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  مقدمه

 

بلکه يک عقيده و باور  ندارد،سياسی  حزبی و گروه ارتباطی به مرام  دفاع از حقوق کودکان ايران

که مستمر مورد پيگيری قرار گيرد، جمعی دلسوز،  د وانسانی و جمعی است که بايستی بطور ج

  . دغدغده های ذهنيشان نقض حقوق کودکان ايران باشد

در . کودکان ما و در جهت پشتيبانی از آنها نيست خوب ميدانيم که مجموعه  قوانين  کشور ما به نفع

  . ند های کشور نيز کودکان هيچگاه چندان جدی گرفته نمی شو قانونگزاری ها و مديريت

کشورمان به غذای کافی ، آب آشاميدنی سالم ، مسکن ، مدرسه ،  ميليونها کودک ايرانی در سراسر

ميليونها تن از کودکان ما در روستاها، . و حتی لباس الزم دسترسی ندارند  امنيت ، بهداشت ، درمان

دهء خود شهرهای بزرگ و کوچک و نيز مناطق دور افتادهء کشورمان برای خانوا حاشيه های

 صدها هزار کودک ديگر در شهرهای. بزرگساالن کار می کنند بی آنکه مزدی دريافت کنند  همچون

  .به بردگی کشيده می شوند و معاشی اندک می گيرند" بزرگ و در صنايع کوچک ، عمال

 است کودکانی که در کشور ما از پدری غير ايرانی به دنيا می آيند از سايرين غم انگيزتر وضعيت 

. محرومند  چرا که از همان اندک امتيازات و حقوق ناچيزی که کودکان ايرانی برخوردارند نيز
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به آن بی اعتنايی  کودک را به عنوان شخصيتی کامل به رسميت نمی شناسد و" جامعهء ايران عموما

جا  محيط های عمومی و در همه کودکان ما در خانه ، در خيابان ، در مدرسه، در. و ستم می کند 

آنها هميشه و در همه جا . بيشمار روبرو هستند با تحقير ، شکنجه ، نهيب ، سرزنش و رنجهای" دائما

اعضای خانوادهء خود نيز مورد آزار و اذيت قرار بگيرند،  احساس ناامنی می کنند و اگر از سوی

  .ندارند  ديگر هيچ پناهی و هيچ مدافعی

کودک ايرانی در  ساليانه صدها هزار. رها کرده است قانون، کودک ايرانی را تنها به حال خود

صدای رنجشان در جايی  معرض آزار و اذيت و شکنجه و حتی تجاوز جنسی قرار می گيرند بی آنکه

  . شنيده شود 

و کودکش را نيز با " زن خود را طالق دهد مرد هر گاه بخواهد می تواند"طبق قوانين کشور ما 

 . با خود ببرد  مادرش جدا کند و حمايت همين قانون، از دامان

محسوب می شوند و در  در کشور ما يک دخترک نه ساله و پسر بچه ای پانزده ساله فردی بالغ

بخت  محسوب گردد ، طفل نگون جرم" بسياری از موارد چنانچه کودکی عملی مرتکب شود که قانونا

  . به محاکمه می کشانند  ، را طبق همان قانونی که بزرگساالن را با آن محاکمه می کنند

و وزارتخانهء اختصاصی دولتی  برای دفاع ازحقوق کودکان ايرانی هيچ مرجع و سازمان و نهاد

  . وجود ندارد 

نه تنها امکانات الزم  را در اين زمينه فعاليت می کنند  اندک سازمانهای داوطلب و غير دولتی نيز که

ودکان ايرانی در سراسر کشورمان را ندارند بلکه ک برای گسترش خدمات و محبت های خود به همهء

زندان و تبعيد قرار  ،بازداشت ،آزار ،خود نيز از امنيتی نسبی برخوردار نيستند و پيوسته مورد تهديد

  .ميگيرند

ايران،  نسبت  کميته دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان کانون دفاع از حقوق بشر در از اينروست که 

ميز  ،در ورای  برپائی جلسات سخنرانی  و مسئوليت نموده و ان احساس تعهدبه کودکان سرزمينم

افشا  و انتشار اين حقوق پايمال شده ، خواستار اولويت بخشيدن به حقوق کودکان ايران  درهای کتاب 

ايران از هيچ برای پايان بخشيدن به اين ستم و بی رحمی در حق کودکان  و  دميباش کشور در قوانين

  .کرد هدفروگذار نخواتالشی 

اولويت استفاده از امکانات . تمام قوانينی که در عمل ضد حقوق مادر و فرزند هستند ملغی شوند   :تا

، بهداشت ، تحصيل و مسکن در اختيار  جامعهء ايران در همهء زمينه ها و از جمله غذا ، درمان

در همهء ابعاد و اشکالش پايان داده  شکنجهء روحی کودکان ايران کودکانمان قرار گيرد و به تحقير و

  .محيطی امن ،شاهد  آرامش و آسايش کودکانمان باشيم باشد که با ساختن. شود



 انتخابات، کودتا و کودک

  

15 

 

   

مجموعه ای که اينک در اختيار شماست بطور نمونه و تنها از يک و يا دو خبرگزاری  انتخاب 

ديت های فرهنگی و يا به دليل محدوگرديده و چه بسيار موارد نقض سيستماتيک حقوق کودکان که يا 

  .منتشر نگرديده و يا اينکه در نهايت تاسف از ديد من دور مانده استسانسور حاکم 

  

  فعاليت های انجام شده در جهت احقاق حقوق کودکان و نوجوانان
  تعداد  موضوع  رديف

  مورد 26  اطالعيه و اعالميه های صادر شده  1
  مورد 1  مکاتبات محکومين  2
  مورد 2  ناستمداد محکومي  3
  مورد خبری 1  مصاحبه در ارتباظ با نقض حقوق کودکان  4

  

    کميته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

 صديقه جعفری   
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  تا پايان سال 1388د خردا 22آمار نقض حقوق کودک و نوجوان از 

  تعداد  موضوع  رديف

  نفر 130مورد   9  محکومين به اعدام  1
  نفر 2  اعدام های انجام شده  2
  نفر2  قتل بوسيله نيروهای دولتی  3
  نفر 5مورد  4  قتل های خانوادگی  4
  مورد 1  بستن دفاتر فعالين حقوق کودک  5
  نفر3  بازداشت فعالين حقوق کودکان  6
  نفر 1  محاکمه فعالين حقوق کودک  7
  نفر 1  نقصاص کودکا  8
  مورد 3  نقض حقوق کودکان اقليت های مذهبی  9
  مورد6  کودک آزاری در مراکز  10
  مورد 4  کودک آزاری خانوادگی  11
  مورد 1  کودک آزاری دولتی  12
  مورد 1  تجاور به کودکان زندانی  13
  مورد 1  ضرب و شتم بوسيله نيروهای دولتی  14
  مورد1  تبعيد کودکان  15
  مورد 1  ر فشار های اجتماعیخود سوزی در اث  16
  مورد1  خودکشی در اثر فشار های اجتماعی  17
  مورد 2  کودکان همراه با والدين در زندان  18
  مورد 3  نقض حکم اعدام  19
  ميليون 4تا  3مورد بين  6  عدم دسترسی بامکانات آموزشی  20
  نفر 283هزارو  62مورد  3  ازدواج و طالق های  کودکان  21
  مورد 2  رسی بامکانات درمانیعدم دست  22
  مورد 5  سوءاستفاده سازمان داده شده از کودکان  23
  مورد خبری 7  وضعيت کودکان کار و خيابانی  24
  مورد خبری 6  کودکان و دانش آموزان مبتال به مواد مخدر  25
  مورد خبری 1  )جنايات سنتی(ختنه دختران    26
  مورد خبری 3  دکعدم اجرای قوانين بين المللی حقوق کو  27
  مورد خبری 4  عدم دسترسی همسان به امکانات دولتی  28
  مورد 36  اخبار عممومی نقض حقوق کودکان  29
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  گرامی باد روز جهانی مبارزه با کار کودکان 

 اعالميه جهانی حقوق بشر 25ماده 

ا از حيث خوراک هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سالمتی و رفاه خود و خانواده اش ر -  1

ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات الزم اجتماعی تامين کند و همچنين حق دارد که در مواقع بيکاری 

، بيماری ، نقص اعضا ، بيوگی ، پيری يا در تمام موارد ديگری که به علل خارج از اراده انسان ، 

  وردار شودوسايل امرار معاش از بين رفته باشد از شرايط آبرومندانه زندگی برخ

کودکان چه براثر . مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند  -  2

ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند ، حق دارند که همه از يک نوع حمايت اجتماعی 

  برخوردار شوند

ر بدترين شرايط زندگی نفر د 12. نفر کودک کار هستند  16کودک در جهان امروز  100از هر 

کودک کار وجود دارد که  246000000غير انسانی ترين وضعيت در جهان امروز . ميکنند 

از . سال هستند  15ميليون آنها زير  186. بيشترين آنها در کشورهای در حال توسعه زندگی ميکنند 

 4/1ان وجود دارد که ساله در اير 14تا  10ميليون کودک کار بين  7کودکان کار در جهان بيش از 

ساعت  14تا  13ميليون کودک بين  170. درآمد خانواده های ايرانی متکی به کار کودک است 

ميليون از اين کودکان به بدترين  8. سخترين کارها را با ابزار و ماشين آالت خطرناک انجام ميدهند 
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نفر هرگز از چنگال  28جهان  کودک در 100از هر ... کارها وادار ميشوند ، قاچاق ، خودفروشی و 

    .فقر فرار نمی کنند 

روزی که کودکان از ياد رفته را به ياد وجدانهای بيدار می . يونی فرا ميرسد  12خرداد برابر با  22

اندازد و تلنگری است بر ذهن جامعه که منظور از کودک ، تنها آنهائی نيستند که در پارک ها همراه 

مشغولند يا آنهائی که هر صبح با روپوش های رنگی ، دست در دست پدر پدر و مادر خود به بازی 

باز تنها آنهائی نيستند که در ويترين رنگين اسباب بازی فروشی مشغول . يا مادر به مدرسه ميروند 

بلکه آن دخترک فالفروش سر چهار راه که به هر رهگذری برای خريد التماس ميکند . انتخاب هستند 

. همينطور آن پسر بچه واکسی با بدنی نحيف و دستانی سياه يقينا کودک است هم کودک است و 

کودکانی که از حق و حقوق . متاسفانه از اين دست کودکان تحت ستم و فراموش شده در دنيا بسيارند 

خود محروم و بی خبرند و دنيا را بسيار کوچکتر از بقيه ميبينند ، دنيای آنها سير کردن شکم خود و 

  .ده هايشان است خانوا

کميته کودک و نوجوان کانون دفاع از حقوق بشر در ايران با گراميداشت اين روز ، ضمن ابراز 

نگرانی از وضعيت کودکان کار در ايران مراتب اعتراض خود را نسبت به وضعيت موجود کودکان 

و فراهم آوردن  کار در ايران اعالم ميدارد و همچنين برای از بين بردن اشکال مختلف کار کودک

شرايط بهتر برای کودکان کار برنامه ريزی های دقيق و جدی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در 

  .راه رسيدن به اين هدف دريغ نکنند 

  .ر جهت ريشه کنی کار کودک برداريماميدواريم با ياری مدافعان حقوق کودکان بتوانيم گام موثری د

  .ازمندند کودکان کار امروز به ياری ما ني 
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موارد نقض حقوق کودکان و نوجوانان ايران، بعد 

  1388خرداد   22از 

.  

   حکوم به اعدام از وجدانهای بيداراستمداد نوجوان م

 بسمه تعالی

  با سالم و خسته نباشيد خدمت شما فعاالن حقوق بشر

با ولی اهللا  82ان در سال اينجانب ابراهيم گودرزوند چگينی فرزند منصور ساکن گيالن شهر لوش

سالگی در شهر لوشان جلوی مغازه دايی ام که در آنجا کار می کردم درگير  16پيرمردوند در سن 

  .شدم

من عصبانی بودم . نامبرده قد بلند و قوی بود بی جهت مرا کتک زد و درگيری باعث فوت ايشان شد

  . م که زندانی هستمبه حدی که اصًال نمی دانستم چه اتفاقی افتاد وقتی فهميد

سال است در زندان شهر رودبار  7من جوانی بودم که به خانواده ام کمک می کردم ولی االن حدود 

. من وکيل تسخيری داشتم که برايم کاری نکرد هر بار در دادگاه محکوم به اعدام شدم. زندانی هستم

ن وکيل بگيرند و کسی را ندارم پدر و مادرم از لحاظ مالی بسيار ضعيف هستند و نتوانستند برای م

فعاالن حقوق بشر از شما خواهش مند هستم تنها اميدم که شما هستيد . من بالتکليف هستم. کمکم کند

پيغام من اين . بی جهت بود. من جنايت نکردم دعوای من با ولی اهللا سر هيچ چيزی نبود. کمکم کنيد

هميشه قاتل که اين نام وحشت ناک روی  است کسی که در درگيری فوت می شود بی تقصير نيست و

  با تشکر.  خواهشمند هستم مرا نجات دهيد. آن است مقصر نيست

  1388کميته کودک و نوجوان کانون دفاع از حقوق بشر در ايران هشتم تير ماه 
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  لقمان الدوله نمرگ هديه مويدی در بيمارستا در وبازداشت شادی ص

  

  اول خبر دستگيری شادی صدر موکلم را شنيدم. روز جمعه يکی از بدترين روزهای زندگی من بود

هنگامي آه شادي صدر همراه چند تن از دوستانش آه براي شرآت در نماز  11:30حدود ساعت 

به  . مأل غيرقانوني و غيرانساني دستگير شدجمعه عازم بودند در بلوار آشاورز تهران به طرز آا

ما : گويد ، يكي ازهمراهان شادي صدر درباره جريان بازداشت وي مي»ميدان زنان«گزارش سايت 

در حال حرکت به سمت نمازجمعه در بلوار آشاورز بوديم آه شخصی به ما نزديک شد و به من گفت 

: آرديم آه يک موتورسوار از دور گفت نگاهش مي من و شادي با تعجب! خانم تو با ما مياي بقيه برن

آمدند طرف شادي و هلش دادند طرف يک ماشين پژو، شادی هم    ها لباس شخصي! اين نه اون يكي

بريدش؟ آه شادي به خودش آمد و  داد زديم چرا مي   آه شوآه شده بود در ماشين نشست؛ من و دوستم

  . شروع به داد و هوار و آوبيدن به در کرد

آشيديم بيرون ولي ماموري آه داخل ماشين بود  وستم در ماشين را باز آرد و ما داشتيم شادي را ميد

آشيد داخل ماشين آه در همين حين مانتو از تنش در آمد؛ اما  از داخل شادي را گرفته بودند و مي
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. فرار آرددوستم دست شادي را آشيد و او در حالي آه بلوز و شلور تنش بود از ماشين در آمد و 

در اين حال يک مامور از روبرو بهش حمله آرد و از . دويديم مامورها و من و دوستم هم دنبالش مي

آرد براي همين هم روسريش در اومد و شادي  آشيد و شادي فقط مقاومت مي روسريش او را مي

شادي را با  .اين بار دو نفر ديگر سر رسيدند آه يكي ازآنها باتوم فنري داشت. دوباره فرار آرد

  . آرد مقاومت مي  خشونت تمام گرفتند و زدند و او همچنان

مامور تقريبا . ما را هم نگذاشتند به طرفش برويم، به زور گرفته بودندش و بردند به طرف ماشين

در ماشين هم روسري را بهش ندادند ! شادي را بغل آرده بود و اصال حجابش برايش اهميتی نداشت

راستش هيچ آس به غير از دوستم و من آاري نكرد، شايد اگه بيشتر . و سريع رفتو ماشين دور زد 

خواست آيفش را به ما بدهد آه مامور موتوري باز هم از  شادي مي. بوديم نمي گذاشتيم اين اتفاق بيفتد

ا م. آردند مردم همه شوآه شده بودند و فقط متحير و هاج و واج تماشا مي. دور داد زد آه آيفش باشد

 دانيم آنها چه آساني هستند ها نديديم و واقعا نمي هيچ برگه يا حكمي از اين لباس شخصي

 - چه در روزنامه و نشريات مختلف و چه در لباس وکالت  -شادی صدر در دوران فعاليتش  

به جرات می گويم که کمتر وکيلی را . مسئوليت پذير بوده و هيچ گاه قانون را زير پا نگذاشته است

با وی روز شنبه پرونده ای داشته . مسئوليت و قدرت ويژه ی دفاع باشد شناسم که مانند صدر بامی 

به هر حال می . ايم که متاسفانه عدم وجود او در پرونده امکان دارد که به زيان موکلمان تمام شود

رت دانم که شادی صدر در حال حاضر در چه وضعيتی به سر می برد از خدا می خواهم به وی قد

 .تحمل و صبر داده و کمکش کند و خود نيز به عنوان وکيل مدافع شادی پيگير پرونده اش خواهم شد

خبر تاسف بار ديگر اينکه، هديه مويدی که از چند روز قبل به دليل استعمال قرص های خطرناک در 

. داع گفتدار فانی را و ١٣روز جمعه ساعت . بيمارستان لقمان الدوله در کما و بستری شده بود

برخی از هم بنديهای وی می گويند که هديه خودکش نکرده و چند نفر از زندانی ها به قصد قتل به 

 .وی قرص خورانده اند

است زمانيكه هديه دو سال بيشتر نداشت مادر و پدرش به دليل  12/5/1369هديه مويدي متولد 

الف با نامادريش، مدتي خانه را رها اختالفات خانوادگي از يكديگر جدا شدند وي به دليل بروز اخت

آرد و نزد يكي از دوستانش بود چرا آه نمي توانست محلي جهت ادامه زندگي در اجتماع يابد و 

 . پشتيباني نيز نداشت

هديه با دوستش به منزل، يكي ديگر از دوستانشان رفت آه با شكايت شخصي  12/5/1383در تاريخ 

ا را دستگير و از مالك منزل مقداري اسكناس مجعول، مشروب و به نام علي، مامورين آالنتري آنه

ژه ارشاد  ماهوره آشف مي آنند با تشكيل پرونده، همگي با دستور ريئس آالنتري راهي دادسراي وي

مي شود هديه منكر تمام اتهامات منتسبه مي شود ولي با اين وجود عليه ايشان قرار مجرميت و آيفر 
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پرونده را براي رسيدگي به دادسراي اطفال ارجاع و  نكه بازپرس شعبه خواست تنظيم و به جاي آ

اگر اتهامي منتسب به وي بود به آانون اصالح و تربيت اعزام آند پرونده را براي رسيدگي و صدور 

دادگاه عمومي تهران مستقر در داسراي ويژه ارشاد فرستاده و هديه را نيز به  1089حكم به شعبه 

  . ي مي نمايدزندان اوين معرف

فرستادن هديه به زندان اوين بر مشكالت وي افزود به جاي انكه دستگاه قضايي طبق فلسفه مجازات 

در نظر گيرد  بر فرض انتساب اتهام يا جرمي به متهم، محلي را جهت تنبيه و تربيت اين فرد بي گناه 

سختيهاي فراواني را در اين هديه . زندان اوين را آه محل نگهداري بزرگساالن است انتخاب مي آند

فشارهاي . زندان تحمل نمود او مجبور بود با افراد شرور و سابقه دار در يك بند زندگي را سپري آند

روحي و رواني به وي به گونه اي بود آه طاقت ماندن در زندان را نداشت و روزانه از قرص هاي 

پس از مدت آوتاهي . نجش احساس نشودخواب آور و مسكن استفاده نمي نمود تا لحظات پر درد و ر

هديه را به زندان رجايي شهر آرج منتقل نمودند زنداني آه محل نگهدار افراد سابقه دار، محكومين 

  .به اعدام و حبسهاي طويل المدت است

درزندان . او چهارده سال بيشتر نداشت آه عدالت او را به اين محل مخوف و وحشتناك هدايت آرد

در زندان چون مواد مخدر به . افرادي به مراتب شرور تر از زندان اوين هم بند بودرجايي شهر با 

وفور يافت مي شد براي تسكين آالم و دردهاي خود از مواد مخدر استعمال مي نمود در حالي آه 

زندان محل تربيت و تعليم بايد باشد ولي براي وي قبرستاني بود با توهمات تخيلي وحشتاك آه نمي 

آنهم زنداني مثل  –جالب اينكه انسانهاي بزرگسال و قوي طاقت ماندن در زندان . تحمل آند توانست

چه رسد به اين دختر بچه بي پناه آه هيچ آس حتي جامعه و قوه قضاييه  –رجايي شهر را ندارند 

او در چنين شرايط حق داشت عصبي باشد حق داشت رواني باشد و حق داشت حتي . پشتيبانش نبود

  .واد مخدر براي تسكين دردهايش استفاده آنداز م

زندان به جاي آنكه وي را انساني سالم ساخته و به جامعه بازگرداند وي را مجرمي ديگر ساخته بود 

او حقش بود در آانون اصالح و تربيت با آودآان ديگر هم اطاق شده و به آارآموزي و تحصيل 

مي گوييم پدرو ومادر وي انسانهايي . گرفته بودبپردازند ولي دستگاه قضايي اين حق را از وي 

مي گوييم پدر و مادر هديه، وي را مورد . مسئول نبودند جامعه چرا وي را به بيراهه زندگي آشاند

درحالي آه مي بايست به (آزار و اذيت قرار مي دادند پس دستگاه قضايي چرا وي را شكنجه آرد 

  )االن اعزام شدآانون اصالح و تربيت رود به زندان بزرگس

به همراه چهار نفر از هم  11/3/1384سختيها و شدايد هديه به اينجا ختم نمي شود او در شب مورخ 

سلوليهايش جهت تنبيه به انفرادي انداخته مي شود دو نفر از اين چهار نفر رئيس بند بوده و از خلق و 

ه يكي از پنج زنداني وارد شده به هاني. خوي خشني برخوردار بوده و سوابق متعدد آيفري داشته اند
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انفرادي، فردي خطرناك و زورگو بوده آه بيشتر زندانيان از وي مي ترسيدند و اگر خواسته هاي وي 

مهيا نمي شد هر گونه آزور و اذيتي از طرف هانيه مي شدند به هر حال در آن شب وحشتناك هانيه با 

ورد ضرب و جرح قرار داده و وي را به قتل مي دختري به نام فرشته درگير شده و به شدت او را م

  .پس از اين ماجرا هديه نيز به اتهام مشارآت در قتل عمد زندان نشين مي شود. رساند

 80پرونده هديه پس از سه سال ماندن در دادسرا، با صدور قرار مجرميت و آيفر خواست به شعبه 

محاکمه و اتهام  ١٣/۴/١٣٨٨ر روز دادگاه آيفري استان مستقر در دادگستري آرج ارسال و د

  .انتسابی را در حضور پنج قاضی منکر شد

چند روز گذشته، به همراه خانم پريسا دشته ای پور ديگر وکيل مدافع هديه با قضات دادگاه به 

به هر حال . آنان نظرشان بر بی گناهی هديه بود به نظر می رسيد . صورت حضوری مذاکره کرديم

پيش از شروع رسيدگی به پرونده هديه اليحه نوشته و به دادگاه داديم که . ان باختاو قبل از آزادی ج

  :متن اليحه چنين است. بر بی گناهی هديه تاکيد می نمود

  دادگاه کيفری استان تهران 80رياست و مستشاران محترم شعبه 

مراتب ذيل را در  با سالم و عرض ادب؛ احترامآ به وکالت از جانب سرکار خانم هديه مويدی،       

  : دفاع از حقوق ايشان به استحضار می رساند

موکله در طول زندگی خود چه از جانب خانواده و چه از جانب جامعه صدمات جبران ناپذيری را     

موکله دو ساله بود که . تحمل نموده و در زندان نيز با مشکالت و شدايد فراوانی دست به گريبان است

اختالفات زناشويی از يکديگر جدا می شوند طرز تفکر متفاوت پدر با مادر  پدر و مادرش به دليل

باعث شد تا هديه دچار تعارض در رفتار و اختالل در روان شود سالها با اين تعارضات حادث شده 

سالگی تحمل ماندن در نزد خانواده خود  14توسط خانواده اش زمان را سپری کرد تا اينکه در سن 

وضعيت خانوادگی او به گونه ای بود که ديگر توان ماندن در نزد مادر و پدرش را  .را از دست داد

او در اين سن با دختری آشنا می شود که به تنهايی زندگی می نمود . حتی به صورت جداگانه نداشت

