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  ٦٨شماره 

!زندگی شاد، امن و خالق حق مسلم کودکان است  

امير توآلى: سردبير   ٢٠٠٨، سپتامبر ١٣٨٧شھريور   

٣ صفحه   

٣ صفحه   

 خانه من آجاست؟
 
 
 
 

    فاطمه آلوانى
 

با زحمت زياد زهره خانه يـكـى          
چـهـره   .   از فاميلهاى دورش را پـيـدا آـرد         

شهر اراك آامال متفاوت از سـابـق بـود،           
جمعيت شهر در طى چند ماه چندين ده  
برابر شده بود، هيچ خانه اى نبود آه يك       
و يا چند خانواده مناطق جـنـگـزده را در             

مــردم آواره از     .   خــود جــا نــداده بــاشــد      
ــگــر              ــول، اهــواز و دي خــرمشــهــر، دزف
شهرهاى آوچك به اراك گريخته بودند و        
مايحتاج زندگى آمياب و بسـيـار گـران            

زهره به همراه خانواده ديـگـرى در          .   بود
منزل آوچك فاميل اش در دو اتاق و يـك           
. حياط آوچك مجبور بـه زنـدگـى بـودنـد            

زهره در ماه آخر حـامـلـگـى اش بـود و                
احتياج به استـراحـت و غـذاى مـقـوى              
داشت آه هيچكدام از اينها در رويا هـم          

سرو صداى زياد، رفت و      .   قابل تصور نبود  
آمدهاى بى شمار و بـى وفـقـه حـتـى              
چشم بستن ساده را هـم از زهـره و               

زهـره بـراى     .   پسر آوچكش گرفـتـه بـود       
تهيه غذا مجبور بـه فـروش انـگـشـتـر،               
گوشواره اش شده بود هر چند پول آنهـا         
فقط براى تامين غذاى چند روز آـفـايـت           

گاها روزها زهره پسر دو سـالـه       .   ميكرد
اش را براى قدم زدن به خيابانهاى شهـر     
ميبرد، خيابانهايى آه مملـو از آدم بـود            
اگر از بالكن به پائين نگاه ميكردى چـادر          
سياهى را مـيـديـدى آـه خـيـابـان را                  

چادرهاى سياه زنـان و       .   پوشانده است 
پيراهن و موهاى سياه مردان، سياهـى       

گريـه و    .   زندگى را آامال تكميل آرده بود     
شيون، عزادارى و صداى نوحـه خـوانـى          
هاى مساجد و تشحيح جنازه، احساس      
خفگى و مرگ را در اعماق قلب انسـان          

 . سنگين تر ميكرد
زهره ديگر قدرت نـداشـت آـه           

پسرش را در آغوش بگيرد وقتى آـه بـه           
خيابانهاى شلوغ ميرفتند همـيـشـه بـه          
پسرش ميگفت آه محكم گوشـه چـادر         

اما يكى از آن    .   مرا بگير و از من دور نشو      
روزها در آمتر از چند ثانـيـه مـهـرداد دو              
ساله در يك چشم به هم زدن نـاپـديـد             
. شد و در ميان صف عـزادارن گـم شـد             

زهره گريه آنان و جيغ زنـان بـه دنـبـال               
 اما مگر . مهرداد به هر طرف ميدويد

 مشق شب 

چندی پيش فيلم مستند مشق شب       
در ایـن فـيـلـم،         .   عباس کيارستـمـی را دیـدم        

کيارستمی از دریـچـه دوربـيـنـش مشـکـالت                
آموزشی کودکان  رده ی سـنـی دبسـتـان را               

 63هرچند این فيلم در سال      .   مصور کرده است  
ساخته شده است، اما من که این فيلم را در            

 نگاه کردم با کمال تاسف می بينم که  87سال  
هنوز آن مشکالت آموزشی و از همه مـهـمـتـر            
معضل تکليف شب، نه تنها حل نشـده اسـت            
 .بلکه رنگ و لعاب مذهبی آن بيشترشده است

فيلم مصاحبه ایی است که کـيـارسـتـمـی در              
مدرسه از کودکان به عمـل آورده و مـطـالـعـه                
پرسشنامه هایی که توسط خانواده هـایشـان         

وقتی بدقـت بـه گـفـتـه هـای              .   پر شده است  
کودکان توجه می کنی می بينی هـمـگـی در            
جواب به این سوال که تکليف شب را بـيـشـتـر             
دوست داری یا برنامـه کـودک؟ مـی گـفـتـنـد                 

