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  ٦٦شماره 

 زندگی شاد، امن و خالق حق مسلم کودکان است

امير توآلى: سردبير   ٢٠٠٨، ژويه ١٣٨٧تير   

٢ادامه صفحه   

 خانه من آجاست؟
 
 
 

    فاطمه آلوانى
 

 
 بود دو سال از انقـالب       ٥٩سال   

مــيــگــذشــت امــا مــردم هــمــچــنــان در         
. شرايطى بدتر از قبل بسر مـى بـردنـد           

جامعه آال در يك بالتكلـيـفـى و در يـك               
از يــك طــرف     .   آشــاآــش قــرار داشــت    

مردمى آه زندگى بـهـتـرى را بـعـد از                
انقالب انتظار ميكشيدند هر روز فقـيـرتـر         
ميشـدنـد و از طـرف ديـگـر جـريـانـات                   
اسالمى به سرآردگى خمـيـنـى بـراى          
گرفتن قدرت و تـثـبـيـت خـود از هـيـچ                  
جنايتى بر عليه جوانان معتـرض و زنـان           
آوتاهى نميكرد و سـرآـوبـهـا هـر روز               

در اين شرايط   .   بيشتر وسعت پيدا ميكرد   
. بود آه جنگ ايران و عراق شـروع شـد          

جمهورى اسالمى بحـق ايـن جـنـگ را             
نعمت آسمانى بـراى تـثـبـيـت خـودش             
خواند، رژيم توانست بـا حـربـه شـرايـط             
جنگى جامعه را ساآت آند و به عـقـب           
براند اما در مقابل مردم و بويژه آودآان و         
بخشهاى ضعيف جامعه در ميان ايـن دو         

 . رژيم هار نابود شدند
اينجا داستان زندگى مـادرى را        

 ٢٠زنـى    .   دنبال مى آنـيـد بـنـام زهـره           
ساله آه حامله است و به همراه پسـر          
يك ساله اش در شهر آبـادان مـحـاصـره            

زندگى زهره و آودآانش تنـهـا       .   شده اند 
يك نمونه از هزاران موردى است آـه در          
آن شرايط جنگى وجود داشت هر چـنـد          
آه قلم از بيان آن همه مشقت، آن همه 
فشار روحى و جسمانى عاجز است اما       
سعى ميكنم آه خطوط وار آنها را بـيـان           

 .  آنم
زهره هنـوز طـعـم زنـدگـى در              

 ١٨جوانى را نـچـشـيـده بـود آـه در                   
 هـنـوز       ،سالگى صـاحـب پسـرى شـد          

تجربه آودك اول را پشت سر نگذاشـتـه         
آنهـا در    .   بود آه آودك دوم را حامله شد      

آبادان زندگى ميكردند درآمـد چـنـدانـى           
نداشتند و آن درآمد ناچيز هم با زحمـات         

 شوهر زهره . خود زهره تامين ميشد

 قصه های من و فرزندم
امروز پسرم در حـالـی        

آه شلوارش خاآـی شـده بـود          
وبر عكس هميشه آه خسته از      
مدرسه به خانه بـرمـی گشـت          
خوشـحـال وخـنـدان بـه خـانـه              
برگشت علت خوشـحـالـی اش        
وعلت خاآی بودن شـلـوارش را        

 پرسيدم
امروز حساب خـانـم     : پسرم گفت 

 معلم قران را رسيدم
ازش پرسيدم آه چـه اتـفـاقـی           

 افتاده است؟
امروز در آالس قران    : پسرم گفت 

خانم مـعـلـم در مـورد امـامـان              
صحبت می آرد تا اینكه رسـيـد         

 است ١٤٠٠به امام دوازدهم آه  
آه از نظـر مـردم غـایـب شـده              
وهمه ما مسلمانها منتظر آمـدن      
او هستيم ومن به خانم مـعـلـم         
گفتم آه آدم خيلی خيلی عـمـر        

تـا  ١٠٠آند نمی تواند بيشـتـر ار       
 سال عمر آـنـد و مـن در              ١٢٠

اینترنت خوانده ام آـه بـاالتـریـن        
رآورد عمر مربـوط بـه یـك آـرد             

 سـال عـمـر       ١٣٠ژاپنی بوده آه    
 آرده است ودر 

مــاشــيــن جــنــايــت جــمــهــورى        
در .   اسالمى بار ديگر شتاب گرفته اسـت       

طى چند روز اخير چندين نـفـر در نـقـاط               
مختلف ايران اعدام شـدنـد و در هـفـتـه             
هاى قبل حكم اعدام حداقل چهار نوجوان       

 .قطعى شده است
رژيم اسالمى رسما اعالم آـرده       

است آه در طى ماه جارى حـكـم اعـدام         
اين نوجوانان سالهـا را      .   آنها را اجرا ميكند   

يـكـى از     .   در زندانهاى مخوف بسر بـردنـد      
اين نوجوانان صالح تـاسـه نـام دارد آـه               

 است و از پانزده سالگـى در         ١٣٦٩متولد  
زندان بوده او را چند روز قبل زمـانـى آـه            

 ساله شد به بند اجراى حكـم اعـدام           ١٨
. در زندان سـنـنـدج مـنـتـقـل آـرده انـد                  

نوجوانان ديگر به نامهاى بهنود شجاعـى،    
محمد فدايى، سعيد جزى، بهنام زارع و         

!بايد نجاتشان دهيم  
ابومسلم سهرابى هستند آه هـمـگـى در          

هـمـگـى    .    سال قـرار دارنـد    ٢١ تا ١٨سنين  
سرنوشتى مشابه دارند و همگى قربانـيـان       
اين جهنمى اند آه رژيم اسالمى برپا آـرده         

 .است
بايد به اين وحشيگـرى هـا پـايـان             

دهيـم، بـايـد صـداى اعـتـراض مـا حـتـى                    
گوشهاى ناشنوا را هم باز آند، نـبـايـد ايـن             
جوانان را از ما بگـيـرنـد، حـق نـدارنـد ايـن                  
سرنوشت شوم و شرم آور را به ما تحميـل          

