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از طرف نھاد كودكان مقدمند كمپينى بر عليه اعدام كودكان و نـوجـوانـان در ايـران 

 كودك و ١٥٠بيش از . توسط رويا بحرينى در شھر فرانكفورت آلمان آغاز شده است
نوجوان در زندانھاى رژيم اس6مى محكوم به اعدام شده اند از اين تعداد اسـامـى 

 نفر مشخص است اما متاسفانه مشخصاتى از ديگر محكومـيـن بـه اعـدام در ٧٠
ھمينجا ھمه شما را فرا ميخوانيم كه به اين كمپين بپيونديد و بـه . دسترس نداريم

با مـا تـمـاس . ھر شكلى كه ميتوانيد براى رھايى اين كودكان و نوجوانان بكوشيد
 .بگيريد تا اين ت6شھا و فعاليتھا قدرتمندتر پيش رود

 :از طريق لينك زير ميتوانيد پتيش كمپين را امضا كنيد
http://www.thepetitionsite.com/petition/435265899 
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طى چند روز اخير جامعه ايـران بـه 
اندازه دھھا سال در جنبش انسـان 
دوستى و احترام به زندگى انسـان 

جـامـعـه كـامـ6 در .  به جلو رفـت
مقابل سياستھاى جنايتكارانه رژيم 
اس6مى قرار گرفت و از انسانيت و 

حربه اى كه مى . از دSرا دفاع نمود
بـايسـت قـدر قـدرتــى جــھـمــورى 
اس6مى را بـه رخ جـامـعـه مـى 
كشيد تبديل به جـنـبـش بـرعـلـيـه 
اعدام گرديد و به جنگ جنايـتـكـاران 

ايـن . اس6مى رفت و پيروز گشـت
 . اتفاقى ساده  نبود

ــگــى در  دSرا را از ھــفــده ســال
سياھچال ھايشان زجر دادنـد  تـا 
امـروز بــعـد از شــش ســال او را 
بكشند اما در مـقـابـل، ايـن رژيـم 
جنايتكاران بود كه در برابر جـنـبـش 
عظيم عليه اعدام و زنـدگـى بـراى 

 .دSرا زانو زد
 

اجراى حـكـم اعـدام دSرا مـوقـتـا 
متوقف شده است، اما ھنوز خـطـر 
او را تــھــديــد مــى كــنــد و رژيــم 
اس6مى نـاخشـنـود از ايـن رونـد 

 . باشكوه در جامعه، در تق6ست
ما مى توانيم زنـدگـى را بـه دSرا 

نيمـى . بازگردانيم اينرا نشان داديم
از راھى سخت و غـيـر مـمـكـن را 
پيموده ايم و نيمى ديگر را تا آزادى 

دSرا ھـنـوز در . دSرا بايد بپيمائيـم
بند است بايد بر فـعـالـيـتـھـايـمـان 
بيفزائيم نـبـايـد بـه ايـن جـانـيـان 

. اس6مى فرصتى داد
 آنھا در 
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 رويا بحرينى

 سـال کـه در ۵در این )  سال دارد١٧فقط (  سال پير شدم ۴٠به اندازه 
فـردا یـک نـفـر را : را زجر ميدھند مث6 ميگوینـد   سخت گذشته ، آ دم زندان ھستم خيلی

  کند طناب بر گردنش سـنـگـيـنـی اعدام ميکنند تن ھمه به لرز ه در مياد، و ھر کس فکر می
کند، دستبد و پابند ميزنند و به انفرادی ميبرند، ھر شب با ترس ميخوابی و ھـر روز در  می

، خـواب نـيـسـت  ، ھر روز شاھد رفتن و باز نگشتن ھم بندی ھستـی انتظار مرگ ھستی
 کار ھایی با تو ميکنند که صد بار به مرگ   از خودت دفاع ميکنی ھمه کابوس ھستند، وقتی

 )سعيد جزی .......(  ميشوی خودت راضی
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barnenforst@hotmail.com 
Tel: 0046-708526716 
Fax: 0046-706199054  
Address: Barnen Först 

Box 48 
151 21 Södertälje 

Sweden 
 
 

 سردبير
 نشريه فارسى
 امير توكلى

tavakoli@hotmail.com 
 
 

 سردبير 
 نشريه سوئدى
 افسانه وحدت

afsanehvahdat@yahoo.
se 
 
 

 ١٥نشريه فارسى ھر 
روز و نشريه به زبان 

سوئدى ماھانه منتشر 
ميشوند و از طريق 

سايت كودكان مقدمند 
 در دسترس ميباشند
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اگر شما ھم به 
مشقات كودكان فكر 
مى كنيد، اگر شما 
ھم معتقد ھستيد 

كه اين دنيا را ميتوان 
امن تر، زيباتر و قابل 

تحمل تر براى 
كودكان كرد، پس به 

.ما بپيونديد  
نھاد كودكان مقدمند 

سازمان ھمه 
كسانى استكه 
زندگى بھترى را 

شايسته كودكانمان 
با فعاليت . ميداند

متشكل و 
ھدفمندمان ميتوانيم 

دنياى بھتر براى 
.كودكانمان بسازيم  

به كودكان  
! مقدمند بپيونديد  

 

ھـای  ھای منتشر شده از طرف سـازمـان طبق آمار
 نوجوان حـکـم اعـدام در ١٧٧حقوق بشر در ایران 

را بـه    احکـام٣۵موردشان صادر شده که بيش از 
احـمـد " اجرا گذاشته، خردسالترین این متھمـيـن 

 ساله از بـلـوچسـتـان اسـت،در حـال ١٢ "نوروزی
ھـای دار   کودک در ایـران زیـر چـو بـه١١۴حاضر 

ــفــر از ایــن ٧١فــقــط اســامــی   ھســتــنــد و  ن
 که این احکـام  شده و از دیگر کسانی  اع6م  افراد

 . در دست نيست را در یافت کرده اند نام و نشانی
 

ھـا بسـر  این کودکان که غـالـبـا در بـھـزیسـتـی 
و یا کودکانی که کارتن خواب و افغانی تبـار   ميبرند

ھستـنـد کـه فـاقـد ھـر گـونـه شـنـاسـنـامـه و 
 .ھویتی ميباشند  کارت

چــنــدی پــيــش جــمــشــيــدی ســخــنــگــوی قــوه 
کـنـيـم  حکم اعدام را لغـو مـی: کرد  اع6م  قضائيه

دارد ، مـا کـودکـی را    اعدام با قصاص تفاوت ولی
کنيم فقط حکام شرع مـئـوظـف  اعدام نکرده و نمی

  .به حکم قصاص ميباشند

 .مـيـشـود  که با رضایت اوليای دم از حکم صرفنظر
 ١٧محمد حسن زاده از کـامـيـاران در آسـتـانـه  

سالگی در سال گذشـتـه بـه دار آویـخـتـه شـد، 
 سالـگـی ، ١۶عاطفه رجبی در شھر نکاء در سن 

 نوجوان دیگر در سـال ۴بھنام زارع، رضا حجازی و 
ھم را بـا   ، این کودکان را به مسلخگاه بردند١٣٨٧

صدای بھنام ھنوز در خـاطـرم .ھا و کودکيشان رویا
زندگيش را طـلـب   آخر چگونه  لحظات  ھست که

 .....ميکرد

کـرد   کودک را امضـا  ایران مفاد کنوانسيون حقوق
و اعـدام نـبـایـد   ابد حکم حبس:".مبنی بر این که

 سـال ١٨برای جرایمی صادر شود که افـراد زیـر 
، حال ميبينيم که به چـه انـدازه ."مرتکب ميشوند

 است، ایـن مـاده  به قوانين انسانی" متعھد" ایران
 . قانونی به مجلس رفت و مشروط باز گشت

ھـای  جمھوری اس6می از سـال  این نسل کشی
 .پيش آغاز شده
نوجوانان را به جنگ ميبردنـد و در   ھمان موقع که

ھـای جـنـگـی مـيـکـردنـد تـا  جبھه ھا آذوقه تـوپ
 ۶٠ھای  جنگ را داغ تر نگاه دارند و یا در سال  تنور
رژیـم جـان  ھای دار ھا و چوبه   در زیر شکنجه۶٧تا 

 ميباختند ،
  دست درازی ایـن رژیـم اھـریـمـنـی بـه زنـدگـی

ھای کـوچـک ھـر   ھا و کودکان، این انسانی انسان
  روزه به قيمت مرگ و تجاوز به ھویت انسانی آنـھـا

ميشود، من بر این بـاورم کـه رو آوردن بـه   تمام
ھــای وابســتــه کــه ھــنــوز  ھــا و ســازمــان دولــت
ھای مانند جمھـوری اسـ6مـی را از اعضـا  کشور

پذیرا ھستند نه تنھا ھيچ کمکی به ما نـخـواھـنـد 
ھای مجرم اجازه تاخت و تـاز  کرد بلکه به این دولت

 را ميدھند چرا که بـا   و ھویت انسانی ما بر زندگی
ھای تصویب شده خودشان بـه حـق  نقض قراد داد

ھا مجـرمـيـن  ما مردم یورش ميبرند، خود این دولت
، فقر، اعـتـيـاد و   ھستند که با بھره کشی بزرگی

ھــای ھــای اجــتــمــاعــی کــه  نــاھــنــجــاری

ھـا  انسـان ھای سرمایه داری است دولت  زائيده
 .را به تنگنا ميبرند

ھـای  ھا و سـازمـان اع6م جرم ما عليه این دولت
 .وابسته به آنان است

ھای شریف و حـق  انسان  ما به شما  فراخوان
با اعتـراض بـه احـکـام : طلب این خواھد بود که

قصـاص و حـد   قوانين شرع ، منجملـه  اعدام و
جلو این قتل عمد را بگيریم ، تمکـيـن کـردن بـه  
قصاص معنایی جز شریک شدن در ایـن عـمـل 

 .شنيع  و ضد انسانی نخواھد بود
: جمشيدی سخنگوی قوه قضائيـه مـی گـویـد 

قصاص حق خصـوصـی فـرد اسـت و فـقـط بـا 
دم از آن صـرفـنـظـر مـيـشـود و  گذشت اوليای

 .صورت نميگـيـرد  قصاص به در خواست حکومت
مقـتـول داده   ھر بار که رضایتی از طرف خانواده

نشود ؛ به قانون ارتجایی و قرون وسطایـی ایـن 
و شریک بـودن در   تداوم بخشيدن است  دولت

