله 12عبداله نوجوان   
در کمپ پناهندگی به کار بافتـن       
فرش مشغول اسـت، یـکـسـال         
است که همانجا می خـوابـد و          

گـيـرد،       یورو دستمزد می   3روزی
که قسمت اعـظـم آن را بـرای            

 .فرستد اش می خانواده
 

 آموزش
 از دخـتـران و         ٪٣تنها    

تـوانـنـد بـه           از پسران مـی     ٪٣٩
بـدون داشـتـن      .   مدرسه بـرونـد    

امکـانـات آمـوزشـی بـرای ایـن             
کــودکــان و بــيــکــاری والــد یــن          
هميشـه خـطـر پـيـوسـتـن بـه               
گروههای مسلـح وتـروریسـتـی        

تنها در زمان سلـطـه      .   وجود دارد 
 کـودک بـعـنـوان         8000طالـبـان     

سرباز در خدمت ماشين جنگـی      
ی    پـس از حـملـه       .   قرار داشتند 

آمريکا و همپمانانش نيز کودکـان      
ی    بــه انــحــای ديــگــر طــعــمــه        

" نظم نوين جهانی  " افروزی    جنگ
 Achimسربازی آلمانی بنام . اند

Wohlgethanکند کـه    تعريف می
 از کـودکـان بـرای      ٢٠٠٢در سال   

گـذاری     پاکسازی مناطـق مـيـن      
شـد، بـديـن         شده استفاده می  

طريق که به روی اين مـحـل هـا         
شـد و اگـر          سيب پـرتـاب مـی       

دويـدنـد      ها دنبال سيب مـی      بچه
شد که آن مـنـطـقـه            معلوم می 

گذاری نشده، در غـيـر ايـن            مين
صورت به پاکسازی مـنـطـقـه و           

هـــا     خـــنـــثـــی کـــردن مـــيـــن      
به نقل از کـتـاب        .   ( پرداختند  می

Endstation Kabul ( 
 

 اخراج پناهندگان افغانی 
گونه کـه اشـاره         همان 

 در جريان کوچ ١٩٧٩شد، پس از  
عظيم مـردم افـغـانسـتـان کـه             
بزرگترين کـوچ اجـبـاری پـس از            

 ۶جنگ جهانی دوم بود، حـدود         
مليون نفر به ايران و پـاکسـتـان          

با اشغال نظامی .  پناهنده شدند 

افغانسـتـان تـوسـط آمـريـکـا و              
همپيمانانش سياست پـذیـرش      

ی افغانی هـم از طـرف           پناهنده
غرب و هم کشورهای هـمـجـوار        

پـس از سـقـوط        .   تغيـيـر يـافـت      
 بـه بـعـد        ٢٠٠٢طالبان از سال      

 مــلــيــون افــغــانــی از        ۴حــدود   
کشورهای پاکستان و ايـران بـه        

نه .   اند  افغانستان برگردانده شده  
تنها در کشورهای غربی پذیرش     
پناهندگی از افغانسـتـان کـامـال         
محدود و به صفر رسيد و اخـراج         
سيستماتيک پناهندگان شـروع     
شد، بلکه پاکستان و ايران نـيـز         

تـری دسـت بـه           بطور گسـتـرده   
. اخراج پناهندگان افغـانـی زدنـد       

بـه  ( بطوريـکـه ايـن اخـراج هـا              
ــا )   خصــوص در فصــل ســرمــا         ب

اعتراض دولت افغـانسـتـان نـيـز          
رژيــم جــمــهــوری   .   روبــرو گــرديــد  

هـای سـاکـن            اسالمی افغانی 
ايران را به سه دسته تـقـسـيـم          

مهاجرين کـه از      .   ١:   کرده است 
، در زمان اشغال شـوروی       ١٩٧٩

اند و دارای  به ايران پناهنده شده 
پناهجويان .   ٢.   هستند کارت آبی 

، در زمــان جــنــگ       ١٩٩٣کــه از     
های مذهبـی،     داخلی ميان گروه  

مجـبـور بـه تـرک افـغـانسـتـان               
اند و کـمـتـر مـورد تـوجـه                شده

جمهوری اسالمی قرار داشته و      
. ٣و  .   دارای کارت سفيد هستند   

بقيه به عنوان کارگران فصلی به      
مقامات جمهوری  .   آيند  شمار می 

اسالمی هميشه اعالم داشتـه     
اند که پناهندگان افغانی موجـب      
بيکاری و شيوع جرائم در ايـران         
هستند و سياسـت داخـلـی را          