اما وقـتـی    !   تکليف شب را بيشتر دوست داریم     
از آنان پرسيده می شد پس چرا تکـالـيـفـت را              
انجام ندادی و یا تا آخـر شـب طـول کشـيـد؟                 

 .جوابی نداشتند
آنچه تاسف آورتر بود این اسـت  کـه             

همه ی این کودکان واژه تنبيه را به خـوبـی بـا              
پوست و گوشت خود لمس کرده بودند، وقتـی         
از آنها سوال می شد تنبيه یعنی چـه ؟ مـی               
گفتند یعنی کتک خوردن و اکثرا می گفتنـد بـا            

و زمـانـی کـه از آنـان             .   کمربند تنبيه شده اند   
سوال می شد آیا تا حاال تشویـق شـده انـد؟               
 . خيلی از آنان نمی دانستند تشویق یعنی چه

در واقع این کودکان از ترس تنبيه به خود اجـازه           
نمی دادند که عالقه شان را در مـورد بـرنـامـه              

 کودک ابراز کنند و در نتيجه دچار خود 

دانش آموزان شادگان در آغل 
 گوسفندان درس ميخوانند

 وضعيت مدارس را از زبان خودشان 
نماينده شـادگـان     :   سایت برنا  

از توابع استان خوزستـان در مـجـلـس            
کمبود شديد فضـاهـاي     :   اسالمي گفت 

آموزشي در شـادگـان مـوجـب شـده             
برخي دانش آموزان اين شهرستـان در        

 ! آغل گوسفندان ادامه تحصيل دهند
هشـدار  "   حجت االسالم ناصـري نـژاد      " 

وضعيت محروميت در شادگـان بـه        :   داد
حالت بحراني در آمده و اين شهرستان       

هـاي مـحـرومـيـت           در کسب شـاخـص    
استاني و ملي گوي سبقت را از همـه         
شهرهاي محروم استان خـوزسـتـان و         

وي .   ساير مناطق کشور ربـوده اسـت        
استان خـوزسـتـان در خصـوص           :   گفت

جمعيت بي سوادان در وضعيت بسيـار       
 . بدي قرار دارد

نماينده شـادگـان بـا تـاکـيـد              
دوباره بر فقر شهرستان شـادگـان، در          
مورد برخورداري از فضاهاي آمـوزشـي        

مدارس موجود نيز عـمـدتـًا       :   ياد آور شد  
فرسوده و قديمي است به نحـوي کـه          
در گزارش آمـوزش و پـرورش اسـتـان             
نسبت به خطر فرسـودگـي مـلـمـوس           
فضاهاي آموزشـي شـادگـان هشـدار          

ــفــت   .   داده شــده اســت      ــن :   وي گ اي
شهرستان از آب و هـواي بـه شـدت              
گرمي برخوردار است اما مـتـاسـفـانـه           
هيچگونه امکانات و تجهيزات مناسـبـي       
مثل کولر و يا آب سـردکـن در مـدارس             
وجود ندارد از اين رو دانـش آمـوزان در            

 ايام امتحانات، متحمل 

 به مناسبت آغاز سال تحصيلى
  امير توآلى

سال تحصيلى جديد را چند روز ديگر آغاز مى آنيم اما از قبل از شروع سال تـازه          
ميليونها آودك در حسرت رفتن به مدرسه روز را به شب ميرسانند و والدينى آه خـود را                    

 . سرزنش مى آنند آه چرا، چرا نمى توانند آودآانشان را به مدرسه بفرستند
سال تحصيلى تازه را در شرايطى آغاز مى آنيم آه وضعيت زندگى آـودآـان در                  

بدترين موقعيت قرار دارد، گرانى سرسام آور، حداقل هاى معيشتى سال قبل را هـم از          
ميليونها آودك گرسنه ميخوابند و از مسكن منـاسـب         .   سفره ميليونها خانواده ربوده است    

انسان محرومند و مجبورند آار آنند، نان آواران آوچك لقبى استكه جامعه به اين آودآـان                
طبق آمارهاى ناقص دولتى بيش از چهـار مـيـلـيـون آـودك خـارج از چـرخـه                    .  داده است 

ايـن  .   به زبانى ديگر جمعيتى معادل آشور نروژ و يا دانمارك و يا فنالند. تحصيلى قرار دارند 
نتيجه سياستهاى ضد انسانى جمهورى اسالمى است، وجود ايـن اوبـاشـان در قـدرت                   