اسـ6م  .انسانيت  ادامه حيات ننگين این ج6دان
 .سياسی بدنبال شریک جرم است

زمان آن است که ما مردم خود قـوانـيـن را بـنـا  
نھيم و جامعه را از مصيبـتـی شـوم کـه بـر مـا 

 .انداخته نجات دھيم سایه
قـوانـيـن ارتـجـاعـی   به! نه. به قصاص و حد! نه

 نه به حکومت جـ6دان اسـ6مـی و  شرع یعنی
 . سرمایه

 اجـازه بـردن  ھيچ دولتی ،ھيچ مرجـع قـانـونـی
 .ندارد   را به قتلگاه انسانی

طــی ھــفــتــه   نــھــاد کــودکــان مــقــدمــنــد در
را بـر عـلـيـه اعـدام   کمپين وسيـعـی  گذشته

کودکان در دستور کار خـود قـرار داده اسـت و 
خواھان ھمکاری و ھمياری شما مردم شـریـف، 

ھا و   سازمان و تمامی  آزادی خواه، برابری طلب
و   کـودکـان در ایـران  ھای دفاع از حـقـوق نھاد

با حمایـت شـمـا   تنھا  جھان شده و این کمپين
بـرای . شـود  ميتواند به اھداف خود نـائـل  مردم

به زیر کشيدن این قوانين و نـظـام سـرمـایـه و 
 .اس6می ما را یاری دھيد ج6دان
 .دفترچه خاطرات کودکان کم برگ بمـانـد نگذاریم

نـان، خـانـه   دنيایی را بسازیم که در آن داشتن
رویـایـی    ،امنيت، شادی ، رفاه و ھویت انسانی

 .در دور دست نباشد
ــبــخــنــد   دنــيــایــی ــر بــاشــد از ل کــه در آن پ

کودکانه ، دنـيـایـی پـر از رنـگ، کـه در   شاد
  ھـای رنـگـی، بـجـای خـواب   ھيچ کودکـی  آن

 .کابوس چوبه ھای دار و سياھی را نبيند
 .کودک انسان باشد  دنيایی که در آن
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 !نباید در ادامه او را در این آخرین لحظات تنھا بگذاریم! بود
 

نھاد کودکان مقدمند در کميپن سراسری عليه اعدام کودکان 
از ھمه شما می خواھد که در آخرین دقایق بـا نـامـه ھـای 
اعتراضی خود به عاليترین مقام ھـای جـمـھـوری اسـ6مـی 

 .خواستار توقف اعدام این اعدام شوند
 

آدرس ھای مقام رھبری و رئيس قوه قضایی کشـور در زیـر 
 :آمده است

 
 رھبر جمھوری اس;می علی خامنه ای

 
Postal address:  

      End of Shahid Keshvar Doost  
Street, Tehran, Iran 

 
ir.leader@leader_info: Email address 
 

Tel: 0098 21 64411 
 

You can send direct email through its sites in English 
and Farsi which are: 

 
English 

letter=p?php.index/en/langs/ir.leader.www://http  
 

Farci 
letter=p?php.index/fa/langs/ir.leader.www://http   

 
 

 محمود ھاشمی شاھرودی رئيس قوه قضایی
 

Postal address: 
                       Pasteur St., Vali Asr Ave., South of 

Serah-e 
        Jomhoori 

  
ir.tehran-dadgostary@shahroudi: Email address 
 

Tel: 0098 21 883 26701 
        0098 21 883 26702 
        0098 21 883 26703 

 
Fax: 0098 21 883 26700 
       009821 883 27072 

 
 

 نھاد کودکان مقدمند 
 1388فروردین ماه  27

!دل آرا دارابى را نجات دھيم  
 

رژيـم .  ساعت به اعدام دل آرا دارابـى مـانـده اسـت٧٢كمتر از 
جنايتكار اس6مى قصد كوتاه آمدن از قتـل ايـن دخـتـر جـوان را 

اين رژيم جنايتكـار . اگر كارى نكنيم دل آرا را خواھند كشت. ندارد
در طول سى سال  دھھا ھزار ھمچون دل آراھا را كشته اسـت 

در واقع جنگى در جامعه ايران در . تا عمر كثيف اش را تداوم دھد
يك طرف اوباشان اس6مى اند و طرف ديگر اكثريت . جريان است

ايـن رژيـم بـراى . جامعه اى كه جمھورى اس6مى نمى خواھـد
 . بقايش به اعدام به شكنجه و به اختناق نيازحياتى دارد

 
ما مردم متمدن و شرافتمند عليه شكنجه، اعدام و يك طرف اين 

او را از ھـفـده . دل آرا دارابى فرزند ماست.  جنگ در جامعه ايم
سالگى از ما جدا كردند و در سياھچال ھايشـان زجـر دادنـد و 
امروز بعد از شش سال مى خواھند او را براى ھمـيـشـه از مـا 

 . بگيرند
 

كشتن دل آرا يعنى سركوب بيشتر، يعنى اعدام بيشتر، يـعـنـى 
لـذا . بى حقوقى و تعرض بيشتر اوباشان اس6مى به كل جامعه

بـه ھـمـه . بازگرداندن زندگى به  دل آرا  به ھمـه مـا ربـط دارد
انسانھاى شرافتمند، به ھمه فعالين اجتماعى، به ھمه فعاليـن 

ما نبايـد بـگـذاريـم دل آرا . كارگرى و دفاع از حقوق كودك و زنان
ما مى توانيم زندگى را به دل آرا باز گـردانـيـم، ايـن . اعدام شود

فقط بايد آنرا بكار برد بايد اعـتـراض كـرد بـه ھـر . قدرت را داريم
ايـن اوبـاشـان در . شكلى كه امكانش براى ھـر كـس ھسـت

جامعه ايران اقليتى ناچيزند، آنھا از ما مـى تـرسـنـد ايـن را در 
ھمه جامعـه بـايـد . ما نمى گذاريم.  سياميشان ھمه مى بينند

 .به كشتن دل آرا اعتراض كند
 

رژيم جنايتكار اس6مى قصد دارد كه دل آرا را بعد از شش سـال 
 . شكنجه و آزارھاى شبانه روز اعدام كند

 
دل آرا دارابى نوجوانى كه در سن ھفده سالگى بـا زنـدانـھـا و 

 شكنجه ھاى جانيان اس6مى را 
 

ساليست که دSرا از سنين نوجوانی در مـعـرض اعـدام قـرار  6
نھاد کودکان مـقـدمـنـد تصـمـيـم دارد بـه اعـدام .  گرفته است

در !  کودکانی که در صف اعدام قرار دارند نقطه پـایـانـی بـدھـد
 کـودک در 100ليستی که اخيرا به دست نھاد رسيده بيش از 

موقعيت ھای مشابه دSرا قرار دارند که در مـعـرض اعـدام قـرار 
 . دارند

 
.  ساله بود که به اتھام قتل محکوم شنـاخـتـه شـد17دSرا تنھا 

 فروردین ج6دان جمھوری اس6می طـنـاب 30صبح روز یکشنبه 
 . دار را برگردن او می اندازند

 
 !ای مردم جنایت عليه انسانيت امان بدون جواب نباید بماند

 
نھاد ھا و فعالين  دفاع از حقوق کودک با نامه ھـای اعـتـراضـی 

 !خود می توانيد مانع آن شوید تا این کودک کشی پایانی یابد
 

ھمين مدتی که دSرا اعدام نشد بخاطر اعتراضات ھمين شـمـا 



 فھرست کودکان در انتظار اعدام

 
 

در زير خ6صه اط6عات مربوط به کودکان در انتظار اعدام در مه 
الملل رسيده، فھرست شده  بين  که به اط6ع عفو ٢٠٠٧
  .است

  )۴نگاه کنيد به فصل  (سينا پايمرد -١  
  )۴نگاه کنيد به فصل  (    دKرا دارابی - ٢   
  )۴نگاه کنيد به فصل  (    شھرام پورمنصوری -٣    
  )۴نگاه کنيد به فصل  (    عباس حسينی  - ۴   
  )۴نگاه کنيد به فصل  (   نژاد  رضا علی - ۵    
    حميد - ۶    

 به خاطر قتل در ٢٠٠۵در اکتبر ) نام خانوادگی، نامعلوم(حميد 
. به قصاص محکوم شد  دادگاه عمومی استان تھران ٢١شعبه 

 سال داشته واقع ١٧ موقعی که حميد ٢٠٠۴ ژوئيه ٢٧جرم در 
  .شده است

ھا، حميد در جريان يک درگيری با چند مرد به  بنا به گزارش
 به نام داود  به مردی  آمده بود   که در آن روز پيش خاطر اتفاقی

 او نزد پليس اقرار کرده است که    .کريمی با کارد ضربه زده بود
محاصره چند مرد قرار داشت که به او حمله کرده  چون در 

بودند، با چاقو به داود کريمی ضربه زده است ولی 
  . خواسته نامبرده را بکشد نمی 

اند که  خانواده قربانی حق قصاص را مطالبه کرده و خواسته
اين باره در دست  اط6عات بيشتری در . اعدام انجام بگيرد

  .نيست
    رسول محمدی - ٧    

 که قرار بود ھمراه با پدرش  رسول محمدی، موقعی
قرار  ھر دو .  ساله بود١٧علی محمدی اعدام شود ¬موسی

  . ضربه ش6ق بخورند٧۴بود که پيش از اعدام 
رسول محمدی، و پدرش در دادگاھی در اصفھان به اتھام 

آنان و تجاوز به دست   دختر جوان، دزدی جواھر آSت ۴٠ربودن 
آن دو ظاھرا در . کم چھار تن از آنان مجرم شناخته شدند

 ٢۵آنان به .  بودند اتھامات اقرار کرده جريان بازجويی به اين 
   .سال زندان، ش6ق و اعدام محکوم شدند

 ١١در .  کشور به تأييد رسيد ھای آنھا در ديوان عالی محکوميت
 احکام اع6م  دفتر اجرای ، معاون دادستان عمومی ٢٠٠۵آوريل 

 آوريل ١۶ صبح ۶:٣٠ محمدی در ساعت  علی¬کرد که موسی
 ١٧مÀ عام به دار زده خواھد شد و پسر  در اصفھان در 

دار  اش در ھمان ھنگام در داخل زندان مرکزی اصفھان به  ساله
ولی ظاھرا به دليل سن رسول محمدی، . شود آويخته می

کشور بازگردانده شده  پرونده او پيش از اعدام به ديوان عالی 
  .است

 محمدی طبق برنامه در اصفھان در مÀ عام  علی¬موسی
دليل ابھامات  اعدام شد، ولی اعدام رسول محمدی ظاھرا به 