کنند و بـايـد بـه           دچار بحران می  
.  افغانستان بـازگـردانـده شـونـد         

ها بويژه برای کودکانی      اين اخراج 
ــديـــن                ــران از والـ کـــه در ايـ

االصل متولد شده، بخشا      افغانی
، و به فـرهـنـگ،         به مدرسه رفته  

ی زندگی خو گرفته      زبان و شيوه  
اند، و بازگشت به سرزمينی که      
در اشغـال نـيـروهـای خـارجـی            
است و جنگ داخلی هنوز در آن       

ــان دارد        ــري ــز در          ( ج ــه ج و ب
شهرهای کابل و هرات امکـانـات       

رودرروئـی  )   زيستی وجود نـدارد    
باری است با زندگی بدون       فاجعه
 . انداز چشم
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وضعيت اسفبار آودآان در افغانستان: ادامه  
 

در حالی که در کشـورهـای مـتـروپـل کـه                  
افغانسـتـان را در اشـغـال خـود دارنـد سـيـاسـت                      
فقيرسازی مردم سياستی است روزمره، انـتـظـار از        

برداشتن يا محدودکـردن فـقـر در افـغـانسـتـان                  ميان
به عنوان مـثـال در       .   توسط آنان، انتظاری است عبث    

که قرار است بزودی بـزرگـتـريـن نـيـروی             ( خود آلمان   
نظامی را پس از جنگ جهانی دوم بـرای جـنـگ در                

سياست فقيرسازی و قـطـع      )   افغانستان گسيل دارد  
آوردن مـدام       تامين های اجتماعی، با هـدف پـائـيـن          

دستمزدها و باال بردن نرخ استثمار به جائی رسيـده          
که بنا برآورد خود وزیر خانواده تعداد کـودکـان فـقـيـر                

 . کل کودکان افزايش يافته است٪١٧آلمانی به 
سياست نظم نوين جهانی که به نام آزادی         

و بشردوستی، بنام دمکراسی و رهائی زن کـه بـا              
شود، نـه   مدل ميليتاریستی آمريکا و غرب اعمال می    

برای نفی ستم، بلکه برای توليد و باز تـولـيـد آن و                  
در حالـی کـه بـر طـبـق             .   تثبيت قدرت خويش است   

ی امــريــکــا، امســال         اعــالم وزارت امــور خــارجــه        
هـای     آميزتريـن سـال بـرای فـروش سـالح               موفقيت

 ٩٠٠٠ مليارد دالر بوده،     ١۴آمريکائی با ارزش بيش از      
های ساخته  شده بر سر کودکان، زنـان     عدد از بمب  

 .شود و مردان زحمتکش افغانی فرو ريخته می
مردم اين کشورها تنها با اتکا به نيروی خود          

و همياری و همبستگی ساير همـزنـجـيـرانشـان در             
جهان خواهند توانسـت از زيـر سـتـم، سـرکـوب و                   

در برابر اين نظام ضـدانسـانـی       .   استثمار رهائی يابند  
هـای بسـتـوه         ی  انسـان      سرمايه، مقاومت و مبارزه   

ای قرار گرفته، برای برپائی دنيائی آزاد از ستم،           آمده
جنگ و استثمار، دنيائی که در آن هيچ کودکی طعـم       

 .گی را نچشد فقر و آواره
 ادامه دارد

نان آوران آوچك : ادامه  
اين در حالى استكه ثروت و توليدات جامعـه هـر روز              
افزايش مى يابد اما سهم توليد آنندگان و بخش فرو          
دست جامعه سيرى نزولى طى مى آند و آـودآـان           
در اين ميان از اولين قربانيان اين روند ضـد انسـانـى              

 . هستند
لغو آار آودآان و ايجاد نظامى انسانى و در خـدمـت        
رشد و شكوفايى آودك همين امروز قـابـل تـحـقـق               
است، اين امر اما با به عقب راندن دولتهاى مستـبـد            

ايجاد دنيـايـى بـهـتـر و           .   و وحشى امكان پذير است    
انسانى تر براى آودآان فقط با اعتراض سـراسـرى،           
پرقدرت و راديكال انسانهـاى شـرافـتـمـنـد و آـودك                 

