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  ٧١شماره 

!زندگی شاد، امن و خالق حق مسلم کودکان است  

امير توآلى: سردبير  ٢٠٠٨، دسامبر ١٣٨٧آذر   

 جمھوری اسالمی جالد کودکان
 

 رويا بحرينى
رژیــم جــمــهــوری    
اسالمی شکنجـه   
و اعدام را منحصـر     
بــه مــبــارزان و         
فعالين سيـاسـی     

کـنـد، بـلـکـه           يا افراد بزرگسال نـمـی     
های روحی و      کودکان را تحت شکنجه   

جسمی وادار به اعتراف به جرمی که       
اند کرده و طبق قوانـيـن         مرتکب نشده 

. ارتجاعی به اعدام محـکـوم مـيـکـنـد           
ایــران، ســودان، چــيــن، پــاکســتــان،        

 ٢٠٠۴عربستان سـعـودی از سـال            
احکام اعدام را علـيـه کـودکـان و نـو               
جوانان به مورد اجرا در آوردند، اکثریت       

کـه کـودکـان را در بـر                احکام اعدام 
  .ميگيرد احکام قصاص و حد است

طبق گزارش سازمان عفو بين المـلـل        
 کـودک حـکـم        ١٧در سال گـذشـتـه        

 ٢۴    ،  ١٩٩٠اعدام گرفتند، از سـال         
کودک و نو جـوان زیـر حـکـم اعـدام                

 سـال و      ١٨ حکم زیر    ١١که     هستند
 سالگی به اجرا در     ١٨ حکم بعد از     ١٣

اعدام سعيد قنـبـر زهـی        .   آمده است 
 ساله در بلو چستان به جـرم بـه            ١٧

ظاهر دخـالـت خـانـواده در انـفـجـار                
بـنـا    در حالی که   .   اتوبوس بوده است 

به امضای کنوانسون نهاد بين الـمـلـل       
 سـال در      ١٨سن کيفری کودکان از       
جـالد     ایـران " نظـر گـرفـتـه شـده و              

ايــن مصــوبــه را بــه امضــا         "   کــودکــان
رسانده، مجازات کيفری عـمـال بـرای         

 ١۵ سـال و پسـران از             ٩دختران از    
ایـران  .    سابق ادامه دارد    سال کما فی  

 اعدام کودکـان    ٧٣%  مسئول   ١٣٨۵از  
 ١٠٧،      ١٣٨٧از فروردین    .   در دنيا بود  

ــظــار اجــرای          ــت حــکــم    کــودک در ان
جـرم ایـن     .   بـه سـر مـيـبـرنـد             اعدام

کودکان، درگيری ،قتل ، قـاچـاق و از           
عا طفـه   .   اين جمله اعالم شده است    

 سالگی توسط سپاه    ١٣رجبی که در    
در سنندج چـنـدیـن       )   امر به معروف    (   

بار دستگير شده و حـکـم شـالق و              
هـای    زندان گرفته و توسط یکی از نيرو      

ایـن  .   گـيـرد     سپاه مورد تجاوز قرار مـی     
مشاعر بـوده،      کودک که دچار اختالل 
 توسط قاضی حاجی 

  ٦ادامه صفحه 

 فصل زمستان و تكرار سفيالن ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امير توآلى
هر ساله در فصل سرما خطر آتش سوزى هاى مهيب و سـوخـتـن دانـش آمـوزان در                          

تاآنون هـزاران آـودك بـر اثـر آتـش                .   آالسهاى درس در يك قدمى آودآان قرار ميگيرد 
. سوزى بخارى هاى چكه اى در آالسها سوخته اند و صدها آودك ديگر آشته شده اند 

هنوز ياد بيست دانش آموز مدرسه روستاى سفيالن آه در آتش هميـن بـخـارى هـاى           
 . نفتى در آالس درس جان باختند، در يادها زنده است

مدارس بسيار ديگرى در استان فارس، شيراز، لرستان، بابلسر، مشهد و ديگر شهرهـا              
و روستاهاى دور افتاده دچار آتش سوزى شده انـد امـا بـه دلـيـل سـكـوت دولـت و                              
مسئولين و درج حاشيه اى اين وقايع در روزنامه ها از انعكاس ابـعـاد گسـتـرده آن در                        

 .جامعه جلوگيرى ميشود

این معلم در مصر شاگرد خود را بـه عـلـت              :   بى بى سى  
انجام ندادن تکليف ریاضی تنبيه کرد اما شدت جراحات در           

 .حدی بود که به مرگ این کودک یازده ساله منجر شد
 سال دارد، اسالم عمر بـدر        23هشام نبيل عبدالحميد که     

را از کالس بيرون برد و با خط کش بارها با شکم او کوبـيـد                
که این کودک در حين تنبيه از حال رفت و در بيمارستان به             

 .دليل سکته قلبی درگذشت
این حادثه که در ماه اکتبر در دبستان سـعـد عـثـمـان در                   

قرار اسـت    .   حومه شهر اسکندریه روی داد، واکنش شدید مردم مصر را به دنبال داشت 
پدر ایـن شـاگـرد یـازده          .   وزیر آموزش مصر در جلسه دادگاه به عنوان شاهد حاضر شود          