  .در باره سن او متوقف شده است
الملل اط6عات بيشتری در باره وضع فعلی رسول  عفو بين

  .محمدی ندارد
    مھدی - ٨    

به نوشته روزنامه ھمشھری، يک دادگاه جنايی در رباط کريم، 
را به خاطر ) نامعلوم نام خانوادگی ( مھدی ٢٠٠۶در مارس 

 برادر او    .کشتن پسری به نام حميد به قصاص محکوم کرد
بنا . ھمدستی در قتل به زندان محکوم شد  به خاطر  مرتضی

کريم،  به اين گزارش، در حريان يک درگيری در پارکی در رباط 
 به  مھدی. مھدی با کارد به حميد ضربه زده و او را کشته است

واقعه دو .  سال٢١ مرتضی  سال داشت و ١٨ھنگام محاکمه 
داشته   سال می١۶ که مھدی بايد  سال پيشتر موقعی

  .اتفاق افتاده است
 اتھام قتل عمد را پذيرفته و  ھمشھری نوشت که مھدی

  .مادر قربانی از دادگاه خواستار قصاص شده بود
    حسين - ٩    

به خاطر جنايتی که در سن ) نام خانوادگی نامعلوم(حسين 
  .است  سالگی او اتفاق افتاده با اعدام روبرو ١۶

به نوشته روزنامه اعتماد ملی، حسين به خاطر کشتن 
دسامبر   ٢پسری به نام محمود در پارک فدک موسی آباد در 

حسين در جريان .  به قصاص محکوم شده است٢٠٠۴
تھران گفته است که   دادگاه جنايی ٧١اش در شعبه  محاکمه

محمود پس از اين که ت6ش کرده به او تجاوز بکند، به او 
 ولی يک    .از خود پرداخته است حمله کرده و او به دفاع 

اش بھروز  دوست مقتول گفته است که حسين و برادر ناتنی
اند و با محمود روبرو  داشتن زنجير به پارک آمده با ھمراه 

  .اند شده
پس از اين که حسين به مرگ محکوم شد، وکيلش بر 

با   سال داشته و ١۶اساس اين که او به ھنگام قتل فقط 
اشاره به قصد تجاوز پيش از آن، تقاضای تجديد نظر در حکم 

 کشور   ديوان عالی٢١  ، شعبه ٢٠٠٧ مارس ١ولی در . کرد
  .حکم را تأييد کرد

   فيض محمد - ١٠    
 در دادگاه ٢٠٠۴ به نام فيض محمد در سال  يک افغانی

 ١۶ھنگام  او که در آن . اطفال در کرج به مرگ محکوم شد
ساله بود، به اتھام قاچاق مواد مخدر، توزيع تقريبا ھفت کيلو 

  . باند قاچاق مجرم شناخته شد گرم ُمرفين و عضويت در يک 
گزارش شده که فيض محمد به حمل مواد مخدر برای 

معلوم      .اربابش که يک قاچاقچی بوده اقرار کرده است
نيست که آيا او پس از دستگيرشدن به وکيل دسترسی 

اقرار کرده  داشته است و يا در چه شرايطی به اين امر 
  .است

 »اقدام فوری«الملل يک اط6عيه  ، عفو بين٢٠٠۴در سپتامبر 
بيشتری در باره اين  اط6عات . در حمايت از او صادر کرد
  .پرونده در دست نيست

  )۴نگاه کنيد به فصل  (    علی عليجان  - ١١    
  )۴نگاه کنيد به فصل  (   باغلو حسين قره - ١٢    
        مھين ترابی علی - ١٣    

علی مھين ترابی اھل کرج به خاطر کشتن يک 
ای به نام مزدک در جريان يک درگيری در ميدان  مدرسه ھم

، با اعدام ٢٠٠٣ھاشمی در فوريه  بازی در دبيرستان بنی 
 سال ١۶وااقعه  علی مھين ترابی به ھنگام اين . روبرو است

  .داشته است
 علی مھين ٢٠٠٣ اکتبر ٣٠يک دادگاه اطفال در کرج در 

 ٢٧ شعبه ٢٠٠۴ژوئن   ٨ترابی را به قصاص محکوم کرد، و در 
علی مھين ترابی در . ديوان عالی کشور حکم را تأييد کرد

   .برد کرج در انتظار اعدام به سر می شھر  زندان رجائی
    مصطفی - ١۴    
 به ٢٠٠۵در حدود ماه اوت ) نام خانوادگی نامعلوم( مصطفی  

پارس مجرم  اتھام کشتن مردی مست در ناحيه تھران 
 ١۶ھا، او به ھنگام وقوع قتل   بنا به گزارش   .شناخته شد

تعرض مرد به يک دختر را  خواسته جلو  سال داشته و می
گويد که اين مرد به ضرب و شتم مصطفی  گزارش می. بگيرد
 سرانجام در جريان درگيری او را  مصطفی پردازد و  می
  .کشد می

    مھيار - ١۵    

  7Rwx٤  �U��J� ن����٧٣ر�  �د     



    

  7Rwx٥  

 ساله به اتھام کشتن زنی ١٧) نام خانوادگی نامعلوم(مھيار 
 ١٩٩٩در دسامبر  اش در جريان يک دستبرد،   ساله در خانه۵٨

 دادگاه عمومی تھران ٢١٠۶او در شعبه . دستگير شده است
  چنين به خاطر داشتن نوشيدنی او ھم . به قصاص محکوم شد

الکلی به ش6ق، و به خاطر دزدی به سه سال زندان محکوم 
ايران معمول است که کسانی که ع6وه بر مرگ به  در . شد

تمام  شوند، پيش از اعدام بخشی يا  زندان نيز محکوم می
  .گذرانند زندان خود را می

    نعمت - ١۶    
 ساله بود که ديوان عالی ١٧) نام خانوادگی نامعلوم(نعمت 

   تأييد کرد، امری٢٠٠۶  کشور حکم اعدام او را در حدود ماه مه 
  . دھد که او را در خطر فوری اعدام قرار می

گزارش شده که نعمت به خاطر قتل حيدرعلی، شوھر 
 به    .است  دستگير شده ٢٠٠٣خواھرش زھره، در ژانويه 

گفته نسرين ستوده، حقوقدان و فعال حقوق کودکان، او در 
  . سال داشته است١۵آن موقع 

گزارش شده که پس از دستگيری، نعمت شرکت در قتل را 
. اقرار کرده است اش  ولی، پس از بازجويی. منکر شده است

 دادگاه عمومی اصفھان محاکمه و به قصاص ١٠۶او در شعبه 
  .محکوم شد

    وحيد - ١٧    
ھا به خاطر قتل دوستش مھدی   ساله بنا به گزارش١۶وحيد 

که مھدی ت6ش  او مدعی است . به مرگ محکوم شده است
  .کرده که به او تجاوز کند و او در دفاع از خود او را کشته است

 به نام وحيد در  جوانی. دست نيست  اط6ع بيشتری در  
 در زندان اوين اعدام شد، ولی معلوم نيست ٢٠٠۶سپتامبر 

  .ھمين فرد بوده است يا نه که او 
    ھدايت نيرومند - ١٨    

 ساله اھل قريه قرنی به ١۵ھا ھدايت نيرومند ¬بنا به گزارش
قصاص محکوم شده   به ٢٠٠۶خاطر کشتن پدرش در دسامبر 

 به قرار اط6ع، ھدايت نيرومند شش ماه پيشتر در    .است
ھا،  بنا به گزارش. دستگير شده است  ٢٠٠۶حدود ژوئن 

 سالگی اعدام نخواھد ١٨ھدايت نيرومند تا پيش از سن 
  .شد

    محمد جمالی پاقلعه – ١٩    
محمد جمالی پاقلعه زمانی که گويا دوستش را کشته است 

 سال زندان ۵  يک دادگاه اطفال او را ابتدا به .  سال داشت١۵
اما ديوان عالی کشور اين حکم را رد و حکم مرگ . محکوم کرد

  . صادر کرد
    حميدرضا - ٢٠    

حميدرضا اھل گرگان به خاطر قتلی که گويا زمانی به وقوع 
. محکوم شده است  سال داشته، به قصاص ١۴پيوسته که او 

  
   نورمحمدی علی  - ٢١    

 که در يک درگيری يکی از  نورمحمدی ھنگامی علی 
شعبه  او در .  سال داشته است١۶ھايش را کشته  عموزاده

ھای   دادگاه عمومی کرمانشاه که فاقد ص6حيت در پرونده٢۴
ساير متھمان اين . شد نوجوانان است، به قصاص محکوم 

دو نفر ديگر که در اين درگيری دخيل . اند  بوده١٨پرونده باSی 
نورمحمدی و يک عموزاده ديگر، به خاطر  علی  اند، عموی  بوده

احکام  . زخمی کردن علی نورمحمدی به ديه محکوم شدند
 دادگاه تجديد نظر کرمانشاه مورد تأييد قرار ۶صادره در شعبه 

  .گرفت
نورمحمدی نه سال است که به اميد حل و فصل مسأله  علی 

  .برد در درون خانواده، در زندان به سر می
    رسول صفری - ٢٢    

غرب به خاطر   دادگاه عمومی گي6ن١رسول صفری در شعبه 
 ٢٠٠۵ سپتامبر ٧   سالگی او انجام شده، در ١٧قتلی که در 

 ديوان ٣٣، شعبه ٢٠٠۶ مارس ١٩در . به قصاص محکوم شد
  .ناقص اع6م کرد عالی کشور حکم را 

 با دو ٢٠٠۴ نوامبر ۵ھا، رسول صفری در  بنا به گزارش
مردی که بعدا  در آن شب، . نوردی رفته بود دوست به کوه

روند تا به عنوان  کشته شده ھمراه با دوستی به کوه می
ھا با  آن. دوستانش را بترسانند يک شوخی رسول صفری و 

انداختن سنگ و صداھای حيوانات وحشی، اين سه نفر را 
دوند،  اين سه تن به سرعت از کوه پايين می . ترسانند می

کند و در حالی که سر و  ولی مرد يادشده آنان را دنبال می
در . کند صورت خود را پوشانده بوده با گرز به آنان حمله می 

آيد و چنين ادعا  می نتيجه بين او و اين سه نفر درگيری پيش 
شده که در جريان درگيری رسول صفری او را با ضربه کارد 