  .و با يکديگر توافق نمودند که در منزل استيجاری زندگی را سپری کنند

زمانيکه در منزل يکی از اقوام و دوستان هم اطاقی خود بود با  موکله 15/5/1383در مورخ        

مراجعه مامورين نيروی انتظامی، دستگير می شود گويا صاحب خانه فردی مجرم و دارای سابقه 

به ايشان اتهام ناروای  کيفری بوده که موکله اطالعی از اين موضوع نداشته است ولی به هر تقدير 

به هر حال به جای آنکه وی به کانون . روش اسناد جعلی تفهيم می گرددرابطه نامشروع و خريد و ف

اصالح و تربيت اعزام و در دادسرا و دادگاه ويژه اطفال مورد بازخواست و محاکمه قرار گيرد بر 

خالف قانون و رويه قضايی به زندان اوين اعزام و از آنجا به زندان رجايی شهر کرج که محل 

ک می باشد منتقل می گردد مضافآ به اينکه حکمی ناعادالنه نسبت به نگهداری مجرمين خطرنا



 انتخابات، کودتا و کودک

  

25 

 

   

به ناروا به   )دادگاه عمومی کيفری مستقر در دادسرای ارشاد 1089شعبه ( اتهامی که مرجع قضايی 

وی منتسب نموده و با اينکه دليلی بر محکوميت وی وجود نداشته و از طرفی منکر هر گونه ارتکاب 

به تحمل دو سال حبس تعزيری و سی ضربه شالق صادر می گردد که جای بسيار جرم بوده اند حکم 

آنکه پشتيبان حقوق افراد باشد خود فردی   مرجع قضايی به جای  تعجب و تامل دارد چرا که روا نبود 

  :را به ناحق به مجازاتی محکوم کند که

  مستحق محکوميت نبوده و –اوآل 

  . به رسيدگی به اتهام ايشان نبوده استدادگاه مجازات کننده، صالح  -ثانيآ

به هر حال اين اقدام غير قانونی توسط مرجع قضايی باعث شد تا بر شدايد و گرفتاريهای موکله 

سال داشت به جای آنکه از کودکی خود لذت برده و با هم سن و  14افزوده گردد و دختری که تنها 

کرج منتقل و با مجرمين خطرناک دست و پنجه  ساالن خود بازی و تفريح کند؛ به زندان رجايی شهر

نرم کرده و به استعمال مواد مخدر بپردازد و همچنين برفشارهای روحی و روانی اش افزوده گردد تا 

  .جاييکه سعی کند دست به خود کشی زند

چند نفر از زندانيان، در زندان رجايی شهر درگيری لفظی و فيزيکی بوجود  1384/ 3/ 3در تاريخ 

. می نمايد  منتقل) سوئت ( آورند تا اينکه مسئول زندان اين تعداد از زنان را به سلول انفرادی می 

جايی که موکله از قبل در آنجا محبوس بود زندانيانی که با موکله هم سلول می شوند هم از نظر سنی 

ه رئيس . نها هانيهاز جمله آ . بسيار بزرگتر از موکله و هم از مجرمين خطرناک و سابقه دار بوده اند

بند و از زندانيان بسيار خطرناک و زورگو بوده است که ديگر زندانيان از وی به شدت هراسان بوده 

اگر زندانيان بر خالف ميل اين زندانی   .و مجبور بوده اند به خواسته اش جامعه عمل می پوشاندند

اين وضعيتی بود . می گرفتند اقدامی می کردند مورد ضرب و شتم و آزارهای روحی و روانی قرار

سال سن در شرايطی که هنوز پا به عرصه جامعه نگذارده و از حمايت  15که موکله تنها با داشتن 

  .خانواده نيز بر خوردار نبود مواجه شده و راهی برای خروج از اين بحران وجود نداشت

ت و دشمنی داشته و حتی سه روز ر خصوم. ه از قبل به داليل نامعلومی با مقتول به نام فرشته. هانيه

هانيه قبل از قتل فرشته به ديگر . قبل از جنايت وی را به دفعات مورد ضرب و شتم قرار داده بود

زندانيان دستور می دهد که فرشته را مورد ضرب و جرح قرار دهند و خود نيز مقتول را به شدت 

ارشناس پزشکی قانونی، کبودی و نظريه ک مورد ضرب و جرح قرار می دهد به گونه ای که طبق 

  . خراشيدگی در گونه، پيشانی و دهان مقتول مشهود است

به هر حال پس از ضرب و شتم فرشته، هانيه دست از ادامه اعمال مجرمانه خود بر نداشته و با 

موکله هيچگونه دخالتی در قتل نداشته و تا کنون بی گناه در زندان . روسری مقتول را خفه می نمايد

حبوس شده است چنانچه قضات معظم به دقت محتويات پرونده را مداقه نمايند خواهند ديد که در باز م
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جوييهای بعمل آمده تمامی متهمين، اعالم نموده اند، از هانيه ترس و واهمه داشته و وی همواره آنان 

بود که اعالم کنند  هانيه با اين تهديدها، ديگر زندانيان را مجاب نموده. را تهديد به مرگ می نمود

مقتول دست به خودکشی زده است به همين دليل هانيه به اتفاق يکی ديگر از متهمين، مقتول را از 

  .لوله حمام حلق آويز می نمايد و سپس با فرياد از مامورين بند استمداد می طلبد

توانسته داشته  اظهارات ديگر متهمين به شرح ذيل نشان می دهد، موکله نقشی در قتل نداشته و نمی

  .باشد

  : در اولين بازجويی خود عنوان نمود که   3/3/84ز در مورخ . مريم - 1

هانيه شال را انداخت دور گردن مقتول و يک طرف آن را گرفت و من هم يک لحظه سر شال ... « 

  ».را گرفتم و چون در حالت تشنج بودم ديگر نفهميدم

  :پرونده می گويد 17ف در ص . فاطمه - 2

  ».به تنهای انداخت و گره زد  ) مقتول(يه شال را دور گردن گلی هان... « 

پرونده ضمن اقرار به اينکه شال را خود به گردن مقتول انداخته و کشيده است  26هانيه در ص  - 3

به نقش زراعتی و فيروز بخت و موکله نيز اشاره می کند در حاليکه گويا ايشان قصد دارند قتل 

  .ديگری بيندازندارتکابی خود را به گردن 

ف و . درگيری بين فرشته و زندانيان هانيه، فاطمه: اعالم می کند که 3/3/86موکله در مورخ  - 4

شروع شد اين درگيری به علت قرص های روان گردان بود  19ز از سه روز پيش در سالن . مريم

ک شب با فرياد هانيه من خواب بودم حدود ساعت ي...... اين در گيرها ادامه داشت تا روز وقوع قتل 

هانيه يک شال قهوه ....... از خواب بيدار شدم ديدم هانيه و زراعتی در داخل اتاق متوفی را می زنند

هانيه .... ای که متعلق به گلی بود دور گردن او انداخت و به مريم زارعی گفت بيا کمک کن و بکش 

و تنها به دليل ترس و واهمه ای .... ...از يک طرف و مريم ز از طرف ديگر شروع به کشيدن کردند

که از هانيه داشت و تحت فشارهای روحی و روانی حاکم بر بازجويی در اين قسمت پرونده به کذب 

او در بازجوييها صراحتا اشاره کرده است که هانيه و فاطمه » .می گويد که در قتل دست داشته است

  .دمی کشيدند و قتل توسط آنها به انجام رسي   شال را

ضمن قبول قتل اظهار داشته است که به هانيه کمک کرده چون از  1/3/84ف در مورخ . فاطمه- 5

ف شال . مجدآ اعالم می دارد که وی به همراه فاطمه 12/3/84هانيه در مورخ . وی می ترسيده است

  » .را دور گردن مقتول انداخته و کشيده است

فتی از هانيه وجود داشته است به گونه ای که هر نحوه اظهارات متهمين نشان می دهد که ترس هنگ

يک به صورت مجزا بنا به فشار های خارجی نقشی را در ارتکاب جرم به عهده می گيرند در 

جرم    حاليکه تمام تعارضات موجود در پرونده نشان می دهد که هانيه به تنهايی مبادرت به ارتکاب
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شدت ترس زندانيان از اين زن به . شمنی داشته استنموده چرا که خود از قبل با مقتول خصومت و د

  .وی را به قتل می رسانند 17/5/1384گونه ای بود که در تاريخ 

علی ايحال با عنايت به اينکه هيچگونه نقشی در قتل نداشته است و تمام داليل و امارات نشان می دهد 

ا وجود خصومت شخصی بين مقتول ه مبادرت به قتل مرحوم فرشته ر نموده است و اينکه ب. که هانيه

با ديگر متهمين، موکله نمی توانسته دخالتی در قتل داشته باشد تقاضای صدور حکم به برائت موکله 

  .را دارم

هر چند می دانم همچون هديه ها در زندان . اما ديگر هديه ای وجود ندارد که شاهد آزادی خود باشد 

  .عدالت دوخته اند بسيارند و در انتظار عاقبتی روشن چشم به

  منبع وبالگ آقای محمد مصطفايی

  

  

  

  

  

  

  

  برای کودکان و نو جوانان حکم اعدام صادر نکنيد

  محمد مصطفايی

   .به استناد کنوانسيون های زير عدم اجرای حکم اعدام ابراهيم گودرزوند چگينی را خواستاريم  

   1990دوم سپتامبر  49کودک قدرت اجرايی کنوانسيون، طبق ماده  کنوانسيون حقوق

  )ممنوعيت شکنجه، تضمين قانوني در اجراي مجازات( 37ماده 

  :حکومت ها تضمين مي کنند که

اجراي . هيچ کودکي مورد شکنجه قرار نگيرد و رفتار غير انساني و توهين آميز با او نشود) الف

 .مدت براي کودکان تا قبل از پايان سن هجده سالگي ممنوع است مجازات اعدام و حبس هاي طوالني

حکم زنداني . توقيف و حبس هاي غير قانوني و بر پايه ي تصميم هاي شخصي، ممنوع است) ب

شدن براي کودکان مطابق قانوني و بعنوان آخرين امکان و آنهم براي مدتي بسيار کوتاه، صادر مي 

  .شود
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  1966دسامبر  26مدنی و سياسی سازمان ملل متحد مصوبه  کنوانسيون بين المللی حقوق

  ماده ششم

هيچکس را . اين حق بايد بوسيله قانون محافظت گردد. هر انسانی بطور ذاتی حق زندگی دارد       -1

  .نميتوان بطور دلخواه و خودسرانه از حق زندگی محروم نمود

سال مرتکب شده اند صادر شود و  18حکم مجازات مرگ نبايد برای جرمهائی که افراد زير   -5

  .نبايد در مورد زنان باردار اجرا گردد) نيز اين حکم(

کميته کودک و نوجوان کانون دفاع از حقوق بشر در ايران با توجه به امضا و پذيرش پيمان نامه  

حقوق کودک توسط جمهوری اسالمی ايران، با تاکيد بسيار خواستار عدم صدور حکم اعدام برای 

  .سالی که مرتکب جرمی ميشوند، ميباشد 18راد زير اف

سالگی مرتکب قتل شده، ما به عنوان مدافعين  16نظر به اينکه ابراهيم گودرزوند چگينی در سن 

  . حقوق بشر، خواستار توقف حکم اعدام نامبرده و ساير محکومين از اين دست ميباشد

  ) 5( يك مورد آودك آزاِري در شيراز

شواهد نشان مي دهد بر اثر کودک آزاري به کما رفته است، در يکي از بيمارستان دختربچه يي که 

به گزارش ايسکانيوز زن جواني که پريشان به نظر مي رسيد، هفته گذشته .هاي شيراز بستري شد

شيراز برد و تحويل پرستاران » دستغيب«را به بيمارستان شهيد » هانيه«دختر شش ساله اش 

به شدت » هانيه«بستري و مادرش مدعي شد چون » آي سي يو«وش در بخش سپس کودک بيه   .داد

دختربچه پس از .به او داد و فرزندش به اين حال افتاد» متادون«سرفه مي کرد، به اشتباه شربت 

ساعت بعد دوباره به کما رفت و  ١۶درمان مقدماتي به اصرار مادرش از بيمارستان ترخيص شد اما 

     .فرستاده شد» نمازي«شهيد  اين بار به بيمارستان

در همين حال . مرگ مغزي شده و پزشکان، اميد چنداني به زنده ماندنش ندارند» هانيه«گفته مي شود 

دستور بازداشت مادر او به اتهام اقدام به فرزندکشي صادر شده و پرونده در دادسراي شيراز تحت 

 .رسيدگي است
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   کار در حد حرف باقی مانده است ولتی از کودکانهای د حمايت سازمان

  

رئيس شبکه همياری کودکان کار و خيابان ايران اعالم آرد آه در گذشته، کودکان کار بيشتر پسر 

رئيس شبکه همياری کودکان کار . بوده اما در سالهاي اخير به تعداد دختران آار نيز افزوده شده است

اقداماتی در جهت شناسايی و ساماندهی اين آودآان انجام داده اما  شهرداری نيز: و خيابان ايران گفت

های دولتی فقط در حد حرف و پروژه باقی مانده و اقدامات جدی در اين خصوص  فعاليت سازمان

رسد با توجه به گستردگی اين معضل و يا پديده اجتماعی، سازمان  انجام نشده، بنابراين به نظر مي

 به اين مشکل کافی نباشدمتولي برای پاسخ گويی 

فاطمه قاسم زاده در گفت وگو با ايلنا، در رابطه با موثرترين گام برای مقابله و آاهش کودکان کار در 

 . خيابانها، حذف فقر اقتصادی در خانواده برای بهبود اوضاع اقتصادی خانواده ها را پيشنهاد داد

های  پديده کودکان کار از سوي سازمان وي معلوليت اقتصادی و يا فقر اجتماعی و جدی نگرفتن

  . دولتی و غيردولتی باعث پيشرفت و تداوم اين معضل شده است

رئيس شبکه همياری کودکان کار و خيابان ايران، معلوليت فقر را در جامعه و يا در خانواده عامل 

کلی حذف توان به صورت  اگر مشکالت اقتصادی را نمی: اصلی معضل کودکان کار دانست و افزود

  . توان آن را به حداقل رساند کرد اما می
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در : رئيس شبکه همياری کودکان کار و خيابان ايران، در ارتباط با ترآيب جنسيتي کودکان کار افزود

روند،  سال که مدرسه نمی 18اين مورد آمار دقيقی وجود ندارد و معموال به طور آلي آودآان زير 

  . شوند دچار اين پديده می

سال وجود  18ميليون کودک زير  15، حدود  85بنابراين در سرشماری سال : ريح آردوي تص

سال گذشته کودکان کار بيشتر پسر بوده و در حال حاضر نيز اگر دختران بيشتر  5داشته و در 

  . توان گفت آه تعداد آنها تقريبا برابر است نباشند، مي

حال رشد بيشتر است، کشورهايی که از لحاظ منابع اين پديده عمدتا در کشورهای در : قاسم زاده گفت

شود، به طور مثال آشور هند آه جزء کشورهای  فقير هستند و توزيع درآمد در آنها درست انجام نمی

جهان سوم بوده بيشترين کودکان کار در خيابان را دارد و بيشترين اقدامات را برای مقابله با اين 

توان اين پديده را به طور کلی از بين برد، نوع کارهای  ليل اينکه نمیمساله اجتماعی انجام داده و به د

  . کودکان را تغيير داده است

سازمان های غيردولتی در نظر دارند مدت زمان کار کودکان و يا نوع کار آنها را : وی اظهار آرد

  . تغيير داده و به اين ترتيب خانواده ها را نيز به اين مساله مجاب مي آنند

سال گذشته گسترش يافته و  10فعاليت سازمان های غيردولتی در ايران در : م زاده در ادامه گفتقاس

در نتيجه مراکز آموزشی برای حرفه آموزی و آموزش بهداشت و سوادآموزی در جهت توانمندسازی 

  . اند کودکان آار ايجاد شده است و تا حدودی نيز موفق بوده

های  خيابان ايران با مثبت ارزيابي آردن فعاليت اين سازمان رئيس شبکه همياری کودکان کار و

متاسفانه فعاليت اين انجيوها به صورت قانونی : غيردولتی در جهت توانمند سازي آودآان آار گفت

به سازمان بهزيستی واگذار شده و اين درحالي است که حمايت از آودآان آار و خيابان از عهده يک 

  .د اقدامات همه جانبه در اين مورد صورت گيردآيد و باي سازمان برنمی
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    گلوله 20دختر خردسال کرد با   ، قتل نيروی انتظامی در اروميهجنايت 

مسکونی يک شهروند کرد درشهرک منزل   نيروهای انتظامی و سپاه پاسداران رژيم به  در پی حمله

شماری از اعضای يکی از گروههای اپوزيسيون کرد در آن پناه   هشد  گفته  ، که اروميه عصرولی 

  منزلشان دست بر سر گذاشته  در پی محاصره  که مذکور و دخترخردسالش  صاحب خانه بودند،  گرفته

هريک   به  شاهدان حادثه  گفته  و به  اند، تيرباران شده  بيرون آمده  و از خانه  تسليم شده  و در حالی که

و   دو منجر شده جانسپردن آن  به  بالفاصله  که  شليک شده  گلوله ٢٠و دختر خردسالش بيش از از پدر 

طول   ساعت به ٧که بيش از   پس از آن درگيريهای شديدی در ميان مردم و نيروهای امنيتی درگرفته

ين ماش ۴  در اثر اعتراضات مردمی  شدن يک شهروند ديگر کرد،  بر کشته  و عالوه  انجاميده

تن از نيروهای اطالعات و سپاه پاسداران حکومت  ۶و   نيروهای سرکوبگررژيم در آتش سوخته

  .اند  و تعدادی نيز زخمی شده  کشته

تيرماه و همزمان با عيد مبعث، نيروهای ٣٠  شنبه در بعد از ظهر روز سه ماجرا از زمانی آغاز شد،

درمی آورند و   محاصره  عصر اين شهر را بهای را در شهرک ولی  خانه  انتظامی و سپاهی اروميه

  به تيراندازی با انواع سالح سبک و آرپی جی  مذکور، شروح به  ساکنان محل و خانه  بدون هشدار به

و   تسليم دست بر سر گذاشته  نشانه  همراه دختر خردسالش به  به  صاحب آن خانه  تا آنکه  کرده  آن خانه

هردو را  و  بسته  رگبار گلوله  جای دستگيری وی را به  اما نظاميان رژيم بهمی آيد   بيرون از خانه  به

در پی اين . اجساد آنها نيز بی احترامی ميکنند  و به  قتل رسانده  هرکدام به  به  گلوله ٢٠با شليک 

  هشديدی شروع شد  و نيروهای امنيتی رژيم درگيری مسلحانه  کشتار، مابين پناه گرفتگان در آن خانه
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و دختر خردسالش،   غير از صاحبخانه  شاهدان عينی به  در اثر آن طبق گفته  ميابد که  و ساعتها ادامه

  تن از نيروهای انتظامی و سپاهی رژيم کشته ۶و بيش از   در خانه  يک زن مسلح کرد پناه جسته

  .ميشوند

خبردار ميشوند،   قتل وحشيانههمسايگان و شهروندان کرد از اين   شب و پس از آنکه  در حوالی نيمه

عقب نشينی و شکستن   و ضمن وادارکردن نيروهای امنيتی به  نيروهای امنيتی يورش برده  به

  داشته  تا حوالی صبح ادامه  که  برپايی تظاهرات اعتراضی کرده  ، شروع به منزل مسکونی  محاصره

به نيروهای امنيتی و يک اتوبوس در  ماشين متعلق ۴مردمی بيش از   و در انجام اعتراضات گسترده

  در خانه  و تعداد زيادی از مکانهای دولتی تخريب ميشود و در اين ميان افراد پناه گرفته  آتش سوخته

  .مذکور متواری ميشوند

    
  فيلم اينمورد را ميتوتنيد  در لينک زير دريافت کنيد

zfjVY-http://www.youtube.com/watch?v=V25XI  

،  صاحبخانه(  کشته ٧های اين درگيری را  تعداد کشته  برخی منابع آگاه از حادثه  شايان ذکر است که

اند، و اين   ذکر کرده  )در خانه  فرد مسلح پناه گرفته ١تن از نيروهای امنيتی و  ۴فرزند خردسال وی، 

  ها ارائه رسمی فارس نيز اين خبر را تاييد اما آمار متفاوتی از کشته  خبرگزاری نيمه  اليست کهدر ح

را اعضای يک گروه   در منزل مسکونی ذکر شده  بر آن، مردان مسلح پناه گرفته  است و عالوه  داده

  گفته  به  کهک .ک.ايرانی پ  حزب حيات آزاد کردستان، شاخه(ولی پژاک   معاند نظام معرفی کرده

از طرف ديگر در درگيری نيروهای . است  اتهامات را رد کرده ) منابع آگاه، منظور رژيم از آنهاست

اند و دو روز است اوضاع شهر   سرکوبگر رژيم و شهروندان کرد، دهها تن زخمی و دستگير شده

  . امنيتی است

ای در  اند اما گزارش تاييد شده  کر کردهذ  ساله ٣را   شده  همچنين برخی وبسايتهای کردی، دختر کشته

  .در دست نيست  شده  مورد سن و سال کودک کشته
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  آودآان بس اعدام” از نفری ١۵٠٠ حمايت
   

 مدافعان کانون »کودکان بس اعدام« فراخوان از ای اطالعيه بصدور اجتماعی فعاالن از نفر 1500

  :است زير شر به اجتماعی فعاالن هاطالعي متن. کردند حمايت بشر حقوق

  ايران شريف ملت

 که سال ١٨ زير افراد برای را مرگ مجازات خويش انسانی وجدان بر بنا بيانيه اين امضاکنندگان ما

 خشن، نيستند، برخوردار آن پيامدهای و خود عملکرد کامل تشخيص برای کافی بلوغ از هنوز

  .دانيم می غيرانسانی و غيرعادالنه

  رو نازهمي

  وجدان؛ ندای همراهِی با -

  بشری؛ جهانی جامعه تجربه با همصدا -

  امر؛ اين در گسترده سازی فرهنگ لزوم بر تاکيد با -
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 بدان و پذيرفته را بشری حيات حق به احترام قاعده اين که اسالمی کشورهای از بسياری با همسو -

  کنند؛ می عمل

  کودکان؛ حقوق از تحماي جهانی کنوانسيون رعايت بر تاکيد با -

 اقتصادی، شرايط در ريشه ما جامعه در اجتماعی های بزه از بسياری که مهم اين به دادن توجه با -

  دارد؛..  و سياسی اجتماعی،

 اجتماعی جرايم از بخش اين با بايد حال عين در پيشگيری، به دهی  اولويت با که امر اين پذيرش با -

 از دسته اين وضعيت و سال و سن با متناسب هرحال در و نجايگزي و تر خفيف قضايی برخورد

  گيرد؛ صورت اجتماعی های بزه مرتکبان

  مردمی؛ آزاد منصفه هيئت يک عنوان به و -

 رشد برای امکان قطع و حيات حق سلب به محکوم نبايد سال ١٨ زير افراد که دهيم می رای و شهادت

  .دشون خويش زندگی در جديد تجارب کسب و اصالح و

 سياسی، قضايی، مختلف مقامات از و داده مثبت پاسخ" کودکان بس اعدام" پويش به ما اساس راين

 و عملی های گام تر سريع هرچه خويش مسئوليت حوزه در يک هر خواهيم می ای رسانه و آموزشی

  .بردارند انسانی امر اين پيشبرد برای جدی

/ آرش آذرپيک/ سارو آذرباد/ احمد وند آدينه/ نيما نیآجودا/ مصطفی آجودانی/ سعيد آبچر/ ميترا آبتين

/ نفيسه آزاد/ فخرالدين آرمن/ احمد فرد آرمان/ اشکان آرشيان/ رويا آراسته/ گيتا آذری/ هژار آذری

 نخعی آصف/ محمد آشور/ رزا آژيری/ علی آزمايش/ محمد آزادی/ ياسر آزاده/ ويکتوريا آزاد

 آقايی/ وحيد آقايی/ عبداهللا آقايی/ فريدون آقاسی/ زهره اسدی اآق/ سهيل آصفی/ حميد آصفی/ فروزان

 بويه آل/ سعيد آقا آل/ فرزانه پور آقايی/ فرزانه آقايی/ عماد آقايی/ سعيد آقايی/ سامر آقايی/ ساسان