بايد ديوارهاى شهر را بـا اسـم ايـن             .   آنند
عزيزان پر آنيم بايد بـه هـر شـكـلـى آـه                  

مـا  .   ميتوانيم جلوى اعدام آنهـا را بـگـيـريـم            
اين اوباشان اقلـيـت نـاچـيـزى در            .   ميتوانيم

جامعه هستند بايد با تجمعاتمان در جـلـوى         
زندانها خواهان آزادى فورى همه اين عزيزان 

 .اين وظيفه ماست. شويم

 تلويزيونى براى تغيير

 امير توآلى
از چند روز ديگر برنامه هاى تلويزيونى نـهـاد           

. بر روى آانال جديد آغاز مـيـشـود         “   آودآان مقدمند ” 
اين برنامه ها منظما هر هفته در روزهاى دوشنبه و           

جـنـبـش دفـاع از         .   سه شنبه پخش و تكرار ميگـردد      
حقوق آودك براى اولين بار در تاريخى آه مـن بـيـاد            
دارم صاحب تلويزيونى ميشود آـه بـدون تـخـفـيـف،               
بدون مالحظه و بدون هيچ مصـلـحـت سـيـاسـى و                 
اجتماعى از آودك ميگويد و خواهان ساختن جامـعـه          
اى است آه زندگى انسانى آودك معـيـار انسـانـى             

 . بودن آن جامعه باشد
جنبش دفاع از حقوق آودك در ايران بسـيـار      

گسترده، راديكال و عميق است، اين تـلـويـزيـون بـه              
آـودآـان   ” همه فعالين اين جنبش تعلق دارد، نـهـاد            

خوشبخت استكه توانسته در ايـن سـطـح           “   مقدمند
چترى را فراهم آند تا همصدا دنـيـاى غـيـرانسـانـى               

آـودآـان   ” امروز  ما با تلويزيون      .   آودآان را تغيير دهيم   
به هم گره ميخوريم و ايـن آن آغـاز شـور                “   مقدمند

بايد اين فرصـت را      .     انگيز ساختن دنيايى بهتر است    
متشكل “   آودآان مقدمند ” دريابيم بايد حول تلويزيون     

شويم و حرفهايمان را، شعارهايمان را و مبارزه مـان           
را بر عليه اين اوباشانى آه سياهى را بـر زنـدگـى               

 . آشانده اند، متحد آنيم
سالهاسـت آـه بـر        “   آودآان مقدمند ” نهاد   

ايـن  .   عليه وضعيت نابسامان آودآان فعاليت ميـكـنـد        
٣ادامه صفحه  نهاد هيچگاه در مقابل فرهنگ خودى، مذهب و افكار  ٣ادامه صفحه    
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 ١٥نشريه فارسى هر 
روز و نشريه به زبان 

سوئدى ماهانه منتشر 
ميشوند و از طريق 

سايت آودآان مقدمند 
 در دسترس ميباشند

٢صفحه  ٦٦شماره  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  

 کودک آزاری
 
 
 
 
 
 

  رويا بحرينى
عـدالـتـی      ستم عريان و بی    

اجتماعی، سلب حـقـوق انسـانـی،          
خانمانی و گرسنگی، ايـن       جنگ و بی  

داری    ی سـرمـايـه        مظـاهـر جـامـعـه       
ها را به کودکـان وارد         بيشترين آسيب 

و در اين بربريـت اسـت کـه           .   کند  می
آزاری بـه امـری روزمـره بـدل                کودک

 .گرديده است
کــودک آزاری در جــوامــع          

داری نـيـز        طبقاتی پيش از سـرمـايـه      
وجود داشته است اما سرمايه بـدان        

سـيـسـتـم     .   بخشـد   نقش ديگری می  
ماشينی همه اعضای خانواده را بـه         

سرمايه اکـنـون     .   بازار کار می کشاند   
خـرد،     کودکان و نوجوانان را می    " ديگر  

ی کـار خـود را           کارگر پيش از اين قوه    
را به منزله عامـلـی        فروخت که آن    می

اما اکـنـون    .   مختار در يد اختيار داشت    
او بـرده    .   فروشـد   زن و فرزندش را می    

 ۴۴۴. کاپيتال ص" (فروش شده است 
 )ی هاديان ترجمه

از طــرف ديــگــر خــانــواده،         
کودکان را به عنوان نيروهای کار آينده       

داری و برای ادامه توليـِد        برای سرمايه 
اولـيـن نـيـروی       .   مثل تربيت می کـنـد     

حاکم بر زندگی کودک معموال والديـن       
هـا بـه مـرز           کودک توسط آن  .   اوست

او آزاد   .   بـرد    آزادی های خود پی مـی     
نيست آن کاری را بـکـنـد کـه خـود                

خواهد بلکه مجـبـور بـه رفـتـاری              می
اما .   است که والدين از او انتظار دارند      

والدين اطاعت او را با تشويق و عـدم         
بـديـن   .   دهـنـد   آن را با تنبيه پاسخ می 

ترتيب تنبيه کودک یکی از ارکان های       
پـس از    .   شـود    جامعه طبقـاتـی مـی      

ــان     ــن، ارگ ــدي ــوزشــی،        وال هــای آم
مدرسه، معلم و مـال و غـيـره وارد               
شده و کودک را وادار مـی کـنـد کـه              
خود را با نيازهای جامـعـه طـبـقـاتـی             

در غير آن صورت چـيـزی   .   همساز کند 
 .جز تنبيه در انتظار کودک نيست

ــراســاس آمــار           ــران ب در اي
که تنها بخشی از واقعـيـت       ( یونيسف  

 درصــد از     ٢٠)   دهــد   را نشــان مــی     
 ٩ ساله و بـيـش از            ١١ تا   ۶کودکان  

 سـالـه     ١٨ تـا      ١٢درصد از نوجوانان     
قرار )   تنبيه جسمی ( مورد اذيت و آزار     