 . چنين نتايج وحشتناآى را هم دارد

٣ صفحه   

  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

 دست مذهب از زندگی کودکان کوتاه

٢صفحه  ٦٨شماره  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  

 ازدواج کودک
 
 
 
 
 
 
 

در کنار کودکـان کـارگـر         
که بـه نـادرسـت کـودکـان کـار               ( 

، کــودکــان   ) شــونــد   نــامــيــده مــی  
ی   دار يکی از معضالت جامعه      خانه

داری و مردساالر در ايـران        سرمايه
ــار مــی     ــر اســاس    .   رود   بشــم ب

تـوسـط    آمارهای منـتـشـر شـده          
  از  ١٣٨٥سال  ، در   مرآز آمار ايران  

ی   رده ميليون آودك    13کل حدود     
 يك ميليـون  ، سال18 تا  ١٠سنی  

اند و     کارگر بوده  هزار آودك    ۶٧0و  
 ١٣٧۵اين تعداد نسبت به سـال         

 در صــد     ٧/١٢ درصــد بــه       ١١از   
 .افزايش يافته است

 915در هـمـان سـال،          
توسـط مـرآـز      در ايران   هزار آودك   

 عـنـوان آـودك         خود رژيم بـه     آمار
اين تـعـداد    .   نددار ثبت شده ا     خانه

هم نسبت به گذشـتـه افـزايـش          
از ( يافته و دليل آن ازدواج کـودک          

های اجباری که بـه        ی ازدواج   زمره
نـامـيـده    زود هـنـگـام       غلط ازدواج   

در حـالـی     .   اسـت   بوده)   شود،  می
 گـر آودآان آار  درصد   ٩١که حدود   

يـك مـيـلـيـون و          (   پسر هسـتـنـد     
 درصـد    ٩٨ بيش از     ) هزار نفر300

 904( نـد    دخـتـر    دار   خـانـه  کودکان  
 در   دار   آـودآـان خـانـه       . ) هزار نفر 

 کـودکـان و در         درصد 21روستاها  
بـيـن     ( آـودآـان  د    درص 10شهرها  

ــا      10 را تشــکــيــل    )    ســال  18 ت
 .دهند می

هـــمـــيـــن بـــراســـاس     
 حـتـى از      1385   سال سرشماری

 سـال،   14 تا   10ين  ميان کودکان ب  
  درصـد   1.2يـعـنـی        (  هزارنـفـر   78

حـداقـل   )   ی سنی  کودکان اين رده  
یکبار تن به ازدواج اجـبـاری داده           

ازدواج کودک، امری اجباری و     .   اند
عملی مجرمانه است که در زيـر         
نقاب ازدواج صورت قانونی بـخـود        
گرفته و تحت لوای آن اسـتـثـمـار           

تـجـاوز و     ( جنسـی و جسـمـی          
)  تحميل کار اجباری و غيره و غيره    

اين پديده بنا بـر     .   يابد  رسميت مي 
آمار موجود حتی در کشـورهـای         
صنعتی پيشرفـتـه نـيـز در حـال             

دهـنـده     افزايش است و اين نشان    
ايــن اســت کــه فــقــر و روابــط             

داری از عوامل اصلی ايـن        سرمايه
بر اسـاس آمـار      .   باشد  معضل می 
 36سـطـح جـهـان           دريونيـسـف     

  بـيـن    ٢٠٠٧ی که در سال      درصد زنان 
از  داشـتـنـد پـيـش             سـال   24 تا    20

 سـالـگـی ازدواج        18رسيدن به سن   
کودک  ميليون   14و هرسال     کرده اند   

زایمـان      ساله 19 تا   15و نوجوان بين    
ی دیـگـری نشـان        آمـارهـا  .   می کنند 

 مـيـلـيـون       5٠بـيـش از       دهند که     می
بـه ازدواج    مجـبـور     در جهان   بچه  دختر

بـه  دردهـه آتـی       شده و اين تـعـداد         
 .خواهد رسيد ميليون 100حدود 

ــورژوازی و            حــتــى خــود ب
دانشمندان آن بـخـشـًا عـلـل ازدواج            
کودک و رشد اين پديده را در مـذهـب         

چـه کـه        آن.   بينـنـد    و سنت و فقر می    
ها از ديدن آن عاجزند علت فـقـر و             آن

رابطه اين فقر بـا رشـد و گسـتـرش              
ها طبعـًا     آن.   باشد  مذهب و سنت می   