ساله خواهان آن شده که نه تنها معلم مربوطه بلکه دیگر افراد مسئول هم مـحـاکـمـه                    
 .شوند

او می گوید مشکل در این است که مقامات نمی توانندمعلم های خوبی برای مـدارس                 
او افزوده که وزیر آموزش مصر باید اولين نفری باشد که تحت مـحـاکـمـه قـرار        .  پيدا کنند 
چطور این وزیر اجازه داده فردی به این جـوانـی بـه بـچـه هـا درس                       " به گفته او    .   بگيرد
 "بدهد؟

خبرنگار بی بی سی در قاهره می گوید این پرونده برای بسياری از مصـری هـا یـادآور                     
در مصر معموال معلمان جوان و بی تـجـریـه کـه از                .   ناکامی سيستم آموزشی آنهاست   

 دانـش    100 تـا     60حداقل امکانات برخوردارند، با کالس هایی مواجه می شوند که بين            
 .آموز دارند

٤ادامه صفحه   

 آشته شدن يك دانش آموز يازده ساله در آالس درس در مصر
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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

 دنياى بھتر براى آودآانمان بسازيم

٢صفحه  ٧١شماره  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  

 با ما تماس بگيريد
نظرات، پيشنھادات و تجربيات خود را با 

از آودآان برايمان . ما در ميان بگذاريد
.بنويسيد، اين نشريه شماست  

 ؟!آقا، خانم، بچه میخری
  

 پویان انصاری
دیدن این جمله کافی است روح و قـلـب هـر                

به درد آورد        کلمه را  انسانِ  به معنای واقعی      
و خود را گيج و مبهوت و ناتوان به سراشـيـبـی             

بــی " ِ ســيــاســی خــود، یــعــنــی            ســقــوط   
 .ببيند " عملی

؟ بـچـه مـی      ! ؟ از کجاست ! این صدا از کيست     
؟ ! ؟ نکند اشتبـاه شـنـيـدم           ! ؟ یعنی چه    ! خری

شاید دوره گردیست که مـيـگـویـد،آقـا، خـانـم،             
؟ نـه، نـه، نـه،         ! عروسک برای بچه ات ميخری    

چرا خودت را گول ميزنی؟هر چند ميدانم ُعمـق         
فاجعه باال تر از آن است کـه حـتـی تصـور آن                  
برایت غير قابل قبول است ولی درست شنيده        

بچه ميخری، یعنی موجودی کـه از رحـم            ای،  
 !مادری زائيده شده، به فروش ميرسد

زور و ضـرب         ساله ای که با    14معصومه دختر    
پدر و مادر ش، نه بهتر است بگویم بـه             و شتم 

مـجـبـور    . . . . .   خاطر فقر، بيچارگی، گرسنگی و       
ایـنـطـور نـيـسـت         . . . .    ، نه، نه، نه     . . .   ميشوند  

بلکه به دليل حکومت رژیـم قـرون وسـطـایـی               
را با لـبـاس سـفـيـد و              جمهوری اسالمی، او    

حلقه که همانا لباس و حلقه بردگی و بنـدگـی           
 سـالـه پسـت و          58بـه ازدواج مـرد          ایست   

ُقرمساق و پـفـيـوزی بـه اصـطـالح پـولـدار در                   
 .مياورند

معصومه، با صدای لرزان کودکـانـه اش، فـریـا              
مادر من ميخواهم درس بـخـوانـم، چـرا            :   ميزند

؟ پـس    ! ميخواهيد مرا به خونه ایوب بفرسـتـيـد        
کی به تو در فالی و لباس شـویـی کـه بـرای                 

 دیگران ميکنی کمک کند؟ 
ــش                   ــام ــد ن ــن ــان ــم ــوم، ه ــص ــع ــرک م ــت دخ

نميدانست که چه سرنوشت شومی در          هنوز
انتظارش است، از اینرو با سادگی بچگانه اش         

مـادرش     بی خبر از همه چيز در فکر کمـک بـه           
 .بود

مادر معصومه با چشمانی ُپـر از اشـک سـر                
دخترش را بر روی زانوی خـود مـيـگـذارد و بـا                  

دخـتـرم   :   نوازش کردن موهای او زیر لب ميگوید      
کار دیگری نمی توانيم بکنيم، پدرت را ميبينی؟        

 8به خاطر دفاع از ناموس و وطـن، در جـنـگ                 
ساله پا هایش را از دسـت داد، آنـهـا بـه مـا                   
خيلی وعده دادند ولی به مرور زمان حـتـی آن            

کـه بـرای        پول بـه خـور نـه مـيـر نـاچـيـز را                    
جانباختگان جنگ تعيـن کـرده بـودنـد، بـه زور                

چند سال بـرای     .   ميدهند، منهم خسته شدم     
اگـر تـو     .   مردم ُکلفتی کنم بخدا دیگر نميـتـونـم        

آخـه   .   کمکم نميکردی، نميتونستم ادامه دهـم     
 نفـری خـيـلـی        5سير کردن شکم یک خانواده      