ترس و وحشت کودکـان و       .   گيرند  می
ــرای         "   عــادی"  ــودن کــودک آزاری ب ب

شـود کـه       والدين و مربيان موجب می    
اغلب اين موارد پنهـان نـگـهـداشـتـه            

 . شود
موارد وحشتنـاکـی از ايـن          

ستم و آزار بر کودکـان را بـه مـا بـه                 
 :اشکال مختلف مشاهده می کنيم

کودکی از طرف پدرش به جرم دختر       
 ٩شود و کـودک        بودن سنگسار می  

 ٣۵ساله ديگری بـه عـقـد مـردی              
کـودکـی   .   ساله در آورده مـی شـود       

توسط برادر، پدر، پسر عمو و غـيـره         
گيرد و غـيـره و           مورد تجاوز قرار می   

 .غيره
کودکان ناخواسته يا فقيـر      

افـتـاده      و بخصـوص کـودکـان عـقـب          
جســمــی و ذهــنــی گــاهــی در             

هـا     ها و يا جلوی بهـزيسـتـی         خيابان
هـا     شوند، چرا که خـانـواده        رها می 

خانمـانـی و       بخاطر فقر، بيکاری، بی   
عدم امـکـانـات قـادر بـه تـامـيـن و                  

 .نگهداری اين کودکان نيستند
اغلـب کـودکـان حـتـا بـه              

سادگی برای عدم انجـام تـکـالـيـف           
درســی، چــه در خــانــه و چــه در             
مدرسه مورد تنبيه بدنـی و روحـی          

کــودکــان مــورد    .   گــيــرنــد   قــرار مــی  
هـای        آزارقرارگرفته اغـلـب نشـانـه        

کبودی، سوختگی و شـکـسـتـگـی          
اين هـا، شـالق و         .   استخوان دارند 

سيگار تنها جسـم آنـان را مـورد              ته
نابودی قرار نميدهد بلکه زخـمـهـای        
عميق روحی بر آنان مـيـگـذارد کـه            
درآينده تاثيرات ناهنجار اجـتـمـاعـی         

 . ببار خواهد آورد
آزاری امری    اما پوشاندن موارد کودک   

است که بر وسـعـت ايـن فـجـايـع                
بـرای  ( حتا مـادران نـيـز،         .   افزايد  می

کودک آزاری را     )   مثال از ترس طالق   
و حـتـا     .   دهـنـد     مورد کتمان قرار می   

گاهی با وجود اين که مادر از تـجـاوز          
و ضرب و شتم کودک اطالع دارد از          
ترس همسر يا خانواده حمايـتـی از         

 .کند کودک نمی
در اين ميان رژيم اسالمی      

با ايدئولوژی و قوانين ارتجاعی خـود        
اين بـربـريـت سـرمـايـه را تشـديـد                

 قـانـون     ۴٧طـبـق مـاده        .   کـنـد     می
مجازات اسالمی کودک برای اثـبـات       

که مورد تجاوز، ضرب و شـتـم و             اين
آزار قرار گرفته بايد شـاهـد داشـتـه           

زمـانــی کــه کــودکـان حــق         .   بـاشــد 
شــهــادت نــداشــتــه و در قــوانــيــن          

ای به  اسالمی شهادت يک زن فايده    
چـرا کـه تـنـهـا          ( حال کودک نـدارد       

 زن به اندازه شهادت يـک       ٢شهادت  
ــی        ــرد حســاب م ــادر، )   شــود   م م

خواهران و بـرادران کـوچـک کـودک            
چگونه خواهـنـد تـوانسـت امـر آزار             

حتا پزشـکـانـی    .  کودک را اثبات کنند 
کـنـنـد کـه          نيز کـه مشـاهـده مـی         

کودکی تحت آزار روحی و جسـمـی        
قرار گرفتـه، مـعـمـوال از گـزارش و               

 .ورزند پيگيری آن امتناع می
امضای پيمان نـامـه هـای         

حقوق کودک، و تعهد به اجرای آنهـا        
که رژيم اسالمی نيز پایبندی خود را       
ظاهرا بدانها اعـالم مـی کـنـد، در              
شــرایــطــی کــه کــودکــان در ايــران         
محکوم به اعدام می شوند، تناقـض       

نظام  سرمايه را با زندگی انسـانـی         
کودک به روشن ترين وجهی آشکـار       

 .می سازد
ای که   تنها در جامعه سوسياليستی   

داری نابود شـده انـد،         روابط سرمايه 
کودکان دارای حقوق کامل انسانـی      

زاد و ولـد      گاه کـه       هستند و تنها آن   
اش نه در بنياد خانواده بـلـکـه           ريشه
، بـاشـد  عشق انسان هـا بـهـم            در

نوا و گـرسـنـه       هيچ کودکی بیديگر  
کـمـبـوِد عـاطـفـه           و احسـاس  بوده  ن

  .نخواهد کرد

 
 ادامه تلويزيونى براى تغيير

ارتجاعى چون نسبيـت فـرهـنـگـى           
آوتاه نيآمده و هر آجا آه توانسـتـه         
حتى در دل اروپا قوانين را بـه نـفـع            

ايـن نـهـاد      .   آودآان تغيير داده است   
خوشنام و در دفاع از آودك راديـكـال       
. است و دست به ريشه ها مـيـبـرد         

اهداف، شعارها و خواستهاى فورى     
خـواسـت هـمـه       “   آودآان مقدمنـد  ” 

آودك دوستان است پس مـيـتـوانـد          
مبناى همسويى همـه مـدافـعـيـن           
حقوق آودك  و هـمـه انسـانـهـاى             

مـمـنـوعـيـت      .   شرافتمند قرار گـيـرد     
اعــدام آــودآــان، تــامــيــن زنــدگــى        
انسانى براى همه آودآان مستقـل   
از وضعيت مالى خانواده، ممنوعيـت      
آار آودك، تحصيل اجبارى و رايـگـان      
براى همـه آـودآـان و غـيـرو ايـن                
خواستها متحد آننده ماسـت، ايـن        
خواستها درد دل هـمـه مـاسـت و             
بطور واقعى روزانه برايش در اشكال      
مختلف فعاليت ميكنيم، فـقـط بـايـد          
اين فعاليتهاى پراآنده را همـسـو و         