داری  فقر را نه ناشی از روابط سرمايه     
ای طبيعـی يـا غـيـرقـابـل              بلکه پديده 
توانند وجـود،      و نمی .   دانند  توضيح می 

سختـی و گسـتـرش سـنـت و                جان
مذهب را به به فقـر و بـه نـاتـوانـی                

آمدن بـر مـعـضـالت          ها در فائق    انسان
داری ربـط     ی سرمايه   زندگی در جامعه  

ازداوج ( ها    طبعا قوانين و سنت .   دهند
ای     سـالـه    ٩پيامبر اسالم با کـودک        

 برابر ايـن کـودک        ۶زمانی که خود او     
عمر کرده بود و قـوانـيـن ارتـجـاعـی              

به ازداوج کودک مشـروعـيـت       )   اسالم
ها و    دهند، اما اين سنت     بيشتری می 

قوانين ارتجاعی کـه هـمـچـنـيـن بـا               
هـا در بـرابـر           سرکوب مقاوت انسـان   

آورند، در شرايط ديـگـر         ها دوام می    آن
زندگی انسانی مورد مضـحـکـه قـرار          

 .گيرند می
زمــانــی کــه بــا اصــالحــات        

ــط             ــی، رواب ــاه ــش ــن ــاه ــی ش ارض
داری در ايـران حـاکـم شـد                سرمايه

بسياری از دهـقـانـان و خـانـواده و                
های خـود کـنـده         کودکان آنان از زمين   

شده و برای کار به شـهـرهـا پـرتـاب             
آنگاه دختربچگان اين دهقانـان     .   شدند

نيز به صف کودکانی پيوستند که نـه         
هـا بـلـکـه در            پـزخـانـه      تنها در کـوره    

های بـزرگ صـنـعـتـی مـثـل                کارخانه
هـا در       بـافـی     هـا و پـارچـه          نختـابـی  
 ساعته شبکاری جان ١٢های    شيفت
تنـهـا     در چنين شرایطی نه   .   کندند  می

برای والدين اين کـودکـان ده دوازده           
با افراد مسـن  کودکشان  ازدواج  ساله  

زنــدگــی ســت   مــی تــوان  ثــروتــمــنــد   
بهتری را بـرای      اقتصادی و اجتماعی    

 فراهم کـنـد، بـلـکـه          دختر و خودشان  
برای خود اين کودکـان نـيـز بـنـوعـی              
رهائی از بند کارفـرمـا، سـرکـارگـر و             

های مدام برخی از مردان در        مزاحمت
برابر قيد داشتن شوهـری ثـروتـمـنـد           

اين رونـد در رژيـم        .   شد  محسوب می 
. داری اسالمی نيز ادامه دارد     سرمايه

در حالي کـه سـن ازدواج در مـيـان               
اقشار مرفه جـامـعـه مـدام در حـال              
فزونی است گوئی برای کودکان فقير      

کـودک  :   دو راه بـيـشـتـر وجـود نـدارد            

افزايش .   کارگر يا کودک خانه دار بودن     
دار و      در صدی کودکان کارگر و خـانـه        
هـای    خيابانی نشان ميدهد که سنت    

ارتجاعی و حاکميت اسالمی از نـظـر        
هـا     اخالقی و قانونی به ايـن پـديـده          

بخشـنـد، امـا عـلـت            مشروعيت می 
ــواده بــديــن شــکــل            تشــکــيــل خــان

بار در دوره کنـونـی تـاریـخـی             فضاحت
ايران را  بايد در روند افزايـش فـقـر و              

داری و    فالکت ناشی از روابط سرمايه    
 . ی ايران جست  مردساالرانه

امــا ايــن يــک روی قضــيــه          
در جانب ديگر مبارزه، عصيان و      .   است

ــون هــا انســان              ــي ــل ــي ــاومــت م ــق م
استثمارشده و ستمديده را در مقابل      

در .   اين روابط ضدانسانـی شـاهـديـم        
مقابله با ازدواج اجـبـاری کـودکـان و             
نوجوانان ما نه تنها از طرفی شـاهـد          
تن دادن به وضع موجود هستيـم امـا          
مبارزه در برابر آن را نـيـز بـه عـيـنـه                  

اين نه تنها به صـورت هـم       . بينيم  می
يــاس و هــم فــريــاد دادخــواهــی و             

دادن آن از طريق خـودکشـی و           نشان
خودسوزی در دخترانی کـه بـه ايـن            

و ( شود،    دهند ديده می    اجبار تن نمی  
اين خود معضل بزرگی را بـرای رژیـم           

بـلـکـه    )   اسالمی بوجود آورده اسـت      
تری به شکل به      بخش  صورت رهائی   به