/ پريسا دار آيين/ پيمان انجيدنی/ علی آموزگار/ علی آمره/ محمد مهدی آل/ شهرزاد داوود آل/ پروانه

/ مهدی مهرزاد ابراهيمی/ مصطفی ابراهيمی/ محسن ابراهيمی/ حسنلو آيدين/ جمشيد ردا آيين

/ سحر ابونصر/ پيام ابوطالبی/ عباس ابوذری/ ابوتراب ابوترابی/ عبداله ابريشمی/ نرگس ابراهيمی

 احمدپور/ حميد احراری/ هادی احتظاظی/ نگين احتسابيان/ پيام احتسابيان/ علی اجاقی/ ايمان ابويی

 نيا احمدی/ محمدمهدی احمدی/ علی احمدی/ عاطفه احمدی/ زنيار احمدی/ طاهر احمدزاده/ شميلن

/ محسن احمدی/ حسن احمدی/ حامد احمدی/ بابک احمدی/ محمود احمديان/ امين احمديان/ محمدرضا

/ هطيب اقدم اخوان/ رزيتا اخوان/ مصطفی اخالقی/ فريبا اختری/ نوشين خراسانی احمدی/ گيتا احمدی

 اردالن/ پروين اردالن/ صديق اردکانی/ ساجد اردبيلی/ رضا ارجينی/ حسين اديبان/ پور رستم اديب

/ اکرم اسانلو/ آرنوش ازرحيمی/ مرضيه آريانفر/ حسن ارک/ بامداد زاده ارفع/ زهرا ارزنی/ لقا مه

 پور اسدی/ ممحمدکري اسدبيگی/ نادر اسدالهی/ محسن اسداللهی/ امير اسحاقی/ مصطفی استادزاده
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 اسفندياری/ ميالد اسدی/ مهدی اسدی/ مريم اسدی/ محمد اسدی/ حسن زيدآبادی اسدی/ سعيده

/ بهرام بيگی اسماعيل/ نازی اسکويی/ سيدباقر اسکويی/ دلير اسکندری/ محمد اسفندياری/ محمدصادق

/ وحيد لیاسمعي/ مهدی اسماعيلی/ رشيد اسماعيلی/ سيدکوهزاد اسماعيلی/ هادی زاده اسماعيل

/ حسين اعرابی/ ابراهيم اعجازی/ حسن اصغری/ مرتضی اشفاق/ ناصر اشجاری/ سارا زاده اسمی

 افراسيابی/ احمد ای افجه/ حسن افتخاراردبيلی/ محمدامين افتخار/ مقصود اعظمی/ فرهاد اعرابی

 افالکی/ ناحسا افشاريان/ عليرضا افشاری/ مريم افشار/ بانوفرشيد افشار/ محمد افراشته/ ناهيد

 اکبرزادگان/ هادی اقليمی/ امير اقتنايی/ جالل اقتداری/ چنگيز اقبالی/ آرتيکاس اقبال/ ساچلی

 اکبری/ علی اکرمی/ حسين اکبری/ جمشيد اکبری/ محمدتقی اکبرزاده/ اعظم اکبرزاده/ رضا علی

 الهامی/ هادی یالمل/ نسرين الماسی/ مسعود الماسی/ فردين الماسی/ محمدصادق الحسينی/ اهللا سيف

/ عباس اميرانتظام/ الهه اميرانتظام/ فرهاد اميرابراهيمی/ وجيهه اميديان/ فائزه فرد امانی/ عبدالمجيد

/ حسن امينی/ محمود اميراحمدی/ الدن امينی/ آسيه امينی/ زهره امين/ مهدی اميريان/ آزاده اميری

 انتصاری/ مهدی زاده امينی/ الدين محی امينی/ محمد امينی/ علی امينی/ سيامک امينی/ ستار امينی

/ علی ايرانلو/ حسن ايزدی/ اميد مهر ايران/ حامد ايرانشاهی/ اهللا عزت انتظامی/ الناز انصاری/ شهال

/ فرشته بازرگان/ فتانه بازرگان/ عبدالعلی بازرگان/ ابوالفضل بازرگان/ امين ايزدی/ ابوالقاسم ايرانی

/ شهرزاد باقری/ ايرج باقرزاده/ مختار باطولی/ باستانی مجتبی/ ملکه بازرگان/ محمدنويد بازرگان

 بايزيدی/ هرميداس داود باوند/ عمادالدين باقی/ خسرو باقری/ ايران باقری/ وحيد باقری/ علی باقری

 بختيارنژاد/ فرخنده زاده بختياری/ حجت بختياری/ مرتضی بحرکاظمی/ احسان بجنوردی/ شيرزاد

 براتی/ محمد بذرپور/ فرزانه بذرپور/ اکبر زادگان بديع/ مرتضی بديعی/ هومن زاده بخشعلی/  پروين

 ُبرُبر/ رضا براهنی/ آرمين برازش/ عدنان براتی/ خليل براتی/ پوريا براتيان/ ايمان براتيان/ شريف

 برهانی/ جهانشاه برومند/ بهروز برومند/ اديب برومند/ محسن برزگر/ راحله برزگر/ مسعود

 بکتاش/ ژيال بشيری/ مهدی نگار بسته/ محمد نگار بسته/ مهرداد بزرگ/ فرهاد بذرافکن /اهللا رحمت

/ احمدعلی حسن بنی/  ژيال يعقوب بنی/ رخشان اعتماد بنی/ محمدحسين اسدی بنی/ تيرداد بنکدار/ راحله

 بهارمس/ نسترن بهادری/ مريم بهادران/ حسين آور به/ مرضيه بوستانکار/ راضيه بوستانکار

/ جالل بهرامی/ بابک بهرامی/ آبتين بهرام/ ناصر بهبهانی/ سيمين بهبهانی/ عماد بهاور/ فندياراس

 بهزادی/ محمد بهزادی/ پناه حق بهزاد/ نجات بهرامی/ گالله بهرامی/ مولود بهراميان/ وحيد بهرامی

 همنب/ گلناز گو به/ منصوره بهکيش/ حميد بهشتی/ جواد حاج بهشتی/ محمد بهفروزی/ محمود

 بيات/ حميد آزار بی/ مجتبی بيات/ حميد بهنيا/ مسعود بهنود/ آرش بهمنی/ رحمان بهمنش/ رضاخانی

 پارسا/ اميد زاده بيگی/ صديقه بيگلری/ زهرا بيگلری/ صفا بيطرف/ منصور زاده بيات/ هوشنگ

 پراکند/ دمسعو پدرام/ بابک پاکزاد/ مجيد پاشايی/ مطهره پارسی/ فريد پارسا/ سعيد پارسا/ خسرو
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/ گيتی فاضل پور/ جعفر پناهی/ هژير پالسچی/ عباس پشمی/ يوسف پژوم/ عادل پرتويی/ مهناز

/ رضا پويان/ مهدی پوالدی/ گيتی پورفاضل / حسين پوررضا/ سعيد پورحيدر/ عباس پوراظهری

/ عباس دينیال تاج/ مجيد پيمان/ اهللا حبيب پيمان/ اهللا فيض پيری/ فاطمه پيغمبرزاده/ محمد صفا پيشه

/ مهدی ترکمان/ منيژه ترکزاده/ عزت تربتی/ سعيد ترابيان/ پويان تحويلداری/ عبدالرضا تاجيک

/ خالق توانی/ مسعود توانگر/ نسيم تنها/ مصطفی تنها/ زهره تنکابنی/ علی پور تقی/ محمد تقديری

/ خالد توکلی/ محمدعلی توفيقی/ ناهيد توسلی/ محمدرضا توسلی/ محمد توسلی/ غالمعباس توسلی

 برسنگ جام/ مجيد جابری/ عليرضا ثقفی/ آزاده ثبوت/ منصور تيفوری/  زهرا توحيدی/ مجيد تواليی

 جباری/ فرخنده جبارزادگان/ حميده جبارزادگان/ سيما جاهد/ جاويد جاويدان/  زهرا پور جانی/ مهران

 جعفری/ مهين جعفری/ فريبا جعفری/ رضی جعفرزاده/ افشين جعفرزاده/ شهين جزايری/ عليرضا

/ ندا جليليان/ جالل زاده جاللی /  پروين جاليی/ رضا جعفريان/ نوشين جعفری/ ناهيد جعفری/ مينا

 جمشيدی/ ستاره جمشيدی/ علی جمالی/ مهدی جمالوند/ يزدان جليليان/ بيتا جليلی/ اسماعيل جليلوند

/ محمد جواهرکالم/ رشکو جنتی/ نصراهللا جمشيدی/ منوچهر جمشيدی/ صمد جمشيدی/ صالح

 چاوشيان/ فرانک چاالک/ اهللا روح بندی جيره/ اميرحسين جهانی/ جاهد جهانشاهی/ جلوه جواهری

 حاتمی/ سياوش حاتم/ اميرحسن تن چهل/ فريدون چمنی/ اقدس چرونده/ ماندانا چترچی/ مهدی

 حاجی/ علی اسمعلیق حاج/ اسماعيل قاسمعلی حاج/ يونس زاده حاج/ مهدی اسماعيلی حاج/ خان عيسی

/ منيژه حاجی/ فاطمه حاجی/ وجيهه دينی حاجی/ منيژه دينی حاجی/ محمد حاجی/ شيرين حاجی/ رضا

 حبيبی/ غالم حبيبی/ حسين حايری/ جعفر زاده حاکم/ نزهت حافظی/ بهمن حافظی/ فرخنده زاده حاجی 

 حجتی/ طه حجازی/ دسعي حجازی/ مهدی حبيبی/ مژده حبيبی/ سعيد حبيبی/ مريم حبيبی/ محترم

/ قلی حسامی/ حميد حسامی/ حسين حريری/ علی حديثی/ حميد حديثی/ محمد حجتی/ الدين جالل

/ مجتبی حسينخانی/ سعيده پور حسين/ سهراب حسنی/ سيدحسن حسنی/ آيدين حسنلو/ حامد دوست حسن

/ داوود حسينی/ بهروز حسينی/ افتخار حسينی/ آرزو حسينی/ سعيد نيا حسين/ محبوبه زاده حسين

 حسينی/ مهدی نژاد حسين/ مرتضی زاده حسين/ سيدحميد نيا حسينی/ ميالد حسينی/ زهرا حسينی

 حفيظی/ حسين حضرتی/ جواد حصاری/ الناز آزاد حشمت/ سيدمسعود حسينی/ حياس حسينی/ افتخار

/ وشنگه حقانی/ مهدی حقانی/ مرضيه حقانی/ مجتبی حقانی/ فريبرز حقانی/ علی حقانی/ راضيه

/ فاطمه جو حقيقت/ منتظر حقيقی/ ريحانه حقيقی/ جمشيد حقگو/ مسعود پرست حق/ عباس پرست حق

 حکيمی/ مجيد حکيمی/ عبدالکريم حکيمی/ ابوالفضل حکيمی/ عباس زاده حکيم/ منيژه حکمت

 حميدی/ حميد حميدی/ محمدرضا حمسی/ مهشيد حمزه/ نامجو حمداهللا/ محسن حکيمی/ فخرالدين

/ جليل يزدلی حيدريان/ فخرالدين حيدريان/ مهدی حيدری/ سبحان حيدری/ مقدم زاده حيدری/ مهدی

/ جعفر خادم/ جعفر خائف/ فرهاد گوران حيدری/ مقدم زاده حيدری/ محمد حيدری/ منصور غيبی حيات
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/ محمد خاکساری/ مجتبی پور خاک/ نجمه خاکباز/ سمانه خادمی/ عليرضا خادمی/ حميدرضا خادم

 رحيمی خجسته/ فاطمه خانی/ اله نبی مرخالی خانزاده/ آرش خاندل/ نويد خانجانی/ حسين خالصی

 خديو/ بابک خداياری/ سياوش خدايی/ حسين خداياری/ مهدی خدادادی/ ابراهيم خدادادی/ رضا

/ فرزاد خرمشاهی/ امير خرم/ پژمان خرسند/ محمدجواد خردمند/ مهين خديوی/ الدين صالح

/ حوريه خسروشاهی/ آزاده خسروشاهی/ حسين خسروانی/ محمدعلی خزائی/ فيروزه خرمشاهی

/ محسن خسروی/ ياور خسروشاهی/ فريده خسروشاهی/ اکبر علی خسروشاهی/ طاهره خسروشاهی

/ مصطفی خسروی/ فايزه مقدم خسروی/ نسيم مقدم خسروی/ ويدا خسروی/ محمدرضا خسروی

 نژاد  خليل/ مقدم زاده خليل/ سارو خليقی/ ياسال خلج/ محمد خطيبی/ حسين خطيبی/ هستی خضروی

/ مجتبی خندان/ عبداهللا خنجی/ مجيد خمسه/ محمد خليلی/ جاسم خليلی/ رسول خليقی/ فرح

 سليمی سيرت خوش/ بهروز خوشباف/ جواد خوزستانی/ مهراوه خوارزمی/ رضا مهابادی خندان

 خيرخواه/ مسعود خيراتی/ عليرضا خياطزاده/ نازنين خوشنويسان/ اسماعيل محمدی خوش/ ابراهيم

 دادپور/ شورانگيز داداشی/ هوشنگ خيرانديش/ ناهيد خيرابی/ مريم خيرخواه/ گيتی خيرخواه/ اکرم

 زاده دارايی/ محمد زاده دادی/ رسول دادمهر/ محمد دادفر/ احترام دادفر/ محمدعلی دادخواه/ صالح

/ علی داودی/ محمدمهدی دانشيان/ ارغوان نشياندا/ حامد دانشور/ حاصل داسه/ داريوش دارين/ بهنام

/ محمد دراوزمی/ پرويز دبيری/ صديقه دبستانی/ زينب داوری/ مسعود داوران/ فرهاد داودی

/ رضا درودی/ جمال درودی/ مظفر درفشی/ محمدجواد دردکشان/ مجتبی درخشان/ شقايق درخشان

 دزکی/ منصور درياباری/ مجيد دّری/ نمشب درويش/ افشين زاده درويش/ فريبا درودی/ سعيد درودی

/ سعادت دلفانی/ خسرو دالور/ هادی داللت/ محمود آسايی دل/ حسن دعاگو/  سميرا پور دشتی/ بهرام

 دهقان/ سيمين دها/ وهاب دوکشکانی دوستی/ مصيب دوانی/ هادی دلبهاری/ اميرخسرو دليرثانی

 ذکائی/ پروين ذبيحی/ ابراهيم دينوی/ ديبامهر/ ويدا دهقانيان/ عباس نژاد دهقان/ محمد دهقان/ امين

/ مهشيد راستی/ اسحاق راستی/ آژوان رازيانی/ سهيال راد/ ترانه راد/ رضا طوسی رئيس/ محمد

/ عليرضا رجايی/ محمدجواد رجائيان/ بهنام زاده ربيع/ محمدصادق ربانی/ محمد راعی/ حسين راضی

/ ياسر رحمانی/ سامان رحمانی/ پرديس رحمانی/ شآر رحمانی/ محمدجواد رجاييان/ مسعود رجايی

 رحيمی/ رضا پور رحيم/ جواد پور رحيم/ سارا رحيمی/ غالمرضا رحيم/ شفق رحمانی/ تقی رحمانی

/ ندا پور رستم/ مجتبی رزمی/ توحيد رزمی/ سهراب رزاقی/ محمد رخشان/ نجف رحيمی/ زهرا

/ سميه رشيدی/ جعفر رسولی/ محمدصادق رسولی/ سامان پور رسول/ صديقه رستمی/ فريده رستمی

 رضايی/ رضا رضايی/ مسعود رضازاده/ سحر رضازاده/ اصغر رضائی/ احد رضائی/ علی رشيدی

/ تحسين رضايی/ ميترا رضايی/ مريم رضايی/ مرتضی رضايی/ کاظم رضايی/ فهيمه رضايی/ علی

/ داوود رضوی/ سعيد رضوی/ اشکان رضوی/ محمد رضوانيان/ محمدامين رضوانفر/ محمد رضايی
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/ طاهر رمضانی/ احسان رمضانيان/ فيروزه رمضانزاده/ حسين رفيعی/ کيوان رفيعی/ توفيق رفيعی

 روحانی/ اهللا روح روحانی/ حسين فرين روحانيان/ اهللا فيض رنجبرنيا/ وحيد رنجبر/ محسن رنجبر

/ حسين رياحی/ یمهد رهنما/ ميترا روشن/ آرش روستايی/ مصطفی روستا/ افسر روحی/ مسعود

/ علی زارع/ رقيه حيدری پور زارع/ فريبرز دانا رييس/ پرويز ريسمانچيان/ اصغر ريسمانچيان

 زاهدی/ اهللا روح مقدم زالی/ اردشير قنواتی زارعی/ مختار زارعی/ ساسان زارعی/ نفيسه کهن زارع

/ هما زرافشان/ ناصر زرافشان/ اکبر علی کار زراعت/ سعيد کار زراعت/ صياد پيما  زراعت/ البرز

 زعيم/ علی زّرين/ حسن زرهی/ جمال ساز زره / عليرضا زرگر/ منوچهر زرکشوری/ مانی زرشکی

 زمانی/ علی زمانی/ خسرو زمانی/ بابک زمانی/ اکبر زمانی/ محمدابراهيم زمانی/ کورش

/ محمود نديانز/ مريم زندی/ مرتضی زندی/ فريد زندی/ پرويز نيا زندی/ مهدی زمانی/ محمدابراهيم

 ساخ/ شاهين زينعلی/ احمد زيدآبادی/ / محمدرضا زهدی/ محمد زوار/ نيکزاد زنگنه/ اشرف زندی

/ مهدی ساالر/ موسی ساکت/ محمد ساعی/ صادق ساعدی/ عليرضا ساريخانی/ مجتبی سادات/ سعيد

 سپهر/ شاهين سپنتا/ حسين اللهی سبحان/ محمود سامی/ فاروق سامانی/ حسين سالمی/ مريم سالخورده

/ اهللا عزت سحابی/ سهيل سجودی/ سحر سجادی/ نسرين ستوده/ رکسانا ستايش/  سهيال ستاری/ شعبان

 سرحدی/ محمد سرچمی/ نسيم سرابندی/ منيژه سخايی/ عيسی سحرخيز/ هاله سحابی/ فريدون سحابی

 سری/ لحهصا سرخدوست/ فاطمه زاده سرحدی/ زهرا زاده سرحدی/ حسين زاده سرحدی/ اميرحسين

/ آيت سعيدزاده/ مهدی پور سعيدی/ خسرو سعيدی/ بيوک سعيدی/ سياوش سعادتيان/ آيدا سعادت/ مينا

/ کاظم سکاکی/ حسين سکاکی/ مسعود سفری/ پرويز سفری/  سعيده سعيدی/ محمود سعيدزاده

 آذر انیسلط/ فرشاد سلطانی/ فرزاد سلطانی/ فاطمه زاده سلطان/ فرخنده سلحشور/ جان بيگم سلحشور

 زاده سليمان/ جهانگير سلمانپور/ محسن سلگی/ مرتضی سلطانيه/ عبدالفتاح سلطانی/ اشرف علی

 سماک/ پروانه سماعی/ شاپور سليمی/ مهرداد سليمانپور/ محمدجواد سليمانی/ امير سليمانی/ مهدی

/ اهللاعبد سهرابی/ اميررضا سهامی/ عليقلی سوزنی/ اهللا روح سوری/ مرتضی سمياری/ منوچهر

 سيفی/ خسرو سيف/ مهرداد عسگری سيد/ سيدمحمد سيدرئيسی/ فرانک سيدانلو/ سلمان سيدآنلو

/ فرحزادی سيوان/ هاله سينکی/ محمدعلی سيدنژاد/ علی راد سياسی/ موسی سيادت/ فرناز

/ ابراهيم شاکری/ فواد سيد شاقاسمی/ جواد شافعی/ فخری شادفر/ احترام شادفر/ محمود بصير شاددل

/ حسين اويسی شاه/ علی شاملومحمودی/ مختار شاکری/ محمدامين شاکری/ منصور فر کریشا

/ امين شجاع/ مريم شبانی/ ندا شبان/ اسماعيل شبان/ علی شهاب شاه/ وحيد شاهسون/ حسين حسينی شاه

/ منوچهر شجاعيان/ منصوره شجاعی/ علی شجاعی/ احمد حمزه شجاعی/ فهيمه شجاع/ علی شجاع

 شريفی/ سوسن شريعتی/ احسان شريعتی/ ژيال شرقی/ جواد الدين شرف/ صادق شجاعی/ اميد شجاعی

/ سوسن شعبانی/ اهللا فرج شريفی/ اهللا حجت شريفی/ محمد شريف/ پوريا شريفيان/ عرفان شريفی/ چيا
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 شمبوری/ مينا شکيبی/ مازيار گيلچاالن شکوری/ بهناز شکاريار/ مهدی شفيعی/ اهللا سيدروح شفيعی

 شهبازی/ حسن شهبازی/ احمد دار شهامت/ فريبا شويدی/ گوهر شميرانی/ عالمتاج شميرانی/ وردی اهللا

/ محسن شهرياری/ آرش شهرويی/ داوود شهچراغی/ کاوه شهبازی/ فاطمه شهبازی/ سرور

/ امير شيخ/ حسن شهيد/ شايا شهوق/ احمد ناصری شه/ يوسفعلی شهسواری/ عباسقلی شهسواری

/ مهدی شيرزاد/ صادقه شيردل/ ساناز شيرانی/ عطاءاهللا شيرازی/ آمنه شيرافکن/ الدين شهاب شيخی

 شيروانی/ ناصر شيرمحمدی/ مهدی شيرمحمدی/ قانع شيرخانی/ صابر شيخلو/ شهال شيرمحمدی

/ علی صابری/ عطيه صابری/ هدی صابر/ محمد صابر/ محمود آبادی شيرين/ محمدجواد

/ محمد صادقی/ ارسالن صادقی/ آذرخش زاده صادق /محمد محمدی صاحب/ سعيد محمدی صاحب

/ محمد صادقی/ شهرام صادقی/ جعفر صادقی/ آرمين پور صادقی/ مويد صادقيان/ مژگان صادقی

/ سيدعلی صالحی/ وحيد صالحی/ ادريس صالحی/ يادگار صالح/ آرش صالح/ محسن راد صادقی

/ يوسف صحفی/ رويا صحرايی/ ليال صحت/ عباسعلی صحافيان/ هاشم صباغيان/ عمار صالحی

/ احمد سيدجوادی صدرحاج/ ضيا صدراالشرافی/ شادی صدر/ رضا صدر/ علی خياط صداقتی

 صديقی/ محمد صديقی/ ايمان صديقی/ مينوش زاده صدوقيان/ باقر محمد نيا صدری/ حسن صدرزاده

/ حسين دوست صفاری/ مسعود صفاريان/ مهرنوش صفاخو/ مهدی صراف/ سهيل صديق/ ناديا

/ مظفر صفری/ رضا صفری/ جواد زاده صفری/ بهنام صفری/ سامان صفرزائی/ فاطمه صفاييان

/ طارق صلواتی/ اهللا فضل صلواتی/ يوسف خانی صفی/ يحيی صفياريان/ جواد صفوی/ اکبر صفويه

/ محمد صيادی/ سحر صنيعی/ کيوان صميمی/ سپهر صميمی/ معروف صمدی/ حميدرضا صمدی

/ نسرين طاعتيان/ مريم ضيا/ مجيد ضيايی/ فريدون ضرغامی/ اشرف علی ضرغامی/ جليل ضرابی

 طاهری/ اکبر طاهری/ طاهره طالقانی/ حسام طالقانی/ اعظم طالقانی/ نرگس طالقانی/ نجمه نيا طالب

 طاهری/ کاظم طاهری/ سيامک طاهری/ فرزانه طاهری/ بهروز طاهری/ محمد طاهری/ رئوف

/ طاهره ظهوری/ امير طيرانی/ نرگس طيبات/ سوسن طهماسبی/ مانا طلوعی/ علی طايفی/ ناصر

 عابدی/ وحيد عابدينی/ ابوالفضل عابدينی/ خورشيد عابدين/ هاشم عابدزاده/ ليال مهريزی ظهوری

 زادگان عباس/ محمود عبادی/ محسن عامری/ پريسا نژاد عالی/ مهدی عادل/ آرزو عابدينی/ هما

/ باقر عباسی/ محبوبه زاده عباسقلی/ مهران زاده عباس/ مهدی ادهز عباس/ جعفر زاده عباس/ سيدجعفر