ايـن امـر از طـريـق           .   متشكل آنيـم  
مـيـسـر    “   آودآان مقدمنـد  ” تلويزيون  
تلويزيون ظرفى بـراى اتـحـاد        .   است
همه مـيـدانـيـم آـه بـراى             .   ماست

عملى آردن اين اهداف مهم ما بايد       
زياد باشيم، بايد قوى باشيـم بـايـد           
بسادگى جمع هاى مـتـشـكـلـمـان          
بيشتر از اوباشـان رژيـم اسـالمـى           

بايد جمع هاى دفاع از حقوق      .   باشد
آودآان را حول تلويزيون ايجاد آنيم،      

بپـيـونـديـد     “   آودآان مقدمند ” بايد به   
حول برنامه هاى تلويزيون ميتـوانـيـد        

جمع هـايـى بـر      .     تشكل ايجاد آنيد 
عليه اعدام آودآان، جمع هايى بـر        
عليه آار آودك و يا هر هدف ديگرى        
آه پيش رو ميگذاريد مهم اين است       
آه جايگاه متحد آننده تلـويـزيـون را          

به برنامه هـاى مـا        .   فراموش نكنيم 
نگاه آنيد ما را در باال بردن آيـفـيـت           
برنامه ها يارى آـنـيـد، از آـودآـان              

مــا مــنــتــظــر   .   بــرايــمــان بــنــويســيــد  
 .تماسهاى شما هستيم



  

٣صفحه   ٦٦شماره  کودکان مقدمند   

!جلوى اعدام کودکان در ايران را بگيريم، به جنبش عليه اعدام، بپيونديد  

 ادامه خانه من آجاست
 

هم در دنياى خـيـالـى خـود سـيـر و                 
سياحت ميكرد و بارى از زندگى را بـر           
عهده نداشت، آـال بـا غـيـبـت هـاى               
طوالنى اش نقشى در زندگى خانواده      

جنگ مـدتـى بـود       .   جز دردسر نداشت  
آه شروع شده بود، آنهايى آه پـولـدار         
بودند و وضع زنـدگـيـشـان خـوب بـود               
مدتها بود آه آبادان را ترك آرده بـودنـد          
و آنهايى آه در شـهـر مـانـده بـودنـد                
همگى از طبقات زحمتكـش و فـقـيـر             
بودند و يا هيچ آشـنـا و فـامـيـلـى در                 

ابـتـدا هـمـه       .   شهرهاى ديگر نداشتند  
فكر ميكردند آه جنگ زودگذر اسـت و         
بزودى در مرزها پايـان مـى يـابـد امـا               
بسرعت جنگ همـه جـا را گـرفـت و               

خـرمشـهـر و      .   مردم غافلگـيـر شـدنـد       
آبادان زيـر بـمـبـارنـهـاى شـديـد قـرار                 
داشت،  همه در زير زميـنـهـا و يـا در                
گودالهايى آه در وسط خيابانهـا حـفـر          

زهـره بـا     .   آرده بودند بسر مى بـردنـد      
آودآش هم در اين شرايط وحشتـنـاك        

هيچ خـانـه سـالـمـى         .   گير آرده بودند  
ديده نميشد و آال ماندن در خانـه هـا           

جاده هاى خروجى شـهـر       .   ناامنتر بود 
نيز در تير رس نيروهاى عـراقـى قـرار            
داشت و هيچ رفت آمدى در اين جـاده         
ها صورت نميگرفت و يا بنـدرت انـجـام           

زهره حامله با آودآى يكساله     .   ميشد
هفته ها در اين وضعيت انـتـظـار مـى             
آشيدند تا روزنه اى باز شود و بتواننـد         
با هر ريسكى آه شده از آبادان خـارج         

صداى انفـجـارهـاى مـهـيـب و            .   شوند
مداوم، صـداى آژيـر آمـبـوالنـس هـا،               
صداى زوزه موشكهـا و خـمـپـاره هـا              
لحظه اى تمامى نداشت، خـيـابـانـهـا           
محل رفت آمد تانكها و ماشـيـن هـاى           
ارتشى بود، صدها آودك رها شـده و          
بى سرپرست، بدون خانه و بدون غـذا        
در گوشه و آنار شهر بدنبال امنيـت و          

 . غذا بودند
درست روزى آه عـراق خـرمشـهـر را            
تصرف آرد مردم زيادى در جاده اى آـه   
به اهواز منتهى مـيـشـد پـاى پـيـاده               
سعى داشتند از آبـادان دور شـونـد،            
زهره و پسرش هم هـيـچ راهـى جـز             

خوشبـخـتـانـه مـيـنـى          .   رفتن نداشتند 
بوسى ايستاد تا تعدادى را سوار آـنـد         
. زهره و آودآش سريعا سـوار شـدنـد         

نيروهاى نظامى رژيم نمى گذاشـتـنـد        
آه مردان و جوانان شهر را ترك آنـنـد،          
با فحش و حتى به زور جـوانـان را از               
مينى بوس پياده ميكردند و به جـبـهـه          

 .  ها ميفرستادند
اينگونه بود آه زهره و پسرش آبادان را        
به قصد اهواز پيش سر گذاشتـنـد امـا       
هنوز چندآيلومترى را طى نكرده بودند      
آه چندين گلوله خـمـپـاره در اطـراف             
مينى بوس منفجر شد، مينى بوس با       
تكانهاى شديد در حال خارج شـدن از          
جاده بود آه خوشبختانه توانسـت بـه         

