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کودکاِن مادر 
حسن صالحی   

ایران  احوال  ثبت  سازمان  گزارش  تازه  ترین 
نشان می دهد که در سال گذشته، ۱۴۷۴ نوزاد 

از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله متولد شده اند.

حتما شما هم با شنیدن این خبر بسیار خشمگین 
شده اید. سرنوشت تلخ کودکان در ایران ثمره 
حاکمیت اسالم است. چقدر سخت است وقتی 
می شنویم افرادی که خود کودک محسوب می 
شوند در سنین کودکی باید نوزادی بدنیا بیاورند.

قوانین  با  دیگر  کشورهای  و  اسالمی  جمهوری 



با  عروس  که  هستند  کشورهایی  تنها  اسالمی، 
بچه  دختر  رود.  می  بخت”  “خانه  به  عروسک 
هایی که بجای بازی، تفریح و مدرسه به خانه 
شوهر رانده می شوند تا آنجا بطور سیستماتیک 
مورد تجاوز جنسی قرار گیرند. به گفته خودشان 
صدها هزار کودک ایرانی بین ۱۰ تا ۱۸ سال 
ازدواج می کنند. تنها در ایراِن تحت حاکمیت 
جمهوری اسالمی و حکومت هایی نظیر آن است 
که کودک، همسر و مادر می شود. تحت قوانین 
اسالم در ایران، کودک، کودک نیست و حقوق 

انسانی اش به رسمیت شناخته نمی شود.

آیا ما می توانیم این وضع را تغییر دهیم؟ 

در ایران یک جنبش قوی دفاع از حقوق کودکان 



وجود دارد. این جنبش می تواند با حمایت همه 
مردم آزادیخواه که فرهنگ و ارزش هایشان با 
جمهوری اسالمی تماما متفاوت است، به عامل 
ایران  کودکان  زندگی  در  مثبت  تغییر  اصلی 
باید  اول، همه کودکان  تبدیل شود. در درجه 
تحت حمایت اقتصادی دولتی قرار بگیرند تا فقر 
هم عامل مضاعف در ازدواج کودکان نشود. الزم 
است با جدیت تمام برای بهبود فوری زندگی 
با به زیر کشیدن  کودکان در ایران کوشید و 
رژیم جمهوری اسالمی، رفاه و سعادت کودکان 

را تضمین کرد. 
 

چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
۱۳ آوریل ۲۰۲۲



اعتراضات معیشتی حلقه سرنگونی
کیوان جاوید

تازه ترین خبرها حاکی است که: بازنشستگان 
اقدامی هماهنگ در چند شهر  صنعت نفت در 
تجمع اعتراضی برگزار کردند. همزمان، کشاورزان 
در اصفهان به خیابان  ها آمدند و بازنشستگان 
مطالبات  تجمعی،  طی  تهران  در  نیز  مخابرات 
خود را طلب کردند. تجمع های اعتراضی روز سه 
اراک،  در شهرهای شیراز،  فروردین،   شنبه ۲۳ 
آبادان،  اصفهان،  تهران، کرج،  کرمانشاه،  اهواز، 

یزد، همدان و اردبیل برگزار شدند.

تجمعاِت معیشتی، هماهنگ و سراسری در ابعاد 



گسترده ای در ایران جریان دارد. محور همه این 
انسانی  یافتن به یک زندگی  اعتراضات، دست 
است. از معلم تا کشاورز و دیگر کارگراِن مراکز 
تولیدی با خواسِت “منزلت، معیشت حق مسلم ما 

است”، متشکل شده و مبارزه می کنند. 

اعتراض، اعتصاب و تظاهرات یک پدیده رایج 
در همه جای جهان برای دست یافتن به خواسته 
هیچ  ایران  در  خصوصا  اما  است.  رفاهی  های 
اعتراضی نیست که فورا سیاسی نشود و قدرت 
حاکم را نشانه نرود. همین ویژگی است که جنبش 

سرنگونی را تقویت می کند. 

تقویت اعتراضات اجتماعِی آزادیخواهانه همراه 



با اعتراضات معیشتی، تضمین کننده یک مبارزه 
مشترک، سراسری و گسترش یابنده است؛ این 
تسهیل  برای  است  اهرمی  مشترک  همبستگی 

سرنگونی جمهوری اسالمی. 

اعتراضات آبان ۹۶ و دی ماه ۹۸ حلقه های بسیار 
مهمی در جهت سرنگونی جمهوری اسالمی بودند 
و نشان دادند جامعه در هر فرصتی که بدست 
آن  آید.  می  میدان  به  سرنگونی  برای  بیاورد، 
خیرش ها را باید با این اعتراضاِت موجود مسلح 

کرد تا راه سرنگونی آسانتر گردد. 

چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
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فرصت برای جمهوری اسالمی 
تمام شده!  
یاشار سهندی

در  و  ملی  میدان های  در  “استغفار  خامنه ای: 
میدان های بزرگ اجتماعی کارکرد و تاثیر دارد 
و ما را به توفیقات بزرگ می رساند. ... استغفار 
یعنی چه؟ یعنی معذرت خواهی از خیلی از کارها. 
از بسیاری از کرده ها و نکرده های خودمان از 

خدای متعال باید معذرت بخواهیم.”

قبل از هر چیز به سخنان احمد زیدآبادی توجه 
کنیم: “دولت رییسی فرصت چندانی در اختیار 
ندارد. بدبختانه در پشِت ناکامی و شکست او 



فرصتی برای دیگران هم نهفته نیست. از اینرو، 
آخرین  او  دولت  که  گفت  باید  سوگمندانه 
فرصت برای همه است.” او ادامه میدهد: “بعید 
می دانم تاریخ ایران چنین تراژدی هول انگیز و 

سوگناکی را تجربه کرده باشد!”

خامنه ای بخاطر جان خودش هم شده شاید بهتر 
باشد نصایح امثال زیدآبادی را جدی بگیرد و 
فرصت  چون  بکند،  خودش  برای  فکری  یک 
استغفار از خدای متعال هم دیگر فراهم نیست. 

نه  البته  کرد،  خواهند  تجربه  که  را  روزگاری 
بلکه  ُمغول”،  “نیاکانمان در عهد  نوع تجربه  از 
تجربه “هول انگیز و سوگناک” برای ایشان وقتی 



سرنوشت  مردم  ببینند  خود  با چشم  که  است 
خویش را خود به دست گرفته اند. 

ماه فروردین به پایان نرسیده که اعتراضات از 
گوشه و کنار در کف خیابانها شکل گرفته است. 
خامنه ای یا باید مانند هیتلر به وقت سقوط رفتار 
کند، یا استغفار کند و در دادگاه مردمی عادالنه 
محاکمه شود. “خدای متعال” دردش را درمان 

نمی کند.
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