 .سخت است 
این سرنوشت فقط برای تو نيست، باید بـرای           

من و بابات حاضر    .   دو تا برادرات هم فکری کنيم     
شدیم کليه خودمون را بفروشيم که بـتـوانـيـم            

خرج زندگی و تحصيل شما را تأمين کنيم کـه آقـای              
ایوب به پدرت گفته حاضرِ  تو را بگيره و پول خوبی به             

که ناگهان معصومه سراسيمه سـرش را از          .   ما بده   
روی زانوی مادرش بلند کرد و به چشمان اشک آلـود           

؟ مـن    ! مادر چی مـيـگـی      :   مادرش خيره شد و گفت    
نمی فهم، منو ایوب بگيره یعنی چی؟ مگـه مـنـهـم              
ُکليه هستم که ميخواهيد بفروشينم؟ باز مـادر سـر           

زیـر زبـانـی       دخترش را بر روی زانوی خود گذاشت و         
ماجرای زنا شویـی     که شوهر و دو پسرش نفهمند،       

 .را برای دخترک نگون بخت شرح داد
هر کلمه مادر، ُپتکی بود بر روح و جسم دختر نگون             

بخت که گریه مجالش نميداد، معصومـه هـاج واج و              
من نـمـی فـهـم ایـن           . . . .   فریاد کنان گفت نه،نه، نه      

و دوان دوان خود را   . . . . چيزهایی که ميگی یعنی چه      
تو بغل پدرش که بر روی چرخ صندلی داری نشستـه   
بود انداخت و زاز زار گریه ميکرد و ميگفت بابا کمـکـم             
کن حاضرم هر کاری که بگيد بـکـنـم اصـأل مـدرسـه                 

مـيـشـورم     نمی رم خودم و کار ميکنم قالی مردم را          
قـول   ظرف ميشورم ، گدایی ميکنم، همه کار ميکنم       

ميدم هر روز برایت سيگار هم بخرم ولی مـن نـمـی              
 .خواهم پيش ایوب بخوابم

دو برادر معصومه، با حالتی عجيب و کنجکاو و تـوآم             
با ترس، به خواهرشان خيره شده بودند، صادق برادر 

بابا، معصومه هـر    :    ساله اش با صدایی لرزان گفت9
شب پيش من می خوابه و برام قصه ميگه چرا بـایـد             

؟ که نا گهان با واکنش تند !آقا ایوب بخوابه   بره پيش
ُسُقلمه زد، روبـرو      ساله اش که به او       15جعفر برادر   

 . شد 
  

 چـادری را      چهره زنـی  یکسال بعد،   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
 از ضربـات چـکـش بـيـرحـمـانـه               حکایتميدیدی که   

 ضـد زن       یا بهتر است گفت، تـبـر قـوانـيـن             روزگار
 و یا منطقـی تـر بـایـد گـفـت،                جمهوری اسالمی 

، مـيـکـرد، در        ما!   تماشاگری، بی نهایت، مردانه   
گوشه ای از خيابان تهران با نوزادی در بغل و با ترس            

بدنبال زن مردی که از      لرز، با چشمان معصومه اش،      
و !   نشان ميداد از ما بهتران هسـتـنـد            نظر سر وضع  

ميخواستند سوار ماشين شيکشان شوند، ميرساند      
آقا، خـانـم،     :   و ترسان با صدای بغض آلود می گوید       

ولی به سرعت حرف خودش را       . . .   بچه ميخری 
بـچـه   . . . .   عوض ميکند و مـيـگـویـد مـنـظـورم                 

ميخواهيد ، بخدا دخـتـر خـوبـی اسـت فـقـط                  
شيرش را بدید و پوشاکش را عوض کنيد، بخدا         

 .......گریه هم نميکند، بچه خيلی آرومی است 



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

٣صفحه   ٧١شماره  کودکان مقدمند   

  
 سولماز سعيدى

  
اين اتفاق در ماه        

 ٢٠٠٧رمضان سال   
در پاآستان رخ         

خبر اين واقعه   .  داد
هولناك جز در           

. همان محله، جايي منتشر نشد             
شايد در جامعه ايي آه هزاران زن و            
دختر قرباني رسومات و آيين ها و               
سنتهاي اسالمى ميشوند، چنين           

در جامعه   .  رويدادي خبر ساز نيست      
ايي آه وقتي خبر از جنايت ميدهد             
بايد ارقام دو رقمي و سه رقمي ذآر           
آند، اينگونه فجايع فاجعه به حساب          

دردش فقط  .  تراژدي نيست .  نمى آيد 
. اش ميماند    در دل خانواده و دوستان     

آسي را تكان   .  آسي را شوآه نميكند   
و در  .  دل آسي را نميلرزاند     .  نميدهد

بطن اين سكوت و مخفي آردن فجايع        
اين چنيني، ميتوان به وضع موجود             

ميتوان به مذهب بعنوان      .  رضايت داد 
اعتقاد شخصي انسان ها احترام              

ميتوان آاري با مذهب و           .  گذاشت
دخالت هاي خونين اش در زندگي             
خصوصي انسان ها و به ويژه در                 