 عربی/ مهدی عربشاهی/ رضا عرب/ صدف گستر عدل/ علی عبدی/ سعيد عبدی/ را ری عباسی

/ علی عسکری/ ثريا پناه عزيز/ حسين زاده عزت/ ميثم عروجی/ عبداهللا طلب عرفان/ محمدرضا

 عسگری/ غزاله زاده عسگری/ راحله زاده ریعسگ/ مسعود عسگرپور/ حميدرضا نژاد عسکری

/ محمدباقر علوی/ جواد عاليی/ باقر عاليی/ روئين عطوفت/  عطا عليزاده/ شيرين عبادی/ ابراهيم

/ بهروز علينژاد/ دانيال اکبری علی/ علی علوی/ بهاره علوی/ بهروز علوی/ اميرحسين علوی
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 عليمرادی/ علی نائينی عليزاده/ حسن يزادهعل/ خوشبخت عليرضا/ رضا عليجانی/ مهين بابايی علی

/ عليرضا غروی/ اصغر علی غروی/ محمدعلی عمويی/ محمود عمرانی/ محمدجعفر عمادی/ سولماز

 غفارزاده/ سعيد غفارزاده/ شاهرخ غضنفری/ اکبر غضنفری/ مسيح غروی/ ماجد غروی

 غالمی/ شهناز غالمی/ علی غفرانی/ مسعود غفاری/ مسعود نيا غفاری/ محمد غفاری/ محمدحسين

 فاضلی/ سياوش فارسی/ روشنک غياثيان/ فريده غيرت/ رامين ای غنچه/ ياور غالمی/ محمد

 پور فايض/ رضا يزدی فانی/ پروانه زاده فانی/ حميد فانی/ شيرين فاميلی/ ايراندخت فاميلی/ مصطفی

/ کاوان فتحی/ باقر بيگی حعلیفت/ فرديس فتحی/ بابک اللهی فتح/ کريم پور فتاح/ مصلح پور فتاح/ علی

 فراستخواه/ حامد فرازی/ محمد فدايی/ مهدی فخرزاده/ پويان فخرآيی/ مجتبی فتحی/ احمد فتحی

 پور فرج/ کاظم اللهی فرج/ شهال فرجاد/ خديجه اللهی فرج/ ناصر فربد/ آزاده فرامرزيها/ مقصود

 فردوسی/ پوران فرخزاد/ ميثم وزر فرخ/ فرزاد بخش فرح/ حسن آبادی فرح/ کامران فرجی/ ادريس

 فرسايی/ حسن آبادی فرح/ شهين پژوه فرزين/ غفار فرزدی/ ياسمين فرزانجو/ نازنين فرزانجو/ خليل

/ شهال فروزانفر/ آيدين فرنگی/ بهناز فرمانبر/ رضا فرصتی/ سليمی فرشيدمقدم/ محسن فرشاد/ شهال

/ سميه فريد/ نسرين فرهومند/ حسن نيا رهودیف/ فاطمه خواه فرهنگ/ فرهاد فرهادی/ ليلی فرهادپور

/ رامين سليمانی فقيه/ معصومه فضلعلی/ حسن اعلم فريد/ منوچهر فريد/ فرانک فريد/ ناصح فريدی

 فالحی/ سعيد زاده فالح/ ارسالن انصاری حجت  فالح/ بحيرا فالح/ ابوالفضل فالح/ صادق فقيرزاده

/ مجيد فيروزيان/ سامان فيروزی/ بهرام فياضی/ اصغر پور فنی/ فاطمه فنائيان/ اهللا حجت

/ موسی فيضی/ حسين فيروزی/ بهرام فياضی/ علی پور فيضی/ سعيد زاده اهللا فيض/ پورمحمود فيض

 قادری/ افشين قادری/ علی قادری/ امير قادری/ زهرا قادرپناه/ محمد مقامی قائم/ عباس الصباحی قائم

/ ميثم قاسمی/ مصطفی قاسمی/ اختر قاسمی/ مهتاب زاده قاسم/ شاهپور زاده قاسم/ کورش قادری/ عادل

 قاسميانی/ عباس قاسميان/ نجمه قاسمی/ سعيد نژاد قاسمی/ کاوه کرمانشاهی قاسمی/ ملک قاسمی

/ باقر اصلی قديری/ لقمان قديری/ سجاد قديرزاده/ حسن قديانی/ فرزانه قبايی/ بهمن قبادی/ الدين صالح

/ خسرو قشقايی/ ثريا اوياغ قزل/ مسعود نژاد قربانی/ عليرضا قراباغی/ یعل قديری/ رسول قديريان

 زاده قلی/ علی زاده قلی/ سيامک زاده قلی/ حامد زاده قلی/ الهه زاده قلی/ قاسم قشالقی/ ماهرو قشقايی

/ عبدالمجيد زاده قندی/ ويدا قنبرپور/ عبدالحسين زاده قمی/ مهدی اقدم زاده قلی/ بهنام قليان/ فريده

/ آرمين قهقايی/ مصطفی قهرمانی/ الدين نظام قهاری/ اجالل قوامی/ ناصر قوامی/ حسن شهيدی قوام

/ رحمان کارگشا/ مهرانگيز کار/ ناصر کاتوزيان/ بابک قياسی/ اهللا حجت قياسی/ اشکان قيصوندی

 ريمک/ نسيم کرمی/ مقصود کرمی/ بهنام کرامی/ حسين کتابنويس/ محمد کاظمی/ اميرحسين کاظمی

/ وحيد کريمی/ محمد کريمی/ علی کريمی/ پوران کريمی/ زهره نيا کريم/ شهال الدينی کريم/ ژرژ

/ علی کالرستقی/ افشين کشتکاری/ نوشين کشاورز/ ناهيد کشاورز/ مرسده کشاورز/ فريد کسروی
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 کميليان/ دسعي کميجانی/ فرناز کمالی/ الهه کمالی/ سجاد نژاد کلبادی/ اصغر نژاد کلبادی/ علی کاليی

/ ابوالقاسم کيا/ پروين کهزادی/ هادی زاده کهال/ آرش کوهی/ داود کوشکی/ محمد کوراوند/ ناصر

/ کوثری کامليا/ پريسا کاکايی/ فرشين نيا کاظمی/ مرتضی کاظميان/ امين نژاد کيانی/ بهناز کيانی

/ هادی زاده کحال/ فيوس کبيری/ ناهيد کبيری/ محمدصديق کبودوند/ تونيا کبودوند/ هما کاويانی

/ علی کرمی/ عليرضا کرمانی/ پارسا کرمانجيان/ مسعود کردپور/ خسرو کردپور/ علی کرباليی

/ کبری کريمی/ زهره نيا کريم/ شهال الدينی کريم/ افشين نسب کرميان/ مسعود کرمی/ محبوبه کرمی

/ سارا کماسی/ فريدون کشکولی/ نوشين کشاورز/ سيامک کريمی/ سهراب کريمی/ رئوف کريمی

/ يزدان گردان/ ندا گرجی/ منيژه گازرانی/فردين کمانگر/ فرناز کمالی/ بازرگانی الدين کمال

 گلشيری/ ميثم گلستانی/ فرانک گلستانه/ مهديه گلرو/ بيژن افرا گل/ سامان گالب/ امير گرشاسبی

/ فاطمه گوارايی/ الفضلابو گنجی/ رضا گلنراقی/ لعيا مرادی گل/ نيلوفر گلکار/ ژيال عنبر گل/ باربد

 لطيفی/ توحيد لطيفی/ رضا پور لطفی/ آرمين لطفی/ مسعود لدنی/ شهال الهيجی/ کوهيار گودرزی

 پور مالکی/ مريم مالک/ ماشاءاهللا مديحی/ جواد لگزيان/ حسين لقمانيان/ معصومه لقمانی/ نويد

/ مريم مجد/ حسين تهدیمج/ حسين مجاهد/ محمدتقی متقی/ پريچهر مبشری/ شلير مامندی/ احسان

 محجوب/ فخرالسادات پور محتشمی/ مريم محبوب/ عفت محبوب/ احسان محبوب/ احسان مجيدی

 محمدپور/ حامد محمدباقرپور/ محسن محققی/ شيرانا محلوجی/ مهدی محسنی/ فرهاد محسنی/ فرزانه

/ سياوش محمدی/ راحله محمدی/ الهام محمديان/ فرهاد محمدی/ سهيل محمدی/ احسان محمدی/ عفت

/ مهدی محمديان/ محمد اردهالی محمدی/ نوشين محمدی/ نعمت محمدی/ نرگس محمدی/ مريم محمدی

/ کتايون محمودی/ اسماعيل محمودی/ سيدعلی محمودی/ مصطفی محمودجانلو/ محمد محمودجانلو

 حمدا/ محمود مختاری/ محمد مختاری/ علی مختاری/ فرزين مخبر/ سيمين مخبر/ مريم محمودی

 مدنی/ فريد مدرسی/ اهللا روح مدرسی/ مجيد مددی/ نسرين مددی/ شبنم مددزاده/ احمد مدادی/ هما

 مرادی/ سوران مرادی/ بالل مرادويسی/ فائق مرادپور/ سعيد مدنی/ حسين مدنی/ امين مدنی/ اشکان

 ودیلنگر مرتاضی/ شمسه مراديان/ رضا اسپيلی مرادی/ صابر مرادی/ محمد چراتی مرادی/ مراد

 مسافر/ نسرين مزرعه/ سيامک مروتی/ آتنه مرکزی/ سيمين مرعشی/ بديعی مرتضی/ مرضيه

/ منصوره مسعودی/ شيوا مسعودی/ فاطمه مسجدی/ عبدالحسين مستوفی/ حميدرضا مسببيان/ مهدی

/ اکبر مشايخی/ ابوذر مشايخی/ بيژن مشاور/ رضا مسموعی/ مصطفی مسکين/ پيمان خدا مسکين

/ مرتضی مصفا/ ضيا مصباح/ اکرم مصباح/ متين مشکين/ عميد زاده مشرف/ بهروز مشايخی

/ کاوه مظفری/ محمدجواد مظفر/ پويا مطهری/ عاليه زاده مطلب/ فريد مصلحيان/ عباس مصلحی

 معصومی/ مازيار معصومی/ اکبر بيگی معصوم/ آذر خانی معصوم/ حميده معتمدی/ فاطمه معتمدآريا

/ محسن زاده مقدس/ مهران مقامی/ بابک ای مغازه/ نصير معين/ رضا یمعظم/ احمد معصومی/ ياسر
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 مقدم/ سيروس مقدم/ سولماز مقدم/ ريحان مقدم/ رضوان مقدم/ خديجه مقدم/ جيران مقدم/ آيدين مقدم

 مال/ همايون مکتبی/ علی مقيمی/ وجيهه مقدم/ مرتضی مقدم/ مارال مقدم/ فاطمه مقدم/ صديقه

/ شهرزاد پور ملک/ حميرا پور ملک/ بيژن احمدی ملک/ مهرو ماللی /ميالد مالزمی/ مصطفی

/ مجيد ملکی/ ابوذر ملکی/ علی پور ملک/ کاظم ملکی/ عمار ملکی/ سجاد ملکی/ حوری پور ملک

  /هرمز مميزی/ علی مليحی/ نسرين ملکی/ محمد ملکی

/ علی صوریمن/ حسام منصوری/ حميد منزه/ حامد منزه/ احمد منتظری/ حسين منتظرحقيقی

/ احتشامی منوچهر/ اشکان منفرد/ خسرو منصوريان/ قدرت منصوری/ محمد بروجنی منصوری

 موسوی/ بابک موسوی/ سيدرضا سعادتلو موسوی/ حسام موحدی/ حسين منيرواقفی/ ساسان منيری

 موسويان/ کاوه نيماقوامی موسوی/ ميرشريف موسوی/ محمد موسوی/ محسن موسوی/ زهرا

/ اميرمسعود موگويی/ اکبر سيدعلی خويينی موسوی/ اتابک نسب موسوی/ نسترن یموسو/ سيدحسين

 مويد/ مهدی مويدزاده/ عبداهللا مومنی/ شيرين مومنی/ محمود مومنی/ علی مومنی/ عبدالعزيز مولودی

/ بهروز زاده مهدی/ بابک زاده مهدی/ نيلوفر مهديان/ فيروزه مهاجر/ حميد مهاجر/ امين مجيد

/ مريم ميرزا/ الدين سيدسراج ميردامادی/ کيوان مهرگان/ علی مهرداد/ بهزاد مهرانی/ ضار زاده مهدی

 مينو/ محمدمهدی ميکاييلی/ ساسان ميزبان/ جادی ميرميرانی/ اهللا نعمت ميرعظيمی/ احمد ميرزايی

 ميرخانی/ناهيد ميرحاج/ فريدون ميراحمدی/ اهللا لطف ميثمی/  طاهره ميثمی/ حسام ميثاقی/ اصغر

 نادعلی/ شاهو نادری/ تينا نادری/ سعيده نادری/ محمد ميالنی/ يزدان ميرزايی/ وحيد ميرزاده/ امير

/ اسماعيل ناطقی/ هوشنگ ناصری/ فرشته  چی ناصرگيوه/ محمد دين ناروئی/ حجت نارنجی/ سيامک

 الهی نبی/ نهفرزا الهی نبی/ سيدضياالدين نبوی/ فخری نامی/ مهين نامی/ حمداهللا نامجو/ مهدی ناطقی

 عراقی نجم/ مجتبی نجفی/ يوحنا نجدی/ تارا نجداحمدی/ ارژنگ نجاريان/ حجت نجارباشی/ فريده

 نظری/ امين نظری/ شيوا نظرآهاری/ ناصر نصرالهی حسن نراقی/ اميرعباس نخعی/ منيژه

 نعمتی/ تزين زاده نعمت/ احمد زاده نعمت/ پويا الهی نعمت/ امين نظری/ مسعود فرد نظری/ محمدعلی

/ امير نکوفر/ محمود نکوروح/ اکبر علی پور نقی/ سعيد نعيمی/ محمود پور نعيم/ زبير نعمتی/ جعفر

/ اميرحسين نوربخش/ مريم نوذری/ حسينعلی نوذری/ بهرام نمازی/ رضا نگهداری/ محمدتقی نکوفر

 نوری/ سينح زاده نوری/ نويد فر نوری/ منوچهر نوربخش/ محسن نوربخش/ فخرالسادات نوربخش

/ سجاد نيکنام/ غالمرضا صفت نيک/ شيدا انجام نيک/ مرتضی نوفرستی/ عثمان نوری/ ارشيا

/ علی نيکونسبتی/ آصف مينايی نيسی/ داريوش نيماوری/ ابوالفضل نيماوری/ مجتبی نژاد نيک

 وحدتی/ سهيال وحدتی/ علی پور واعظی/ بهرام واحدی/ خلوصی واحد/ سعيد نيکويی/ حسن نيکبخت

 وفايی/ منصور وفا/ صديقه وسمقی/ رسول ورپايی/ سيمين وخشپور/ عطيه وحيدمنش/ ناصر

 بيک ولی/ فالح واليتی/ مولود نژاد وکيلی/ علی وفقی/ مصطفی اقدم وفايی/ مهدی وفايی/ محمدرضا
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/ فرهاد هادی/ هادی يزدی زاده هادی/ احمد هادوی/ مريم وهداد/ زينب وليان/ جليل بيک ولی/ باقر

/ حامد هاشمی/ وحيد هاشمی/ مرسده هاشمی/ محمد هاشمی/ فريد هاشمی/ جمال هاشمی/ مجتبی دیها

 هرويان/ سيدهاشم هدايتی/ بهاره هدايت/ حميد هداوند/ ناصر هاشمی/ علی هاشمی/ سپيده هاشمی

/ علی هنری/ محمد هنرپرور/ عليرضا هندی/ مراد همتی/ عنايت راد همايی/ عباس همايونی/ مهدی

/ حنيف يزدانی/ سحر پور يزدانی/ بهمن پرست يزدان/ فريد علی يحيايی/ بيتا ياری/ احسان مندهوش

/ ثريا يوسفی/ آتيه يوسفی/ حبيب يکتا/ ثريا يعقوبی/ سعيد نژاد يعقوب/ امير يعقوبعلی/ احمد پور يزدانی

 ياوری/ فريبا اوریي/ رحيم ياوری/ مانيا يادگاری/ حسن آرانی يوسفيان/ مريم يوسفی/ شکراهللا يوسفی

/ پروين يمينی/ ميرمحمود يگانلی/ فراز يکيتا/ محمد يعقوبی/ ابراهيم يزدی/ سلمان يزدانپناه/ محسن

      ابراهيم يونسی/ حسن اشکوری يوسفی/ رمضان يوسفی/ حمزه يوسفی

  ( 9(  شدند دار شناسنامه اسالمی جمهوری پايتخت در آار آودك هزار 10

 در آار آودآان براي شناسنامه هزار 10 صدور از تهران، شهردار گيفرهن و اجتماعي معاون

   .داد خبر پايتخت

 شرق اجتماعي و فرهنگي نهادهاي از تقدير مراسم در مطلب اين اعالم با نوريان ”ايلنا“ گزارش به

 از پس تهران شهرداري و است بهزيستي سازمان عهده به آار آودآان مسووليت: گفت تهران،

   .دهد مي تحويل بهزيستي به را ها آن آودآان، اين آوري جمع

 بستر در آودآان اين آه آن دليل به: افزود ها، پايانه در اجتماعي مددآاران استقرار به اشاره با وي

  .آنند مي شناسايي را آودآان اين تهران، شهر هاي پايانه در مددآاران نيفتند، آسيب

  

  

  

  

 :ن از شاهرودیدرخواست انجمن حمايت از حقوق کودکا

   »تکليف کودکان بازداشتی را روشن کنيد«

اهللا محمود هاشمی شاهرودی خواست که  ای از آيت انجمن حمايت از حقوق کودکان با انتشار نامه

اين انجمن  .اند را روشن کند که در حوادث پس از انتخابات دستگير و زندانی شده» کودکانی«تکليف 

در ميان » نوجوانانی«ب به آقای شاهرودی نوشته، از وجود ای که امروز شنبه خطا در نامه

به گزارش ايسنا، .شدگان حوادث اخير خبر داده که سرنوشت آنها تاکنون مشخص نشده است بازداشت

تکليف کودکان دربند را » مداخله خردمندانه«در اين نامه از رئيس قوه قضائيه خواسته شده که با 
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انجمن حمايت از حقوق کودکان همچنين برای  .روشن کند» طفالنامه دادرسی ا مطابق با آيين«

های انتخاباتی در ايران،  در جريان ناآرامی .به اين افراد، اعالم آمادگی کرده است» وکيل«معرفی 

  .اند که اطالعات دقيقی از سن آنها در اختيار نيست شده  ها نفر بازداشت صد

شدگان حوادث اخير خبر  در ميان بازداشت» جوانانینو«انجمن حمايت از حقوق کودکان، از وجود 

  که سرنوشت آنها تاکنون مشخص نشده است داده

سال در  ١٨بار است که يک انجمن حامی کودکان از بازداشت برخی نوجوانان زير  اين برای نخستين

 .شود می» دادرسی عادالنه«حوادث اخير ابراز نگرانی کرده و خواستار برخورداری اين افراد از 

ها به نقل از  هايی درباره نگهداری برخی نوجوانان کم سن و سال در برخی بازداشتگاه تر گزارش پيش

  .شاهدان عينی منتشر شده بود

گويند که در جريان حوادث ايران، بيش از دو هزار نفر بازداشت  های مدافع حقوق بشر می سازمان

   .اند که تعدادی از آنها هفته گذشته آزاد شدند شده

شدگانی هستند که گزارش شده تحت شرايط   های همچنين نگران وضعيت بازداشت اين سازمان

  .شوند نگهداری می» نامناسبی«

» های الزم استاندارد«هايی است که هفته گذشته به خاطر نداشتن  بازداشتگاه کهريزک يکی از مکان

های مدافع حقوق  تگاه با استقبال سازمانتعطيلی اين بازداش.ای تعطيل شد اهللا علی خامنه به دستور آيت

  .بشری مواجه شده است  
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   ساله در مشهد5/2مرگ مشکوک آودك 

  

بهمن مشهد، پيگيري براي بررسي علت  ٢٢ ساله در بيمارستان  ٥/٢ به دنبال مرگ مشكوك يك آودك 

  . مرگ اين دختربچه آغاز شد

وگو  هاي اجتماعي سازمان بهزيستي خراسان رضوي در گفت ر آسيبزاده، آارشناس امو هاشم مهدي

پزشك قانوني اعالم آرده است آه علت دقيق مرگ هنوز مشخص : باره توضيح داد با ايسنا در اين

، "ستايش"هايي در بدن اين کودک احتمال دارد آه  نيست، اما با توجه به عالئم موجود از جمله کبودي

  .باشدآزاري شده  قرباني آودك

 ٣٥ مادر ستايش، زن : وي با بيان اين آه ستايش شناسنامه نداشته و پدرش نيز فوت آرده است، افزود

فرزندش را تحت سرپرستي خود داشته است و اين کودک  ٢ اي است که از شوهرش جدا شده و  ساله

  . اي او بوده است از شوهر صيغه

آزاري بوده  آرد آه مرگ ستايش در اثر آودك توان اعالم هنوز قطعا نمي: زاده تصريح کرد مهدي

  .  است و منتظر دريافت نظر پزشكي قانوني هستيم
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   سال 18زندانيان زير 

سال آزاد شده اند، اما مشاهدات خبرنگاران  18در حالی که ادعا می شود تمام بازداشت شده های زير 

واده هايی که برای پی گيری به دادگاه بر اساس اين مشاهدات خان. روز خالف آن را ثابت می کند

  . ساله آنها بازداشت هستند 16يا  17انقالب می آيند عنوان می کنند که دختران و پسران 

او که از . ساله اش هيچ اطالعی ندارد 17پدر يکی از بازداشت شدگان می گويد که از وضعيت دختر 

  : يدعدم پاسخگويی مسوالن به شدت عصبانی است به روز می گو

وی . دختر من به همراه دوستانش در بهارستان بوده که به اتفاق يکی از دوستانش بازداشت شده است

چند تن از دوستان دخترم شاهد بازداشت او و دوستش بوده اند اما نام او نه در ليست : می افزايد

اين پدر که . می دهدزندان اوين است نه در ليستی که اينجا به ديوار چسبانده اند و کسی هم پاسخی ن

همچون ساير خانواده های بازداشت شدگان از عنوان کردن و انتشار نام خود وحشت دارد و می 

  : ترسد وضعيت دخترش بدتر شود می گويد

هفته گذشته پليس تهران اعالم کرد که برای پی گيری فرزندانمان به پليس امنيت نيروی انتظامی 

. ت دخترم را گرفتند و شماره تلفنی داده و گفتند پی گيری می کنيمما نيز رفتيم مشخصا. مراجعه کنيم

  . اما بعد از آن نه به تلفن پاسخ می دهند و نه ديگر به آنجا راهمان می دهند

تيرماه خبر از آمادگی نيروی انتظامی برای دادن اطالعات  24معاون پليس امنيت نيروی انتظامی 

حوادث اخير به خانواده های آنان داده و از خانواده ها  درباره سرنوشت افراد بازداشت شده در

خواسته بود که برای کسب اطالع از سرنوشت فرزندان خود به پليس امنيت نيروی انتظامی تهران 

  . بزرگ مراجعه کنند

او همچنين درباره افراديکه اموال آنها توسط پرسنل ناجا تخريب شده است گفته بود که بازرسی ناجا 

  .شکايات با متخلفان برخورد می کند با بررسی

امری که هيچ وقت تحقق نيافت و با وجود اينکه فيلم ها وعکس های منتشر شده به خوبی نشان از 

تخريب خودروها و اموال مردم توسط پگان ضد شورش دارد، اما خانواده هايی که برای گرفتن 

ه شدند که دستور داده شده به خسارت به مراکز بيمه مراجعه کرده بودند با اين جمله مواج

  .اعتراض و پی گيری اين خانواده ها تاکنون نتيجه ای نداشته است. اغتشاشگران خسارت نپردازيم
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   نوجوانان بازداشت شده در حوادث اخير را آزاد کنيد

 حمايت انجمن ، عالی حضرت گرايانه قانون نظر و قضائيه قوه جايگاه به توجه با احترام؛ و سالم با

 در ها شنيده طبق که نوجوانانی کليه نامشخص شرايط از را خود عميق نگرانی کودکان حقوق از

 بازداشتگاه بر حاکم فضای متاسفانه. دارد می اعالم دارند قرار اخير وقايع شدگان داشت باز ميان