  .به شکمش کشته است
: در جريان محاکمه، رسول صفری اتھام را منکر شد، و گفت

زير شکنجه ... کردم  اقراری که من . من دست به قتل نزدم«
  .»از من گرفته شده است

    بھادر خالقی - ٢٣    
   دادگاه عمومی١ در شعبه ٢٠٠۵ ژوئن ٣١بھادر خالقی در 

اتفاق افتاده به   سالگی او ١۶سقز به خاطر قتلی که در 
 ديوان ٢٧ شعبه ٢٠٠۶ مارس ١٣در . قصاص محکوم شد

  . کرد عالی کشور حکم را تأييد 
بنا به جزئياتی که در حکم آمده است، بھادر خالقی و چند 

 با يک  مستی  در حالت ٢٠٠۵ ماه مه ٧تن از دوستانش در 
اند و در اين جريان يک نفر کشته  دسته ديگر درگير شده

  .شده است
  )۴نگاه کنيد به فصل  (    ناصر قاسمی - ٢۴    
   چاله  امير چاله - ٢۵    

 سالگی ھمراه با دو برادرش با يک ١٧چاله در سن  امير چاله
آن يک جوان کشته  دسته ديگر درگير شده بودند و در جريان 

کند،  چاله دستگير شده و ابتدا اقرار می امير چاله. شود می
او به . طرف را او کشته است شود که  ولی بعدا منکر می

  . قصاص محکوم شده است
چاله در درخواست تجديدنظر اقرار خود را تکذيب ¬امير چاله

آن برادر قب6 . نام برد کرد و از يکی از برادرانش به عنوان قاتل 
دادگاه . با قرار وثيقه آزاد و پس از آن ناپديد شده بود

چاله چاله را رد و او را به قصاص  درخواست تجديد نظر امير 
  .محکوم کرد

ديوان عالی کشور ابتدائا به دليل نقايص در تحقيقات و دSيل 
اما، . تأييد نمود دادستان حکم را رد کرد، ولی بعدا آن را 

رييس قوه قضاييه پرونده را دو بار به شعبه تشخيص ديوان 
که ھنوز تصميم آن اع6م نشده   کشور فرستاده است  عالی
  .است

    رسول ايوتوندی - ٢۶    
از دوستانش را به  رسول ايوتوندی به ھنگامی که يکی 

او به  .  سال داشته است١٧عنوان انتقام با گلوله کشته، 
 کشور تأييد شده  قصاص محکوم شده و حکم در ديوان عالی

  .است
    نبوت بابايی - ٢٧    

 ساله با جوان ديگری ١٧ نبوت بابايی ٢٠٠٣ يا ٢٠٠٢در سال 
که مسأله کم کم  کردند   می هللا قاسميان بازی به نام ذبيح

هللا چراغ  گيرد و طبق ادعاھا ذبيح شکل جدی به خود می
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 ديوان ٢۶شعبه .  به قصاص محکوم شد٢٠٠٣دسامبر 
  .حکم را تأييد کرده است عالی کشور 

 اھل استان مرکزی، در ساوه    سعيدی، مصطفی  -۴٣    
 ۴٢شعبه . است به اتھام قتل به قصاص محکوم شده 

  .ديوان عالی کشور حکم را تأييد کرده است
 اھل استان مرکزی، به اتھام قتل و    زلفعلی حمزه، - ۴۴    

عمومی ساوه به قصاص   دادگاه ٢زنای به عنف در شعبه 
  . محکوم شده است

 اھل سيستان و بلوچستان، به    اميد سارانی، - ۴۵    
 ١٠٢در شعبه   سالگی او ١٧اتھام قتلی واقع در زمان 

  .دادگاه عمومی زاھدان به قصاص محکوم شده است
 اھل سيستان و بلوچستان، به    احمد نورزھی، - ۴۶    

مرگ محکوم شده  اتھام حمل و عرضه مواد مخدر به 
  . سال داشته است١٢او ظاھرا در آن ھنگام . است

 اھل سيستان و بلوچستان، به    نعيم کلبعلی، - ۴٧    
داشته در شعبه   سال ١۵اتھام اعتياد به ھنگامی که او 

.  دادگاه عمومی زاھدان به قصاص محکوم شده است١٠٢
  
 اھل قم، به اتھام قتلی واقع در زمان    حبيب افسر، - ۴٨   

  .شده است  سالگی او به قصاص محکوم ١۵
 اھل قم، به اتھام قتلی     رضا موسلی رودی علی - ۴٩   

  .محکوم شده است  سالگی او به مرگ ١۶واقع در زمان 
 ١٧ اھل اردبيل، به خاطر قتلی در    سلمان اکبری، - ۵٠   

 ٢٠٠٣ ژوئيه ١٣ارشق در  سالگی در دادگاه عمومی بخش 
  .به مرگ محکوم شده است

محمد پژمان، رحمان شھيدی و حسن  - ۵٣ - ۵١   
عنف به مرگ   اھل بوشھر، به اتھام زنای به    مظفری،

  .اند محکوم شده
 به اتھام حمل و عرضه مواد مخدر    هللا سلطانی، فيض - ۵۴ 

يزد به مرگ محکوم شده  و اعتياد، در يک دادگاه انق6ب در 
  . است

 پس از دستگيری در ژوئيه    زاده خدامراد شاھم - ۵۵   
به اتھام حمل و  سال داشته، ١٧، موقعی که او ٢٠٠۵

  . عرضه مواد مخدر، در زاھدان به مرگ محکوم شده است
 سالگی به ١٧به اتھام قتل در      .حمزه ستانی - ۵۶   

  . قصاص محکوم شده است
   ساله١٧    بنيامين رسولی، - ۵٧   
   ساله١٧    حسين ترنج، - ۵٨    
   ساله١٧    حسين حقی، - ۵٩   
   ساله١۶    مرتضی فيضی، - ۶٠   
   ساله١٧     سعيد جازی،  - ۶١   
   ساله١۶    مي;د بختياری، -۶٢   
   ساله١٧    فرشاد سعيدی، -۶٣   
   ساله١٧    محمود، - ۶۴   
     صابر - ۶۵   
   ساله١٧    سجاد، - ۶۶   
   ساله١۵    فرزاد، - ۶٧   
   ساله١۶    اصغر، - ۶٨   
   ساله، شھر گلپايگان١٧    ايمان، - ۶٩   
       محمد جاھدی - ٧٠   
   ساله١٧    مسعود، - ٧١   

شکند و به يک مغازه در آن  می موتور سيکلت نبوت بابايی را 
کند و بنا به  نبوت بابايی او را دنبال می. کند ھا فرار می نزديکی
يک ميله آھنی به طرف سر او پرناب و او را زخمی  ادعاھا 

بيمارستان در  هللا قاسميان به  تأخير در رساندن ذبيح. کند می
  .مرگ او موثر بود

دادگاه نبوت بابايی را به قصاص محکوم کرد و حکم در سال 
پدر قربانی قصاص  .  در ديوان عالی کشور تأييد شد٢٠٠۶
  .خواھد، ولی مادرش خواھان آن است نمی

   پور صغرا نجف - ٢٨    
پور اھل گي6ن به خاطر قتلی که در ھنگام وقوع آن  صغرا نجف

 Sقصاص شده است  سال داشته ، محکوم به ١٣احتما .  
 اھل ھمدان به اتھام قتل به قصاص    محمدرضا ترک، - ٢٩    

  .محکوم شده است
 اھل ھمدان به اتھام تجاوز به عنف در    رسول نوريانی، - ٣٠    

  .مرگ محکوم شده است دادگاه عمومی ھمدان به 
 اھل سمنان به اتھام عرضه مواد    بی آتش بجان، نازبی - ٣١    

 دادگاه عمومی ١٠٧شعبه   سالگی در ١۶مخدر در سن 
حکم در .  به مرگ محکوم شده است٢٠٠۶ مه ١آباد در ¬خرم
  . کشور تاييد شد  از سوی ديوان عالی٢٠٠۶   فوريه ١٢

 در ٢٠٠۶ مه ٩ اھل نصرتان، در    سياوش شيرنژاد، - ٣٢    
آباد به اتھام قتل به قصاص  خرم  دادگاه عمومی ١٠٧شعبه 

  . محکوم شده است
 ١٧ اھل گلستان به اتھام قتلی در زمان    مھيار انوری، - ٣٣    

آباد به قصاص محکوم  عمومی خرم  دادگاه ٣سالگی او در شعبه 
 ديوان عالی کشور تأييد ٢٧حکم از سوی شعبه . شده است

  .است شده 
 اھل گلستان، به اتھام وقوع قتلی در    محمد ماوری، - ٣۴    

دادگاه عمومی کردکوی به   ٢ سالگی او در شعبه ١۶زمان 
 ديوان ۴٠حکم از سوی شعبه . قصاص محکوم شده است

  .شده است عالی کشور تأييد 
 اھل گلستان، حکم قصاصش از    عبدالخالق رخشانی، - ٣۵    

 ٢٠٠۶ مارس ١۶گلستان در   دادگاه تجديد نظر ٢سوی شعبه 
  .تأييد شده است

 اھل گلستان، به اتھام قتل به قصاص    سعيد عرب، - ٣۶    
  .محکوم شده است

 اھل گلستان، در دادگاه    ھانی مؤمنی يساقی، - ٣٧    
به قصاص محکوم شده   ٢٠٠۴ نوامبر ٢٠ گرگان در  عمومی

 ٢٠٠۵ مارس ٩ ديوان عالی کشور حکم را در ٢۶شعبه . است
  .تأييد کرد

 سالگی او ١٧ به اتھام قتلی در زمان     صادق احمدپور، - ٣٨    
کرد به قصاص محکوم  شاھی  دادگاه عمومی ١٠۴در شعبه 

 ژوئيه ٢٢ ديوان عالی کشور حکم را در ٢٧شعبه . شده است
  .کرد  تأييد ٢٠٠۴

 ١۵ اھل خوزستان، به اتھام قتلی در زمان     احمد جباری، - ٣٩    
 ديوان عالی ٢٩شعبه . محکوم شده است سالگی او به قصاص 

  .کشور حکم را تأييد کرده است
 اھل کردستان، به اتھام قتل به قصاص    آکو حسينی، - ۴٠    

ديوان عالی کشور حکم را تأييد   ٢٧شعبه . محکوم شده است
  .کرده است

 اھل يزد، به اتھام قتل و دزدی    غ;م نبی براھوتی، - ۴١    
 ۶ دادگاه عمومی يزد در ١٠درشعبه   سالگی او ١۶واقع در زمان 