هـمـه مسـافـران       .   راه خود ادامه دهـد    
مينى بوس مرگ را در يك قدمى خـود          

 . ديدند
 .به اهواز رسيديم

 ادامه دارد

 ادامه قصه هاى من و فرزندم
آخر عمرش دیگر چيزی به خاطرش نمی امده        

 ١٤٠٠است چه طور ممكن است آه یك نفـر           
سال عمر آند وبعد تازه بياید وبه دنيا حكومت         

 آند؟
خانم معلم قران هم از دست من ناراحت شد         
و به من گفت تا آخر زنگ آف آالس بنشيـنـم            

 وبرای همين شلوارم خاآی شده است
بابا اصال خودتو ناراحت نـكـن آـه          : بهش گفتم   

 مـهـم ایـنـه آـه آدم              ،لباست خاآی شـده      
 وبعد شعرزیر را بـرایـش        ،روحش خاآی نشه    

خواندم وگفتم آه تو بایستی همين روش تـو           
ادامه بدی ومثل یك گل آه توی بيابـان وخـاك            
رشد می آنه به همه نشون بدی آه آسـی           

 نمی تونه روحيه تورو بشكنه 

یک هفته پس از اجرای حکم اعـدام         :   سایت روزنا 
زاده در زندان سنـنـدج،        نوجوانی بنام محمد حسن   

سخنگوی قوه قضایيه در مورد اجـرای حـکـم ایـن              
در قانون چيزی به عنـوان   “ :   م کرده بود    نوجوان اعال 

 سال نداریم و آن چـيـزی          ١٨اعدام برای افراد زیر     
 سال وجود دارد، ١٨ تا   ١۵که در قوانين برای افراد      

زاده نـيـز کـه از            محمد حسن .   بحث قصاص است  
سنندج به دار آویخته شد در زمـان اجـرای حـکـم               

 ”. سال بود١٨ی  باال
اظهارنظر جمشيدی، از آنـجـا کـه سـن مـحـمـد                  

زاده در زمان اجرای حکم به گفته منابع آگاه           حسن
هـا را       م شده بود، کنجکاوی      سال اعال  ١٨کمتر از   

آنچنان برانگيخت که تنها دیدن شناسنامه محـمـد         
 .  توانست ابهام این ماجرا را برطرف کند می

زاده که باغـی نـزدیـک بـه قـبـر                 پدر محمد حسن  
قدر از آنـچـه بـر            پسرش در همان روستا دارد، آن     

حوصله  سرش آمده خسته و درمانده است که بی  
کـنـد و        به پای کوهی در همان حوالی اشاره می       

ببينيد آنجا قبر پسرم است حتـی پـول         “ :   گوید  می
از تـمـام     .   اینکه برایش سنگ قبر هم بخرم، ندارم      

دنيا همين باغ را که در حـال حـاضـر در آن کـار                     
حاضر بودم این باغ را هم بفروشـم        .   کنم، دارم   می

شود کـرد کـه         تا پسرم را اعدام نکنند اما چه می       
 ”.حتی از به دار آویخته شدن او خبر هم نداشتم

پدر محمد از روز به دار آویخته شدن پسرش خـبـر            
نه پدرش و نه مـادرش کـه از روز دفـن                .   نداشت

پـدر  .   رود   جسد محمد هر روز بر سر مـزارش مـی          
 خبر نداشتيـم      ما اصال “ :   گوید  باره می   محمد در این  

یکی دو روز پس از ایـنـکـه           .   محمد را اعدام کردند   
پسرم را به دار آویختند در ده اهـالـی از ایـنـکـه                   

من بـاور    .   زدند  پسرم اعدام شده است، حرف می     
از آنجا که پيش    .   به زندان سنندج رفتم   .   کردم  نمی

از آن هم چندین مرتبه رفته بودم و نگذاشته بودند    
کـردم     با پسرم صحبت کنم و او را ببينم، فکر مـی          

کنـنـد امـا        آن روز هم از دیدن پسرم جلوگيری می       
ن زندان در کمال ناباوری به من گفتند کـه            مسووال

بـاورم  .   جنازه محمد را برای دفن تـحـویـل بـگـيـرم            
پسرم را اعدام کرده بودند بدون ایـنـکـه      .   شد  نمی

اوليای دم پرونده محمد از      .   حتی به ما خبر بدهند    
در روز اجرای حکم تنـهـا آنـهـا           .   ماجرا خبر داشتند  

برای مراسم دعوت شده بودند و پـس از اجـرای              
حکم به اهالی گفته بودند که مـحـمـد را اعـدام                

 ”.کردند

زاده در مورد اینکه چرا نتوانسـتـه          پدر محمد حسن  
: گـویـد     بود رضایت اوليای دم را جلب کند نيز مـی          

حـاضـر   .   من حاضر بودم تمام زندگيم را بفـروشـم        “ 
بودم زندگی خودم را بدهم تا آنها محمد را اعـدام          

 که آنها مـحـمـد را            ام حاال   از اهالی شنيده  .   نکنند
با چـنـد    .   اعدام کردند هم خودشان راضی نيستند     

نفر از اهالی ده صحبت کرده بـودنـد و از ایـنـکـه                  
محمد را اعدام کردند ابراز پشيمانی کـرده بـودنـد           

هـر  .    پسرم در خاک اسـت       حاال.   اما چه فایده دارد   

  ساله در سنندج17گزارشی تکاندهنده از اعدام نوجوان 
. روم  آیم سر خاک محمد می      روز که به باغ می    

محمد تنها یک نوجوان بود که متهم بـه قـتـل              
من کوتاهی کردم که بيشتـر مـراقـبـش           .   شد

نبودم تا مرتکب چنين گناهی نشود اما او بچه         
بود و نباید به این سرعت مـجـازاتـش اعـمـال              

 ”.شد می

زاده در مورد اینـکـه مـاجـرای            پدر محمد حسن  
درگيری پسرش با مقتول چه بـوده و چـطـور              

اسم مقتول هـم     “ :   گوید  مرتکب قتل شد، می   
در زمان قتل   .   او هم سنی نداشت   .   محمد بود 
 ماه داشت و مـقـتـول       ١١ سال و    ١۴پسر من   

