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  سيامک بھاری

  ٢٠١٣ اگست ١١
  

  ؟!جواب بچه ھای ما را بدھيد
  

ھم گفت انتظار " آقا. " و روحانی را آوردند،در يک کالم احمدی نژاد را بردند!  تمام شد، حسن و محمودئیجاه جاب

 برای مردم در ھمين ئیجاه کل ماجرای نمايش جاب! که روحانی امتحان پس داده است معجزه نداشته باشيد و ديگر اين

  .  خرابتر خواھد شد،که ھست  معنايش اين است که وضع  از اين،به  سادگی! شود دو کلمه معنی  می

 چرا بايد توقع ھا را کم کرد؟ عقل وتدبير مگر ،د سرکار بيايدخواھ  اگر دولت عقل و تدبير می، مھم اين است کهۀنکت

   مشکالت را از پيش پا بردارد؟ ،قرار نيست

خوب بديھی است که ھر کسی سرانگشتی .  ديگر اين است که تا به حال عقل و تدبيری در کار حکومت نبوده استۀ نکت

اين سی و اندی سال جمھوری .  سالگی ھم نخواھد آمد تا چھل،تواند حساب کند که اگر عقل تا چھار سالگی نيايد می

 امتحانی او اشاره ۀ دارد به دور،گويد روحانی امتحان پس داده است ھم وقتی می" آقا! "اسالمی حساب پس داده است

  !د خودشانئيأبا ت! يعنی ھمين سی و اندی سال که عقل و تدبير در کار حکومت نبوده است. می کند

  !ی مشمئز کننده استاين بازی زياد! نه

شوند و در جامعه ای که آجر روی آجرش بند نيست  و حکومتی که شمشيرش  برای مردمی که زير خط فقر نابود می

 اين حکومت ۀشود به عبا و عمام اينھا را ھيچ طوری نمی.  کارش از عقل و تدبير گذشته است،را از رو بسته است

  .بست

  !وری اسالمی را نجات نخواھد داد جمھ،"عقل و تدبيرش"روحانی و کليد 

 خونين تر و فاجعه بارتر از آنست که با اين ،دورانھای سياھی که حکومت اسالمی به نام دولتھايش ثبت کرده است

  ! نجاتش داد، بشود از تند پيچی که جمھوری اسالمی در آن گير کرده،نمايش خود خر کن

 . و اعتياد از ھم جدا شده استءحشا فقر و ف، بيکاری، بند بند جامعه زير بار گرانی

تو خالی . رو بوده استه روب" آقا"دھای ھميشگی ئيأ آمار سازيھای دستگاه دروغپردازی دولت احمدی نژاد که با تۀھم

  ! دھد احمدی نژاد ميراث ھميشگی جمھوری اسالمی را به روحانی تحويل می. از آب در آمده است

  ! بازی کند" عقل و تدبير"ال نوبت روحانی است که با کارت حا. است" خوش" شاھنامه آخرش ظاھراً 

ت دولت کارش را کرد و ميليونھا مردم را به خاک سياه نشاند و آن أ نور و صندلی آقا امام زمان در ھيۀداستان ھال

... بگيريد . . . داستان دزدی که خودش داد ميزد آھای دزد !  به باد رفت، بی رونق مردم مانده بودۀاندکی ھم که در سفر

  ! بگيريد ھم به انتھا رسيد
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 ئی اگر ارزش مصرفی داخلی برای خودی ھا داشته باشد و به جناح ھا،سخنان خامنه ای و روحانی در مراسم  تحليف

  ! يک ارزن به زندگی و درد و گرفتاری مردم مربوط نيست، مربوط باشد،که برای سھم خواھی به ھم چنگ می اندازند

ھفت ميليون کودکی که از تحصيل رانده ! شود بی روحانی شھريه مدارس نه کاھش می يابد نه ممنوع میبا روحانی و 