 ديوان عالی ٢٧شعبه .  به قصاص محکوم شد٢٠٠٣فوريه 
  .حکم را تأييد کرده است کشور 

 اھل يزد، به اتھام قتلی واقع در    ای،¬عمرالدين الکوزه - ۴٢    
 ٣١ دادگاه عمومی تفت در ١٠١   سالگی او در شعبه ١٧زمان 
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 عبدل گلپريان
 

حکومت اس6می از ابتدای موجودیتش تا به امروز، با قـوانـيـن 
. ماقبل قرون وسطائی خود کودکان زیادی را اعدام کرده است

اعدام نوجوانانی که قانونا کودک محسوب می شونـد تـوسـط  
حکومت اس6می  و با قوانـيـن قصـاص اسـ6مـی اش جـان 

کشتن عمدی انسانی تـوسـط . کودکان زیادی را گرفته است
رژیم که در یک واقعه غير مترقبه باعث کشتـه شـدن انسـان 
دیگری شده است، طبق قوانين پوسيده اس6مـی دسـتـگـاه 

این سيستم که بعنوان متھم یـا مـجـرم شـنـاخـتـه " قضایی"
شده است، توسط دولت و قانون قصاصش بگونه ای فکر و از 

ایـن . پيش تعيين شده، شخص مورد اتھام را بقتل می رسانـد
قوانين ضد انسانی سيستم حکومت اس6می، کام6 در امـور 
قضایی اش عجين شده است و اساسا سـيـسـتـم قضـایـی 
حکومت اس6می یعنی ھمين قوانين برگرفته از قـرآن کـه بـر 
اساس آن و براحتی جان انسانھای دیگر را بـطـور عـمـدی از 

 .آنان می گيرد
 

در سایه حاکميت اس6م، خدا و قرآن که ميليونھا انسان را بـه 
فقر، نداری، بی مسکنتی و تباھی کشانيده است، ھر گـونـه 
اتفاقی که امنيت انسان را مورد تعرض قرار ميدھـد زاده مـی 
شود و این ذات حکومت اس6می سرمایه است که آنرا به امر 

در یک کـ6م بـایـد . ھر روزه در زندگی مردم تبدیل کرده است
گفت که موجودیت حکومت اس6می چـه در ایـران و یـا ھـر 
جامعه اس6م زده دیگر و بنا به تحميل فـقـر و تـنـگـدسـتـی، 
سرکوب و کشتاری که بر جامعه تـحـمـيـل کـرده اسـت و از 
سویی دزدی ھای ميلياردری از قبل دسـت رنـج کـل مـردم 
جامعه و از جمله کودکان، عوامل اصلی ھـر گـونـه اتـفـاقـی 
است که در نظام حکومت اس6می به قتل و جنایت مـنـتـھـی 
می شود و امروز به نرمھای متعارفی تـحـت حـاکـمـيـت ایـن 

چنين رویدادھایی در یک جامعـه . جنایتکاران تبدیل شده است
سالم، آزاد و برابر، مرفه و انسـانـی، مـی تـوانـد ھـيـچـگـاه 

 . موجودیت نداشته باشد
 

 این ف6کت را حکومت اس6می به جامعه و در وھلـه اول بـه 
کودکان تحميل کرده است، این حکومت پيش زمينه ھای ھـر 
رویدادی و ھر اتفاق ناگوار و تکاندھنده ای را در جامعه خـلـق 
می کند و سپس با بکارگيری قوانين قصاص و دیگر احکام ضـد 

مـی رود کـه " متھمـيـنـی"و " مجرمين"بشری اش به سراغ 
خود آنان را به این روز انداخته است و با ھمين قوانين آنـھـا را 

کـاری کـه رژیـم . برای ھميشه از ھستی ساقـط مـی کـنـد
 سال است دارد انجام می دھد و روز بروز آنرا بـاز 30اس6می 

در بسياری از کشورھای جھان اعدام مـمـنـوع . توليد می کند
گشته است، سيستم قضایی دنيای امروز و در ھـر جـامـعـه 

بـر اصـل ) مستـقـل از مـذھـب و دولـت ( مدرن و متمدنی،
قضاوت، دانش حقوقی، علم روانشناسی و دیـگـر مـواردی از 
این قبيل که بتواند شخص مرتکب به جرم را اص6ح کند قـابـل 

اما در نظام اس6می و حاکميت مشتی جانی و . تعریف است
جنایتکار، بر عقب مانده ترین قوانين دوران قبایل و عصر شتر و 
ابتدا با توھين، تحقير، بی حرمتی، شکنجه و دسـت آخـر بـا 

 . پاسخ می گيرد" مجرمين"قتل عمد دولتی عليه 
 

دو نو جوان و یا دو بزرگسال در جریان یک واقعه بـا ھـمـدیـگـر 
درگير می شوند، اینجا خود مـوضـوع یـا مـاجـرایـی کـه ایـن 
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درگيری را ونتيجتا قتل را بوجود آورده است دSیـل پـایـه ای 
تری دارند که در سيستم این حکومت پرداخـتـن بـه ریشـه 
یابی دSیل آن نيز خود جرم بزرگی محسـوب مـی شـود و 

از جـمـلـه ایـن  . پاسخ آن ھم زندان، شکنجه و اعدام است
دSیل را در دو جنبه بنيادی که بخش بسيار بـزرگـی از ایـن 

موقعيت زندگی تـبـاه  -1وقایع را می سازند باید توضيح داد 
رواج خرافه و عـقـب مـانـدگـی افـکـار   -2شده اقتصادی و 

اما سالھاست که مردم نه تنھا . پوسيده اس6می بر جامعه
چرندیات اس6می را دفع می کنند بلکه به مبارزه علـيـه آن 

بربستر شرایط ف6کتبار اقتـصـادی زنـدگـی . دست می زنند
مردم، بيکاری، تورم و عدم تامين زندگی اقتـصـادی و عـدم 
امنيت اجتماعی جامعه بویژه بر زندگی کودکان و نوجوانان و 
دھھا مصيبت در زندگی شھروندان از جمله دزدی، اعـتـيـاد، 
قتل، تن فروشی و بسياری ف6کتھای دیگر اجتماعی بوجود 

از سوی دیگر مکمـل کـنـنـده ایـن بـی حـقـوقـی . می آید
اقتصادی، ھمانا رواج خرافه و عقب ماندگی ھای مذھـبـی، 
رواج مرد ساSری و فرودستی زن در حاکـمـيـت اسـ6مـی، 
زمينه ساز و بستر انواع قتلھای ناموسی، محروميت اعمـال 
شده بر زنان و جوانان، بخـش دیـگـری از عـوارض چـنـيـن 
سيستم و قوانين ضد انسانی است که زنـدگـی مـردم را 
مملو از ھزارویک درد  اقتصادی، سياسی واجتماعـی کـرده 

در کنار چنين منج6بی که حکومت اسـ6مـی مـھـيـا . است
نموده است، زندگی ميليونھا انسان و در راس آن کـودکـان 
در سراشيبی سقوط کامل قرار گرفتـه اسـت و حـکـومـت 
سرمایه داری اس6می با بھره گيری از قوانين ضـد بشـری 
خود به جان انسانھایی که خود خالق این جھنم برای آنـان 
شده است می افتد، کودکان و نوجـوانـان مـعـصـومـی کـه 
تمامی حق وحقوق کودکانه و انسانی آنان را سلب نـمـوده 
است مورد تعرض قرار می دھد و زندان، اعدام، شکنـجـه و 

گوشه دیگر ایـن . سنگسار را بر باSی سر ھمگان می گيرد
ف6کت چنانکه اشاره شد رواج فرھنگ عھد عتيق اس6مـی 
است که بر اسـاس آن مـرد سـاSری، فـرودسـتـی زن و 
محروميت ھای انسانی و اجتماعی یکی دیـگـر از عـوامـل 
بروز ھر گونه قتل ناموسی در جامعه است کـه  بـه مـردم 
تحميل کرده است  و بدین تـرتـيـب قـتـل و آدم کشـی را 
نھادینه کرده است و سپس با قانون قصاص به جـان ھـمـه 

اینھا بخشی از آن دSیل و عوامل پایه ای تر اسـت .می افتد
که این حکومت بر اساس آن چنين جھـنـمـی را بـرای کـل 

 .جامعه و کودکان بوجود آورده است
    

 ساله، مـحـمـود 16عاطفه رجبی .  به این ليست نگاه کنيد
 15 سالـه، بـھـنـام زارع 18 ساله، ایازمارھونی 16اصغری 

ساله ، دو نفر نوجوان افـغـانـی 16ساله، سيد رضا حجازی 
 سـال، 18 سال، محمد رضا موسوی شـيـرازی زیـر 18زیر 

 سـالـه،  16، مـحـمـد حسـن زاده 18سعيد قنبرزاھی زیر 
نوجوانان زیر سن قانونی بودند که تـوسـط جـ6دان کـودک 
کش حکومت اس6می بقتل رسيدنـد و تـمـامـی آرزوھـای 

ایـن . دنيای کودکانه آنان را برای ھميـشـه از آنـھـا گـرفـت
کودکان و دھھا کودکی که ھم اکنون در زندانھای حـکـومـت 
اس6می با خطر حکم اعدام روبرو ھستند، ھمگی قربانيـان 

ایـن کـودکـان . این نظام و قوانين ضد بشـری آن ھسـتـنـد
قربانيان فقر، تنگدستی، تجاوز و قوانين قصاص این اوباشان 

حکومت اسـ6مـی ھـيـچـگـونـه شـایسـتـگـی و . ھستند
 .مشروعيتی برای محاکمه ھيچ انسانی را ندارد



   7Rwx٨  �U��J� ن����٧٣ر�  �د     

 
سران حکومت اس6می از ھمان روزھای بقدرت رسـيـدنشـان و 
برای تداوم حکومت کثيف اس6می شان ھزاران کودک را روانـه 
ميدانھای مين کردند، نوجوان زیر سـن قـانـونـی را کـه کـودک 
محسوب می شوند از دم تيغ گزراندند و می خواھـنـد کـمـاکـان 
. این تنور انسان کشی را برای بقای حاکميتشان گرم نگه دارنـد

تعداد دیگری از این کودکان در سياھچـالـھـای رژیـم در انـتـظـار 
اجرای احکام اعدام با کابـوس وحشـتـنـاک مـرگ تـوسـط ایـن 

شنيدن خبر اعدام برای ھر نوجوانی کـه . اوباشان بسر می برند
در دست این حکومت اسير است حتی اگر از اعدام رھایی یابـد 
باید تمام عمرش را در کابوس ھولناکی که در زنـدان بـر بـاSی 