  نمايد می تهديد را آنان آينده و زندگی و گذارد می نوجوانان روان و روح بر ناپذيری جبران تاثير

 حقوق رعايت با ارتباط در جنابعالی نگرانی و مداری ،قانون حساسيت به توجه با گذشته سال ده در

 با که جنابعالی خدمت پايانی های روز به عنايت و کودک حقوق نامه پيمان مفاد و سال 18 زير افراد

 ، بند در کودکان تکليف تعيين و خردمندانه مداخله نيازمند همچنان ، گشته مقارن فعلی خطير شرايط

 منظور به کودکان حقوق از حمايت انجمن راستا همين در.  هستيم اطفال دادرسی نامه آيين با مطابق

 می اعالم وکيل گذاشتن اختيار در برای را خود آمادگی ، عادالنه دادرسی از افراد اين برخورداری

  . دارد

 خانواده رهانيدن بر عالوه عالی حضرت هنگام به ميانداری و دستور واسطه به که است اميد پايان در

 با.   شود داشته بر کودک حقوق نامه مفادپيمان رعايت و عدالت تحقق سوی به ،گامی پريشانی از ها

       کودکان حقوق از حمايت انجمن فراوان سپاس
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   ساله با ضربات باتوم مزدوران رژيم 12مرگ کودک 

  
ليرضا همراه با پدرش براي شرآت در چهلم شهداي سرآوب اخير به بهشت ندا پنجشنبه گذشته ع

رفته بودن در هنگام بازگشت لحظه اي دست عليرضا از دست پدرش جدا مي شود ، در اين هنگام 

دست او از زندگي آوتاه مي شود عليرضا بر اثر اصابت ضربه ي باتوم آه به سرش خورد دچار 

  سال سن داشت 12دت رسيد روحش شاد عليرضا فقط خونريزي مغزي شد و به شها

  .روز باالخره ديروز توانستند جنازه او را از پزشك قانوني تحويل بگيرند 4خانواده عليرضا بعد از . 
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   گزارش تکان دهنده از ازدواج و طالق کودکان در ايران

  
است که يکی از بزرگترين زمينه های ازدواج کودکان درتعريف همان ازدواج اجباری و زودهنگام 

مقوله کودکی يکی از مهمترين مسائلی است که می    .بروز مسائل مختلف انسانی و اجتماعی است

 توان گفت به تعبيری موقله حقوق بشر برای امروز و اينده است

عاش اين کودکان پس از ازدواج بايد مسئوليتهايی همچون خانه داری و تربيت فرزندان و تأمين م

  .خانواده را به عهده گيرند و در سنين پايين به بازار کار کشيده می شوند 

  .سازمان ملی جوانان در گزارشی به وضعيت ازدواج و طالق در سنين مختلف پرداخت

سال در کشور  14تا  10دختر و پسر بين  383هزار و  62به گزارش خبرنگار اجتماعی جهان 

  .وجود دارند که ازدواج کرده اند
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نفر  90هزار و  43و تعداد دختران متاهل  293هزار و  19بر اساس اين گزارش تعداد پسران متاهل 

  .می باشد

سال  14تا  10دختر  459هزار و  2نفر پسر و  701هزار  2همچنين در اين گزارش امده است که 

روند افزايشی به  اين گزارش تاکيد می کند ميزان طالق در اين سن. وجود دارند که طالق گرفته اند

  .خود گرفته است

ازدواج کودکان درتعريف همان ازدواج اجباری و زودهنگام است که يکی از بزرگترين زمينه های 

سال با خواست  15- 10اغلب اين کودکان در سنين . بروز مسائل مختلف انسانی و اجتماعی است

  .خود يا به اجبار تن به ازدواج می دهند

سال بوده اند که از اين بين بيشتر  19تا  10در صد از کل جمعيت در سن  27،  75در ايران در سال 

قربانيان اصلی اين ازدواج ها اغلب دختران هستند که . در صد حداقل يکبار ازدواج کرده اند  5از 

  .در سنين پايين مجبور به ازدواج می شوند 

ری و تربيت فرزندان و تأمين معاش اين کودکان پس از ازدواج بايد مسئوليتهايی همچون خانه دا

  .خانواده را به عهده گيرند و در سنين پايين به بازار کار کشيده می شوند

  

  

  

  

  

   خودسوزی دو دختر نوجوان در مريوان

ساله، فرزند حسين و  15" مهری تاتارچه"بنابر گزارشات دريافتی، دو دختر نوجوان به نامهای 

ون، هر دو مجرد و ساکن روستای سورکول از توابع شهرستان ساله فرزند اه 17" غزاله سبحانی"

  . مريوان پس از بروز اختالفات خانوادگی دست به خودسوزی زدند

به گفته منابع محلی، عليرغم اقدامات پزشکی، هر دو دختر نوجوان به دليل شدت جراحات وارده جان 

  . خود را از دست دادند
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   خانوادهتيراندازی نيروی انتظامی به يک 

مريوان به " ژاورو"مردادماه سال جاری، ماموران نيروی انتظامی در ناحيه  22روز گذشته مورخ 

  .روی يک خانواده آتش گشودند

اتومبيل خانواده مورد اشاره که از نوع استيشن بود مورد تيراندازی نيروهای ناجا قرار گرفت و طی 

با اصابت گلوله شديدًا " مژده نادريان"و " نا اليیعي" "سعدت اليی"اين حادثه سه خانم به نامهای 

که شاهد درگيری و خونريزی بود " تينا محمدی"همچنين کودک نه ساله ای به نام زخمی شدند 

  . دچار آسيب روانی شده و در وضعيت روحی نامناسبی به سر می برد

ر اثر اشتباه شناسايی باشد، الزم به ذکر است نيروهای انتظامی پس از اقدام فوق که احتمال می رود ب

سرانجام زخميان توسط بخشدار منطقه که به صورت . بدون رسيدگی به زخميان محل را ترک کردند

  . تصادفی در حال عبور از محل مورد اشاره بود به بيمارستان بوعلی مريوان منتقل شدند

27/05/1388  

  

  

  

   خودکشی مادر و فرزند در کامياران

نا بر گزارش دريافتی، مادر و فرزندی در منطقه کامياران جان خود را به دليل ب: خبرگزاری هرانا 

  .اقدام به خودکشی از دست دادند

ساله خود به دليل فقر و مشکالت اقتصادی با پريدن  16فاطمه قربانی به همراه ميالد ابراهيمی فرزند 

م تالش شاهدان دذ طی اين اقدام به داخل سد گاوشان شهر کامياران اقدام به خودکشی کردند که عليرغ

  .جان خود را از دست دادند

الزم به ذکر است آمار خودکشی با داليل مشترک در مناطق کردنشين در طی سه ماهه اخير رشد 

  .  نگران کننده ای داشته است
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  زيستی و شهرداری آزار و اذيت و کتک زدن کودکان کار در به

 و خيابان در کودکان اين به هتاکی و زدن کتک و بعثت و ياسر کزمرا در کار کودکان با بدرفتاری

  .شود می انجام کار کودکان مورد در که است بدرفتاری از هايی نمونه مترو مانند عمومی های محيط

 و معيشتی مشکالت دليل به آنها از بسياری که کودکان اين نيوز جهان اجتماعی خبرنگار گزارش به

 در حتی و ها اتوبوس مترو، مانند هايی محيط در هستند پست کارهای جامان به مجبور خانوادگی

  .گيرند می قرار شهرداری دستفروشان آوری جمع ويژه ماموران شتم و ضرب مورد جيابان

 تعطيلی با همزمان و تابستان داغ و بلند روزهای در که کار کودکان جهان، خبرنگار عينی گزارش به

 شهرداری ويژه ماموران و عابران برخی سوی از شوند می يافت وفور به شهر سطح در مدارس

 بعثت و ياسر مانند مراکزی به دستگيری هربار با کودکان اين. گيرند می قرار شتم و ضرب مورد

 آنها از بسياری گفته به و نيستند امان در آسيب از نيز زمان همين در گفت توان می و شوند می منتقل

 قرار نيز مراکز اين ناظران لطفی کم و مهری بی مورد خانواده به بازگشت و تعهد دادن برای بعضا

  .گيرند می

 و بدرفتاری عوامل با قاطعانه برخورد از تهران استان بهزيستی سازمان رييس که درحاليست اين

  .دهد می خبر کار کودکان شتم و ضرب

 مراکز در را بدرفتاری و زيکیفي تنبيه هرگونه وقوع جهان خبرنگار با گو و گفت در رستمی ظاهر

 نظارت برای ناظرانی دارای خانواده شبه و بهزيستی مراکز تمامی: گفت و کرده تکذيب سازمان اين

  .هستند کودکان اين بر اعمال و رفتار بر

 مجازات و تحقيق مورد شدت به کودکان اين با بدرفتاری هرگونه عوامل: داشت اظهار ادامه در وی

  .تگرف خواهند قرار

 با غيرانسانی رفتارهای تکرار و انجام از جلوگيری برای: داشت اظهار بهزيستی سازمان رييس

    .شود حاصل تماس بهزيستی سازمان با سريعا رفتارها اين مشاهده صورت در کار، کودکان

  (20( عادالنه دادرسی از سال ١٨ زير افراد برخورداری برای درخواست

 قوه رئيس شاهرودی، هاشمی اهللا آيت به خطاب ای نامه در گذشته شنبه کودکان، حقوق از دفاع انجمن

 اند شده بازداشت ايران جمهوری رياست انتخابات از پس وقايع در که نوجوانانی شرايط از قضاييه،

  .کرد نگرانی ابراز
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 يت،حساس به توجه با گذشته سال ١٠ در«: است آمده شاهرودی هاشمی اهللا آيت به خطاب نامه اين در

 نامه پيمان مفاد و سال ١٨ زير افراد حقوق رعايت با ارتباط در جنابعالی نگرانی و مداری قانون

 گشته، مقارن فعلی خطير شرايط با که جنابعالی خدمت پايانی روزهای به عنايت با و کودک حقوق

 اطفال دادرسی نامه آيين با مطابق دربند کودکان تکليف تعيين و خردمندانه مداخله نيازمند همچنان

  «.هستيم

 از شده بازداشت سال ١٨ زير افراد برخورداری« منظور به همچنين کودکان حقوق از دفاع انجمن

  .بگذارد آنها اختيار در وکيل که است کرده آمادگی ابراز »عادالنه دادرسی

 گرفت خواهد کناره خود سمت از مردادماه ٢۵ در ديگر روز ١٠ از کمتر شاهرودی هاشمی اهللا آيت

  .شد خواهد مشخص او جانشين و

 قوانين در موجود مواد به اشاره با فردا راديو با وگو گفت در تهران، در حقوقدان پورفاضل، گيتی

 صغير جور دو ايران داخلی قانون در«: گويد می درايران کيفری مسئوليت سن از اسالمی جمهوری

 محسوب مميز صغير سال ١٨ زير و ١۴ باالی افراد. غيرمميز صغير و مميز صغير داريم؛

 برای بلوغ سن متأسفانه و پذيرفته کيفری مسئوليت عنوان به را بلوغ سن ايران قوانين اما. شوند می

 بتواند فرد که نيست سنی اين معتقديم ما و است تمام سال ١۵ پسران برای و تمام سال ٩ دختران

  «.باشد داشته کيفری مسئوليت پذيرش

 اين بايد معتقديم که هاست سال و ايم شده وگو گفت وارد قضاييه قوه با ما که هاست سال«: افزايد می وی

 کنون تا متأسفانه ولی کنيم، جايگزين قانون در کيفری مسئوليت برای را واقعی سن و شود عوض سن

  «.بپذيرد هم را آن مفاد بايد پس پذيرفته، را کودک حقوق کنوانسيون ايران. نگرفتيم ای نتيجه

 را نژاد احمدی محمود کشور وزارت که ايران در جمهوری رياست انتخابات نتايج اعالم دنبال به

 گرفته ناديده آنها رأی بودند معتقد که نتيجه اين به معترضان از ای گسترده موج کرد، اعالم آن پيروز

  .دادند نشان را خود مخالفت ايران شهرهای ساير و تهران های خيابان در تجمع با است شده

 لباس پليس، نيروهای انتظامی، نيروی برخورد با ها خيابان در انتخابات به معترضان تجمع

  .شدند منتقل زندان به و بازداشت زيادی عده آن دنبال به و بود همراه بسيج و ها شخصی

 از پس رويدادهای در که بود کرده اعالم پيشتر انتظامی، نيروی فرمانده مقدم، احمدی اسماعيل

 از يک هيچ در. شدند بازداشت ناجا نيروهای توسط تنها نفر هزار از بيش خردادماه ٢٢ نتخاباتا

  .     است نشده سال ١٨ زير شدگان بازداشت احتمالی تعداد به ای اشاره رسمی های گزارش
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   وضعيت دردآور صدها هزار کودک بی پناه در ايران

  .هزار نفر آنان بدون حامي هستند 150شناسايي شده در کشور هزار يتيم  350از : واحد مرکزي خبر

سرپرست کميته امداد امام خميني در مراسم معارفه مديرکل کميته امداد امام خميني چهارمحال و 

سوم ايتام کشور داراي حامي هستند افزود در طرح اکرام ايتام در  2بختياري با اشاره به اينکه تنها 

  .    هيچ يتيمي بدون حامي نباشد ماه رمضان تالش مي شود

  

  

  

  

  

   هستند آموزان مبتال به ناهنجاريهای قامتی درصد دانش  64

سرپرست اداره آل تربيت بدني آموزش و پرورش ميانگين ناهنجاري اسکلتي و قامتي در بين 

 .اعالم آرد» درصد 64«آموزان را بر اساس يك پژوهش  دانش

هاي مختلف، به دليل فقدان تحرك  هاي پژوهش طبق يافته: افزود رضا رفيعاني در گفتگو با ايسنا ،

  .آموزان دختر بيش از پسران است هاي قامتي در ميان دانش الزم ناهنجاري 

آل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اين آه به دليل آمبود فضاي  سرپرست اداره

زان شهري بيش از دانش آموزان روستايي است، تحرك ، ناهنجاريهاي اسکلتي و قامتي در دانش آمو

پشت «، »شانه نامتقارن«، »سر به جلو«آموزان را تحت عناويني چون  انواع ناهنجاري قامتي دانش 

آف «، »زانوي پرانتزي«، »زانوي ضربدري«، »پشت صاف«، »پشت گود«، »پشت گرد«، »آج
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پرورش و بهداشت بايد هر  و   آموزش هاي وزارتخانه: عنوان و تاآيد آرد» شست آج«و » پاي صاف

  .اي بينديشند آموزان چاره هاي قامتي دانش تر براي پيشگيري از ناهنجاري چه سريع

هاي قامتي تأثيرگذار باشد را نيز آمبود  تواند در ناهنجاري رفيعاني يكي ديگر از عواملي آه مي

وجود مربيان متخصص در : شدوپرورش نام برد و يادآور  بدني در آموزش مربيان متخصص تربيت

آموزان را در پي داشته باشد،  هاي قامتي دانش تواند آاهش درصد ناهنجاري آموزش و پرورش مي

هاي حرآات  آموزان را به آلنيك ها را بموقع شناسايي آنند و دانش زيرا اگر مربيان اين ناهنجاري

آموزان  ها را در دانش اين ناهنجاريتوان  اصالحي و مراآز تربيت بدني و تندرستي ارجاع دهند، مي

هزار معلم ورزش در مدارس در شرايط فعلي خبر داد و با بيان 12وي همچنين از آمبود . آنترل آرد

هزار معلم تربيت بدني در سه مقطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطه فعاليت  21اين آه در حال حاضر 

شدن زنگ ورزش در مقاطع راهنمايي و متوسطه  اگر بنا بود آه ما قانون سه ساعته: آنند، گفت مي

رسيد و اگر بنا بود اين موضوع در هر سه  هزار نفر مي 19آرديم، اين تعداد به  را اجرايي مي

  . گذشت هزار نفر هم مي 29مقطعي تحصيلي لحاظ شود، اين آمبود از مرز 
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   ساله در زندان 15ا نوجوان گزارش تکان دهنده تايمز از تجاوز به رض

تايمز انگليس با همکاری عفو بين الملل و منابع معتبر خود گزارش کاملی از تجاوز به بازشدگان را 

ساله ای است که در مرکز ايران، در يک  15در اين گزارش آمده رضا نوجوان . فاش ساخته است

  . د کشی داردخانه امن پناه گرفته است اما به تائيد پزشک معالج، قصد خو

وی به همراه عده ای نوجوان هم سن و سال خود که حتی هنوز به سن رای دادن هم نرسيده اند در 

مجله . تجمعی دستگير شده و در زندان بارها مورد تجاوز وحشيانه و تحقير جنسی قرار گرفته اند

ند که جمهوری اسالمی تايمز تحقيرهای جنسی عليه اين زندانيان را معادل و يا بدتر از آنچه می دا

  . ايران اياالت متحده را برای ارتکاب آن در زندان ابوغريب مالمت نموده است

اين نوجوان که نام وی، محل اقامت و نام پزشک معالج وی نزد تايمز محفوظ است می گويد در روز 

و يکی او را به  سه نفر لباس شخصی به وی حمله کرده اند) سپاه يا بسيج(اول در بازداشتگاه نامعلوم 

زور نگه داشته، يکی رويش نشسته و ديگری روی وی ادرار نموده و سپس به طرز وحشيانه ای به 
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بارها مورد تجاوز قرار گرفته است، ) روز 20حدود (وی در طول مدت زندان . وی تجاوز کرده اند

زندان سر به زمين رضا برای خودکشی در . حتی پس از انتقال به بازداشتگاه رسمی نيروی انتظامی

  . کوبيده است

او شاهد تجاوز به چندين نفر ديگر نيز بوده و به شهادت پزشک معالج و تائيد نماينده عفو بين الملل 

در ايران، ادعاهای رضا مبنی بر تجاوز، جراحات جسمی، آسيبهای روحی و تحقيرهای جنسی با 

  . واقعيات منطبق می باشد

  . فشاگر تجاوز به زندانيان دربند می باشدرضا شاهد زندۀ مهدی کروبی، ا

تجاوز کنندگان به رضا مرتبا می گفته اند اين کارها را در راه خدا انجام می دهيم و سزای معترضين 

  . به نظام اسالمی همين است

گويا صورت وی را در مدفوع فرو کرده اند و در اعتراض به تجاوز، بازجوی وی دوباره به او 

نيز نموده " عمل جنسی با يکديگر"رضا می گويد زندانيان نوجوان را مجبور به . تجاوز نموده است

  ". پاک می شويد"اند و گفته اند با اين عمل 

ميليون تومان در دادگاه انقالب و با سپردن تعهد مبنی بر  70در نهايت رضا با وثيقه ای در حدود 

در بيمارستان، نوجوان شانزده ساله . ستعدم افشاگری در مورد اين رفتارهای وحشيانه آزاد شده ا

شخصيتهای . ديگری که از وی به عنوان سردسته نام برده شده در اثر شدت جراحات به شهادت رسيد

اين گزارش با بيان اين واقعيات جان خود را به خطر انداخته و خانواده رضا قصد خروج از کشور 

   .دارند
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   بانه ای به زاهدان ساله 17تبعيد يک شهروند

شعبه اول دادگاه انقالب شهرستان بانه يک نوجوان بانه ای به نام زانا حقيانی به زاهدان تبعيد :بانه

  .کرد

 20ساله بانه ای که پيشتر با وثيقه  17زانا حقيانی نوجوان :خبرگزاری ديدبان حقوق بشر کردستان

ل دلدگاه انقالب شهرستان بانه به اتهام اقدام عليه ميليون تومانی از زندان آزاد شده بود توسط شعبه او

  .ديدم گروامنيت ملی به دو سال تبعيد آزاد در شهرستان زاهدان محک

  

  

  

  

  

  

  

 

ميليون کودک  با دارا بودن سن الزم، در مدرسه حضور  3تا  5/1

   ندارند

سال تمام ممنوع  15از تر   قانون کار جمهوري اسالمي ايران به کار گماردن افراد کم 79مطابق ماده 

نامه جهاني حقوق کودک که ايران نيز از امضاءکنندگان آن است     پيمان 32است و نيز طبق بند ماده 

کشي اقتصادي و انجام هر گونه   بايد حقوق کودک را براي برخورداري از حمايت در برابر بهره

و به سالمتي يا رشد جسماني، بار باشد، خللي در تحصيلش وارد آورد   کاري که ممکن است زيان

  ."ذهني، اخالقي او آسيب برساند به رسميت بشناسد
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  : با بيان اين مطلب گفت" ايلنا"وگو با   شناس در گفت  سعيد مدني، جامعه

کار کودک به طور اساسي داراي چند ويژگي است و بر آن اساس از کار بزرگساالن تفکيک شده و 

گيرد که عبارتند از؛ کارهايي که به لحاظ رواني، جسماني،   مياز آن زاويه نيز مورد نقد قرار 

زا باشد و تناسبي ميان نوع کار و سن کودک وجود نداشته باشد و نيز   اجتماعي خطرناک و آسيب

کاري که مانع تحصيل کودک شود؛ به اين معني که کار مانع از حضور در مدرسه شود و يا به دليل 

  .ها وجود نباشد و کودک از اين زاويه متضرر شود  براي مرور درسهاي سنگين، فرصتي   فعاليت

هاي گوناگون مورد بحث قرار گرفته و به طور مشخص در   کار کودک از زاويه: وي افزود

کشور عضو کنوانسيون نيز آن را تائيد  168کنوانسيون حقوق کودک مورد توجه قرار گرفته است و 

  .اند  کرده

کند که به منظور جلوگيري از ضررهاي   نامه تاکيد مي  اين پيمان 32د دو ماده بن: مدني در ادامه گفت

اي از سوي کشورها صورت بگيرد، همچون حداقل سن براي   کار کودکان الزم است اقدامات ويژه

اند مقررات   همچنين نکته دوم اينجاست که کشورها متعهد شده. انجام برخي از کارها از سوي کودکان

  .شود  مي... اي کار کودکان در نظر بگيرند که شامل ساعات کار، شرايط شغل و مناسبي بر

هاي مناسب براي افرادي   تعهد سوم کشورها از جمله ايران وضع مجازات: شناس تاکيد کرد  اين جامعه

  .کنند  است که کودکان را وادار به انجام کار مي

ساله  14درصد کودکان ايراني بين شش تا  1/3آمارهاي رسمي بيانگر اين موضوع است که حدود "

درصد  2/4به کار اشتغال دارند که اين رقم در مناطق شهري پنج درصد و در مناطق روستايي به 

  ."رسد  مي

  : شناس گفت  اين جامعه

ساله مشغول به کارند  14تا  10هاي سالنامه آمار تائيد شده که برخالف قانون کار کودکان   در گزارش

  .ساله نيز رو به افزايش است 18تا  14ور تعداد کودکان کار ط  و همين

هاي خانوادگي را بدون   قانون کار ايران کودکان اجازه فعاليت در کارگاه 188مطابق ماده : وي افزود

  .رعايت سن کار دارا هستند

ي قانون کار به صراحت بيان شده است که چنانچه کار 84از سوي ديگر در ماده    :مدني افزود

با وجود اين موارد ياد شده، . ممنوع است, سالمت و اخالق کودکان را در معرض تهديد قرار بدهد

متاسفانه بخش قابل توجهي از جمعيت کودکان به کار مشغول هستند که تنها آمار برخي از اين 

  .ها وجود دارد و بخش قابل توجهي از آن وجود ندارد  کودکان در سرشماري

اين فزوني : ها است، اظهار داشت  اينکه تعداد کودکان پسر شاغل بيش از دختربچه مدني با اشاره به

ها در خانه به کار بدون دستمزد مشغول هستند همچون   آمار به اين علت است که اغلب دختربچه
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و به همين دليل کم تر .دهند  روستاها که بخش قابل توجهي از کارگران قاليباف را دختران تشکيل مي

  .گيرند  توجه قرار ميمورد 

  هاي خود هستند  آور خانواده  کودکان کار نان

ترين عامل به وجود آمدن کودکان کار، فقر است و بر اساس   اولين و مهم  :شناس گفت  اين جامعه

کنند   ها را تامين مي  درصد از منابع مورد نياز خانواده 37تا  34گزارش سازمان جهاني کار کودکان، 

  .هايشان بسيار حياتي است  براي خانواده و کار آنان

ها و   اين نکته را نيز بايد در نظر گرفت که فقر تنها عامل نيست؛ بلکه فرهنگ: مدني تاکيد کرد