بايد آارى آرد، بايد مـتـشـكـل          .   دوست ممكن است  
شد، بايد براى آودآان هم آـه شـده ايـن دنـيـا را                    

 . انسانى آرد

 ادامه نامه محمد فدايى
بخشنامه هاي دست و پا گير و خشکي که شرايط زندگي ما و وضعيت زندانها را 

 .ناديده ميگيرد بررسي شود
 به اميد زندگي
 1366متولد  -محمد فدايي 

 زندان رجايي شهر کرج

فھرست زير خالصه اطالعات مربوط به اعدام آودآان است آه 
  ثبت شده است1990توسط عفو بين الملل از سال 

  . سال داشت17آاظم شيرافكن موقع اعدام _ 
  .  اعدام شدند17، و دو تا به سن 16يكی به سن  -سه پسر _ 
  . سالگی در رشت اعدام گرديد17ابراهيم قربانزاده در سن _ 

  2000سال
او .  ژانويه در گناوه در مالء عام به دار آويخته شد14جاسم ابراهيمی  در _ 

  . سال داشت17به هنگام اعدام 
2001  

او به اتهام .  ماه مه در غرب ايران اعدام شد29 ساله در 18مهرداد يوسفی _ 
  . سالگی او محکوم شده بود16وقوع قتلی در زمان 

2004  
او .  ژانويه در استان غربی ايالم به دار آويخته شد25محمد محمدزاده در _ 

  . سال مجرم شناخته شده بود17پنج سال پيشتر، موقعی آه 
 مه به اتهام قتل در مشهد اعدام 12سلمان، نام خانوادگی نامعلوم، در _ 
 سال داشت به ارتکاب اين قتل محکوم شناخته 17 آه 2000او سال . شد

بنا به گزارش مطبوعات، دادگاه برای اجرای حكم اعدام صبر آرده . شده بود
  . بگذرد18بود آه سن او از 

 در شانزده سالگى اعدام شد) 3نگاه کنيد به فصل (عاطفه رجبی سهاله _ 
2005  

 )3نگاه کنيد به فصل (ايمان فرخی  _ 
.  ژوئيه به  در پلدختر به دار آويخته شد13 ساله در 20علی صفرپور رجبی _ 

 سال داشته 17 موقعی آه او 2002به قرار اطالع، حكم اعدام او در فوريه 
امكان دارد او در هنگام وقوع جرم آه به اعدامش منجر . صادر شده است

  . ساله بوده باشد16شده فقط 
 )3نگاه کنيد به فصل (اياز مرهونی و محمد عسگری _ 
فرشيد .   اوت در بندرعباس به دار آويخته شد1 ساله در 21فرشيد فريقی  _ 

به قرار اطالع، او در سال .  ساله بوده  آه قتل اتفاق افتاده است14فريقی 
او پيش از اعدام شالق .  ساله بوده دستگير شده است16 موقعی آه 2000

  .خورده بود
 23يكی از چهار نفر افراد زير ) نام، نامعلوم( ساله 17دست آم يك جوان _ 

سال بود آه به گزارش روزنامه آيهان به حروف اختصاری ا پ، ب ك، ح ك و ح 
 .  اوت در بندرعباس در مأل عام اعدام شدند23ج معرفی شدند و در 

از اهالی دهكدهای به نام ) نام، نامعلوم( ساله 22گزارش شده آه مردی _ 
 سپتامبر در استان فارس در مالء عام 12دوست ايران نودان در طلوع روز 

 سال داشته 17 موقعيكه 2000او بنا به اطالع، در سال . اعدام شده است
  .محكوم به مرگ شده بود

نگاه کنيد به (مجيد سگوند  _  2006)3نگاه کنيد به فصل (رستم تاجيك  _ 
گزارشها حاآی از . مردی به نام ستار در ماه سپتامبر اعدام شد _) 3فصل 

 سالگی 17 در سن 2005 ژانويه 26اين است آه او در دادگاهی در تهران در 
 . در اسالمشهر در جنوب تهران به قصاص محكوم شده بود

بنا به .  نوامبر در يزد در مالء عام اعدام شد7به قرار اطالع در . مرتضی م _
 سال داشته است و به اتهام قتل دوستش 18گزارشها، او به هنگام اعدام 