تنھا اع6م خـبـر اعـدام بـه . سرش حاکم بوده است سپری کند
نوجوانی که در زندان بسر می برد، صدھا بار کشنده تر و عـذاب 
آور تر از اجرای این احکام آسمانی خدا و جانوران و مجریان او بـر 

استمداد طلبيدنھای بھنام زارع نـوجـوانـی کـه . روی زمين است
توسط ج6دان اس6می زندگی، ھستی و دنيای نوجـوانـی اش 
به نابودی کشيده شد دل ھر انسان شرافتمندی را عميقا بـدرد 

ھلوکاست حکومت لمپنھای خدا بر روی زمين، قـتـل عـام . آورد
 ساله این جانيان عليه کودکان و نـوجـوانـان، روی تـمـامـی 30

 .جنایتکاران تاریخ را سفيد کرده است
 

 جنایت این نظام و این قوانين عھد عتيق علـيـه کـودکـان بـرای 
مردم، برای ھر انسان آزاده ای و برای ھر فرد و سازمان کـودک 

حکومت اس6می با . دوستی نباید بيش از این قابل تحمل باشد
با تـداوم . قتل و کشتار شریفترین انسانھا خود را بقدرت رسانيد

نباید بيش از این نـظـاره . آن دارد از سقوطش جلوگيری می کند
نباید بيش از این به تداوم و تن دادن به قانون . گر این توحش بود

باید دسـت بـکـار . قصاص و دیگر قوانين ضد کودک آن مھلت داد
شد و این ماشين کودک کش و انسان ستيز را نه تنھا مـتـوقـف 
بلکه باید توسط ميليونھا انسانی که ھر روز شاھد گرفتن جان و 

قانـون . ھستی کودکان و نوجوانان ھستند درھم شکسته شود
قصاص اس6می ھميشه ت6ش نموده است تـا بـرای خـانـواده 
ھای داغدار که عزیزی را از دست داده اند و در شـرایـط بسـيـار 
سختی قرار گرفته اند آنان را بعنوان شریک جرم در قـتـل عـمـد 

خانواده ھای مقتولين نقش بسـيـار بـزرگ و . دولتی سھيم کند
مھمی در جلوگيری از ادامه این جنایات را بر عھده دارند و بـایـد 

به صف اعتراض عليه حکومت و قوانينش بپـيـونـدنـد بـا نـه 
گفتن به قانون قصاص مـی تـوان ایـن شـمـشـيـر دولـبـه 
اس6می را بی خاصيت کرد و زمينه را بـرای تـعـرض ھـای 

 . بعدی تا برچيدن کامل قتل عمد دولتی فراھم نمود
 

ھم اکنون نيز کماکان تداوم خطر حکم اعدام ھم چـنـان بـر 
باSی سر نوجوانان و کودکانی که در زنـدانـھـای حـکـومـت 

وظيفه بسـيـار . اس6می اسير ھستند سایه  انداخته است
مھم و خطيری بر دوش ما مردم، بر دوش خانواده ھایی کـه 
عزیزانشان در انتظار اجرای احکام اعدام ھر روز و ھر لحظـه 
شان به کابوسی وحشتناک تبدیل شده اسـت، بـر دوش 
فعالين و نھادھای مدافع حـقـوق کـودک و خـانـواده ھـای 

باید این وظيفه انسانی و تنفـر و . مقتولين قرار گرفته است
مـا . انزجار عميق کل جامعه عليه اعدام را بـحـرکـت درآورد

مردم، ما انسانھای آزادیخواه و برابری طلب، ما مدافعـيـن و 
فعالين دفاع از حقوق کودکان می توانيم و بایـد بـا حـرکـت  
متحد و سازمانيافته خود این ماشين کودک کش را متـوقـف 

این کار را ھمه ما می توانيم با گـذاشـتـن دسـت در . کنيم
دست ھمدیگر، با برپایی اعتراضات وسيع و قدرتمند عـلـيـه 

بـایـد . اعدام این قتل عمد دولتی به واقعيت تـبـدیـل کـنـيـم
باید بـه قـوانـيـن . قاطعانه در مقابل قتل عمد دولتی ایستاد

قصاص و قوانين کودک کش این حکومت اس6می کـه خـود 
 .بانی و مسبب تمامی این ف6کتھا است افسار زد

برچيدن کامل بساط اعدام، فقر، اعتياد، کودکان خيابانـی و 
ھمه دردھای اجتماعی مردم، تنھا با سرنگونـی حـکـومـت 

تـنـھـا در یـک . سرمایه داری کثيف اس6می ممکـن اسـت
جامعه سوسياليستی است که کودکان انسان بودن خود را 

 . باز خواھند یافت

 ...ادامه حكم اعدام دKرا
 .شد

در طی زمان حضور درمقابل دفتر نخست وزیری با دھھا رسانه 
 رادیوھا و تلویزیونھا و روزنامه ھای معتبر تماس گـرفـتـه ،خبری

روزنامه آفتون ب6دت نسبت به این موضوع واکنش نشـان . شد
داد و با درج مقاله ای خطر اجرای این حکم را در روز دوشـنـبـه 

 .نشان ساخت   آوریل خاطر٢٠
 از ،بسياری از فعالين سازمانھا و نھادھای مدافع حقوق بشر

 فعالين نھاد ،جمله فدراسيون سراسری پناھندگان ایرانی
 فعالين سازمان عليه تبعيض و کميته بين المللی ،اکس مسلم

عليه اعدام و سنگسار به جمع حاضرین درمقابل دفتر نخست 
وزیری پيوستند و مصرانه خواھان توقف بيدرنگ این آدمکشی 

 .دولتی گردیدند
ما یکبار دیگر تاکيد ميکنيم که ھمه توان خود را برای توقف این 

 .حکم ضد بشری بکار خواھيم گرفت
 !دSرا باید به ما بازگردانده شود

  
 نھاد کودکان مقدمند

 ٢٠٠٩ آوریل ١٨

 ادامه ما مى توانيم
 

 .شقاوت و جنايت بى  حد و مرزند
 

رژيم اس6مى براى سبك كردن بار جنايات خود مى خواھد 
 .پاى خانواده مقتول را به زمين خون آلود اعدام بكشاند

ھمينجا بار ديگر به اين خانواده محترم تسليت مى گوئـيـم 
. و خود را در غم از دست دادن عزيزشان شريك مى دانيـم

اما تاكيد مى كنيم كه وارد ميدان آدمكشى جـنـايـتـكـاران 
رژيم اس6مى نظامى استكه با اعدام و زنـدان بـه . نشويد

اعدام دSرا در خدمت عقب . عمر كثيف اش ادامه مى دھد
اين رژيم روزھـاى . راندن انسانيت و تداوم نظامشان است

جنبش انسانـيـت را در ايـن . آخر عمرش را طى مى كند
چند روز شما ھم شاھد بوديد، خود را با اين صف ھـمـراه 

 .به اعدام دSرا نه بگوئيد و زندگى را پاس بداريد. كنيد
 

 نھاد كودكان مقدمند
 ٢٠٠٩ آوريل ١٩

 �� ��3س /;.-%U��J� د آ�دآ�ن�#� �/

� و �"-7% .�%�U/ از آ�دآ�ن /-ا%��ن

�.Uآ T%را �3ز �U��J� آ�دآ�ن!  
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كودكان مقدمند، وضعيت زندگى كودكان ھر روز چه در جھان و بويژه در 
ايران وخيم تر ميشود، شما نھادى را ايجاد كرديد براى بھبود زندگى 

 كودكان، اھداف و فعاليتھاى شما چيست؟
 

كريم شاه محمدى،با تشکر و خسته نباشيد، سوالھای  را 
که مطرح کرده اید سوالھای  پایه ای ھستند، حتما Sزم و 
ضروری است به آن پرداخت و  من ھم قلبا مایل ھستم بـه 
آنھا بپردازم، ھر چه این سواSت اولين بار نيست که مـطـرح 
شـده اســت بـلــکـه در اشـکـال گـونـاگــون در اطــ6عـيــه 
ھا،قاطعنامه ھا  از طرف نھاد کودکان مقدمند و یا فعالين به 
این سوالھا پرداخته شده است، ولی عميقتر شدن در مورد 
این سواSت پایه ای حتمی ما را کـمـک خـواھـد کـرد کـه 
کارھای را که انجام نداده ایم را انجام بدھيم و نه فقط ایـن، 
بلکه  فعاليتھای بيشتری را در دستور کار خود قرار دھـيـم، 

 ! کودکان به ما نياز دارند
یادم ھست دوستی از من سوال کرد و گفت شما چرا می 
گوئيد وضعيت کودکان وخيمتر شده است؟ شـمـا  بـا چـه 
معياری اینرا می سنجيد؟ مگر اینرا نمی بينيد علم،صـنـعـت 
و تکنولوژی چه رشد سرسام آوری کـرده اسـت؟ ھـمـيـن 
ایرانی که شما صحبتش را می کنيد خيلی از جوانھا مبـيـل 
دستشان است و یا به کامپيوتر و امـکـانـات اکـتـرونـيـکـی 
دسترسی دارند، کشوری مثل سوئد دیگر ھـيـچـی ، ھـر 
جوانی اگر دو تا مبيل نداشته باشد حتمی یکی  را دارد و 
در ھر خانه ای اگر دو تا کامپيوتر نباشند حتـمـی یـکـی در 

 خانه اشان ھست، پس این کجاش وخيمتر است؟ 
گفتم دوست عزیز مرسی از اینکه  سواSتت را  یا بھتر می 
توان گفت اظھار نظرتان را مـطـرح کـردیـد، الـبـتـه در یـک 

دوست عزیز اوS راست می گوئيد صنعت و . محدودۀ کوچک
تکنولوژی  رشد سرسام آوری  کرده است، رشد  سـرسـام 
آورتکنولوژی را در ھمه جا می توان دید، در بيـمـارسـتـانـھـا، 
ادارات دولتی،مدارس، کارخانه ھا و غيره، از این ھم بگذربم 
که این مبيل تلفونھا ،کامپيوترھا و غيره  از جـيـب مـقـروض 
خانواده ھا بيـرون مـی آیـد، و ایـن  رشـد سـرسـام آور 
تکنولوژی ھم که  اسمش را   بردیم  کاش در جھت رفـاه و 
نيازمندیھای عموم مردم بود نه به جيب زدن سود ھا کـ6ن، 
آنھم برای اقليتی ،  ولی من چيـزھـای دیـگـری را مـعـيـار 
ارزیابی قرار می دھم  که وضعيت کودکـان وخـيـمـتـر مـی 
دانم، می بينم در ھمين سوئد که، کشوری کودک دوسـت 
ھم اسم گرفته است، چه تعرضی به حقوق کودکان شـد، 
حدودا نه سال پيش که بودجه مدارس را کاھش دادند و نـه 
فقط بودجه مدارس را بلکه بودجه فعاليتھا اجـتـمـاعـی کـه 
برای کودکان در نظر گـرفـنـه شـده اسـت و بـيـمـه ھـای 