 .زندگي و افكار آودآان نداشت
  
 ساله در وجود من فرياد        ٩اما فاطمه    

انگشتانم را بر روي آيبورد            .  ميزند
آهاى آدمها من نبايد زير خاك      :  ميكوباند
 سال   ٩آهاى آدمها من فقط        .  باشم

من حق داشتم زندگى      .  سن داشتم 
آهاي آدمها آاري آنيد آه فاطمه      .  آنم

هاي ديگر زير پنجه هاي خشن اسالم        
آهاي .  مثل من آروم خاموش نشن         

اين وضع رو عوض      .  آدمها آاري آنيد   
بگذاريد فاطمه آخرين قربانى         .  آنيد

 .مذهب و اسالم باشد
  

**** 
زنان محله با چهره        .  دم غروب بود     

هايي گرفته و بغض دم آرده با هم پچ          
حالت چهره ها و لحن            .پچ ميكردند  

آالم نشان ميداد حرفهاي روزمره         
نزديك .  پشت سر اين و اون نيست      

بعد .  صحبت از مرگ بود        .  شدم
 ساله   ٩فهميدم مرده يك دختر           

دقت آردم و   .  آنجكاو شدم   .  است
دهانم حرآت  .  ماتم زد خشكم زد     

. تمام عضالتم از آار افتادن     .  نميكرد
  .و باور نكردم. ميخواستم باور نكنم

  
يك نيرويي من را از خانه بيرون               

. راهي خانه فاطمه بودم       .  آشيد
ميخواستم .  نميدانستم چكار ميكنم  

از نزديك بشنوم آه خبر راست              
. ميخواستم فاطمه را پيدا آنم    .  نبود

در .  و بگويم برايش حرف درآوردند        
اين افكار پريشان بودم آه خودم را         

در .  جلوي درب خانه فاطه يافتم         
پس ازمدتى در به آرامي و با         .  زدم

پسرجوانى .  صداي خشكى باز شد   
بود سياه چرده ضعيف و نحيف با            
. چشماني گود رفته و ماتم زده            

علي حيران     .علي برادر فاطمه بود   
با او آرام     .  و با تعجب نگاهم آرد        

علي .  شروع آردم به حرف زدن         
خطوط نا  .  روي پاهايش جابجا شد    

منظم غم و ترس به شكل عجيبي        
. نگاهم آرد .  بر چهره اش نشست    

مصمم بود همه چيز را با صراحت و         
مصمم .  حتي نوعى شجاعت بگويد   

 :و گفت. بود از فاطمه بگويد
در خانه ما پدرم حكومت ميكند و            
نام اين حكومت هم حكومت                

همه از آوچك تا       .  اسالمي است  
و در زير     .  بزرگ برده خدا هستيم      

يوغ حكومت اسالمي پدرمان              
از وقتي آه خودم      .  زندگي ميكنيم 

نتونستيم    امروز   را ميشناسم تا    
راحت زندگی گنيم و حتی يك               

نماز و  .  خواب راحت داشته باشيم     
روزه انجام آليه مراسم اسالمى در      
خانه ما براي همه اجباري                    

هر روز صبح قبل از طلوع             .است
خورشيد بايد به اجبار از خواب بلند         

صبح ها پدرم    .  شيم و نماز بخونيم    

آنقدر داد و بيداد برای نمازبه راه می          
اندازد که همسایه های هم بيدار             

حتی بارها در خواب کتک         .  ميشوند
خورده ام که چرا بيدار نميشوم برای         

آرزوی یک خواب راحت          .نماز صبح  
علی می   .هنوز در دلم مانده         صبح
که او از ترس پدرش نماز              :  گفت

ميخواند و همه تالشش این است که       
هنگام نماز خواندن پدرش اورا ببيند          
زیرا پول تو جيبيش و حتی محبت              
پدرش به او نيز در گرو نماز خواندنش         

در این ماه قرآن را      :او ميگفت .ميباشد
 هزار روپيه از      ٢و     دروغی ورق زدم   

. پدرم به دليل خواندن همه آن گرفتم       
و گاهی هم که شب ها پدرم دیر به           
خانه می آید دروغ به او ميگویم که            

 .نمازم را خوانده ام
  

مكثى .  پس از آن على مكثى آرد          
به ناگاه گويي      .  آوتاه اما سنگين     

. آسمان در مقابلش تيره و تار شد            
بغض آودآانه اش را     .  بغض آرده بود   

. در حلقوم گلويش ميتوان ديد                 
چشمانش غم بار شد و با لحنى تلخ         

چون او  .ه از اسالم متنفرم      :ادامه داد 
. خواهر نازنينم را از من گرفت                  

چشمان سياه على پر از اشك ميشد       
آلمات منقطع از دهانش بيرون                

از وقتی پدرم برای خواندن             .ميامد
و حتی گرفتن روزه           ,  قرآن,  نماز

پافشاری ميکند مجبور شده ام               
بيشتر از قبل دروغ بگویم چون غير از          
این اگر پدرم بفهمد من حتی بيشتر          
از یکبار در این سالها قرآن را نخوانده          