آنها بر سر مسائل مختـلـف       .    ساله بود  ١٠هم  
گـانـه     که بيشتر ماجراها ناشی از مسائل بچه      

در روز حادثه پسـر  .   ف داشتند   بود، با هم اختال   
و دخترم در باغ در حال کار بودند کـه مـقـتـول          
. همراه یکی از دوستانش وارد باغ مـا شـدنـد           

شـونـد کـه         آنجا هم باز با یکدیگر درگـيـر مـی          
دسـتـی بـه سـر مـقـتـول                 پسرم با یک چوب   

 ”.شود زند و مرتکب قتل او می می

اهالی محل هم از خـانـواده مـحـمـد راضـی                 
یکی از اهالی که بسـيـار از اعـدام             .   هستند

: گـویـد     کـنـد، مـی        محمد اظهار ناراحتی مـی     
آنها با  .   زاده بسيار آرام هستند     خانواده حسن “ 

ک خـودشـان        سرشان در ال.   کسی کار ندارند  
اما از زمانی که .   خانواده خوبی هستند.   است

زاده از هـمـسـرش جـدا شـد،                 آقای حسـن   
بر سـر مسـائـل        .   تاب شدند   های آنها بی    بچه

هـای ده      با دیگر بچه  .   گرفتند  مختلف بهانه می  
کردند و بر سر هر مسالـه کـوچـکـی              نزاع می 

محمد از همه بـيـشـتـر        .   آمد  درگيری پيش می  
 ”.کرد تابی می ناراحتی و بی

زاده  با به دست آمدن شناسنامه محمد حسن    
 دیگر ابهامی در کار نيست چرا کـه او در               حاال

 مـاه    ١١ سال و      ١۶زمان اجرای حکمش تنها     
 ساله بـوده    ١۴سن داشته و در زمان قتل هم        

ودومـيـن روز        که در نهـایـت هـم در بـيـسـت              
 .خردادماه سال جاری به دار آویخته شد
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!چه دردناك  
در هفته اى آه گذشت دو واقعه تلـخ و شـوآـه آور، دو                   
واقعه اى آه انسان حتى تحمل شنيدن و فهم آنرا نـدارد             
اتفاق افتاد، دو فرزندآشى، دو قتل آه يـكـى از ديـگـرى                

 . دردناآتر، يكى از ديگرى وحشيانه تر بود
اشك و تاثر و لعنت فرستادن به اين دنياى نابرابر آمتـريـن             

اين دو اتـفـاق       .     عكس العمل انسانهاى شرافتمند است    
دردناك آه اگر در هر آشورى با آمترين اسـتـانـداردهـاى              
انسانى رخ ميداد باعث يـك شـوك عـظـيـم اجـتـمـاعـى                    
ميگرديد اما در جمهورى اسالمـى ايـن واقـعـه تـنـهـا در                   
صفحات ميانى يكى دو روزنامه در تـهـران چـاپ شـد و                   
انعكاس وسيعى در جامعه نداشت و جامعـه از آـنـار آن                

 :اينجا شرح هر دو واقعه را ميخوانيد. گذشت

در کرمانشاه پدری به علت فقر شدید فرزند پنج 
  ساله اش را کشت 

چند روز گذشته در شهرک پردیس کرمـانشـاه           
 ساله ای که در کوچه با دوسـتـش بـازی مـيـکـرد           ۵پسر  

دوستش به وی ميگوید که ما امشب پلو می خـوریـم در          
این لحظه پسر مذکور بـه خـانـه مـی آیـد و از مـادرش                       
درخواست پلو می کند به دلـيـل فـقـر شـدیـد خـانـواده                     
مادرش با رفتن به منزل همسایـه و تـهـيـه بـرنـج بـرای                     

پدر خانواده وقتی که به منـزل مـی          .   فرزندش پلو می پزد   
با دیدن برنج زن را مورد بازخواست قرار می دهد مـرد        اید

زمانی که از جریان قرض گرفتن بـرنـج خـبـردار مـيـشـود                   
آجر به صورت فرزندش سرانجام        عصبانی شده و با پرتاب    

گلوی وی را ميفشارد و او را خفه کرده و به زندگی فرزنـد              
شاهدان عينی مـيـگـویـنـد بـه           .    ساله اش پایان ميدهد    ۵

پسر مذکور مادرش دو قـاشـق بـرنـج را در                   هنگام کفن 
موجـب خشـم        درون کفن پسرش می ریزد که این اقدام       

 .ميشود  مردم محله شهرک پردیس

 مادرى آه آودك پنج روزه خود را آشت
 ســهــيــال مــادر آــودك در بــرابــر ســواالت دادگــاه            

 قاضي؛ خودت را معرفي کن؟
 فقره سابقه   8 ساله هستم،    28  » ق« متهم ؛ من سهيال     

پـدرم بـاران اسـت و مـادر             .   کيفري به جرم ولگردي دارم    
 5صخره، هيچ کس ديگري را هم در اين دنيا ندارم و پسر 

 .روزه ام را نيز کشته ام
 پس قبول داري که پسرت را کشتي؟

 اتهام قتل را قبول دارم ، هيچ کس همدست من نبود،
 .خودم اين کار را کردم

 با چه انگيزه يي چـنـيـن جـنـايـتـي را مـرتـکـب شـدي؟                     
من يک انگيزه نداشتـم، هـزاران انـگـيـزه در مـن وجـود                     
 داشت، که شايد فقط يکي از آنها مي تواند دليل کافي

 .براي قتل باشد
دليل من براي اين قتل خشونت هاي بيش از حـدي بـود               
که از مردان جوان ديدم از آنهايي که به مـعـنـاي واقـعـي                 

از کجاي اين زندگـي سـيـاه      .   کلمه اراذل و اوباش هستند  
 سـال بـدبـخـتـي و            12کدام بـخـش از        .   براي تان بگويم  

 .سياهي ام براي تان تعريف کنم
تصورم اين بـودکـه      .   من براي نجات کودکم اين کار را کردم       