  !گردند  به پشت ميز و نميکت مدرسه برنمی،شده اند

  !شود و کار کودک ممنوع نخواھد شد کودکی ميليونھا کودک به آنھا بر گردانده نمی

توانند کودکانشان را از بيغوله ھای بيرحم کار و خيابان  بيرون  صف ميليونی خانوداه ھای بيکار و اخراج شده ھا نمی

  !بکشند

  !تراژدی دردناک ازدواج کودکان و جشن نکبت تکليف دست خونينش را از دنيای کودکان بيرون نمی کشد

  ! واھد يافتتباھی ناشی از جداسازی جنسيتی ميليونھا کودک خاتمه نخ

  !وابستگی کودک به اقتصاد خانواده پايان نخواھد گرفت

معرکه بسيج مدارس و سربازگيری ايدئولوژيک و خرافه ھای عھد ھجری و جداسازی کتابھای درسی دختران و پسران 

  !به اتمام نخواھد رسيد

اين آخوند معتمد ! خواھد گرفتجايش را تحصيل و شادی و بازی ن! بساط اعدام و زندان کودکان برچيده نخواھد شد

بازی دادن مردم را از حجره ھای حوزه تا ! آزمون پس داده است!  تر و نظامی تر از اين حرفھاستیامنت" ،آقا"

برای ھمين ! داند خر لنگ حکومت اسالمی بد جوری پا در گل مانده است  می،شورای عالی امنيت رژيم آموخته است

  !ست که افسار حکومت از دست رھبرش در نيايدآمده ا" کليد عقل و تدبير"با 

  کسی می تواند حتی برای مزاح ھم فکر کند که روحانی حجاب کودکان دختر را لغو خواھد کرد؟ 

  ؟!دست مذھب را از آموزش و پرورش کوتاه خواھد کرد

 ۀ چيد و دسترسی ھمآموزش را رايگان خواھد کرد؟ تبعيض و  نابرابری نھادينه شده در آموزش و پرورش را برخواھد

  کودکان را به آموزش يکسان خواھد کرد؟ 

  شود چنين توھمی داشته باشد؟   کسی پيدا میواقعاً 

 بدون تفکيک جنسيتی ، کودکانۀ سن تکيف را ملغی کند و سن قانونی ھم،توان تصور کرد که حاج حسن روحانی می

  !را تا ھيجده سال تمام اعالم کند

بسپارد و " عقل و تدبيرش" دولت سراپا ۀعھده  کودکان را بۀ درمانی و آموزشی ھم،ھداشتیمين نيازھای بأبار مالی ت

  ؟ !آرامش را به کودکان برگرداند

  ؟!تنبيه و آزار جسمی و روانی کودکان در خانه و مدرسه را خاتمه دھد

  توان از اين حکومت توقع داشت؟ ی کودکان را نمیئمين نيازھای پايه أچرا ت

 خاتمی و خامنه ای و ، توقع بيجا نداشته باشيد،گويند ؟ می!از اين حکومت داشت" توقع"ن حتی تصور توا چرا نمی

  پس از کی بايد توقع داشته باشيم؟ ! گويند رفسنجانی و روحانی ھمه با ھم ھمين ورد را می

  ؟ ! ميليونھا کودک در ايران استۀچه کسی پاسخگوی حقوق پايمال شد

 جھانی ايمن و شاد  قرار نيست اصالً ،مين رضايت مردم بنا نشدهأ اين حکومت اسالمی برای ت،دانند مردم پاسخ را می

  .صدبار اين را گفته اند! کودکان سرباز اسالم  اند! برای کودکان فراھم کند

پس بايد گورش را گم ! مين حقوق کودکان کار اين حکومت نيستأت!  ھمين بساط خواھد ماند،تا اين حکومت برپاست

  !مين خواھد کردأجامعه بدون حکومت اسالمی  حق کودکان را ت! ند وبرودک

 !ساده و مختصر؛ دوران حکومتھای اسالمی ھم سپری شده است
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  ١٠٦ شماره ،نشريه کودکان مقدمند

 