اجتماعی کودکان را تحت عنوان صرفه جوئی یا ذخيره کردن  
ھم کاھش دادند، یک دفعه دوستمان سوال کرد، مگـر ایـن 
پولھا چه ب6ئی سرشان آمده؟ مگر این پولھا کجا رفتـنـد؟ و 
چه کسانی اینھا را  برداشتند؟ گفـتـم سـوال درسـتـی را 
مطرح کردید ولی قبل از ھر چيز بـبـيـنـم چـه بـ6ئـی سـر 

ھمـيـن کـم کـردن بـودجـه .  مدارس و دانش آموزان آوردند
موجب شد که تعداد دانش آموزان در ک6سھا بيشتر شـود، 
تعداد معلمھا کمتر شود،تعدا آموزگاران ورزش و متخصصـيـن 
امور اجتماعی به نصف تقليل یابد و فعاليتھای اجتماعی که 
برای رشت و شادابی کودکان در نظر گرفته شده بود اینـھـا 

ھم کاھش یابد، ولی از طرف دیگر بودجه ھر چه بيشتری را بـه 
مدارس مذھبی تحت عنوان مدارس آزاد تلخيص دادند و بـازار و 
دوکانی را برای سکتھای مذھبی تحت نام فرھنگ خودشان بـاز 
کردند و از طرف دیگر حقوق رئيس و روسا به شدت باS رفـت و 
اگر کسانی از مدیران مدرسه به ھر دليلی  نـمـی خـواسـتـنـد 
کارشان را ادامه دھند تحت عنوان چتر نجات چـنـد مـيـلـيـون را 
تقدیم می کردند و روئسا و صاحبان کارخانه ھا و شرکتـھـا ھـم 
به جای خود که با در آمد ماھانه ای آنھا با حقوق ساSنه مـن و 

تو اص6 قابل مقایسه نيست،  و دھا نمونه ھای دیگر را ھم کـه  
و اما کشورھای دیگر از جملـه، . حتمی خودت شاھدش ھستيد

سومالی، سودان ،افغانستان،فلسطين، عراق، ایـران و غـيـره 
چی؟ راستش من توش ما نده ام  که بگویـم بـا چـه مـعـيـاری 
درجه وخامت وضعيت کودکان را بسنجم، اگر وضعيت کودکـان را 
در این کشورھای که اسمش را بردم با کشـوری مـثـل سـوئـد 
مقایسه کنم  و ضعيت کودکان خيلی وخيم است و اگر بـنـا بـه 
توقعاتی که ما از زندگی بھتر برای کودکان داریم را مقایسه کنم 

آمـاری را کـه . راستش وضعيت کودکان  وخيمتر از وخيم اسـت
یونيسف ھر ساله به دست می دھد ھر انسانی را به وجـد در 
می آورد، صف مليونی کودکان گرسنه، بيشتر و بـيـشـتـر مـی 
شود، صف کودکان بی مسکن یا بد مسـکـن،صـف مـيـلـيـونـی 
کوکان محروم از بھداشت مناسب و یا از بی  امکاناتی درمـانـی 
جان می سپارند، صف ميليونی کودکان خيابانی، صف ميليـونـی 
کودکان کار که مورد استثمار وحشيانه قرار مـی گـيـرنـد، صـف 
ميليونی کودکان محروم از تحصيل،صف ميليونی کودکانی که بـه 
آنھا تجاوز می شود،صف ميليونی کودکانی که از آسایش،تفریـح 
و ورزش محرومند،صف ميليونی کودکانی که اولـيـن قـوربـانـيـان 
جنگ ھستند، صف صدھا کودکانی که در این کشورھا به اعدام 

محکوم می شوند و نھایتا اعدامشان می کنند و صف ميلـيـونـی  
از کودکان که مورد اذیت و آزار جسمی و روحی، تـحـت عـنـوان 
رسم و فرھنگ خودشان می شوند و دھا مصيبتھای دیـگـر کـه 
موجب می شود که در ھر ثانيه کودکی جان خـود را از دسـت 

این چه دنيائی  است  ؟ مقصر کيست؟ بانی ایـن ھـمـه . بدھد
رنج و مشقت به کودکان کيست؟ اگر از من می پرسيد، در یـک 
ک6م می گویم، ھم بانی و ھم مقصر این ھمـه مصـيـبـتـھـا بـر 
کودکان به غير از دولتھای روز  و جامعه اشان نيست  این دولتھا 

آره این دولتھا مقصرھستنـد و ھـيـچ ! ھم مقصرند و ھم موظف
بھانه ای ھم تحت عنوان مصالح مـلـی، مـذھـبـی،سـيـاسـی، 

قابل قبول نيست و نخواھد بـود، .. اقتصادی، جغرافيائی و غيره 
ھمانطور در باS ھم اشاره  کردم  وضعيت کودکـان بـه ویـژه در 
کشورھای شبيه، سومالـی،سـودان،افـغـانسـتـان،فـلـسـطـيـن، 

از ھر لحاظ  بدتر و بدتر شده است، فاکتورھـای .. عراق، ایران و 
که  در وخيمتر کردن وضعيت کودکان نقش داشته است، اوS بـا 
توجه به  وجود نيروھا و حکومتھای ارتجاعی ھستنـد کـه خـون 
مردم را در شيشه کرده اند و ھر روزه در ت6شند قوانين شریـعـه 
و احکام قرون وسطی را در جامعه اجرا کنند، مذھب و خـرافـات 
مذھبی، این  بحتک سياه که  بروی سر کـوکـان سـایـه سـيـاه 
انداخته است، مانعی است برای رشـد و شـکـوفـایـی آزادانـۀ 
کودکان و شست شوی مغزی آنھا، آنھم برای اھدافی کـه ایـن 
نيروھا ارتجاعی در چند نقطه از دنيا  در سر می پروراننـد  و از 
طرف دیگر، جنگ افروزی امریکا و  غـرب و ھـمـيـن نـيـروھـای 
ارتجاعی در کشورھای نامبرده که خود اینھا زمـانـی از دسـت 
پروردگان نظم نوین جھانی توسط آمریکا بوده اند، ایـنـھـم یـکـی 
دیگر از فاکتورھای است که با ،، رشد تکنولوژی،، انواع و اقصـام 
اسلحه ھا و بمب ھای خوشه ای  در جـنـگـھـای خـانـمـانسـوز 
خارجی و داخلی بر سر مردم فرو می ریـزنـد و ایـنـھـا ھـم از 
ارمغانھای نظم نوین جھانی بود که کودکان اولين قـربـانـيـان آن 
بودند و ھستند و عواقبش را ھر روزه  بر وضعيت کودکان در ایـن 

بله، وقتی جنگ است، اولين قوربانـيـان را از . مناطق می بينيد
کودکان می گيرد و کودکان فدای مصالح،، کشـورھـای خـودی،، 
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می شوند و وقتی جنگ سرد است و یا به اصط6خ صـلـح اسـت  
باز ھم اولين قربانيان را از کودکان می گيرد که تحت عناوین بھانه 
ھای مـخـتـلـف زنـدگـی کـودکـان فـدای مصـلـحـتـھـای مـلـی، 
مذھبی،سياسی، اقتصادی، ایدئولوژیک و جغرافيائی خویش می 

این بود جواب من به دوستمان و نشریه کودکان مقدمـنـد و . کنند
این است  آن تصویر کلی، در مورد وضعيت کودکان و مسببين آن، 
این تصویری که دادم خيلی تاریک است اما روزنـھـای امـيـدی در 

 .این تاریکی وجود دارد که به آن بر می گردم 
حال به سوال دوم می رسيم، ما چه؟ و مـا چـرا ایـن نـھـاد را 
تشکيل دادیم،چرا ھر روزه باید شاھد ایـن وضـعـيـت فـ6کـتـبـار 
کودکان باشيم، چه کارھای را نکرده ایم که می بـایسـت انـجـام 
می دادیم، و چه کارھای بيشتری را باید انجام بدھيـم؟ اشـکـال 
کار ما و نھادھای مدافع حقوق کـودک در چـيـسـت؟ و اشـکـال 
سمت و سوی جنبش دفاع از حقوق کودکان کجاسـت؟ تـرجـيـح 
می دھم جواب این سواSت را به وقت دیگر موکـول کـنـم، فـقـط 
اینرا بگویم که ما این نھـاد را تشـکـيـل دادیـم کـه بـا تـ6ش و 
فعاليتھای مستمر به یک  نيروی عظيم اجتماعی تبدیل شویـم و 
به عنوان یک اھرم  فشار بر دولتھا و در زمـيـن بـازی خـودشـان 
تغيری در جھت بھبود زندگی کودکان ایجاد کنيم، ولی متاسفـانـه 
باید بگویم ما ھنوز اول راھيم، قرار ما این بود، دامنه فعاليتھای ما 
به تعداد ھر چه بيشتر کشورھا و جوامع گسترش پيدا کنـد ولـی 
ما فقط در چند کشور آنھم انگشت شمـار دفـتـر داریـم و آنـھـم 
چندان فعال نبوده است، قـرار مـا ایـن بـود کـه مـيـتـنـنـگـھـا و 
تظاھراتھای بزرگ داشته باشيم و بـه خـيـابـان بـيـائـيـم  و در 
سازماندھی عمل مستقيم مردم نقش داشته باشيـم  کـه ھـر 

دولتی  اسم کودکان مقدمند را  شنيد تنـش بـه لـرزه در آیـد و  
نتواند به  اعمال شنيع خود ادامه دھد و کودکی را اعـدام کـنـد، 
ولی با زور در گوشه  و کناری  از دنيا و آنھم ميان بعضيھا اسمـی 
از کودکان مقدمند آورده می شود آنھم به خاطر تـلـوزیـونـی کـه 
داریم، ھر چه اینرا نباید دست کم بگيریم و بزرگترین ابزاری است 
که باید با چنگ و دندان نگرش داریم، قرار ما این بود که به عنـوان 
یک کمپين ھمگانی و مردمی، ھمه ع6قمندان و یا کسانـی کـه 
برای حقوق کودکان دلشان می طپد گرد ھم  آیم، ولی انگار ھـر 
کس اندر باغ خودش است، سکتاریسم یکی از گرایش باز دارنـده 
است که به نظرم در جنبش ھمگانی دفاع از حقوق کـودکـان جـا 
خوش کرده است و مانعی است در این جنبش عظيم اجتمـاعـی 