ايدز دارم، قطعًا فرزندم هم از من گرفته بـود، پـس او را                  
کشتم که بدبختي هايي که من دچارش شدم را تـحـمـل        

 . نکند
اما اينکه اراذل تو را آزار داده اند ، دليل قانع کـنـنـده يـي                   

 براي قتل کودک معصوم نيست؟
اگر آنچه بر من گذشته بر هـر کـس ديـگـري هـم مـي                      

 سالگي که از خانه فـرار  15در .   گذشت بي رحم مي شد    
کردم و با مردان زيادي رابطه داشتم، آنها از من بـه طـرز                
وحشيانه يي سوءاستفاده کردنـد و سـپـس مـثـل يـک                  
دستمال کثيف مرا به گوشه يي پرت کردند و هـر بـار از                

بايد اين عقده هـا     .   دفعه قبل بي پناه تر و بدبخت تر شدم        
را چطور خالي مي کردم مگر مي توانستم مرداني را کـه            
چندنفري به من حمله کرده اند بکشم، مگر من چقدر زور           

دختري که به   ( داشتم و اگر مي کشتم مثل نازنين فاتحي       
اتهام قتل بازداشت شد و با توجه به دفـاع مشـروع آزاد                

نازنين هـم    .   مرا سه سال در زندان نگه مي داشتيد)   شد
ضمن اينکـه مـن      .   ابتدا در همين شعبه محاکمه شده بود      

چقدر زير رفتـارهـاي     .   نمي توانستم حريف آن مردان شوم     
چرا آن زمان کسي نبود که      .   وحشيانه اين مردان له شدم   

من فکر مي کردم به خاطر روابـط         .   از من دفاع کند   
جنسي متعددي که داشتم دچار ايدز و هـپـاتـيـت             

 .شده ام و اين مساله آزارم مي داد
 چرا از خانه فرار کردي؟

 ساله بودم که عاشق شدم و بـه پـيـشـنـهـاد           15
 سـال   4من  .   پسر مورد عالقه ام از خانه فرار کردم       

با او و همراه خانـواده اش در کشـور آذربـايـجـان                  
زندگي کردم، اما يک روز او را در يـک تصـادف از                  
دست دادم و بعد از مدتـي مـجـبـور بـه تـرک آن                    

من هيچ کس را   .   خانواده شدم و به ايران برگشتم   
در اين دنيا نداشـتـم، جـايـي بـراي مـانـدن هـم                     
نداشتم و در خيابان پـرسـه مـي زدم کـه پسـر                   
جواني مرا به خانه اش برد، من فـکـر مـي کـردم             
فقط او در خانه است اما درخانه هفت نـفـري بـه               

بعد از يک سال تصمـيـم گـرفـتـم        .   من حمله کردند 
ديگر تن فروشي نکنم، اما آقاي قاضي مي دانـيـد           
تحمل سرماي زمستان در دي مـاه و در خـيـابـان            
يعني چه؟ در آن سرما در خيابان ها پـرسـه مـي               

شما اين چيزها .   زدم و تا مغز استخوان مي لرزيدم      
را مي دانيد؟ در آن مدت دچارسخت ترين بيـمـاري           
ها شدم و باز بي پناه بودم و مـجـبـور شـدم بـه                    
خواسته هاي کثيف مردان نه به ميل باطني بلـکـه     

 28ديگر از من که درحال حـاضـر     .   به اجبار تن دهم   
ساله هستم چه باقي مانده، مي دانيد چقدر بـه           
من الکل و مشروب خوراندند تا بتوانـم رفـتـارهـاي             
وحشيانه شان را تحمل کنم؟ مـي دانـيـد چـقـدر               
سيگار کشيدم تا در قالب دود عصبانيتم را بـيـرون            

 بريزم؟چرا در آن زمان کسي مرا نمي ديد؟
از کي فهميدي اشتباه کردي و چـرا بـه سـمـت                 

 خانواده ات نرفتي؟
 سالگي مـي خـواسـتـم از ايـن کـاردسـت                  20از  

بکشم، اما نشد البته قبل از اينکه از خـانـه فـرار                
کنم پدرم که يک سارق و بيمار جنسي بـود فـوت             

پدرم سه زن داشت اما با زنان ديگر نيز رابطه       .   شد
داشت و من اين صحنه ها را از زماني کـه کـودک              

پدرم به آنها پول مي داد و مـي            .   بودم، مي ديدم  
او هميشه مي گفت نفرين ايـن زن هـا و               .   رفتند

پس بعد از مرگم    .   خانواده آنها پشت سر من است     
الـبـتـه بـه       .   تو اين کار را بکن تا من بخشوده شوم        

 8خاطر حرف پدرم نبود و بعد از يک سال يـعـنـي                
سال پيش به بهزيستي مراجعه کـردم ولـي مـرا              

تمـام وجـودم نـفـرت         .   بعد از مدتي بيرون انداختند    
بود، هيچ کس به من محبت نکـرد، هـمـه از مـن                 
سوءاستفاده کردند و من هم بچه ام را کشـتـم،              
مي خواستم بدانم جان انسان از کـجـاي بـدنـش            
بيرون مي زند، مي خواستم شهامت و جسـارت            

 .قتل را پيدا کنم تا بتوانم انتقام بگيرم
اتهام ديگر تو زناي غيرمحصـنـه اسـت، آيـا قـبـول                 

 داري؟
من با آخرين مردي که بودم و از او باردار شدم يـک             
سال و نيم زندگي کردم ما صيغه محرميت خوانـده          

 .بوديم، مهريه هم تعيين کرده بوديم
 اما با مردان متعددي رابطه داشتي؟

 بله قبول دارم، من يک مفسد في االرض
 هستم و بايد اعدامم کنند، خواهش مي

 .کنم اين کار را هر چه زودتر بکنيد
با توجه به روابطي که داشتي آيـا کـيـنـه از پـدر                   