 .ام من را ميکشد
على ناگهان گويى چيزى به ذهنش         

با عجله دست به         .  رسيده باشد  
جيبش برد و موبایلش را از جيبش در         
آورد و عکس هایی ازفاطمه رو که             
روزهای قبل از مرگش گرفته                   

به عكسها زل زده بود     .نشانم داد    بود
و با ناله اى گرفته آه بسختى ميشد        

 . سالش بود٩او فقط : شنيد گفت
. نميخواستم چهره فاطمه را ببينم          

نميخاستم چهره اش در ذهنم حك          
اما ناخودآگاه نگاهی به عکس      .  شود

چهره زيبا و معصوم و              .  انداختم
تمام .  آودآانه فاطمه را ديدم             

   .سلولهاي بدنم ميلرزيد
  

ازعلى پرسيدم این آودك بيچاره             
چگونه تحمل روزه را داشت که پدرت         

خواسته بود      اینقدر بيرحمانه از او       
 روزه بگيره؟

 مرگ براى لقمه اى نان
 آودآى آه در اثر روزه اجبارى جان باخت

5ادامه صفحه    



٤صفحه   ٧١شماره  کودکان مقدمند   

 جمهورى اسالمى جالد آودآان: ادامه
 

به دار آویـخـتـه         در مال عام  )   رئيس دادگستری نکا  (   رضائی  
کودکان افغانی را که به طور قاچـاق وارد ایـران             .   شود  می

کرده و برای حمل یـا فـروش مـواد مـخـدر از آنـان سـو                        
استفاده ميکنند، در صورت دستگيری خطر اعدام آنـان را            

 کودک افغانـی در ایـران اعـدام            ٢تاکنون  .   تهديد می کند  
  . کودک دیگر زیر حکم اعدام به سر ميبرند١۵شده و 

اما رژيم برای پوشاندن رسوائی خود فـريـبـکـارانـه اعـالم               
تا به حال حکم اعدام در مورد هيچ کودکی اجـرا            :   کند  می

حـکـم   : ها نوشته ميشود       زیر پرونده .   نشده و نخواهد شد   
در کليـه مـوارد جـرم، بـه               دادگاه بنا به اقرار صریح متهم     

 سالگـی   ٢٠رضا موسوی شيرازی در     .   آمد   اجرا در خواهد  
 ١۶در زندان عادل آباد شيراز به اتهام ارتـکـاب جـرمـی در               

حکم اعدام نو جـوانـی         مهر١٧.   سالگی اعدام می شود 
.  ساله در همين زندان به وکيـلـش ابـالغ مـی شـود                 ١٧

 سالگی به جرم قتل در زنـدان بـه     ١۵نوجوانی که از سن    
انسان ها به اتهام عملی که در کودکی انجـام          .   سر ميبرد 

اين کـودکـان بـا هـرروز بـزرگ              .   رسند  اند به قتل می     داده
  .شدن يک روز به اعدامشان نزديک تر می شوند

، آن هم بـنـام بـه اصـطـالح                سوای اين که کشتن انسان    
جامعه، جنايتی آشکار است، چگونه کودکی را که هـنـوز            

 می کنند که او        به رشد عقالنی نرسيده متهم به جرمی      
باید پرسيد چـرا    .   قدرت تشخيص آن را به عنوان جرم ندارد       

کودکی که به درس و بازی و تفریح مشغول است مرتکب           
باصطالح جرمی ميشود؟ آيا در اجتماعی که انسان آزاد و          
  برابر و از رفاه بر خوردار باشد جرم مفهومی دارد؟ وقـتـی             

نان آور شده، بـه خـاطـر فـقـر               کودک برای تامين خانواده   
خانواده مجبور به تن فروشی ميشود، زیر پل ميخوابد، در           

  کند، و وقـتـی      سرما و گرما همپای پدر و مادر کارگری می        
هایش ميپرسند از یک شکم سير و خانه گـرم و            که از رویا  

هـا حـق         که ایـن      کند؛ در حالی    مدرسه رفتن صحبت می   
رویـاهـایـش     چنين کودکی را با      .   طبيعی هر انسان است   

صـدای  .   به مرگ محکوم ميکنند و به پای چوبه دار ميبـرنـد           
کنيم که طـلـب آزادی، طـلـب             بهنام زارع را فراموش نمی    

 . اش و تمامی رویاهايش را ميکرد اش، کودکی زندگی
 یک مجرم یـا مـتـهـم بـه               مجازات اعدام که حذف فيزیکی    

هـا و روابـط         جرم است، مسلما باعث از ميان رفتن ریشه       
درست .   گردد  شود، نمي   اجتماعی که منجر به جرمی می     

برعکس، اين روابط اجتماعی و قدرت دولتی نـگـهـبـان آن              
اين رژيـم اسـت کـه          .   است که خود منشا جرم ها است     

  .کند جرم و مجرم را باز توليد می
کـنـد کـه حـکـم            اينک سخنگوی رژیم اسالمی اعالم می     

اعدام برای کودکان منتفی شده و کـودکـان بـزهـکـار بـه                 
بـه حـبـس         ها تحويل داده شده، و حکم اعدام        بهزیستی