  .کند  باورهاي نادرست موجود نيز زمينه اشتغال کودکان را فراهم مي

ها   کرده که پسر بچه  مي تصوري که در گذشته در روستاها وجود داشته است حکم  :وي در ادامه گفت

کنند   هنوز هم برخي از منابع فرهنگي اين موضوع را تائيد مي. پاي پدران در مزارع کار کنند  بايد پابه

  .ديني به والدين دارند که از طريق کار کردن بايد آن را ادا کنند, که کودکان

  تا سه ميليون کودک در سن مدرسه در مدارس حضور ندارند 1.5

مساله ديگري که در ايران مطرح است و تا حد زيادي مورد تاکيد قرار گرفته : صريح کردمدني ت

هاي   است در دسترس نبودن امکانات تحصيلي برخي کودکان از ابتدا و يا افت تحصيلي و ريزش بچه

  .هاي باال است  در سن مدرسه در رده

ر سن مدرسه در مدارس حضور تا سه ميليون کودک د 5/1بر اساس آمارهاي موجود   :وي افزود

  .مانند  شوند و از ادامه تحصيل باز مي  ندارند و جذب بازار کار مي

از يک زاويه ديگر علت کار کودکان تمايل کارفرماست؛ زيرا : شناس در ادامه گفت  اين جامعه

فاده کنند و برخي کارفرمايان تمايل دارند از کودکان سوءاست. کنند  تري دريافت مي  کودکان دستمزد کم

  .تري استخدام کنند  آنان را با مبالغ کم

  وزارت کار جلوي کار کودکان را بگيرد

اين مساله نيز همچون ديگر مسائل اجتماعي کم و : وي با اشاره به وضعيت کار کودکان تصريح کرد

جدي به عمل  کدام از آنان اقدام  بيش بالتکليف باقي مانده و با وجود متوليان متعدد بايد گفت که هيچ

  .آورند  نمي

ترين نهادي است که بايد از کار کودکان ممانعت   ترين و اصلي  وزارت کار جدي: مدني در ادامه گفت

پس از وزارت کار نيز الزمست . به عمل آورد اما به طور دائم شاهد افزايش آمار اين کودکان هستيم

  .قير از کار کودکان جلوگيري کندهاي ف  سازمان بهزيستي با تحت پوشش قرار دادن خانواده

اغلب : دان و وکيل دادگستري نيز در ابن رابطه اظهار داشت  ، فريده غيرت حقوق"ايلنا" به گزارش

اين . کودکان کار متعلق به زنان و مردان افغان هستند و يا مليتي خارج از ايران را دارا هستند
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هيچ توجهي به وضعيت تحصيلي اين کودکان به هاي قانوني الزم را دارا نيستند و   کودکان حمايت

  .آيد  عمل نمي

اين کودکان با حداقل امکانات امرار : وي با اشاره به وضعيت معيشتي اين کودکان تصريح کرد

هاي اخالقي و جسماني نيز   کنند و در معرض خطرهاي بسيار قرار دارند و از نظر آسيب  معاش مي

  .انتظار داشت نسل آينده، نسل مطلوبي باشدشوند، در نتيجه نبايد   تهديد مي

افزايش آمار طالق و مبتاليان به اعتياد که گريبانگير بسياري از : دان در ادامه گفت  اين حقوق

شود معضالتي هستند که منجر به طالق زوجين و به وجود آمدن   ها در سطوح پايين مي  خانواده

  .شود  هزاران ناهنجاري ديگر مي

هاي حمايت از کودکان کار وظيفه حمايت از اين   بهزيستي و انجمن: گستري تصريح کرداين وکيل داد

ها پاسخگوي عده زياد کودکان کار نيست، زيرا بسياري از اين   افراد را برعهده دارند اما اين ارگان

تياد گذرانند و حتي به دام اع  ها و فضاهاي بسيار بد به صورت گروهي روزگار مي  کودکان در آلونک

  .شوند  نيز کشيده مي
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    بهزيستی استان انگيزه ای برای سامان دهی کودکان خيابانی ندارد

بهزيستی : امنيتی استانداری تهران در اولين جلسه ستاد ساماندهی کودکان خيابانی گفت-معاون سياسی

بانی ندارد، بلکه انگيزه ای نيز برای استان تهران نه تنها توان کافی برای سامان دهی کودکان خيا

  . پيگيری مسأله ندارد

  : به گزارش ايسنا، عبداهللا روشن افزود

با وجود آن که بيشترين مسووليت سامان دهی کودکان خيابانی با بهزيستی استان تهران است، ولی 

وی به آمادگی و  .آنان از حضور در اولين جلسه ستاد سامان دهی کودکان خيابانی نيز سرباز زده اند

: پيگيری مداوم ديگر دستگاه های اجرايی و انتظامی در اين خصوص اشاره و تصريح کرد

روزه کودکان خيابانی و  21شهرداری تهران آمادگی خود را برای جذب، شناسايی و نگهداری موقت 

  . تأمين مراکز نگهداری موقت اعالم کرده است

بهزيستی استان تهران را در اولين جلسه ستاد سامان عدم حضور مديرکل : روشن خاطرنشان کرد

امنيتی استانداری تهران طرح سامان دهی -معاون سياسی. دهی کودکان خيابانی پيگيری خواهيم کرد

کودکان خيابانی را اولين مرحله از طرح جامع سامان دهی آسيب ديگان اجتماعی استان تهران خواند 

ياسر و مرکز شوش کودکان خيابانی جمع آوری شده از سوی  هم اکنون در دو مرکز: و يادآور شد

  .گشت های شهرداری تهران ونيروی انتظامی اسکان داده ميشوند

با اين وجود، بهزيستی استان تهران نميتواند به دليل عدم توان مالی کافی از اين : روشن ادامه داد

خيابانی آسيب پذيرترين اقشار جامعه  وی با بيان اين که کودکان.امکانات به شکل کامل استفاده کند

برخی از اين کودکان : اند، چرا که توان دفاع از خود را در برابر مشکالت اجتماعی ندارند، افزود

مورد سوء استفاده های مختلف قرار دارند و اگر هرچه زودتر طرح سامان دهی اجرا نشود ممکن 

  روزنامه آفتاب : منبع>.است به سمت گروه های بزه کار اجتماعی سوق يابند
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   اجتماعی دغدغه ای که هنوز به بحران تبديل نشده است یآسيب ها

  
مدير کل آسيب اجتماعی سازمان بهزيستی آقای موسوی همچنين در ادامه گزارش خود به آمار 

درصد از کودکان کار و خيابان وارد شده به مراکز ساماندهی اين کودکان در بهزيستی  98جنسيت 

درصد اين کودکان را اتباع بيگانه تشکيل می دادند که 26:ر و مابقی را دختر خواند و بيان کردرا پس

ساماندهی کودکان کار خارجی بی هويت از عمده مشکالت بهزيستی در ارائه خدمات به آنها به شمار 

کارت چرا که براساس قوانين بهزيستی مجاز به ارائه خدمات به کودکانی استکه دارای  و می رود

بنابراين برای رفع .هويت هستند چرا که در صورت بروز اتفاقی برای آنان،مقصر شناخته می شود

  .اين مشکل دستگاه های مربوطه بايد وارد عمل شوند

درصد اعالم و اضافه 80موسوی چلک درصد کودکان خارجی بی هويت در برخی استان ها را تا 

کاری در راستای ساماندهی اين کودکان بينديشد تا مداخالت دفتر امور اتباع بيگانه بايد ساز و  :کرد

  .بهتر صورت گيرد
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درصد آنها پس از مداخالت 76بدسرپرست هستند که  درصد کودکان کار و خيابان، 4/85به گفته وی

  .درصد نيز فرصت اشتغال ايجادشده است 18بهزيستی به خانواده ارجاع داده شده اند و برای 

آسيب ديدگان اجتماعی سياست سال جاری بهزيستی را توانمندسازی کودکان کار مدير کل دفتر امور 

طرحی در اين رابطه تدوين و به شورای اجتماعی کشور :و خيابان ناميده و در اين باره توضيح داد

هزار کودک به مراکز حاکی است نمی توان مانع کار اين 10ارسال شده چرا که چرخه ورود ساالنه 

می توان با تدوين طرحی قانونمند عالوه بر اشتغال زايی برای آنها،امکانات ديگری کودکان شد،لذا

  .را به اين کودکان عرضه کرد.... چون ارائه غذا،حمام ،آموزش 

هزار  11نفر از مجموع کودکان کار و خيابان پذيرش شده در مراکز بهزيستی را دختر و 212وی 

نفر از اين کودکان ايرانی و بيش از 900هزار و 8از بيش :نفر را پسر معرفی و اظهار کرد 863و

  .نفر نيز از اتباع ساير کشورها بودند 13هزار نفر افغانی،3

  

  

  

  کودکان خيابانی فعال در خيابان ها بمانند

 به ای بودجه ارائه بدون شهرداری توسط خيابانی کودکان ساماندهی

 که است کشور اجتماعی شورای جلسه آخرين ی سازمان،مصوبه اين

 بی اظهار آن جزييات کشور،از وزارت شهر،مسئوالن شورای اعضای

 شهرداری فرهنگی و اجتماعی معاون نوريان احمد. کنند می اطالعی

 اين جزييات جريان در معاونت اين که کرد اعالم مورد اين تهران،در

 .است شده مطلع آن از تازگی به ها رسانه مانند و نبوده مصوبه

 جلسه از بعد به را موافقی يا مخالف نظر اظهار گونه هر دليل همين به

 مسئوالن ميان زودی به است قرر وی گفته به که کند می موکول ای

 .شود تشکيل بهزيستی سازمان و کشور وزارت و شهرداری
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 هم،اين تهران شهر شورای اجتماعی کميسيون طاليی،عضو مرتضی

 محض به دهد می قول و داند نمی خودش کميسيون با مرتبط را مسئله

 شهر،اظهار شورای دانشجو،سخنگوی خسرو.بدهد خبر ما به اطالع

 شورا فرهنگی کمسيون اعضای با کند می توصيه و کرده اطالعی بی

 پيشنهاد کشورکه وزارت مسئوالن رفت می انتظار اما. بگيريم تماس

 دفتر.دهند توضيح آن جزييات اند،درباره بوده طرح اين دهنده

 باره اين در او که کرد کشور،اعالم وزارت اجتماعی عاونايوبی،م

 با هم کشور اجتماعی شورای دبيرخانه مدير صبور.نميدهد نظری

 شده،از مطرح آن کليات فقط فعال و است خام طرح که اين به اشاره

 در مجددا موضوع اين هفته اين آخر داد،تا خبر ان مجدد بررسی

 تا است صالح به نابراينشود،ب می شهربررسی اجتماعی شورای

 کنون تا. نکنيم نظر اظهار آن درباره است، نشده جدی طرح که زمانی

  .شود بررسی بايد که شده ارائه پيشنهادی فقط
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با توجه به امکانات،توان :شهرداری ساماندهی اين کودکان کار را به عهده گرفته،اعالم کرده است

ری دارد مسئوليت ساماندهی کودکان خيابانی را در اجرايی و منابع مالی قابل توجهی که شهردا

تهران به عهده بگيرد اما اين کار بايد زير نظر سازمان بهزيستی و براساس سياست های ابالغی اين 

 .سازمان باشد

به عبارتی اواخر هفته گذشته در حالی که مطبوعات در تعيطالت آخر هفته بسر می بردند معاون 

از مصوبه ای خبر داد که براساس آن شهرداری متولی ساماندهی کودکان  اجتماعی سازمان بهزيستی

خيابانی می شود اما در مقابل تمام هزينه های اجرای طرح برعهده شهرداری است و آنها بودجه اين 

 .وظيفه را صرف نظارت می کنند

راابزار بی حال سوال اين جاست که اگر چنين مصوبه ای وجود دارد چرا مسئوالن دخيل در اين ام

اطالعی کرده و حتی صبوری مدير دبيرخانه شورای اجتماعی کشور اعالم می کند اين موضوع در 
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به عبارتی گويا هنوز مسئوالن دولتی خود نمی دانند که آنچه بهزيستی >حد يک پيشنهاد خام است

ن سوال از طرفی اي.اعالم کرده مصوبه شورای اجتماعی وزرارت کشور بوده يا يک پيشنهاد خام

باقی است که چرا با گذشت يک هفته از اعالم رسمی اين خبر در رسانه ها نه مسئوالن رده باالی 

وزارت کشور و نه اعضای شورای شهر و حتی مسئوالن شهرداری از جزيئات آن بی اطالع 

حال آنکه عجيب است اگر تصور کنيم در جلسه ای بدون حضور نمايندگانی از سوی اين سه .هستند

 .ش چنين تصميم مهمی گرفته شده استبخ

به گفته .در اين ميان نگاهی مجدد به اظهارات معاون اجتماعی بهزيستی،قابل توجه است

وی،شهرداری تهران موظف می شود که براساس سياست های مشخص سازمان بهزيستی؛درمناطق 

يروی متخصص و های اجرای اين طرح اعم از هزينه آموزش پرسنل،استخدام ن- مختلف شهر هزينه

 .فراهم کردن مکان نگهداری اين کودکان را برعهده بگيرد

سيد محمدی در همين حال که از تفويض اختيار در اين باره به شهرداری خبر داد،در انتقاداتی تند 

اقدامات اخير در اين باره به شهرداری در مورد جمع آوری کودکان خيابانی را کامال بدون توجيه 

مات که بدون هماهنگی با سازمان بهزيستی انجام شده است،هيچ توجيهی ندارد و قرار خواند اين اقدا

است از اين پس شهرداری تهران براساس سياست های سازمان بهزيستی به ساماندهی کودکان 

 .خيابانی بپردازد

ی مسئوالن بهزيستی در حالی اين اظهارات را مطرح کرده اند که بيشتر از دوسال است که شهردار

در اين مدت . به طور مستمر ساماندهی کودکان کاتر و خيابان وجمع اوری متکديان را برعهده دارد

سال گذشته در . هم شهردار تهران بارها برحفظ شان و منزلت کودکان کار و خيابان تاکيد کرده است

ان روزکارگر معاون شهرداری تهران با ارائه طرح بلند مدت ساماندهی کودکان کار و خياب

برنامناسب بودن وضع اين حوزه تاکيد کرد شعاری که امسال در سازمان های بين الملی برای اين 

روز مطرح کرده اند در جهانی شايسته برای کودکان جهانی بدون خشنونت است ولی متاسفانه با 

وجود اين شعار زيبا شاهد انواع خشنونت های جسمی و روانی عليه کودکان در اين دنيای به 

 .صطالح مدرن هستيما

به هرحال معضل کودکان کار و خيابان به تنهايی از سوی يک سازمان قابل حل نيست و در اين راه 

با اين حال سازمان بهزيستی، بدون پيش بينی .همکاری همه سازمان ها و ادارات مربوطه الزم است

به صورت يک طرفه به  هيچ بودجه ای تمام مسوليت های ساماندهی اين کودکان و اسکان آنها را

حال سوال اين است که آيا با اين شرايط قيم مابانه امکان شهرداری . شهرداری واگذار کرده است

اما برخورد برخی مسئوالن مربوطه در ..برای تامين بودجه اين طرح بزرگ به مشکل برنمی خورد

يستی زير سئوال رفته در حالی که تمام عملکردشان از طرف بهز.شهرداری در اين باره جالب است
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و بدون در نظر گرفتن مواضع آنها؛طرحی به اين سازمان ديکته شده ادعا می کنند برای حل مسئله و 

  .جلوگيری از جوسازی ترجيح می دهند فعال به هيچ سوالی پاسخ ندهند

  )29(خيابان ها،همدم شبانه روزی کودکان کار

  
به طوری .انی و بيخانمان مساله ای بحرانی شده استامروزه در اکثر نقاط جهان پديده کودکان خياب

هرچند در برخی از کشورها با .که احساس نگرانی شديدی را در کل جامعه در برداشته است

تخصيص دادن مقرری و امداد تا حدودی ميزان نگرانی کودکان خيابانی و افراد بی خانمان کاهش 

  .ت آنها دوباره به سوی خيابان کشيده می شوندداداه است اما به محدود بودن و مقطعی بودن خدما

در واقع کودکان در .اين کودکان به همان اندازه ای که مورد غفلت بوده اند،به حاشيه نيز رانده شده اند

نظريه مفهوم پردازی های جامعه شناختی به دليل موقعيت تابع و تحت سلطه کودکان همواره در 

کودکان به عنوان بزرگساالن آينده ای نگريسته می شدند که می بدين معنا که .حاشيه توجه بوده اند

بايست نقشی را که آنان می خواهند ايفا کنند و کمتر به عنوان آنچه که هستند مورد توجه قرار می 

در واقع نيازها و عاليق کودکان همواره عالم خطری برای بزرگساالن و به عنوان مساله .گرفتند

 .ی بايست چاره جويی شوداجتماعی تلقی می شد که م
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تحوالت پس از جنگ جهانی دوم،توجه سازمان های بين الملی از جمله سازمان ملل متحد و کميسيون 

های متعدد آن را به مقوله آسيب پذيران جنگ به ويژه زنان و کودکان،کودکان آسيب ديده، سوء 

 .را افزايش داد...ر کارواستفاده نظامی از کودکان در جنگ،قاچاق کودکان برای فروش در بازا

در دنيای امروز کشورهای زيادی هستند که در آنها کودکان به کار تمام يا نيمه وقت و اغلب در 

استفاده از کار کودک از نظر اخالقی تجاوز آشکار به حقوق آنها .شرايط طاقت فرسا،اشتغال دارند

های اجتماعی و بيماری ها و  چه بسا نتيجه کار کودک،محروميت از تحصيل،لطمه. محسوب می شود

 .اختالل رشد جسمی و روانی است

اصالح کودکان کار يک اطالق کلی است که توسط سازمان های بين الملی برای تو صيف و ضعيت 

گروه کثيری از کودکان کار می رود که فرايند رشد و سالمت آنان از ابعاد جسمی،روانی،عاطفی و 

رار گرفته و به اشکال مختلف مورد اذيت،آزار و بهره کشی اجتماعی و در معرض خطر و تاخير ق

قرار می گيرند و بيشتر مشاغلی که کودکان کار به آن اشتغال دارند شغل های کاذب به شمار می 

روند مثل باربری،دستفروشی،واکس زدن کفش يا کارهای ممنوع مثل کار در کارگاه های زيرزمينی 

 .تاريک و نمور

هيچ کارفرمايی حق بکارگيريی آنان را ندارد و از منظر قانون استخدام کشوری  از نظر قانون کار و

سال به دليل قرار گرفتن در سن 18که شامل نيروی کار شاغل در بخش دولتی می گردد،افراد زير 

 .تحصيل و به تعبيری کودکی از اشتغال منع شده اند

ارد،جايی که ميليون ها کودک در سنين کار کودکان بيشتر در کشورهای در حال توسعه جهان رواج د

 .با هدف امرار معاش خود و خانواده به کار مشغول هستند) 14-5(پايينی 

کار کودکان ممکن است شکل عادی کارمزد و در کارخانه ها،معادن مزارع و بخش های خدماتی را 

مکن است نيمه وقت کار آنها م.داشته باشد يا ممکن است به صورت آزاد و کسب و کار خيابانی باشد

ممکن است اين کودکان دستمزد خود را به صورت جنسی يا .يا تمام وقت و فصلی يا کارگر دائم باشد

عده ای ممکن است اصال مزد نگيرندو تنها .پولی بگيرند،يا اساسا کارکن خانوادگی بی مزد باشند

 .ندبرای سرپناه و محلی جهت حمايت يا برای غذايی بخور و نمير کار می کن

کشور زندگی می کنند در 30در صد جمعيت جهان در بيش از  35کشور د رحال توسعه  49در بين 

  .سالگی مشغول به کار هستند 14تا  5در صد کودکان واقع در سنين  19اين کشورها قريب 

شواهد حاکی است به دليل منع قانونی به کارگيری و اشتغال کودکان،اوال مشاغل مربوط به کار 

به اصطالح از مشاغل سياه و با حداقل مهارت و صرفا فيزيکی است،دوم اينکه با حداقل  کودکان

مزد،بيشترين بهره کشی از نظر حجم کار،فشردگی ميزان کار،نوع کار و سختی و زيان اور بودن آن 

و همچنين ساعات و روزهای کار کودکان صورت می گيرد و سوم اينکه در شرايط ناامن،با کمترين 
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در برابر حوادث کار و بدترين وضعيت بهداشتی در برابر بيماری های شغلی کار کودکان  ايمنی

 12صورت می گيرد ولی علی رغم منع قانونی اشتغال کودکان در کشور،آمارهای رسمی گويای 

  .درصد فعاليت اقتصادی کودکان می باشد که البته فقط از زاويه فعال بودن اقتصادی تعريف شده است

ن آنچنان خسته و فرسوده می شوند که نه فرصتی برای انجام تکاليفشان دارند و نه زمانی برای بنابراي

 .برای کودکان کار و خيابانی،روزهای تعطيل و غير تعطيل معنا ندارد.استراحت،

آنها هيچ استراحتی ندارد،در واقع فقط جسمشان نيست که خسته می شود بلکه در معرض آنواع 

 .جسمی قرار دارد خطرها و آسيب های

در سال های اخير تحقيات و مطالعات صورت گرفته توسط سازمان بهزيستی نشان می دهد در 

 164نفر و در سال گذشته شش هزار و  433،هفت هزار و84نفر،سال 475،هشت هزار و 83سال

 .نفر د رمراکز ساماندهی کودکان کار و خيابانی پذيرش شدند

درصد دارای  24درصد دارای تحصيالت ابتدايی 34بی سواد، درصد کودکان 35از اين تعداد 

تحصيالت راهنمايی بودند،نکته جالب اين جاست که يک چهارم کودکان پذيرش شده در مراکز 

درصد آنها 20از اين تعداد .مشغول تحصيل هستند و عالوه بر تحصيل در خيابان ها نيز کار می کنند

درصد نيز ماهانه يا هر چند ماه يک بار با خانواده ارتباط 20 هيچ ارتباطی با خانواده خود نداشته و

 .درصد از کودکان خيابانی هر روز خانواده خود را می بينند 60همچنين تنها .داشتند

فرصت هايی برای مجرم فراهم می کند که .محققان معتقدند که زندگی در خيابان ذاتا جرم خيز است

همچنين شواهدی وجود دارد که نشان می دهد بين فعاليت .نددست به اعمال خالف بزند تا زنده بما

به طور کلی هر چه مدت زمان زندگی .غيرقانونی و مدت زمان زندگی در خيابان ارتباط وجود دارد

 .در خيابان طوالنی تر باشد افراد بيشتر در گير جرم و جنايت ميشوند

که جرم ممکن است به عنوان يک افزايش جرم و جنايت اين موضوع را تاييد و حمايت می کند 

راهبرد حياتی برای مواجه شدن با فشارهای اقتصادی و اجتماعی کودکان خيابانی و بی خانمان 

باشد،البته بايد توجه داشت که تاکيد بيش از حد روی جرم و انحراف و مواد مخدر در ميان نوجوانان 

ر جامعه که مقدم تر هستند ناديده ممکن است موجب شود غفلت خانواده و شرايط اجتماعی حاکم ب

 .گرفته شود
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  برابری کودک آزاری در آذربايجان غربی 4افزايش 

  

  
ميزان کودک آزاری در سطح استان آذربايجان غربی نسبت به مدت زمان مشابه :سرويس اجتماعی

 . سال گذشته چهار برابر افزايش يافته است

ن بهزيستی آذربايجان غربی ، ضمن اعالم اين خبر جواد جهانگيری معاون امور اجتماعی سازما

 : اظهار داشت 

مورد کودک آزاری به سازمان بهزيستی استان گزارش شده که اين  21از ابتدای سال جاری تاکنون 

 . مورد بوده است 5ميزان در مدت زمان مشابه سال گذشته فقط 

سال و  9نمود و افزود دختران زير  سال عنوان 13جهانگيری بيشترين آسيب ديدگان را کودکان زير 

 . سال بيشترين موارد کودک آزاری جسمی ، جنسی و روانی را تشکيل ميدهند 9پسران باالی 

 : وی مناطقی را که کودک آزاری در آن بيشتر به چشم می خورد حاشيه شهرها بيان کرد و گفت 

، ميزان کودک آزاری در اين به دليل فقر و محروميت مالی و معنوی خانواده های حاشيه نشين 

 .مناطق بيشتر است
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   قتل يک کاسبکار و زخمی نمودن يک کودک توسط مأموران رژيم