ایـن .و ھمگانی که می رود شرایط اسفبار کودکان  را تغـيـر دھـد
گرایش را در جنبش دفاع از حقوق کودکان باید نقد و ترد کرد،  بـه 
نظرم در ھر اعتراضی که بوی از دفاع از حقوق کـودک مـی بـرد 
فعاSنه شرکت کند، نباید و ما مجاز نيستيم مـنـافـع کـودکـان را 
فدای منافع سازمانی خود در ھر شکـل و شـمـایـلـش بـکـنـيـم 
کودکان به ما انسانـھـای کـودک دوسـت نـيـاز دارنـد و بـه مـا 
چشمشان دوخته اند و مـن خـوشـبـيـن ھسـتـم بـا کـارھـا و 
فعاليتھای زیاد و تبدیل کردن جنبش دفاع  از حقوق کـودکـان بـه 
یک نيروی عظيم اجتماعی آنھم متوسل بـه ھـمـه مـردم  کـه 
ع6قمند ھستند، می توانيم به عنوان  اھرم  فشـار بـر دولـتـھـا 
قوانين را به نفع کودکان تغير دھيم، این تغير ممکن است، چونکه 
تاریخ مبارزات اجتماعی اینرا نشان داده است که اکثر دولـتـھـا را 
موظف کرده است که کنوانسيون حقوق کودک را امضا کنند، ھـر 
چه این کنوانسيون ھم متنش اشکال مضمونی دارد و ھـم سـر 
دامدارانش در به اجرا در آوردنش اشکال جدی دارنـد، آنـطـور کـه 

معلوم است پيشبرنـدگـان کـنـوانسـيـون حـقـوق کـودک طـبـق  
مصلحت دولتھا  قدم بر می دارند و به نظرم باید این ریل را عـوض 
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افکار عمومی خواھان توقف اعدام دKرا 
 دارابی است

 
هللا محمود شاھرودي  جناب آيت  

ی جمھوري اس6مي ايران  ریيس قوه قضایيه  
ھمان گونه که اط6ع دارید، یکی از زندانيان شما در 

" دSرا دارابـی"نام این زندانی . خطر اعدام قرار دارد
ــــــری  ــــــه اســــــت23دخــــــت  . ســــــال

 سالگي مـتـھـم بـه 18وی پيش از رسيدن به سن 
ھای نخستـيـن آن را  ارتکاب قتل شد و در بازجویی

پذیرفت اما دSرا دارابی در دادگاه خود اتـھـام را رد 
 . کرد

در کشاکش پنج سال گذشته که او در زندان رشـت 
برد، ھر از گاھـی، از اعـدام ایـن دخـتـر  سر می به

 سـالـگـی 17دھند که در   ساله خبر می23اکنون 
ی ایـن قـتـل  متھم به ارتکاب قتلی بوده اما پـرونـده

ــام ــھ ــاری اســت دارای اب ــی بســي ــون ــان  . ھــای ق
که دSرا دارابی در تـمـام ایـن  چنين جدای از آن ھم

ھا بر مبرا بودن خود از اتھام قتل تاکيد داشتـه،  سال
باید به سن وی در زمان وقوع جـنـایـت نـيـز تـوجـه 

براساس موازین حقوقی، اسـتـانـداردھـای . داشت
ھـا  المللی دادگـاه دادگـاه ھای بين جھانی و پادمان

 سـالـگـی 18توانند برای افرادی که در زیر سن  نمی
صادر کنـنـد چـرا کـه  «اعدام«اند، حکم  متھم شده

روند و حـتـا در صـورت  شمار می به «کودک»ھا  آن
اثبات جرم، مجازات باید منطبق بر شرايط سـنـي و 
ـــــــاشـــــــد ـــــــم ب ـــــــھ ـــــــت ـــــــي م  .روان

آید، شـمـا،  چه از این شواھد و قوانين برمی بنابر آن
عنوان ریيس دستگاه قضایی در برابر اعـدام دSرا  به

رود،  ھســتــيــد و انــتــظــار مــی" مســوول"دارابــی 
گونه که برای مدت مـحـدودی ایـن حـکـم را  ھمان

متوقف کردید، در واکنشی دیگر از مرگ انسانی که 
ميزان دخالت وی در یک جنایت و مسووليت سـنـی 
 .آن روشــن نــيــســت، جــلــوگــيــری کــنــيــد

 ی جــمــھــوری اســ6مــی؛ ی قضــایــيــه ریــيــس قــوه
گران حقوق مدنی و فـعـاSن  نگاران، کنش ما روزنامه

حقوق بشر ایرانی بـا ابـراز تـاسـف ژرف از مـرگ 
ی مـھـيـن  دردی با خانـواده آموزگاری فرھيخته و ھم

دارابی، خواستار تـوقـف اعـدام دSرا دارابـی نـيـز 
عنوان نمایندگان افـکـار عـمـومـی ایـن  ھستيم و به

 .ایـم کشور درخواست خود را به شـمـا ارایـه کـرده
Sزم است، آگاه باشيد که انتشار خبـر اعـدام دSرا 
دارابی در جامعـه، بـا واکـنـشـی بسـيـار مـنـفـی 

ی نـخـبـگـان،  روست و گواه آن ت6ش گسـتـرده به رو
نـگـاران و  نویسان، روزنـامـه فعاSن اجتماعی، وب6گ

دیگر ارکان اجتماعی برای جلوگيری از اعـدام دSرا 
ی گذشته است که البـتـه آن را  دارابی در دو ھفته

 .نباید بـه پـای دفـاع از جـرم و جـنـایـت نـوشـت
رسد کـه Sزم بـاشـد، دسـتـگـاه  اکنون به نظر می

ھـيـات «ی  مـنـزلـه قضایی از حکم افکار عمومی بـه
ی دادگاه دSرا دارابی اسـتـقـبـال  نداشته» ی منصفه

 .کرده و به آن گردن نھد
 با سپاس فراوان از توجه و اقدام شما

گران حقوق مدنی و فعاSن  نگاران، کنش روزنامه
 حقوق بشر ایران
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دستگاه آدم کشی جنون و جنایت جمھوری اس6می بار دیگـر 
این بارسایه سياه . مشغول طراحی صحنه فجيع دیگری است
او به اتھام ارتـكـاب . بختک اعدام روی دSرا داربی افتاده است

 شش سال اسـت ، سالگى١٧ در ،به جرمى در سن کودکی
در زندان بسر ميبرد، قرار اسـت بـزودى بـوسـيـلـه مـاشـيـن 

 .آدمکشی جمھورى اس6مى اعدام شود
 در زنـدان مـرکـزی رشـت در ١٣۶۵  مھر٧دSرا دارابی متولد 
وی بـه اتـھـام قـتـل در .  بسر ميبرداعدامانتظار اجرای حکم 

ديوان  ٣٣ و با تائيد شعبه رشت دادگاه ويژه اطفال ١٠٧شعبه 
 .  به اعدام محکوم شده استعالی کشور

  
جنبشی عظيم و ت6شی وسيع و گسترده از سـوی ھـزاران 
مردم شریفی که خواھان توقف آدمکشی و اعدام کودکـان در 

 درسطح بين المللی در جـریـان اسـت تـا بـه ،ایران ھستند
کشتارھای دولتی در ایران تحت حاکميت جمھوری اسـ6مـی 

 .پایان دھد
  

 و بـرای افشـای جـنـایـات ،برای توقف این حکم ضد بشـری
 آوریل فعاليـن نـھـاد ١٨ روز شنبه ،بيشمار جمھوری اس6می

 به ھمراه جمع کثيری از مخالـفـيـن اعـدام و ،کودکان مقدمند
 در تظاھراتی که در دفـاع از اخـراج ١٤ ساعت ،کشتار دولتی

درمـقـابـل پـارلـمـان ) درخود مـانـدگـی(کودکان مبت6 به آپاتی 
 . شرکت کردند،سوئد در استکھلم برگزار گردید

فعالين کودکان مقدمند با در دست داشتن دھـھـا عـکـس و  
پ6کارد در اعتراض به اعدام دSرا و توزیع اط6عيه افشـاگـرانـه 

 توجه حاضـران را بـخـود جـلـب ،در باره اعدام غریب الوقوع او
این منطقه پر رفت وآمد محل بازدید صدھا توریسـت از . کردند

 عـکـس ، درمحل عبور عابران پـيـاده،نقاط مختلف جھان است
بزرگی از جنایات جمھوری اس6می و صـحـنـه ھـای شـنـيـع 

 رھگذران با دیدن این عکس و اط6عيه ای ، نصب گردید،اعدام
خـطـر اعـدام دSرا   از ،که به ھمين منظور توزیع می گـردیـد

مطلع ميشدند و با نفرت از اجرای چنين جنایتی ابـراز   ،دارابی
 .خشم می کردند

  
 جمعی از فعالين نھاد کودکان مقدمند و ،پس از پایان تظاھرات

 بـا در دسـت داشـتـن ،بين المـلـلـی عـلـيـه اعـدام  کميته
پ6کاردھایی که به اجرای حکم اعدام دSرا دارابـی و اجـرای 

 به سمت محـل دفـتـر نـخـسـت ،احکام اعدام اعتراض ميکرد
 . به حرکت درآمدند) Rosenbad(وزیری 

  
افسانه وحدت و کریم شـامـحـمـدی از جـانـب حـاضـریـن بـا 
مسئولين دفتر نخست وزیری تماس گرفتند و خواھان عـکـس 
العمل فوری دولت سوئد به اجرای این جنایت ھولناک شـدنـد 
و خواستند که بطور اضطراری با نخسـت وزیـر دولـت سـوئـد 

مسئولين دفتـر نـخـسـت وزیـری ضـمـن اظـھـار . گفتکو کنند
ھمدردی عميق از امکان وقوع چنين عملی اظـھـار داشـتـنـد 

 اما مراتب این اعتراض رسـمـا بـه ،نخست وزیر در سفر است
  احزاب و نمایندگان پارلمانی سوئد اب6غ خواھد ،ھيئت دولت
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