  .در دو سال پيشتر، به قصاص محكوم شده بود
 بوده 18 ساله به اتهام قتلی آه به هنگام وقوع آن زير 22ناصر باتمانی _ 

او پس از .  در زندان سنندج به دار آويخته شد2006است در اواخر دسامبر 
  .گذراندن يك محكوميت پنج ساله حبس اعدام شد

2007  
نگاه کنيد به (سعيد قنبرزهی  _) 3نگاه کنيد به فصل (محمد موسوی  - 23
 ) ٣فصل 

 معذوريم، اين ٣به دليل آمبود جا از درج توضيحات فصل : توضيح نشريه
 .اطالعات را ميتوانيد در سايت عفو بين الملل مالحظه آنيد
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٣ادامه صفحه    

 محمد حسن زاده در
  سالگى اعدام شد١٧

رژيم جنايتكار جمهـورى اسـالمـى         
 ١٧هفته قبل محمد حسن زاده را در سـن           

اعـدام  .   سالگى در شهر سنندج اعدام آـرد      
محمد حسن زاده اعتراض شـديـد مـردم و            
سازمانهاى بين المللى را همراه داشت اما        
اين اوباشان براى حفظ حاآميت آثيف خـود        

 ساله هـم    ١٧ و ١٦حتى از اعدام نوجوانان  
 . ابائى ندارند

چهارشنبه هفته قبل نـيـز هشـت          
نفر اعدام شدند آه دو نفر از آنها هنگـامـى           

 سال بودند، ١٨آه قتل صورت گرفته بود زير   
بهنود شجاعى و محمد فدايى آـه آخـريـن           

 . نامه اش را در همين شماره چاپ آرديم
سازمان عفو بين الملل اعالم کرده  
ما يک بار و برای هميشه از ايـران            ”: است

می خواهيم که مجازات اعدام نوجـوانـان را          
 نوجوانی را که محکوم به اعدام       ٨۵از جمله   

در حـالـی کـه ايـران           .   هستند، متوقف کند  
کنوانسيون حـقـوق کـودک را امضـا کـرده               
است؛ نبايد اين نوجوانان به مرگ مـحـکـوم           

 .“شوند
سازمان عفو بين الملل بـه نـامـه            

 ژوئن مـنـتـشـر        ٧محمد فدايی که در تاريخ      
 شد، اشاره کرده که وی گفته است تحـت        
. شکنجه مجبور بـه اعـتـراف شـده اسـت             

سازمان عفو بين الملل بـا اشـاره بـه ایـن               
در مــدت    او ”: نــامــه تصــریــح کــرده اســت       

بازداشتش مورد شکنجه و آزار قرار گـرفـتـه          
است به گونه ای که در نهـايـت يـک شـب           

نـمـی      حاضر شده برگه ای را امضا کند کـه       
 ”.داند در آن چه نوشته شده بود

محمد فدايی در نامه خود نوشـتـه         
جوانی هستم بيست و يـکـسـالـه،     ” : است

 سـال    ١۶هنگامی که پا به زندان گذاشتم        
داشتم، نوجوانی بودم که به مانـنـد هـمـه            
نوجوانان ديگر هنوز از روياهای کودکـانـه ام          

آنقدر ”: او ادامه می دهد  .”جدا نشده بودم
شالق و کتک خوردم، آنقدر از سقف آويزانم    
کردند که ديـگـر امـيـدی بـه زنـده مـانـدن                   

 ”.نداشتم 
به گزارش عفو بين الملل از سـال          
 نوجـوان در ايـران        ٣٠ تا کنون حداقل     ١٩٩٠

 نـفـر در       ٧اعدام شده اند که از اين تعـداد          
 ٢٠٠٨ و حداقل يک نفر در سال        ٢٠٠٧سال  

سازمان عفـو بـيـن       .   به دار آويخته شده اند    
 ٨۵حـداقـل     :   همچنـيـن مـی گـویـد          الملل

در ایران با دريافت حکم اعـدام          نوجوان ديگر 
 .در انتظار اجرای حکم خود هستند

بـه  “   آودآان مـقـدمـنـد     ” ما در نهاد     
خانواده هاى اين عزيزان تسليت گفته و مـا         

از همه مـردم     .   را در غم شان شريك بدانند     
هم ميخواهيم آه اين جنايت رژيـم را بـى             
پاسخ نگذارند و به هر شكلى آه ميتوانـنـد          