چه بزرگ وار و      .    سال تخفيف داده خواهد شد     ١١ابد و تا    
در هـمـيـن      .   هـا و جـانـيـيـان            بخشنده هستند اين جـالد    

آزار    ها است که کودکان را با ضـرب و شـتـم،                بهزیستی
هـا     در هميـن زنـدان     .    ميدادند و ميدهند     روحی و جسمی  

قرار ميدهنـد و          کودکان را مورد تجاوز جنسی       هست که 
  .حتی به حمل مواد مخدر در خود زندان وادار ميکنند

از طرفی رژیم اسالمی آنقدر به توهم مردم دامن زده و             
کـار     سـوق داده کـه         را به سمت پدرسـاالری       جا معه 
راحت تر کرده اسـت، بـطـوری        های اسالمی را  بيدادگاه

و قصاص و سـنـگـسـار           که مردان خانواده خود دست به     
و از طرف ديگر برای رهائی از اعدام جلب رضایـت           .   ميزند

این بار رژیـم جـنـایـت،         .   شود  اوليا دم شرط قرار داده می     
مردم را به قتل واميدارد، و رضایت خانواده مقتـول را راه              

 نـو جـوان       ١٠در حال حاضر     .   دهد   قرار می  !!!نجات قاتل 
دالرا دارابی، صغری نجف پور، بهنود شجاعی، مـحـمـد    (   

مـحـمـدرضـا       فدایی، ابومسلم سهرابی، امير امرالـهـی،      
زیر حـکـم    . . . )   حدادی، بهمن سليميان و رحيم احمدی و        

اعدام هستند که برای لغو حکمشان بايد رضایت اوليـای          
رژيم مردم را در برابر هم قـرار مـيـدهـد،              .   دم جلب شود  

 دیگر ميدهـد      اش را بدست کسی     شمشير قتل و جنایت   
  .و به دنبال شریک جرم ميگردد

   
باید اين تبهکاری را نقـش بـر آب کـرده، شـمـشـيـر را                   
. برگردانده و بر قلب حکومت جهل و ستـم فـرو نشـانـد               

بايد کينه را بر سر جمهوری ارتجاع ريخت، نـه ايـن کـه                 
  . دیگر داد  انسانی حکم بر نيستی

های حقوق بشـر     جای اين که دست به دامن سازمان       به
و کمک آمريکا و اروپا شد، بايد درد را از ریشـه درمـان                   

ها را به صندلی الکتـرونـيـکـی        در آمریکا هنوز انسان   .   کرد
ميبندند و از خانواده مقتول هم دعوت ميکنند که جنایـت           

های عراق و افغانسـتـان         در زندان  .را به تماشا بنيشينند   
که به چه روش و مـتـدی بـه           شاهديم  . . . .   و اسرایيل و  

درمـان درد در      .   پـردازنـد     هـا مـی       شکنجه و آزار انسـان     
برانداختن نظامی است کـه بـه ايـن جـنـايـات مـنـجـر                      

جا که سرمایه در قـدرت اسـت، زنـدان و                  آن.   شود  می
  .سرکوب و جنایت و قتل عام دولتی وجود دارد

نـابـود کـرد و دنـيـائـی آفـريـد                    باید این رژیم سرمایه را    
شایسته انسان که در آن کـودک انسـان اسـت و نـه                   

تا نظام سرمایه پابرجـاسـت کـودکـان          .   ابزاری برای توليد  
کارگر، فقر، گرسنگی، کارتـون خـوابـی، اعـدام، قـتـل،                

 .اعتياد، سنگسار روزانه رودرروی کودکان است

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



٥صفحه   ٧١شماره  کودکان مقدمند   

 روز را روزه گرفته       ١٨فاطمه  :  علی آهی کشيد و گفت      
 اصال حالش خوب نبود اما پدرم به او             ١٨بود اما در روز       

و به فاطمه گفت که          اجازه شکستن روزه اش را نداد        
بعد از افطار هم      .  گناه ميکند و خدا او را نمی بخشد            

هم    اما با این حال روز نونزدهم           .  حالش خوب نبود    
پدر به او گفته بود که اگر همه روزه                چون.  گرفت   روزه

هایش را بگيرد برای عيد پول بيشتری خواهد گرفت تا               
ميله به تفریگاه هایی برای      (  بتونه در ميله شرکت کنه        

که دوران عيد در محله ها برپا                بچه ها گفته ميشه      
اگر    ).وبرای شرکت در اون باید پول پرداخت کرد           ميشود

پدرم ميدید که فاطمه نماز یا روزه اش را بجا نياورده واقعا             
پدرا با من   .  عيد را به او اجازه نميداد از خانه بيرون برود            

  .هم چنين کاری را کرده بود
بى آنكه بداند آن روز     .  فاطمه روز نوزدم را هم روزه گرفت       

بدون آنكه  .  روز آخر حيات و زندگى آوتاه او خواهد شد            
بداند بخاطر آن روزه ديگر هيچگاه رنگ ميله را نخواهد                

بى آنكه بداند اين روزه پايانى بر دوران بازى و                    .  ديد
 شادى هاى آوچكي است آه بخاطرش حاضر بود رنج 