 

در " افسر رضايی"روز پنجم شهريورماه، گروهی از پاسداران و مزدوران رژيم به فرماندهی 

خبرگزاری . به گلوله بستند سقز يک دستگاه اتومبيل حامل کاسبکاران را" ی ميرده"نزديکی روستای 

کردستان گزارش داد، بر اثر اين اقدام، فردی به نام حسين، اهل بوکان جان خود را از دست داد و 

مردم روستای نامبرده پس از اين . شدت زخمی شد به  ای به نام عمر اهل سقز نيز ساله 8کودک 

رار داده و اجازه ندادند اموال حادثه، با يورش به مزدوران رژيم، آنان را مورد ضرب و شتم ق

خبرگزاری کردستان همچنين گزارش داد، در ادامه فشار مأموران رژيم . کاسبکاران را توقيف نمايند

رأس  50سلماس " رش گوزه"بر کاسبکاران، روز ششم شهريورماه اين نيروها در نزديکی روستای 

سردشت نيز نيروهای رژيم چندين رأس در مناطق بانه و . های کاسبکاران را کشتار نمودند از اسب

 .اند اسب متعلق به کاسبکاران را کشته و خسارات مادی سنگينی به آنان وارد نموده
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   شکنجه کودک پنج ساله تا سرحد مرگ

  
محمد جعفري؛ پرونده مردي که متهم است پسر پنج ساله همسرش را تا سرحد مرگ شکنجه کرده با 

 .خواست به دادگاه ارسال شدصدور قرار مجرميت و کيفر

چند روز پس از به دنيا آمدن او بود که . تلخي هاي زندگي مهدي از همان روز تولدش آغاز شد

در همان سال . درگيري هاي پدر و مادرش شروع شد و اين دعوا تا يک سالگي مهدي ادامه پيدا کرد

آن حضانت کودک يک ساله به پس از . اول بود که والدين نوزاد تصميم گرفتند از هم جدا شوند

اما مخارج زندگي روي دوش مادر مهدي سنگيني مي کرد و او نمي توانست . مادرش سپرده شد

مادر مهدي فکر . براي همين مجبور شد پس از مدتي با مرد ديگري ازدواج کند. مشکالت را حل کند

اشد اما پس از چندي مي کرد همسر دومش مي تواند مرد زندگي او و نوازشگر فرزند خردسالش ب

 .مهر پدري به کين ناپدري تبديل شد و تن رنجور و زخم خورده مهدي را روي تخت بيمارستان نشاند

به گزارش خبرنگار ما چندي قبل ماموران کالنتري رازي که از وقوع درگيري در يکي از 

اعالم کردند مردي که  بيمارستان ها مطلع شده بودند، خود را به آنجا رساندند و مسووالن بيمارستان

تحقيقات براي روشن شدن علت اين درگيري فاش . اين نزاع را راه انداخته، دقايقي پيش گريخته است

کرد مرد عصباني ساعتي قبل همراه با همسرش پسربچه يي حدودًا پنج ساله به نام مهدي را که 

و شيوه درمان پزشکان با آنان شرايط وخيمي دارد، به بيمارستان رسانده اما به خاطر نحوه رسيدگي 

از سوي . درگير شده و ماموران حراست بيمارستان را وادار کرده پليس را در جريان قرار دهند

ديگر سوپروايزر بيمارستان که عالئمي مثل سوختگي، کبودي و خون مردگي را در چند نقطه از بدن 

تشخيص داد و از ماموران  کودک مشاهده کرده بود، آنها را ناشي از خشونت و کودک آزاري

به اين ترتيب عالوه بر پرونده درگيري، پرونده يي ديگر نيز با . خواست ماجرا را پيگيري کنند

بازپرس . تهران ارجاع شد 11موضوع کودک آزاري تشکيل و براي رسيدگي به دادسراي ناحيه 
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بيمارستان تا حدودي  کشيک دادسرا پس از بررسي محتويات پرونده از آنجا که گزارش سوپروايزر

نگران کننده بود و از سويي مردي که مهدي را به بيمارستان رسانده از آنجا گريخته بود، دستور داد 

پس از انجام مراحل مقدماتي درمان، پسرک از سوي متخصصان پزشکي قانوني معاينه شود تا نوع، 

ي که از همان دقايق اوليه در همين حال مادر مهد. ميزان و علت دقيق آسيب هاي وي مشخص شود

او گفت . بر بالين فرزندش بود، اعالم کرد مردي که از بيمارستان فرار کرده ناپدري مهدي است

شوهرش که مردي خشن و عصبي است، مهدي را آنقدر کتک زده و تا سرحد مرگ شکنجه داده که 

پدري سنگدل را در خانه با توجه به اظهارات اين زن ماموران نا. کارش به بيمارستان کشيده است

اين مرد که . اش به دام انداختند و او را به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي به کالنتري منتقل کردند

اين . ياسر نام دارد، در اولين مرحله از تحقيقات با رد کردن اتهامش گفت مهدي را کتک نزده است

فت بچه از روي دوچرخه سقوط کرده مرد گفت؛ من بيرون از خانه بودم که همسرم تماس گرفت و گ

من هم فورًا خودم را به خانه رساندم و به اتفاق همسرم مهدي را به بيمارستان . و بيهوش شده است

برديم اما در آنجا پزشکان رسيدگي خوبي به مهدي نکردند به همين دليل با آنان درگير شدم و وقتي 

 .مفهميدم پاي پليس در ميان است، از آنجا فرار کرد

در گزارش . گفته هاي اين مرد با گزارش پزشکي قانوني و اظهارات مادر مهدي مغايرت داشت

پزشکي قانوني در مورد وضعيت کودک پنج ساله نوشته شده بود؛ کودک دچار خونريزي مغزي شده 

چشم او دچار خونريزي شده و سوختگي هاي شديدي روي . و از اختالالت هوشياري رنج مي برد

در اين گزارش همچنين آمده بود . و او به چشم مي خورد و پسرک توانايي حرکت نداردچندين عض

برخي جراحات کهنه و قديمي است و نشان مي دهد پسرک مدت ها تحت شکنجه و آزار قرار داشته 

اين بررسي نشان مي . اما در آخرين مورد تاب نياورده و از فرط ضعف و ناتواني بيهوش شده است

اين گزارش کافي بود تا . دفع ادرار نيز دچار مشکل است و اختياري از خود ندارد داد مهدي در

از اين رو پرونده از سوي عليرضا . رسيدگي به پرونده کودک آزاري با جديت بيشتري ادامه يابد

مورد رسيدگي قرار گرفت و وي ضمن احضار  11اربابي فر بازپرس شعبه دوم دادسراي ناحيه 

 .داد ناپدري او نيز از زندان به دادسرا منتقل شود مادر مهدي دستور

در جلسه بازپرسي مادر مهدي در مورد چگونگي آشنايي با شوهرش گفت؛ با شوهر اولم مشکالت 

با . صبر کردم تا پسرم يک ساله شود. زيادي داشتم و همه زندگي مان پر از درگيري و کشمکش بود

ما نيز حل شود اما مشکالت مان قابل حل نبود تا اينکه  خودم گفتم شايد با بزرگ شدن مهدي مشکالت

بعد از آن يک خانه کوچک اجاره کردم . از همديگر جدا شديم و من نگهداري مهدي را برعهده گرفتم

تا اينکه پس از مدتي ياسر که در نزديکي خانه مان کار مي . و همراه با پسرم در آنجا ساکن شديم

شرط من براي زندگي با او اين بود که از . و به خواستگاري ام آمدکرد، به من ابراز عالقه کرد 
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ياسر هم اين شرط را پذيرفت و به اين ترتيب بدون هيچ مراسمي به يک . مهدي نگهداري کنيم

ياسر ابتدا رفتار خوبي با پسرم داشت اما به تدريج برخوردهاي خشن . دفترخانه رفتيم و عقد کرديم

. مهدي را مي شنيد، عصباني مي شد و او را به باد کتک مي گرفت هر وقت صداي. اش آغاز شد

وقتي من دخالت مي کردم تا پسرم را از زير مشت و لگدهاي ناپدري اش بيرون بکشم، مرا هم کتک 

 .مي زد

او . به دنبال اين اظهارات بازپرس اربابي فر از ياسر خواست درباره گفته هاي همسرش توضيح دهد

کردن پسرک را انکار مي کرد، گفت؛ روز حادثه من در خانه نبودم وقتي همسرم که همچنان شکنجه 

با من تماس گرفت و به منزل بازگشتم با اورژانس تماس گرفتم اما به من گفتند بهتر است پيش از 

 .رسيدن آمبوالنس، بچه را خودمان به يک بيمارستان برسانيم

به . را تلف کردند و به مهدي توجه زيادي نکردندبعد از آنکه به بيمارستان رفتيم، پزشکان وقت 

اين مرد درباره سوختگي هاي مهدي . همين دليل من هم به آنها اعتراض کردم و با آنها درگير شدم

همسرم در . گفت؛ حدود چهار ماه قبل مهدي در حالي که لباس بر تن نداشت، از دستشويي بيرون آمد

وقتي . ي پاهاي مهدي پاشيد و قسمتي از پاهاي او سوختحال آشپزي بود که مقداري روغن داغ رو

از اين مرد درباره اينکه آيا تا به حال مهدي را تنبيه کرده يا خير سوال شد، او جواب داد چند ماه قبل 

ناپدري مهدي همچنين مدعي شد به مهدي محبت . او گستاخي و بي ادبي کرد و من هم او را کتک زدم

در اين باره گفت؛ من خيلي مهدي را دوست دارم چون همسرم با مهدي در  او. هاي زيادي کرده است

خانه اجاره يي به سختي زندگي مي کردند و من هم در نزديکي منزل آنها در يک شرکت کار مي 

وقتي از وضعيت زندگي آنها باخبر شدم به خواستگاري رفتم و آنها را پيش خودم آوردم تا سر . کردم

 .و سامان بگيرند

د روز بعد از بازداشت ناپدري سنگدل، پدر واقعي مهدي که از وضعيت پسرش مطلع شده بود به چن

وي گفت؛ هرچند من از ياسر شکايت . دادسرا رفت و ضمن شکايت از ياسر خواستار مجازات او شد

او در حق پسرمان بد کرد و کاري کرد که او در پنج . دارم، اما مقصر اصلي همسر سابقم است

در چنين شرايطي بازپرس اربابي فر . به خاطر شکنجه هاي ناپدري کارش به بيمارستان بکشدسالگي 

با بررسي مدارک و شواهد موجود ياسر را در جراحات وارده بر مهدي مقصر تشخيص داد و پرونده 

  .را براي تصميم گيري نهايي به دادگاه فرستاد
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شده در زندان های جمهوری  فيلم،فرياد کودکان به دنيا آمده و بزرگ

   اسالمی

کودکان به دنيا آمده و بزرگ شده در زندان های جمهوری اسالمی، هنوز کودکی و مادر خويش را 

 . فرياد ميکنند

سال شکنجه و تجاوز و جنايت در  فيلم مستندی از سی:  "فيلم کامل را در لينک زير ميتوانيد ببنيد

  "             جمهوری اسالمی ايران از جوزف اکرمی

  !فيلم حاوی صحنه های تکان دهنده می باشد! توجه

http://www.movie.article19film.com/ 
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  سيستماتيك حقوق آودآان در ايران نقض

بشر و لزوم حمايت از قانون  ترين مباني حقوق پرداختن به مقوله حقوق آودآان، عنوان يكي از بنيادي

اهميت فراواني است آه متأسفانه آنچنان آه  هاي اجتماعي، واجد پذيرترين گروه بعنوان يكي از آسيب

تري  ُآن هاي دهان ُپر گويي عناوين و جنبه. گيرد قرار نمي الين حقوق بشر مورد توجهبايد، از سوي فع

توجهي به حقوق اين قشر عظيم و  آيد، غافل از اينكه بي به مذاق خوش مي هميشه وجود دارد آه بيشتر

 ناپذيري را به جامعه و آينده آشور وارد نمايد تواند صدمات جبران مي پذير، آسيب

ها  بر عهده دولتاست آه  ترام به حقوق آودآان، وظيفه و مسئوليتي بسيار مهم و خطيررعايت و اح

ماده آنوانسيون  54ماده از  13بطوري آه  .گذاري و اجرايي آشورها نهاده شده استو نهادهاي قانون

. ها در قبال آودآان پرداخته است هاي دولت مسئوليت حقوق آودك، بصورت مستقيم، به وظايف و

، پيمان جهاني حقوق آودك را 1370مهرماه سال  14تاريخ  جمهوري اسالمي ايران، در دولت

اسالمي رسيد،  اي آه به تصويب شوراي ، به موجب ماده واحده1372 امضاء آرد و در اسفندماه سال

الحاق مذآور، مشروط بر آن است آه مفاد آنوانسيون، در . آودك ملحق گرديد به آنوانسيون حقوق

زمان آه در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسالمي باشد، يا قرار بگيرد، از  و هر هر مورد

شماره  در همين راستا، شوراي نگهبان در نامه. جمهوري اسالمي ايران الزم الرعايه نباشد طرف

 :نمود ، موارد خالف شرع را به شرح ذيل به مجلس اعالم4/11/1372خود در تاريخ  60/57

د  1 ماده 1بن 2 

  13ماده  2و  1بند 

  14ماده  3و  1بند 

   15ماده  2بند 
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احقاق و تضمين حقوق  توانست گام مهمي در جهت هر چند اين اقدام، يعني امضاء آنوانسيون، مي

جمهوري اسالمي ايران و  آودآان تلقي گردد اما، پذيرش مشروط اين آنوانسيون توسط دولت

آودك، عدم تبعيض بين آودآان، رعايت  ، از جمله تعريفهايي به مواد آن گنجاندن و افزودن تبصره

حق ورود يا ترك آشور به منظور پيوستن به  منافع آودك، حق آسب هويت، حق زيستن با والدين،

آودآان پناهنده، آمك به آودآان معلول، حق  والدين، ممنوعيت رفتار خشن با آودآان، حقوق

عمًال اجراي ... مناسب، حق آموزش و تحصيل برخورداري از باالترين استاندارد و زندگي

مواجه آرده و موجبات نقض پياپي حقوق آودآان و  آنوانسيون حقوق آودك در ايران را با مشكل

  .حمايت از حقوق آودآان را فراهم آورده است هاي قانوني موجود براي توجيه آاستي

اقدامات اجرايي و  ون، بايدآشورهاي طرف آنوانسي(آنوانسيون حقوق آودك  4همچنين طبق ماده 

اما شاهديم آه دولت .) دارند قانوني الزم را جهت تحقق حقوق شناخته شده در اين آنوانسيون، معمول

نامه حقوق آودك در  قبيل گنجاندن پيمان جمهوري اسالمي ايران، حتي در اين زمينه، به مواردي از

ها هيچ اقدامي  ها و شهرستان ون در استانآنوانسي هاي نظارت و اجراي قوانين اساسي، تعيين هيئت

تر از موارد صرفًا  نقض حقوق آودآان در ايران بسيار وسيع ي هر چند گستره. انجام نداده است

رسد آمبودهاي قانوني موجود براي حمايت از حقوق آودآان و  مي حقوقي است اما، به نظر

هاي گوناگون  قوق آودآان از جنبهسيستماتيك، زمينه ساز افزايش نقض ح هاي قانوني و خشونت

 هاي قوانين داخلي و تعارضات آن با مفاد ها و نارسايي مبنا، پرداختن به ضعف بر اين. شود مي

  .آنوانسيون حقوق آودك، ضروري است

  .تعيين سن بلوغ، مهمترين مسئله حقوق آودآان 

مسئوليتي را پشت سر  بي سن بلوغ زماني است آه از آن پس، آودك دوران آودآي و به اصطالح

به موجب مفاد . شود شناخته مي گذارده و با ورود به دنياي بزرگساالن، در برابر قانون، مسئول

سال تمام قمري و در  15بلوغ در پسر  ، سن1361قانون مدني اصالحي  1210ي ذيل ماده  تبصره

منظور "دارد  ، مقرر ميآنوانسيون حقوق آودك 1 سال تمام قمري است و حال آنكه مفاد ماده 9دختر 

اين تلقي در خصوص سن بلوغ در قانون مدني و ." است سال 18از آودك، افراد انساني زير 

هاي بسيار سنگين و  آنوانسيون مذآور زمينه را براي اعمال مجازات 1تعارض آشكار آن با ماده 

بيني شده  مي پيششالق، قطع اعضاي بدن و سنگسار آه در قانون مجازات اسال خشن مانند اعدام،

آند و آودآاني آه مرتكب هر آدام از جرايم احصاء شده، آه  آودآان فراهم مي است، در مورد

و  گيرند شوند، به هيچ عنوان مورد تخفيف يا استثناء قرار نمي گفته است مي آيفرهاي پيش مستوجب

بزرگساالن،  دشان، مانن بدون توجه به وضعيت رشد جسمي، ذهني، عاطفي، رواني و اجتماعي

  .شوند مسئول شناخته شده و مجازات مي
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تابع بلوغ جنسي نيست و در  دانان، سن تكليف، صرفًا است آه به نظر بسياري از حقوق اين در حالي

و بر اين اساس است آه سن  احكام و مقررات شرعي نيز، بلوغ و عقل توأمان مطرح شده است

قانون مدني آه به تصويب فقها رسيده است،  در. د نه بلوغآيفري را نيز، بايد بر مبناي رشد لحاظ آر

 37طبق ماده . گيرد تمايز در مجازاتها مورد توجه قرار نمي اند، اما اين ميان رشد و بلوغ تمايز نهاده

المللي، حقوق مدني و سياسي آه جمهوري اسالمي  ميثاق بين 6ماده  5 آنوانسيون حقوق آودك و بند

سال ممنوع شده و متعهد شده است  18ته و تصويب نموده است، اعدام افراد زير پذيرف ايران آنها را

. نكند گيرد، اعمال سال انجام مي 18هايي آه توسط افراد زير  مجازات اعدام را در مورد جرم آه

آيد، اما متأسفانه  مي قانون مدني اين ميثاق و آنوانسيون در حكم قوانين داخلي به شمار 9طبق ماده 

از آن خود نموده و به رقم  ي نخست در اعدام آودآان را يم آه طبق آمارها، ايران، رتبهشاهد

  .دهد ها ادامه مي به اين اعدام المللي و فعالين حقوق بشر، همچنان اعتراضات سازمانهاي بين

در پسران به عنوان سن  سالگي 15سالگي در دختران و  9بار تعيين  از ديگر آثار و تبعات زيان

قانون  1041طبق ماده . است غ، خطر قرار گرفتن آنان در معرض ازدواجهاي زودرس و اجباريبلو

ذيل اين ماده تصريح شده است آه  همچنين در. ، نكاح قبل از بلوغ ممنوع است1361مدني اصالحي 

و بدين " شرط رعايت مصلحت مولي عليه عقد نكاح قبل از بلوغ، با اجازه ولي صحيح است به" 

سال و  14ماه شمسي و در پسران به  9سال و  8 سن قانوني ازدواج بار ديگر در دختران به ترتيب،

، با تالشهاي مداوم مدافعين حقوق بشر و 1380در سال  سال بعد 19. ماه شمسي تقليل داده شد 8

قانون مدني را به  1041المللي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، ماده  بين همچنين با حمايت نهادهاي

  :نمود ح زير اصالحشر

سال تمام  15رسيدن به سن  سال تمام شمسي و پسر قبل از 13عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن  "

بدين " تشخيص دادگاه مصلح شمسي، منوط به اذن ولي و به شرط رعايت مصلحت مولي عليه، با

 13با اين حال، تازه به  افزايش يافت و ترتيب پس از سالها، سن قانوني ازدواج دختران ايراني، آمي

  .سال رسيد

اجباري زودرس در  شود آه آودآان ايراني نه تنها در معرض ازدواجهاي با آمي دقت مشخص مي

اين آودآان با استفاده از  سالگي قرار دارند، بلكه پيش از آن نيز پدر و جد پدري 15و  13سنين 

به عقد ازدواج ديگري در آورند مشروط  ولد،توانند آنان را حتي از بدو ت اختيارات قانوني خود، مي

  !شود بر آنكه مصلحت اين آودآان در نظر گرفته

به موارد زير اشاره  توان از ديگر موارد نقض سيستماتيك و قانوني حقوق آودآان در ايران، مي

  :نمود
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د اين حق دارند، ولي به استنا ابوين حق تنبيه طفل خود را"قانون مدني ايران  1179به موجب ماده  - 1

گذار بر اينكه تنبيه بايد در حدود  تأآيد قانون ".توانند طفل خود را خارج از حدود تأديب نمايند نمي

ارائه نمايند، " در حدود متعارف"ضابطه مشخص از عبارت  متعارف اعمال گردد، بي آنكه تعريف و

آند، عمًال باعث  جلوگيري از اعمال خشونت عليه آودآان نمي عالوه بر اينكه هيچ آمكي به

در اين خصوص بد نيست به اين سؤال انديشيد آه آيا حد متعارف . گردد مي پذيرتر شدن آودآان آسيب

  خانواده روستايي آم سواد با يك خانواده شهري تحصيل آرده يكسان است؟ تنبيه در يك

صاص را بكشد، ق هرگاه پدر و جد پدري، فرزندش"قانون مجازات اسالمي  220مطابق ماده  - 2

اين ماده نيز در تعارض  رسد به نظر مي." شود شود و به پرداخت ديه قتل و تعزير محكوم مي نمي

ايران به آن پيوسته است، زيرا اين  آامل با موازين حقوق بشر و معاهداتي است آه جمهوري اسالمي

ودآان را به نموده و حق حيات و امنيت آ صادر ماده صراحتًا مجوز قتل آودآان از سوي والدين را

 .اندازد خطر مي

را احصاء نموده و آودآاني را  بند، اشخاصي را آه تابعيت ايراني دارند 7قانون مدني در  976ماده  - 3

شوند را از شمول تابعيت ايراني  متولد مي آه از پدري غير ايراني و مادري ايراني در خاك بيگانه

ب تابعيت ايراني، تنها تابعيت پدر مؤثر در براي آس به بيان ديگر، مطابق قوانين،. آند خارج مي

اين امر آثار و تبعات سويي را براي اين آودآان به . باشد مي موضوع است و نسب مادري فاقد تأثير

گردند، براي تحصيل تابعيت ايراني بايد تا  همراه مادرانشان به ايران باز مي همراه دارد زيرا، وقتي

 و يكسال پس از آن را نيز به اراده خود در خاك ايران سپري سالگي در ايران زندگي آنند 18سن 

 19از  اين آودآان تا قبل. سالگي، تقاضاي آسب تابعيت ايراني نمايند 19آنند و آنگاه در سن 

 .ايراني محرومند سالگي، شناسنامه ندارند، از حق آموزش و پرورش و ديگر حقوق شهروندي اتباع

قانون مدني ايران، براي ." شود نمي طفل متولد از زنا، ملحق به زاني"قانون مدني  1167مطابق ماده  - 4

حاصل روابط نامشروع پدر و مادر خود هستند،  اين آودآان هيچگونه حقي قائل نشده است و آنها آه

در واقع اين آودآان، تاوان جرمي را . و نفقه محرومند از حقوق شهروندي از جمله حق تابعيت، ارث

  .!اند مرتكب شده در و مادرشاندهند آه پ پس مي

ساز  زمينه هاي حقوقي آه مواردي آه ذآر شد، تنها گوشه آوچكي از ضعفها و نارسايي: سخن آخر

نعمت آموزش  بسياري از آودآان ما از. هاي موجود در سطح جامعه است بسياري از ناهنجاري

گيرند، بسياري از  مي اربرداري جنسي قر محرومند، بسياري از آودآان ما مورد تجاوز و بهره

شوند، بسياري از آودآان ما  گماشته مي آودآان ما به خاطر فقر و بدبختي، در بدترين شرايط به آار

  .......اند فاقد شناسنامه و هويت
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المللي  آن با معيارهاي بين ي اينها، نشانگر لزوم تغيير و اصالح جدي قانون آنوني يا مطابقت همه

   .به هوش باشيم. سازند آودآان مي ن نرود آه فرداي سرزمينمان را همينيادما. حقوق بشر است

 

 

 

 

 

 

 

 

   دو جوان به دليل ارتکاب جرم در کودکی در آستانه اعدام قرار دارند

  
از  20/12/1382مورخه  21:30در ساعت :محمد مصطفايی وکيل دادگستری و فعال حقوق بشر

ع داده شد که در جريان يک درگيری، شخصی به نام طريق بيمارستان تامين اجتماعی شهريار اطال