 . جلوى اين وحشيگرى ها را بگيرند

جواني هسـتـم بـيـسـت و           
يکساله ، هنگامي که پا بـه        

 سـال    16زندان گـذاشـتـم        
داشتم ، نوجواني بـودم کـه        
به مانند همه نوجوانان ديگـر      
هنوز از روياهاي کودکانـه ام       
جـدا نشــده بـودم ، هــنــوز           
کتابهـاي مـدرسـه ام بـود،           
هنوز هراس و دلهره کـنـکـور        
به سراغم نيامده بود، دلهره     
شيريني که حسـرتـش بـه         

 .دلم ماند
طي دعوايي بچه گـانـه بـه          
قصد ميانجيگري وارد شـدم       
تا مبادا سر کسي بشکند يا      
بيني کسي خون بيـايـد امـا       
نميدانم چگونه بود که جـان        
انساني در آن غروب سـيـاه        
ــاعــث غــروب هــمــه           کــه ب

اما .   آرزوهايم شد گرفته شد   
نه به همين سادگي، از آن        
روز به بـعـد زمـيـن و زمـان               
دست به دست هم دادند تا      
مرا از کتابهايم جـدا کـرده و          

 به سوي چوبه دار ببرند،
جوان ناکامي که نميدانـم از       
کجا و به دست چـه کسـي         
زخمي شد به بيمارستـانـي      
برده شد که حتي امروز هم       
اتاق جـراحـي آن آمـادگـي           
پذيـرش چـنـيـن زخـمـي را             
ندارد، بيمارستاني که هنـوز     
توانايي عـمـل بـاز قـلـب را             

عمل باز قلب در چنين     .   ندارد
بيمارستاني انجام گـرفـت و       

 .منجر به مرگ جوان شد
از روزي که پايم بـه آگـاهـي          
باز شد يا بهتر بگويم، رفـتـم      
که بگويم مـن هـم شـاهـد           
دعوا بوده ام روزگار مـن بـه          
گونه اي ديگر ورق خـورد و          
هزاران در پشت سرم بسته     

مدتي را که در آگاهـي      .   شد
به سر برده ام از تلـخ تـريـن           
ــود،          روزهــاي زنــدگــي ام ب
روزهاي تلخي که هر شـب       
به مانند کابوسي به سراغم    

آنقدر شالق و کتک    .   مي آيد 
خــوردم، آنــقــدر از ســقــف         
آويزانم کردند که ديگر اميدي     

هـر  .   به زنده ماندن نداشـتـم     

  سال داشتم ١٦هنگامى که پا به زندان گذاشتم 
که از راه مـيـرسـيـد مـن را              
ميزد، همراه با سارق و قاتل      
شکنجه شدم تا يکي از آن        
شبها ي غيرقابل تحمـل بـه        
ناچار گفتم هر چه بنويسـيـد       
و هــرچــه بــگــوئــيــد امضــاء         
ميکنم، نـيـم سـاعـت بـعـد            
. کاغذي را جلويم گذاشـتـنـد      

بدون آنکـه بـدانـم درون آن           
چيست و چه چيزي نوشتـه      
شده بود مجبورم کـردنـد آن        
را انـگـشـت بـزنـم، خـدا را              
شاهد ميگيرم نه کلـمـه اي        
نوشتم و نه مـيـدانـم در آن           
. کاغذ چه نوشته شـده بـود       

روز بازپرسي نيز گفتنـد کـه        
من به قتل اعتراف کرده ام،       
تا من و خانواده ام بـه خـود           
آمديم سايه مرگ بر زندگـي      

خانواده ام   .   ام سنگيني کرد  
دو وکيل براي مـن انـتـخـاب           
کردند که متـاسـفـانـه بـعـدًا           
مشخـص شـد کـه هـر دو             
قــالبــي بــوده انــد، يــعــنــي        
کسانـي در دادگـاه از مـن            
دفاع کردند که اصـًال وکـيـل          

 .نبودند
پايم به زندان باز شد، آنـهـم        
زنداني که جرم و جنـايـت از         
در و ديوار آن ميباريد، تـا بـه           
خودم آمدم ديدم نـوجـوانـي        
هستم در ميان دهها مـجـرم    