کـه  ( اصطالح پديده دخـتـران فـراری           
گـريـبـان    )   مدام در حال افزايش اسـت     

نظام خـانـواده و رژيـم اسـالمـی را               
 .گرفته است

بسياری از قوانين ارتجاعی     
ی الـعـمـل      عـکـس  رژيم، خود در واقع      

هـای     است در مقابل مبارزات انسـان      
مبارزه زنان .   ديده  استثمارشده و ستم  

ــط               ــگــال رواب ــرای رهــائــی از چــن ب
دارانـه، فـرار        مردساالرانه و سـرمـايـه     

های اجباری    دخترانی که تن به ازدواج    
دهند و شکستن بـنـد و بسـت             نمی

های خانواده ايـن رژيـم هـا را وادار               
کند که مدام از طـريـق قـانـون و                می

ســرکــوب در مــقــابــل ايــن مــبــارزات         
 . بايستند

داری اسالمی    رژيم سرمايه  
) همـچـون رژيـم گـذشـتـه          ( که در آن    

دهـد کـه بـا          قوانين به مرد اجازه می    
کـه خـود اسـيـر مـرد            ( اجازه زن اول    

زنـان  )      است و يـا بـا اجـازه دادگـاه              
ديــگــری را صــاحــب شــود، رژيــمــی         

 که گرچه تـوان آن را          است ارتجاعی
دارد که با تکيه بر استثمار کارگـران و          
به زور سرکوب و با تبليغات مذهبی و        
ناسيوناليستی و غيره و غـيـره چـنـد           
صبـاحـی دوام بـيـاورد، امـا مـبـارزه                

های استثمارشده و ستمديده      انسان
در نهايت آن را نيز به منجـالب تـاریـخ            

اين مبارزات خود نويـده     .   خواهد سپرد 
ای انسانـی اسـت در          دهنده زندگی 

ای سوسياليستی، کـه در آن          جامعه
حتا کـلـمـات کـودک کـارگـر، کـودک                

دار نيز تعجب انسـان هـا را بـر                خانه
 .خواهد انگيخت



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

٣صفحه   ٦٨شماره  کودکان مقدمند   

 به مناسبت سال تحصيلى: ادامه
 

اما آودآانى آه امكان آنرا يافته انـد آـه           
به مدرسه بروند هم آنـچـنـان راضـى و              

مدرسـه تـبـديـل بـه          .   خوشحال نيستند 
عـلـم و     .   مسجد و پادگان شـده اسـت        

دانش در حاشيه قرار گرفته و خرافـات و          
چرندييات ماليان در صدر بـرنـامـه هـاى            

اماآنى ناامن و مخروبـه     .   درسى جا دارد  
. و گاها چادرى را مدرسه نام گذارده انـد        

تنبيه و پرخاشگرى مسئولين مدرسـه و        
معلمان به دانش آمـوزان و عـدم وجـود             
امكانات علمى، رفـاهـى، تـفـريـحـى و              
بهداشتى هر شادى و نشاط و هيجانى       

در آـنـار    .   را در آودك سرآوب آرده است     
همه اينها تغذيـه نـاآـافـى در خـانـه و                 
گرسنگى چند ساعتـه در مـدارس آـال            

 . روحيات و جسم آودك را ميآزارد
آودآان در ايران جـزو اولـيـن قـربـانـيـان               
خاموش توحشى هستند آه جـمـهـورى     
اسالمى در آن جـامـعـه سـازمـان داده              

يك حكومت مذهبى بـا قـوانـيـن           .   است
قرون وسطايى، آموزش و پرورشـى آـه         
مذهب تا اعماق آن نفوذ دارد و آپـارتـايـد           
جنسى و جداسازى دختر و پسر، شـور         
و نشاط آودآى و جوانى را نـابـود آـرده            

 .است
بايد به اين وضعيـت نـاهـنـجـار زنـدگـى               

بايد همه آودآان بطور    .   آودآان پايان داد  
رايگان و اجبارى به مدرسه برونـد، بـايـد           
غذاى مناسب، پوشاك و لـوازم درسـى         
. مجانى در اختيار دانش آموزان قرار گيرد      

اين امكانات حداقل اقالمى استكـه هـم         
اآنون در بسيارى از آشورهاى اروپـايـى        