 فرزندت انگيزه تو به اين قتل نبوده است؟
من فرزندم را دوست داشتم وقتي بـه دنـيـا آمـد                

حـاال مـن هـم چـيـزي            .   انگارگنج پيدا کـرده بـودم      
داشتم که مي تـوانسـتـم بـه خـاطـرش امـيـدوار                  

اما زماني که قرار شد او را از من جدا کننـد        .   باشم
و به بهزيستي ببرند در درونم کينه بـه وجـود آمـد            
،تنها چيزي که داشتم و بعد از اين همه سـال بـه              

پـس  .   دست آورده بودم داشت از من جدا مي شد        
براي اينکه انتقام بگيرم او بهترين و بي دفاع تـريـن            

 .فرد بود
 صدور حکم

پس از اظهارات سهيال وکـيـل تسـخـيـري وي در                
جايگاه قرار گرفت و در دفاعياتش متهـم را بـيـمـار               
رواني دانست و خواستار ارجاع او بـه پـزشـکـي               

 .قانون شد
سپس رئيس دادگاه دوباره سهيال را بـه جـايـگـاه              
فراخواند و از او خواست تا آخريـن دفـاعـيـاتـش را                

سهيال گفت؛ اتهاماتم را قـبـول دارم و           .   مطرح کند 
هيچ دفاعي ندارم فقط خواهش مي کنم يک چاقو         

به ماموران بدهيد تا همان طور که من کودکـم را            
ايـن  .   کشتم، مرا بکشند و سر از تنم جدا کـنـنـد            

کودک زاده مجموعه ظلم هايي بود کـه بـه مـن              
مـن  .   پدر او ظالم بود نه کـس ديـگـري          .   شده بود 

 .مثل تمام عمرم هيچ دفاعي ندارم
 

سهيال را به جرم قتل عمد به قصاص و به خـاطـر             
 .روابط نامشروع به حد شرعي محکوم کردند

 
 گفت وگو با سهيال پس از پايان محاکمه

زماني که سر از تن فرزندت جدا مي کردي مـي            
 دانستي چه مي کني؟

بله مي دانستم، مـن کـامـًال هـوشـيـار بـودم،                  
درست يادم است اول سرش را بريدم، بعـد يـک            

ــه اش زدم و                   ــن ــه ســي ــه عــمــودي ب  . . .ضــرب
 تحت تاثير کاري که مي کردي قـرار نـداشـتـي؟             

من کامـًال خـونسـرد بـودم و هـيـچ مشـکـلـي                     
براي آدمي مثل من که تک تک سـلـول         .   نداشتم

هاي بدنش پر از نفرت اسـت ديـگـر ايـن کـارهـا              
 .معني دردناکي ندارد

 چرا نزد خانواده ات بازنگشتي؟ 
هيچ مي داني اگر بـه شـهـرمـان            .   کدام خانواده 

برمي گشتم خانواده مادرم چه باليي بـه سـرم            
 .مي آوردند، من هيچ راهي نداشتم

 چرا به بهزيستي نرفتي؟
 سال پيش رفتم، ساخـتـمـان بـهـزيسـتـي در                8

من نمي خواستم تن فـروشـي        .   خيابان اميد بود  
کنم، مي خواستم زندگي کـنـم، امـا مسـووالن             

 .آنجا مرا بيرون انداختند
گفتي به خاطر خشمي که داشتـي فـرزنـدت را          
کشتي، چرا اين خشم را بر سر فرزنـدت خـالـي             

 کردي؟
من از قتل مي ترسيدم، خواستم فرزند خـودم را      

مي خواسـتـم    .   بکشم تا شجاعت به دست آورم     
يــک قــاتــل ســريــالــي شــوم و اول مســووالن              
بهزيستي که مرا بيرون انداختند بکـشـم و بـعـد              

رفتار کردند به قـتـل       . . .   مرداني که با من مثل يک     
 .برسانم، اما دستگير شدم

 وقتي فرزندت به دنيا آمد به او عالقه نـداشـتـي؟           
حـاضـر   .   من هم مثل همه مادران يک مـادر بـودم          

بودم باز هم تن فروشي کنم و پسـرم را بـزرگ               
کنم، اما مي خواستند او را به بهزيستي ببرند و           
 .سرنوشتي مثل سرنوشت من در انتظارش بـود        

چرا مردي که پدر فرزندت است را معرفي نـمـي            
 کني؟

او به من يک سال و نيم پناه داد و بعد مرا بـيـرون        
. کرد، اگر وي را معرفي کنم شالقش مـي زنـنـد            

همسر و فرزندانش هم مي فهمند و از او جـدا           
 .مي شوند

 بعد از قتل پسرت دچار اضطراب و ناراحتي
 نشدي؟

من به خاطر عالئمي که داشتـم مـي دانسـتـم              
ايدز دارم و پسرم هم از خون من تغذيه کرده بـود            
و ايدز داشت، براي اينـکـه راحـتـش کـنـم او را                   

 .کشتم
 در مورد بيماري ات اطمينان داري؟

من همه عالئم آن را دارم امـا در زنـدان پـيـش                
 پزشک نرفتم و از من آزمايش نگرفتند، شايد

 .تصورم درست باشد
 خواب پسرت را مي بيني؟

خواب پسرم و همه افرادي که به من ظلم کردنـد   
 .هر شب خواب شان را مي بينم. را مي بينم

 مي داني ممکن است قصاص شوي؟
مي دانم اما ناراحت نيستم، چون ديگر خواب آن          
وحشي گري ها، قتل فرزندم و صحنه هايي کـه           

 من تا کي بايد. پدرم خلق مي کرد را نمي بينم
 .سکوت مي کردم

 فکر مي کني با قتل فرزندت اين سکوت را
 شکستي؟

سکوتم را شکستم تا همه بدانند بر سـر مـن و              
امثال من چه مي آيد و چرا دهـان مـان دوخـتـه                 

 . شده است
من هيچ وقت نتوانستم در برابر اين خشونت هـا        

 .از خودم دفاع کنم