براي حفظ خودم   .   انسان نما 
و براي اينکه آرزوهايم قبل از      
خودم نميرند سالها بـا در و         
ديوار و مـجـرم و زنـدانـبـان             
جنگيدم تا اينکه فـريـادم بـه         
جايي نرسيد، شبي مـن را       
ــد،              ــردن ــه دار ب ــوب ــاي چ پ
هــنــگــامــي کــه قــرار شــد         
وصيتنامه ام را بنويسم بـاور       
کــنــيــد نــمــيــدانســتــم چــه       

آخر نـمـيـدانسـتـم        .   بنويسم
مرگ چـيـسـت، بـراي مـن            
ــدگــي در هــمــان ســن           زن
شانزده سالگي، در هـمـان       
ــوز             ــد هــن ــاي ســنــي کــه ب
سرکتابهايم خـوابـم مـيـبـرد         

طناب را به   .   متوقف شده بود  
گردنم انداختند، بـراي چـنـد        
لحظه چشمهايم را بستم و      
خدا را با همه وجود به يـاري        
طلبيدم ، تنها چند ثانيه قبـل    
از اينکه زيرپايم را خالي کنند      
چون معلوم شده بود هر دو       
وکيلم کالهبردار بودنـد و در        
روز اجــراي حــکــم حضــور          
نداشتند به کـمـک وکـيـلـي          
ديگر موضوع روشن ميـشـود      
و در آخريـن لـحـظـه اجـراي            

از پله ها که . حکم متوقف شد  
پائين مي آمدم دوباره کالس و       
مدرسه جلوي چشمانـم زنـده       
شد ، دوباره احساس کردم که      
به سـوي مـدرسـه مـيـروم ،              
دوباره شوق مدرسه و کتاب و       

 .دفتر در دلم زنده شد 
اکنون بارديگر در انتظـار اجـراي        
حکم هستم ، ديـگـر از مـرگ            
نمي ترسم ، سالهاست که با      
ــرده ام ،                 ــي کـ ــدگـ آن زنـ
سالهاست که کابوس آن آزارم      
ميدهد ، سالهاست که قبل از       
خودم روياهايـم را دار زدنـد ،            
روزي نـيـسـت کـه بـه مـادرم              
نگويم شايد اين آخرين تلـفـنـم        
باشد و روزي نيست که شاهد      

کــم .   گــريــه مــادرم نــبــاشــم        
نيستند کساني مانند من کـه       
زندگي برايشان در همان سـن      
شانزده سالگي متوقـف شـده       
است ، کم نيستند کساني که 
به هر دليلي امروز و در حـالـي         
که هنوز طعم شيرين زندگي را   
نچشيده انـد بـايـد هـر شـب             

شايد امشـب   منتظر باشند که    
آخـريـن شـب زنـدگــي اشــان           
باشد ، امروز که ايـن نـامـه را            
برايتان مينويسم هـنـوز نـمـي         
تـوانـم بـاور کـنـم کـه مـن از                  
مــدرســه و دوســتــانــم بــراي        
هميشه جدا شده ام ، هـنـوز          
نميتوانم باور کنم که من بـزرگ       
شده ام و ديـگـر نـوجـوانـي و              
کودکي ام بـه پـايـان رسـيـده             
است ، هنوز نميتوانم باور کنـم       
. که تا چند روز ديگر بايد بميـرم       

هنوز نميتوانـم بـاور کـنـم کـه             
دوباره بايد از همان پله ها بـاال         
بروم و طناب به گردنم بيانـدازم       
، من به اميد زندگي و به اميـد         
آينده توانسته ام خـودم را در          
زندان از هر گونه خطا و خلفـي        
حفظ کنم ، راه دورم نمازخانه و       
تنها مونسم خداي بـزرگ بـود         
که هر روز با او بـه راز و نـيـاز                

 .مينشينم 
امروز من به نام خـودم و نـام            
تمامي نوجواناني که تعدادمـان     
هم کم نيست سوگند ميدهـم      
ــه              ــانـــي را کـ ــام کسـ ــمـ تـ
روياهايشان را در کـودکـي بـه          

از طــرف   .   چشــم ديــده انــد        
خانواده هـمـه مـان تـقـاضـاي            
رسيدگي به وضعـيـت مـان را           
دارم ، شرايطي را فراهم آوريـد     
تا پرونـده مـا و امـثـال مـا در                 
فضايي عـادالنـه و بـه دور از              

 خشونت و به دور از شرايط و 