آيت اهللا هاى ميليارد سهم     .   اجرا ميشود 
آودآان را مى بلعند، بايد با اعتراضاتمان       

آمـوزش و    .   به اين وضعيت پايـان دهـيـم        
. پرورش بايد از دست مذهب رهـا شـود         

مدارس جاى فـراگـيـرى عـلـم و دانـش               
است، مذهب و خرافات درست در نقطه       
مقابل اهداف مدارس قرار دارد و بـايـد از      
. برنامه هاى درسـى فـورا حـذف شـود            

آودآان بايد از امكانات آافـى بـراى يـك            
زندگى منـاسـب بـه رايـگـان بـرخـوردار               
باشند، اين امـر شـدنـى اسـت، بـايـد                
اعتراض آرد نبايد خاموش بـود و يـا بـه              

بـا  .   تنهايى فرياد زد، بايد متشـكـل شـد         
ايجاد تشكل خانواده ها و هـمـه مـردم             
انســانــدوســت حــول اهــداف آــودآــان        
مقدمند و با ايجاد رابطه اى نزديك با نهاد 
آودآان مقدمند ما ميتوانيم زندگى شـاد       
و پر بارى را بـراى آـودآـانـمـان فـراهـم                

 .آنيم

 
دانش آموزان شادگان در : ادامه

 آغل گوسفندان درس ميخوانند
 

فشارهاي روحي و جسمـي زيـادي        
 . شوند مي

ناصري نژاد با اشاره به دستور العمل       
ساماندهي نيروي انساني در وزارت      

در چـنـيـن      :   آموزش و پرورش گـفـت      
وضعيتي هـمـيـن جـمـعـيـت واجـب              
التعليم که در شرايط نـاگـواري درس         
مي خوانند از تحصيل باز مي مـانـنـد          
چرا که مدارس کوچک در روستاهاي      
دور افتاده را مي خـواهـنـد تـعـطـيـل             

 . کنند
اين نماينده مجـلـس در پـايـان ايـن              

از مسئوالن ارشـد  :   گفتگو تصريح کرد  
نظام استدعا مي کنـم نسـبـت بـه            
دستورالعمل اخـيـر وزيـر آمـوزش و             
پرورش واکنش نشان دهند، در غـيـر         
اين صورت شاهد نابسامـانـي هـاي         
ــرده اي در مــدارس کشــور             گســت

 .خواهيم بود

 مشق شب : ادامه
 

سانسوری شده اند و ابـتـدایـی تـریـن             
احساسشان را مـخـفـی مـی کـنـنـد،               
بطوریکه مجبـور مـی شـدنـد بـه دروغ               
بگویند، ما تکليف شـب را بـيـشـتـر از                 

 .کارتون نگاه کردن دوست داریم 
اگرچه در حال حاضر شاید شکل تنـبـيـه          
کودکان توسط پدر و مادر به مـرور زمـان           
کمی تعدیل پيدا کرده اسـت و از نـظـر              
آماری درصد کمتری از کمربند استـفـاده        
کنند، اما متاسفانه هنوز تنبيه متناسـب       

 .با خطا نيست
بيشتر از هر چيز کودکان از بی توجهـی          

و نادیده شدن تـوسـط والـدیـنـشـان، و              
قربانی شدن در دعواهای فـی مـابـيـن            

این بدترین شکنجه بـرای     .     رنج می برند  
 .کودکان ميباشد

اما کماکان معضل تکليف شب همچـنـان      
تکليف شب هنوز به عنـوان      .   باقی است 

یک حربه دو سویه هم از طرف معلمـيـن     
و هم ازطرف والـدیـن در حـال نـابـودی               

زیـرا  . نشاط و شـادی کـودکـان مـاسـت           
کودک در طول روز در چـنـگـال مـقـررات              
خشک مدرسه و امر و نهی معلم گرفتار    
است و زنگ آخر هم با کـوـلـه بـاری از                
تکليف به خانه برمی گردد، و درشب نيز         
برای انجام تکاليفش اسير پـدر و مـادر            
عصبی و خسته و بـی حـوصـلـه مـی                
شود، پدر و مادری که اصال با سيسـتـم          
آموزشی مدرسه  آشنایی ندارنـد و در          
نهایت همه ی کاسه کوزه ها سر کودک       
شکسته ميشود و منجر بـه تـنـبـيـه او              
ميشود، این سيکل همچنان ادامـه دارد        
و از عوارض آن بـوجـود آمـدن کـودکـان                
خموده و افسرده و خسـتـه کـه تـنـهـا                
چيزی که در چهره ی آنـان دیـده نـمـی             
شود شادی و نشاط و طراوت کـودکـانـه          