   .گرسنگى را تحمل آند
 بعد از ظهر به بعد ديگه فاطمه را در خونه               ١از ساعت    

. فكر کردیم رفته خانه همسایه برای خواندن قرآن        .  نديدم
 مادرم به خانه همسایه رفت آه فاطمه را به              ٦ساعت  

آنجا    اصال   اما همسایه گفته بود که فاطمه        .خانه بياورد 
ما همه جا را دنبالش گشتيم اما پيدایش                 .  نيامده   
گويى فاطمآ قطره اى شده و به زير زمين رفته              .  نكردیم

يا شبحي آه به ميله رفته بود تا بدون پول هر چه                .  بود
اما هنوز خبرى از فاطمه      .  شب شد .  ميخواهد بازى آند  

نميدانستيم چه اتفاقي      .  همه مضطرب بوديم     .  نبود
احساس ميكردم حادثه   .  دلم بدجورى شور ميزد    .  افتاده  

ناگوارى براى فاطمه رخ داده اما نميخواستم اين                      
نميخواستم باور آنم خواهر     .  احساس به من غلبه آند      

ناز و آوشولى من در دستان زمخت و خشن حادثه ايى             
دلم از شدت درد اين آابوس به هم           .  گرفتار آمده است   

مثل ديوانه ها همه جا را ميگشتيم تا نشانى از          .  ميپيچيد
تا صبح به هر جایی که       .  زندگى و بودن فاطمه پيدا آنيم      

عقلمان ميکشيد سر زنده بودیم اما هيچ نشانى از                  
تمام .  ديگه داشتم وحشت ميكردم    .  فاطمه پيدا نكرديم   

نفس اش  .  وحشت آن شب را ميشد در چهره على ديد          
 .به سختي نفس ميكشيد و حرف ميزد. باال نميامد 

  
همانطور که ميدانيد اینجا لوله کشی آب              :  ادامه داد  

شهری نيست که آب هميشه در لوله ها باشد برای                 
 فقط برای یک ساعت، آب        ١٠همين هروز صبح ساعت       

می آید و ما آن را در منبع آب که در زیر زمين                      شهری
و بعد از آنجا به لوله کشی          درست کردیم ذخيره ميکنيم   
علی با اشاره دستش به         .  داخل خانه آب ميفرستيم      

روی زمين دریچه       طرف دیگری از حياط اشاره کرد که          
 س م بود قرار گرفته          ٥٠کوچک آهنی که تقریبا فقط          

 :علی رفت کنار آن دریچه نشست و ادامه داد  .بود
آب داخل منبع پر شده که      ,  صبح برای چک کردن این که      

موتور آب رو خاموش کنم دِر این رو باز کردم آب منبع پر                  
شده بود اما جلوی همين در روی آب پارچه ای رو دیدم               

وقتی .  دستم رو دراز کردم که اون رو از آب بکشم                     

پارچه رو بيرون بکشم اون به چيزی بسته بود                خواستم
کشيدم که ناگهان دیدم اون        به زور اون رو به طرف خودم       

آب داخل  .  دست فاطمه به دستم آمد    .  لباس فاطمه است  
منبع هم مقداری کثيف بود انگار تكه نانی آه در آب حل                

 .شده باشد
  

. بهم ریخته بود      علی وقتی به این تکه از ماجرا رسيد            
. لبهايش سياه شده بود      .  ميلرزيد.  شروع به گريه آرد      

ديگه قادر نبود ادامه بده ديگه        .  بسان بخت سياه فاطمه    
من هاج و واج ايستاده      .  اشك مجال نميداد آه حرف بزنه      

جايى آه به    .  بودم و به على و منبع آب نگاه ميكردم               
متوجه تمام ماجرا و       .  قربانگاه فاطمه تبديل شده بود         

از على  .  واقعا در ناک بود   .  حرفهاي قطع شده على شدم     
 .خواستم داخل منبع را نشانم دهد

  
من آمك آردم آه درب     .  على درب کوچک منبع را باز کرد         

به .  وزنش واقعا سنگين بود             .را آامال بلند کنم          
 این چرا اینقدر سنگينه؟  پرسيدم

 .برای این که آسون باز نشه: على جواب داد
از ,  بود   داخل منبع رو که نگاه کردم واقعا اتاقک عميقی            

متر پايين تر پله شروع     ١تقریبا     همان جای که درباز ميشد    
 .منبع  نصف  ميشد تا

وحشتناک بود فاطمه از شدت گشنگی برای پنهان        ...  وای
 بودن از چشم بقيه داخل منبع نيمه آب شده بود

برام جای تعجب داشت که دریچۀ به این سنگينی رو                  
 چطور تونسته بود از جاش بلند کنه

اون داخل منبع شده بود و روی پله های منبع رفته بود تا               
بتونه دور از چشم کسی بتونه گرسنگی خودش را                    

 برطرف کنه و یواشکی نان بخوره 
پله های منبع به دليل اینکه در آب هستند ليز بودند                     
فاطمه روی همين پله ها ليز ميخورد و به داخل آب مي                 

