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؟د اعدام شوديبه آدام گناه با  

تن اسا همه کارگرفهي وظی موالئیدفاع از جان صغر  
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  تن اسا همه کارگرفهي وظی موالئیدفاع از جان صغر

  
ناشی از استثمار  او از کودکی زير فشار فقر و گرسنگی.  سال دارد٣١صغری . موالئی قرار است اعدام شود صغری

انسان های نفرين شده و گرسنه و داغ لعنت  پدر و مادرش به عنوان. سبعانه سرمايه داری مجبور به کار بوده است

صغری آغوش پدر و مادر را رها می کند، از دنيای درس و . نبوده اند خورده نظام بردگی مزدی قادر به نگهداری او

رشت  کلی دور می ماند و برای يافتن لقمه ای نان در خانه يکی از صاحبان ثروت و سرمايه شهر آموزش و مدرسه به

شب و روز کار می کرده  صغری با سن بسيار کم خود. ی و فروش نيروی کار خويش در خانه می کندشروع به کلفت

خانه تا پذيرايی از صاحب خانه همه و همه برشانه  است، از آشپزی تا نگهداری بچه، از خريد تا شستشو، از نظافت

ايان کارفرمای صاحب خانه اش در نهايت يکی از آشن. در اين حد باقی نمی ماند مشکل صغری. نحيف او تلنبار می شود

اعمال زور و  آشنای ددصفت صاحب خانه کارفرما با. جنايت پيشگی او را مورد تجاوز جنسی قرار می دهد درندگی و

دفعات پسر کوچک صاحب خانه حادثه کريه  در يکی از اين. قهر ديوصفتانه تجاوز به صغری را بارها تکرار می کند

کشيدن پرده بر جنايت خويش پسرک را به ديوار می کوبد و سپس  مرد متجاوز جنايتکار با هدف. تجاوز را می بيند

   .می اندازد جسد وی را در چاه آب خانه

 ١٩او تا امروز  قضايی سرمايه با بيرحمی و شقاوت بی مانندی صغری را به جای قاتل پسر دستگير می کند ونظام 

 بار به اعدام محکوم می شود و هر ٢سرمايه  صغری در محاکم شرع. ی استسال تمام است که در سياهچال ها زندان

 و  اما قاضيان شرع سرمايه دست بردار نبوده. به داليلی اجرا نمی شود حکم اعدام. بار تا آستانه مرگ پيش می رود

محکوم به اعدام  ه وصغری برده مزدی لعنت شد. آنان برای بار سوم حکم به اعدام صغری داده اند. نيستند اکنون نيز

او از . مجبور به کار شاق در خانه ها شده است او از فشار فقر و گرسنگی ناشی از وجود سرمايه داری. سرمايه است

. شدن توسط سرمايه، زندان و ذلت و شکنجه هيچ نصيب ديگری نبرده است زندگی جز کارکردن برای سرمايه، استثمار

 دفاع از. گی و توحش و سبعيت بی عنان نظام بشرستيز سرمايه داری استصغری ها سند درند کل زندگی صغری و

   .جان صغری وظيفه هر کارگری در هر کجای اين دنياست
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د اعدام شود؟يبه آدام گناه با  
 

 به اتهام قتل فرزند یزده سالگي بود در سن س سپرده شدهی کار به منزلی برای سالگ٩ آه از سن ی گناهی دختر بیصغر

 ١٧ك بار در سن ي آرد ی سال از عمرش را در زندان سپر١٨او . نه زندان و سپس به قصاص محکوم شدخانواده روا

.  در آستانه اعدام قرار گرفته استگري سال دارد بار د٣١  حكم رفت و اآنون آهی اجرای چوبه دار برای به پایسالگ

 از ترس و یرفته بود اما بعدها بارها منكر آن شده و اعترافات خود را ناشي است آه او در آغاز اتهام را پذین در حاليا

ارد آه منجر به  وجود دی در پرونده ویاري از آن است آه نقاط ابهام بسی و شواهد هم حاآ...اضطراب عنوان آرده بود

 یاري نداشته و مانند بسین پرونده نقشي در ایك جرم اصلي طبق معمول شری شده است ولی میصدور حكم برائت صغر

 آار یست آه قربان ای آه موجود است دختریزي مانده است و تنها آن چیگر نا معلوم و ناشناخته باقي دیاز پرونده ها

  .آودآان شده است

 او را کشته و به درخواست ی دانم چه کسی اما م ساله را نکشتم٨من پسر :  خود نوشته استیاعتراضحه يالدرن دختريا

. دا کنمي نجات پین گرفتاريرد تا من از ايت مادر مقتول را بگيبه من قول داده بود که رضا. او هم مجبور به سکوت شدم

  . کنم شدم، مجبور بودم سکوتی که میيدهايبا تهد به من تعرض شد ویسالگ٩همان سن در :ديگو یاو م

ز به يرابطه نامشروع نتل تبرئه شود بلكه او را به خاطراتهام قر پرونده صغرا باعث نشد تا او ازن مدارک نه تنها دياما ا

ن جرم اعتراف نکرده بود تبرئه يتعرض کرده چون به ا  شده بود به اوی که صغرا مدعیفردشالق محکوم کردند اما 

  . آن تكرار شده و خواهد شدیونه ها ندارد و بارها و بارها نمین موارد تازگيد گفت متاسفانه ايالبته با .شد

و خواهان  . داردی نجف پور اعالم میعدام صغر روز مخالفت خود را با صدور حكم این رابطه انجمن زنان آوايهمدر

  . باشدین حكم ميع ايلغو سر

م اعدام در مورد او ن است آه حكين اتهام قرار گرفته خود نشان دهنده اي مورد ای سالگ١٣ آه در یچرا آه سن صغر

 ١٨ر يز, هنگام ارتكاب به جرم،  توسط او صورت گرفته باشدیه جرمرا بنا به فرض محال هم آيز. ر موجه استيغ

ر با حقوق ين مغايآه ا.  شودد مورد مجازات واقعي انجام داده اآنون بای آه در آودآی به اتهام جرمیعنيسال بوده است 

  .استبشر

حكم ناعادالنه اقدام عاجل ن ي ایاجرا ازیري جلوگیم آه برايخواهيانه م و انساندوستی مجامع حقوق بشریتمامما از

  .ندينما
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