 .است
وقتی داشتم این فيلم را نگاه می کردم        
با خودم می گفتم این کودکان کـه اآلن            
در رده سنی سی سال هستند، بـا آن          
دوران تلخ کودکی اآلن در چـه حـال و               
روزی بسر می برند، حتما در حال دست 
و پنجه نرم کردن با مشکالت زنـدگـی و           

براستی کودکان ایـن     .   روزمرگی هستند 
افراد از نـظـر روحـی و روانـی در چـه                   

 شرایطی بسر می برند؟
درواقع نظام پوسيده جمهوری اسالمـی       
باعث نابودی چندین نسل در ایران شده       

 .است
بـــه امـــيـــد بـــرقـــراری جـــمـــهـــوری           
سوسياليستی در ایـران و بـازگـردانـدن           

 . خنده و شادمانی به کودکانمان

 
 خانه من آجاست: ادامه

 
ميشود آودآى دو سـالـه را در مـيـان               
دست و پـاى آن جـمـعـيـت گـريـان و                     

مهرداد بلوزى قرمز به    .   عصبانى پيدا آرد  
تن داشت و زهره هـر جـا رنـگ قـرمـز                 
ميديد به آنسو ميـدويـد بـه درون صـف              
مردان ميدويد تا شايد مهرداد را  جـايـى          
پيدا آند، خيلى ها مانع رفتن  زهـره در           

هـر دقـيـقـه آـه          .   بين مردان ميـشـدنـد     
. ميگذشت بـراى زهـره يـك سـال بـود              

باالخره زهره بعد از دو ساعت مهرداد را         
در گوشه اى از خيابان گريه آـنـان مـى            
بيند مادر جيغ زنان به طرفش مـيـدود و            
مهرداد گريه آنان و تـرسـان خـود را در             

زهره احساس  .   آغوش مادر جاى ميدهد   
مى آند آه قلبش ديـگـر تـوان طـپـش               

 . ندارد و سالها پير شده است
زهره ديگر از شهر اراك متنفر شده بود و    
طاقت ماندن در آن شـهـر را نـداشـت،              
ميترسيد آه مهرداد بار ديگر گم شود و         

 . اينبار ديگر او را پيدا نكند
او بعد از چند روز با مهرداد بطرف تـهـران           

 . حرآت آرد
 

 ادامه دارد
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امیرکریم بھرام يك نوجوان ديگر 
 در آستانه اعدام

اميرکریم بهرام، طـی یـک       :   خبر از نشريات دولتى  
نزاع جمعی در نوجوانی فردی را به قتـل رسـانـده       
است، وی که از سوی دادگـاه بـدوی بـه اعـدام                 
محکوم شده بود، در دادگاه تجدیدنظر نـيـز مـجـرم          

 .شناخته شده و حکم وی تأیيد شد
اميرکریم که هم اکنون چهارمين سال حبس خـود        

 ١٧را در زندان مهاباد سپری می کـنـد، در سـن                
سالگی به اتهام قتل بازداشت و مـورد مـحـاکـمـه            
قرار گرفت و در شرایطی که طـبـق اسـنـاد بـيـن                 

محسوب مـی شـده اسـت، در          ”   کودک” المللی  
 .دادگاه به اعدام محکوم شد

هم اکنون با توجه به تأیيد حـکـم اعـدام وی در                  
دادگاه تجدیدنظر بيم آن می رود که حکم صادره در 

وی در تماسی از زندان می      .   مورد او به اجرا در آید     
از اینکه بميرد ترسی ندارد، اما خواسته       ”   گوید که   

) مـهـابـاد   (   او این است که حداقل مردم شهـرش          
 ”.نسبت به شرایط او مطلع شوند

گفتنی است این نوجوان، پس از دستگيری اتهام         
قتل را رد نمود و مدعی اسـت کـه فـرد دیـگـری                   

با ایـن حـال دادگـاه         .   مرتکب این عمل شده است    
رسيدگی به اتهام او، بدون حضـور وکـيـل بـرگـزار               
شده و طبق خواسته اوليا دم مقـتـول،امـيـرکـریـم             

 .بهرام به قصاص محکوم شد
ایران با وجود پيوستن بـه کـنـوانسـيـون حـقـوق                  

کودک، همچنان احکام اعدام را در مـورد کـودکـان             
 نـفـر     ٣٠هم اکنون بيش از  .   صادر و اجرا می نماید    