به خاطر بلندی و گودی آب هر چه تالش آرده                      .افتد
معلوم بود تو اون لحظات براى             .نتوانسته بود باال بيايد     

نجات زندگيش سخت تقال ميكرده شيون ميزده جيغ ميزده         
 .اما آسى به فرياد فاطمه نرسيده بود

  
از علی پرسيدم آيا آسى صداي جيغ و شيون فاطمه را              

 .نشنيده بود
و هر صدايى را        در این منبع صدا نمی پيچه       :  علی گفت 

اگر فريادى آه آرده باشد صدایش به           .  هم خفه ميكند   
راست ميگفت منبع آب در گوشه        .  داخل خانه نميرسيده   
 .حياط بود دورتر از خونه

  
باز از علی پرسيدم فاطمه که داخل منبع شده بود پس               

 دریچه منبع رو چطور بسته بود؟
همون شب من   :  علی با چهره ای نگران و پر از غم و گفت          

رو خودم بستم اما داخلش رو نگاه          بازه و اون     دیدم دریچه 
 .نکرده بودم تاریک بود

  
. نميتوانم و نميخواهم بر اين ماجرا چيز ديگرى اضافه آنم           

اين ماجرا خود عميق       .تفسيرى يا تحليلى بر آن بنويسم      
ترين تحليل در مورد ماهيت مذهب حتى در آنج انزواى               

 .شخصى آن است



!دست مذهب از زندگى آودآان قطع بايد گردد، آودك مذهب ندارد  
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  دانش آموز با وانت بار به دره٢٧سقوط 
در يك حادثه تلخ رانندگي در مـنـطـقـه            :   خبرگزاری فارس 

آموز بر اثر سقوط خودروي        دانش 27انگوت استان اردبيل،    
  . آموزان به دره زخـمـي و مصـدوم شـدنـد                 حامل دانش 

 
 دليل نداشتـن      آموزان منطقه به    در اين حادثه ناگوار دانش    

احتـيـاطـي     شدند، بر اثر بي بار جابجا مي    سرويس با وانت  
اي در منطقه زيوه از توابع انگوت سـقـوط           راننده به ته دره   

  .شدت مجروح شدند آرده و به

شهـر حـال       به گفته مسئول اورژانس بيمارستان مشكين     
  چهار نفر از مصدومان وخيم است

 فقط يك نمونه از عملكرد 
 آموزش و پرورش آثيف و ضد آودك اسالمى

 فصل زمستان و تكرار سفيالن ها: ادامه
مسئولين آموزش و پرورش جمهورى اسالمى خـبـر داده           

 هـزار آـالس       ٤٠ هزار بخارى چكه اى در     ٤٠اند آه هنوز    
 . وجود دارد

اين سخنان به معناى تداوم آتش سوزى ها در زمسـتـان            
 دانـش    ٤٠اگر در هر آالس بطور ميانگين        .   امسال است 

آموز حضور داشته باشند بمعناى اين استكه نزديك به دو          
ميليون آودك در معرض خطر آتـش سـوزى هـر روزه در                 

جان دو ميليون آودك در خطر اسـت      .   آالس ها قرار دارند   
اما جمهورى اسالمى هيچ اقدامى را نـه امـروز بـلـكـه                  

دهها سال استكه در هـر      .   سالهاست آه در دستور ندارد    
زمستان دهها آودك در آتش مى سوزند و اين وضـعـيـت              
همچنان ادامه دارد و امسال هم متاسفانه شـاهـد ايـن              

 . وقايع خواهيم بود
اين يك سهل انگارى و يك ندانم آارى از سوى مسئولين           
نيست، اين يك اقدام آگاهانه از سوى سران جـنـايـتـكـار               

اين اوباشان هـيـچ گـاه بـراى            .   جمهورى اسالمى است  
حفظ قدرت خودشان بودجه آم ندارند، هيچگاه شـنـيـده            
نشده است آه دستگاه هاى سرآوب و اوبـاشـان حـزب             
اله و پروژه هاى اتمى آنها آمبود بودجه داشتـه بـاشـد،               
هيچگاه شنيده نشده آه با آسرى بودجه براى حـقـوق            
هاى ميليونى خودشان مواجه باشـنـد، آيـت الـه هـاى                

اما وقتى به تامين بودجـه      .   ميلياردر را همه مى شناسند    
آموزش و پرورش ميرسد با آسرى هاى دهها ميليـاردرى          
مواجه هستيم آه نتيجه آن وجود بخارى هاى مرگ زا در     

 .مدارس است
خانواده هـا، انسـانـهـاى آـودك دوسـت، نـهـاد هـا و                        
سازمانهاى مدافع حقوق آودك بايد قبل از اينكـه اتـفـاق             
ناگوارى براى فرزندانمان بيافتد به مسـئـولـيـن اعـتـراض               

بايد فورا اين بخارى هاى چكه اى از آالس ها محو           .   آنيم
شود، تجربه دهها سال نشان داده است آه اين بـخـارى            

بـا اعـتـراض مـا         .   ها مرگ آفرين هستند نبايد منتظر شد      
 .بايد فورا آارى آنيم. جان دهها آودك نجات مى يابد