در زندان های ایران شناخته شده اند که به دلـيـل            
 سال، زیر حکم اعدام     ١٨ارتکاب جرم در سنين زیر      

در سال گذشته حکـم اعـدام در       . به سر می برند 
 .مورد شماری از آنان به اجرا در آمد

 خطر اعدام رضا، وحيد و بنيامين
 آمك آنيد آنھا را نجات دهيم

 سالـگـی و بـر اثـر            ١٣نوجوانی که متهم است در سن       ”   رضا حاجی زاده  “ 
بعد از . درگيری در طی بازی کودکانه مرتکب قتل همبازی خود گردیده است

 سالگی رسيده است، وی عليـرغـم سـن           ١٨ سال زندان به سن      ۵تحمل  
کم خود در بين زندانيان خطرناک نگهداری ميشود، نـامـبـرده بـعـلـت عـدم                    

 سـالـگـی در        ١٨توفيق در جلب رضایت خانواده مقتول و رسيدن به سـن              
 زندان رجایی شهـر کـرج        ٢نامبرده در واحد    .   آستانه اعدام قرار گرفته است    

 .نگهداری ميشود
  
 ١٧نوجوانی که متهم بـه ارتـکـاب قـتـل در سـن                 ” سيد وحيد موسوی“  -

 سال است که در زندان رجایی شهر کـرج          ٨سالگی گردیده است، بيش از      
به سر می برد، نامبرده با توجه به عدم توفيق در جلـب رضـایـت خـانـواده                     

 سال که عرف دستگاه قضـایـی         ١٨مقتول و به دليل رسيدن به سن باالی         
وی هم اکنون در واحد .   برای اعدام متهمين است در آستانه اعدام قرار دارد 

 . زندان رجایی شهر کرج به سر می برد۴
  
 سالگی مـرتـکـب       ١۶نوجوانی که متهم است در سن       ”   بنيامين رسولی “   -

 سال زندان و عدم توفـيـق در     ۵اکنون بعد از طی نمودن .  قتل گردیده است 
جلب رضایت خانواده در آستانه اعدام قرار گرفته است، وی هم اکـنـون در                 

 . زندان رجایی شهر کرج به سر می برد۴واحد 

 به ياد بھنام زارع

 من ميخواهم زنده بمانم من ميخواهم آزاد باشم. خواهش مى آنم مرا نجات دهيد
مـن در سـن . . . . . من زندانى بنام بھنام زارع هستم، من سه سال استكه در زندان عادل آباد شيراز محبـوس ام

شما اى مـدافـعـان حـقـوق بشـر، شـمـا اى .   من از آردار خودم پشيمان هستم.   پانزده سالگى مرتكب قتل شدم
مـن مـى .   اين يك اتفاق تصادفى بود، خواهش مى آنم مـرا نـجـات بـدهـيـد. انسانھاى آزاده مرا نجات بدهيد

من دارم آخرين روزهاى زندگى ام را طى مى آنم مـمـكـن اسـتـكـه .   خواهم زنده بمانم من مى خواهم آزاد باشم
اى آسانى آه صداى مرا مى شنويد، آيا آسـى هسـت آـه بـه مـن .... .   هر لحظه مرا به پاى چوبه دار ببرند

من از شما مى خواهم آه صداى مرا به گوش تمام مسئولين برسانيد، مى خـواهـم آـه مـرا نـجـات .   آمك آند
 .بدهيد، من مى خواهم زنده بمانم

متاسفانه بهنام را چند روز بعد از اين پيامش . جمالت باال آخرين تالشهاى بهنام براى رساندن صدايش به مردم براى نجاتش بود
بهنام ديگر در بين ما نيست . اعدام آردند و تالشهاى مدافعين بهنام زارع نتوانست جمهورى جنايتكاران اسالمى را به عقب براند

غم از دست دادن بهنام  و بهنام ها ما را مصمم تر و راسخ تر براى . اما صداى او و صورت معصومش براى هميشه با ماست
 . همينجا به خانواده گرامى بهنام عزيز تسليت مى گوئيم. سرنگونى جمهورى اسالمى مى آند

 
در )   سـمـت راسـت     ( رضا حجازى عكس    

رضا هنوز چند   .   زندان اصفهان اعدام شد   
هفته از هجده سالگى اش نگذشته بود       
آه توسط جنايتكاران جمهورى اسالمـى      

 . به قتل رسيد