وی در . رضا دستگير می شود 21/12/82رحمان درخشان مجروح و به قتل رسيده است در روز 

حدود  20/12/82مقتول مرا دائما اذيت می کرد در تاريخ ... « : اولين تحقيق اظهار می نمايدکه
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ا گرفت و با مشت مرا زد بعد من هم با چاقو شب از سر کار بر می گشتم مقتول جلوی مر 8ساعت 

رضا مجدآ مورد بازجويی قرار گرفته و اظهار  28/12/82در تاريخ » ...ايشان را زدم و فرار کردم 

وقتی رحمان درخشان جلوی من آمد و مرا زد من افتادم و پاشدم ولی او باز هم مرا ... « :می دارد

را بترسانم، نمی دانم چه شد که چاقو را به او زدم ولی  می زد که من هم چاقو را در آوردم که او

» ...خيلی ترسيده بودم و او رفت به يک خيابان ديگر و من هم رفتم و بعدآ فهميدم که فوت کرده است

باز جوئيهای مختلفی از رضا در طول دادرسی صورت گرفت و ايشان بدون کوچکترين تعارضی 

چه که مورد توجه واقع نگرديد و در مراحل تحقيقات مقدماتی ولی آن. گفته های خود را تکرار کرد

سن کم و بيماری روحی و روانی رضا بود پس از صدور حکم بدوی و تاييد . نيز به آن پرداخته نشد

آن توسط ديوانعالی کشور، زمانيکه پرونده مراحل استيذان و درخواست اعاده دادرسی را می گذراند 

محکوم ... « :قانونی نامه ای صادر و صراحتآ اعالم می دارد کهپزشکی  19/4/1386در تاريخ 

عليه در هنگام ارتکاب جرم مطروحه قبآل به عالئمی از اختالل خلقی از نوع افسردگی و عدم کنترل 

 »..تکانه مبتال بوده است

مسلمآ افرادی که در اين سن بسر می برند . سال بيش تر نداشت 16رضا در زمان ارتکاب جرم 

ب پذير بوده و با کمتر تحريکی کنترل خود را از دست داده و به آنچه که انجام می دهند آگاه و آسي

مطلع نيستند بنابراين در اينکه کودکان عمد و اراده ای در نتيجه جرم داشته باشند می بايست ترديد 

نيز داللت  نمود مضافآ به اينکه در مانحن فيه همانطور که مرقوم گرديد و نظريه پزشکی قانونی

دارد؛ رضا دچار بيماری روحی و روانی بوده و عدم کنترل تکانه در وی مشهود بوده است که اين 

دو در کنار يکديگر واقعيت کتمان شده ای را آشکار می سازند و آن اينکه هيچگونه عمدی در انجام 

و دليلی نيز در پرونده در رضا نمايان نبوده ) اگر عمل را نوعآ کشنده فرض کنيم ( عمل نوعآ کشنده 

 .نسبت به عمدی بودن عمل ارتکابی وجود ندارد

دادگاه کيفری استان، موضوع قصاص نفس را در عملکرد رضا منتفی  74دو نفر از قضات شعبه 

ولی نظريه ارائه . دانسته ولی در اقليت بودن آنها باعث در معرض قصاص نفس بودن رضا گرديد

قضات اين . ل و قوی است که نمی توان به راحتی از کنار آن گذشتشده توسط آنان چنان قابل تام

و حاالت روحی و روانی ) سالگی  16( با توجه به سن نوجوانی متهم .... « : شعبه چنين نظر داده اند

وی که دچار افسردگی بوده است بطور قطع چنين افرادی در رفتار و کردار و عکس العمل های آنی 

منطقی و معقول نيستند و به خصوص در مقابل تهاجم و درگيری به شدت قادر به تصميم گيری 

اين دو قاضی شعبه تمام جوانب امر » .عکس العمل احساسی و غير کنترل شده از خود نشان می دهند

را در نظر گرفته و مشخص است که به دقت پرونده اتهامی رضا را خوانده و به اين نتيجه رسيده اند 

 .نفس نيستکه وی مستحق قصاص 
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در مراحل مختلف رسيدگی تنها شاهد ماجرا آقای صياد پاداشی اعالم کرده است که رحمان درخشان 

نشسته بود و رضا پاداشی را ديد بلند شد به طرف او رفت و به او رسيد شروع به زدن رضا ) مقتول(

قتول با عصبانيت به مالحظه می گردد که ابتدا م» ....پاداشی نمود رضا پاداشی نيز چاقو در آورد 

سمت رضا رفته و شروع به درگيری می نمايد در اين حالت رضا با توجه به شرايط خاصی که 

مرقوم گرديد از خود دفاع می نمايد و اين بديهی است که هر شخص ديگری با خصوصيات توصيفی 

مقتول دست به چنين عملی می زند رضا نيز در يک حالت دفاعی در مقابل هجومی که از طرف 

 .شده، قرار داشته است

حسب تحقيقات بعمل « :اين نکته در قسمت بند چهارم نظريه اقليت نيز ذکر شد به اين صورت که 

آمده، خاصه صياد پاداشی در اظهارات خود بيان داشته است که مرحوم مقتول به وی گير داده و پس 

الفی او را دنبال کرده است بنابراين قدر از ديدن متهم بلند شده و به او سيلی زده است و متهم برای ت

متيقن ابتدا مقتول شروع به درگيری نموده است در اين حالت منطقی است که متهم از خود انفعالی 

در واقع دليل جز اينکه بپذيريم متهم در يک حالت دفاعی قرار گرفته است بطور قطع . نشان دهد

به عبارت . يری مقتول با يک ضرب بوده استديگری در پرونده موجود نيست البته هر چند درگ

ديگر از نظر داللت عرفی نيز در وضعيتی که شخصی به انسانی سيلی می زند، مضروب حالت 

دفاعی و جبران بخود می گيرد بنابر اين با توجه به سن کم متهم و حاالت روحی و افسردگی وی نبايد 

و گويا در ( ا دچار هيجان و استرس نموده است انتظار داشت که متهم در مقابل سيلی مقتول که او ر

يک مقابله و دفاعی قابل قبول از خود نشان می داد ) گذشته نيز در گيری بين ايشان بوده است

همانطور که متهم خود نيز اقرار دارد از چاقو جهت ترساندن، مرتب استفاده کرده است وليکن از 

ده، به جای خط انداختن کارد را به شکم مقتول وارد آنجائيکه فاقد مهارت حرفه ای چاقو کشيدن بو

که اين خود نشان از عدم عمد در انجام . ( کرده است و قابل تامل اينکه فقط همين ضربه را زده است

 »)....عمل بوده است 

در حال حاضر پرونده رضا با تاييد شعبه هفتم ديوانعالی کشور جهت اجرای حکم به اجرای احکام 

بارها با فراد خير به منزل اولياءدم رفته و درخواست . ه امور جنايی ارسال شده استدادسرای ويژ

بخشش نيز کرده ايم که به دليل بی بضاعتی مالی خانواده رضا فعال رضايت ميسر نشده است و 

سرپرست اجرای احکام نيز اخيرا از اين خانواده دعوت به عمل آورده تا رضايت دهند ولی آنان 

لغ يکصد و پنجاه ميليون تومان کرده اند که خانواده رضا تنها توانسته اند شصت ميليون درخواست مب

 .تومان مهيا کنند
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 ماجرای پرونده حسين حقی

  

  

سنش در هنگام . حسين حقی متولد بيست پنجم شهريور ماه سال هزار سيصد و شصت و پنج است

است ، درگيری و نزاعی که منجر به کشته  وقوع جرم و نزاع دسته جمعی حدود شانزده سال بوده

 .به وقوع پيوست  21/5/1382شدن مرحوم مهدی خليلی می گردد در تاريخ 

سن کم ، بی تجربگی ، غرور جوانی ، فشار های روحی و روانی حاکم بر نامبرده و هزاران عيب 

لی که به هيچ وجه ديگر که در کودکان کنونی جامعه به وضوح ميتوان ديد باعث شد تا حسين در حا

او . آغاز کنندۀ درگيری نبوده ، وارد معرکه ای شود که عاقبتش انتساب اتهام قتل عمد به وی باشد

وقتی می بيند دوستانش به نامهای سعيد و ابراهيم و امر اله و چند نفر ديگر در حال نزاع هستند بدوًا 

قتی می بيند مقتول در دستش شيلنگی که به نيت فصل خصومت و نزاع، ميان آنها می رود و متعاقبًا و

سر آن آهنی وجود داشت و با آن هجوم آورده و دوستان ديگرش نيز در معرض خطر قرار دارند ، 

در حاليکه چند نفر در نزاع چاقو و شيشه شکسته نوشابه در دست داشتند يک قطعه ورقۀ گالوانيزه 

ل او را رها کند ولی با ادامۀ هجوم ، حسين ای که در جيب داشت را در آورده و می خواهد که مقتو

متوجۀ عملکرد خود نمی شود و وقتی چشم باز می کند متوجۀ فرياد اهالی محل می شود که می گويند 

 .در حالی که ديگر متهمين نيز مسلح به آالت قتاله بوده اند » قاتل را بگيريد « : 
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شود در ارتکاب جرم قتل به وسيلۀ حسين  در اين پرونده ايرادات بسياری وجود دارد که باعث می

ديوانعالی کشور در دادنامه اصداری خود حصول علم  27شک و شبهه ايجاد شود و به اين دليل شعبه 

برای قاضی محترم محکمه با وجود زمينه مناسب جهت حصول علم از طريق متعارف که عمدتًا 

دادگاه کيفری  74را علت ابرام حکم شعبه اقارير و اعترافات صريح و مشروحه اوليه متهم می باشد 

 .استان تهران قلمداد می کند، نه داليل متقن و مبرهن بر اثبات مجرميت حسين 

آنچه که مسلم است اينکه حسين در دادگاه منکر هرگونه ايراد ضربی به مقتول شده و قبل از آن در 

پذيرد بی آنکه بداند نتيجۀ پذيرش دادسرا تحت فشار های روحی و بعلت صغر سن اتهام وارده را می 

اتهام در آينده چه خواهد شد او در درگيری ای بوده که همگی به سر و کلۀ همديگر می زدند و دست 

بردار معرکۀ ساختگی خويش نبوده اند بنابراين الزم و مفيد بود تا صحنۀ درگيری و نزاع به صورت 

ن واقعيت روشن گردد متاسفانه رياست جامع و کامل بازسازی شود و در حضور شهود و متهمي

به قسمتی از روزنامه ای اشاره کرده که گويا از زبان حسين  20/11/87در جلسه  71محترم شعبه 

به دروغ اظهاراتی را قيد نموده بود اين اظهارات دقيقآ خالف واقع و محتويات پرونده است که حسين 

دالت است که قضات دادگاه، به استناد مطالبی آنهم آنرا تکذيب نموده است از طرفی در واقع دور از ع

سالگی بازداشت شده  17کذب در نشريات حکم به قصاص نفس نوجوانی را صادر نمايند که در سن 

 .است 

در اين پرونده، تعارض در گفته های شهود و مطلعين وجود دارد چرا که اوًال نتيجۀ گواهی پزشکی 

اساسی مبنی بر اينکه قطر تيزی به چه مقدار بوده و آيا ضرب  قانونی در اين پرونده دارای ابهام

توسط شيشه يا چاقو يا ورقۀ گالوانيزه وارد گرديده يا خير می باشد و الزم است کميسيون پزشکی 

قانونی تشکيل و نوع آلت قتاله را مشخص کند ثانيًا به صورت روشن مشخص نيست که در دست 

ا چاقو اين خود نشاندهندۀ عدم صحت اظهارات متهمين و شهود در حسين حقی ورقۀ گالوانيزه بوده ي

گناهکاری حسين حقی می باشد که چون نوع جرم دارای اهميت فراوان به دليل مجازات مقرر می 

باشد توجه و مالحظه به آن الزم و ضروری است در حاليکه نويسنده دادنامه صادره چون هدفش 

ت موضوع ورقه گالوانيزه و چاقو را به گونه ای در حکم صدور حکم به قصاص نفس رضا بوده اس

خود حالجی نموده که بتواند نتيجه ای به ضرر حسين گيرد و در نهايت اعالم کند که اصآل شئی برنده 

 .چاقو بوده است هر چند حسين منکر اصابت جسمی به بدن مقتول است 

مه صادره بدوی در اجرای احکام پرونده حسين حقی در حال حاضر با تاييد و قطعی شدن دادنا

دادسرای ويژه امور جنايی بوده و قرار است با پرونده رضا پاداشی جهت استيذان به نظر رياست قوه 

احکام صادره، در . در صورتی که آقای الريجانی اذن به اجرای حکم قصاص نفس دهند. قضاييه برد

  .   صورت عدم رضايت اولياءدم به اجرا گذارده خواهد شد
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  محمد مصطفايی مدافع بی دفاعان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   پنج هزار کودک کار و خيابان در تهران
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  .دارد وجود استان اين در خيابان و کار کودک هزار پنج:  گفت تهران بهزيستی سازمان رئيس

 کودکان از درصد 90: آرد تصريح" رستمی ظاهر" دکتر تابناک، از نقل به و خبر شبكه گزارش به

   .هستند تهران های شهرستان به متعلق خيابان و کار

 است قرار که دارد وجود تهران سطح در خيايان و کار کودک هزار پنج حاضر، حال در: گفت وی

   .شوند ساماندهی جاری سال در

 پايتخت، سطح در که هستند تهران تابعه های شهرستان اهل کودکان اين بيشتر: افزود" رستمی" دکتر

   .شوند می جذب يا و شناسايی بهزيستی، يا شهرداری توسط

 از نبايد اما کنند، می زندگی آن جنوب و تهران در کودکان اين از درصد 10 فقط چه اگر: گفت وی

   .بود غافل آنان، دادن قرار پوشش زير برای کاری مطلوب برنامه يک تنظيم و ساماندهی

 کاهش يا و افزايش با جاری سال در بانخيا و کار کودکان: افزود تهران بهزيستی سازمان رئيس

 دست در تهران استان بهزيستی سازمان سوی از که جديد مرکز سه در افراد اين و نبوده روبرو

   .شوند می ساماندهی است، احداث

 کودکان نگهداری برای" بعثت" مرکز يافته، افزايش نفر 100 به" ياسر" مرکز ظرفيت: گفت وی

   .است اندازی راه حال در نيز"ولنجک" مرکز و شده اندازی راه خيابانی

 در بيشتر که اجتماعی، پديده نوع يک خيايان، و کار کودکان: افزود تهران بهزيستی سازمان رئيس

  .هستند سال 15 سنی گروه
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 می پايتخت، های راه چهار و خيابان در گوناگون کاالهای دستفروشی به آودآان اين: آرد اضافه وی

 .پردازند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   کمپين دفاع از حقوق کودکان خيابانی
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افزايش بی وقفه . زندگی کودکان خيابانی در جامعه ايران به يک پديده دردناک تبديل شده است 

کودکان فراری ، زندگی خيابانی و بيهوله نشينی از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک هرروزه 

 . وسعت بيشتری به خود ميگيرد

يحقوقی ، محروم بودن از بهداشت ، سوء تغديه ، نداشتن سرپناه، تحقير، سوء استفاده خشونت ، ب

اين وضعيت فالکت بار . جنسی ، اعتياد وايدز زندگی هزاران کودک خيابانی را تهديد و تباه ميکند

از اين  وغير انسانی نبايد ادامه پيدا کند ، بايد اين کودکان را مورد حمايت قراردهيم وبرای نجات آنها

  . کودکان بايد از يک زندگی شايسته و انسانی برخوردار شوند. زندگی جهنمی تالش کنيم 

کانون دفاع از حقوق کودکان همه انسانهای شريف ومدافع حقوق کودک را به اعتراض عليه اين 

  . بيحقوقی وپشتيبانی از مطالبات اين کمپين فرا می خواند

ابانی بدون هيچ تهديد ويا بازخواستی مورد حمايت قانونی وتامين بايد همه کودکان فراری وخي    -1

  .اجتماعی قرارگيرند

مسکن ، تغديه مناسب ، بهداشت ودرمان ، آموزش وپرورش رايگان وامکانات رفاهی مناسب   -2

  .بايد فوری در اختيار اين کودکان قرارگيرد

عليه بشريت محسوب وبشدت محکوم هرگونه خشونت ، تحقير، فروش و قاچاق کودکان جنايت     -3

  .است

  .اعدام ومحاکمه کودکان ممنوع بايد گردد    -4

دولت بايد بدون هيچ عذر وبهانه ای زندگی کودکان خيابانی را سامان دهی کند وکليه مفاد پيمان   -5

  .حقوق کودک را در مورد آنان رعايت وعملی نمايد   جهانی

+]comment [ خود با اين کمپين اينجا را کليک کنيد ونام ونام خانوادگی برای پشتيبانی وهمبستگی

  ]  comment count]] [-comment#[[خود را برای ما بفرستيد 

   هزار کودک حق رفتن به مدرسه را ندارند100
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  اتوبوسی مدرسه

  

 برخی اما ، ندارد وجود کشور در شناسنامه بدون کودکان تعداد از رسمی گزارش هيچ حاليکه در

  .است کشور در شناسنامه بدون کودک هزار 100 از حاکی غيررسيمی های نهاد در ها ينخمت

 هزار 100 تا هزار 30 از ايران در شناسنامه بدون کودکان تعداد جهان اجتماعی خبرنگار گزارش به

  .است شده گزارش

  .است نشده منتشر آمار اين تائيد يا رد خصوص در رسمی گزارش هيچ تاکنون حال اين با

 است اين اصلی نگرانی اما نيست دسترس در گزارشی شناسنامه بدون کودکان دقيق تعداد از هرچند

  .باشد نداشته وجود کودکان اين کردن دار هويت برای هم نهادی که

 ،کودکان موقت ازدواج نامشروع،کودکان روابط از حاصل کودک توانند می شناسنامه بدون کودکان

  .باشد دست اين از مواردی و بيگانه اتباع با ازدواج از حاصل

 مدرسه به توانند نمی هم شناسنامه بدون کودکان و هستيم مدارس بازگشايی آستانه در آنجائيکه از

 مخصوصا کودکان حقوق از حمايت متولی که دهد پاسخ پرسش اين به محترم دولت است الزم بروند،

 در کاری چه دهد توضيح دارد وجود رابطه اين در نهادی اگر و است نهادی چه خاص مورد اين در

 شده کوتاهی حال به تا موضوع اين در گزارش ارائه به نسبت چرا و است داده صورت رابطه اين

 .است
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   گزارش تصويری مدرسه اتوبوسی در گنبد کاووس

دانش آموز  27در پی انتشار گزارشهای خبرگزاری مهر مبنی بر وضعيت نامناسب محل تحصيل 

ير منطقه گنبد کاووس از سوی وزارت آموزش و پرورش دستور تهيه دو واحد مدرسه پيش عشا

اين دانش آموزان روز سه شنبه با تحقق اين دستور ذوق زده و از . ساخته مورد تاکيد قرار گرفت

  .اينکه آرزوی ديرينه شان مبنی بر داشتن فضای آموزشی مناسب برآورده شده، خوشحال هستند

 
  

 



 انتخابات، کودتا و کودک

  

93 

 

   

 

 
 رسه اتوبوسیمد
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 مدرسه اتوبوسی
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  آوران آوچك در معرض خطر نان

  
آوران آوچكي هستند آه مجبورند براي تأمين معاش خود و خانواده ساعات  آودآان خياباني، نان

ها  طوالني آار آنند و به جاي رفتن به مدرسه، بازي با همساالن و ديدن برنامه آودك، در خيابان

 .نند تا بتوانند پاسخگوي نيازهاي خانواده باشندپرسه بز
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ها تنش وجود دارد و روابط  هايي هستند آه در آن آودآان خياباني محصول خانواده: خبرگزاری هرانا

ها يا عمًال زمينه  ميان اعضاي نامناسب و جايگاه افراد در آن مشخص نيست، برخي از اين خانواده

  . شوند هايشان دچار اختالل مي به مشكالت و ناسازگاري اختالل را دارا هستند يا با توجه

استفاده جنسي از  هاي سازمان بهداشت جهاني حاآي از آن است، به دليل سوء به گزارش فارس، يافته

 . شود ها مشاهده مي هاي غيرقابل درمان از جمله ايدز در آن اين آودآان بيماري

  طالق نيز بدتر است وضعيت رواني آودآان خياباني حتي از آودآان 

با ديدن اين آودآان : گويد بهاره فضيلت، يك دانشجو رشته مشاوره در خصوص آودآان خياباني مي

  . آنم ها صحبت آرده و نصيحتشان مي شوم و هر گاه فرصت داشته باشم با آن بسيار متأثر مي

دتر بوده و اين در وضعيت رواني آودآان خياباني حتي از آودآان طالق نيز ب: دهد وي ادامه مي

  . شوند ها دچار رشد زودرس يا تأخير در رشد مي حالي است آه فرزندان اين گونه خانواده

بايد مسئوالن جايي را براي حمايت از اين افراد ايجاد آنند تا آودآان با سنين : آند اين دانشجو بيان مي

  . آم به خيابان نيايند

  آند  هاي شايسته تبديل مي به انسان هاي آموزشي آودآان خياباني را برنامه* 

توان آودآان  هاي حمايتي و آموزشي مي  با برنامه: دارد سهيل نادري، يك آارمند دولت اظهار مي

  . آرد آه داراي حقوق و آينده هستند  و اعضايي از اجتماع تبديل  هايي شايسته خياباني را به انسان

ها  آند آه بعضي اوقات آن ز آودآان خياباني، آشكار ميشده ا آوري  اطالعات جمع: دهد وي ادامه مي

پليس دستگير و به آانون اصالح و تربيت   وسيله  شوند تا به به عمد جرائم آوچكي را مرتكب مي

  . آودآان بزهكار فرستاده شوند

يل ارتباط ها مايل به پذيرفتن اين آودآان نيستند يا خود به دل هاي آن اآثر خانواده: آند نادري اضافه مي

شود تا تعداد  آنند و اين امر موجب مي ضعيف با اعضاي خانواده از بازگشت به خانه امتناع مي

  . گردند ها باز  زيادي از اين آودآان دوباره به خيابان

ها از طريق پرداختن به مسئله آودآان خياباني در ابعاد گسترده،  رسانه: دارد وي در ادامه بيان مي

توانند نقش مؤثري را در آاهش  نظران مي آان خياباني و مصاحبه با صاحبنمايش زندگي آود

  . هاي پيش رو اين آودآان داشته باشد آسيب

هاي حاآم بر  شناسان معتقدند آه درآمدهاي خوب و آم زحمت، فرار از قيد و بند برخي از روان

خيابان را به زندگي در آنار  شود آه زندگي در خانواده باعث تقويت اين انگيزه در برخي از افراد مي

  . زنند خانمان در خيابان پرسه مي هاي ولگرد و بي دهند و به صورت بچه خانواده ترجيح 

   ثبات هستند هاي بي آودآان خياباني داراي خانواده* 
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سالي آه بنا به داليل  18آليه افراد زير : گويد التحصيل رشته مددآاري مي مرتضي فرجي، يك فارغ

و اجتماعي مجبور به آار يا زندگي در خيابان هستند جزء آودآان خياباني محسوب اقتصادي 

  . شوند مي

گونه ارتباطي با خانواده خود  شوند، آودآاني آه هيچ اين آودآان شامل سه دسته مي: افزايد وي مي

اه خانواده ندارند، آودآاني آه هر از چندگاهي با خانواده خود در ارتباط هستند و آودآاني آه به همر

  . آنند خود در خيابان آار و زندگي مي

ثباتي در نظام  بي: دارد اين مددآار در خصوص عوامل مؤثر در افزايش آودآان خياباني اظهار مي

خانواده، درگيري والدين و اعضاي خانواده، ارتباط ضعيف والدين و فرزندان، انحرافات والدين و 

  . شود اد آودآان خياباني ميجمعيت زياد خانواده موجب افزايش تعد

مسئوالن بايد براي رفع مشكالت اين آودآان اقدام آنند و مكاني را براي حمايت : آند فرجي بيان مي

  . سرپرست هستند، ايجاد آنند از آودآان خياباني آه بي

  فروش فال و آدامس فروشي از مشاغل آودآان خياباني* 

گري،  آشي، فروش فال، تكدي ال دارند عبارتند از وزنمشاغلي آه اين آودآان عمومًا به آن اشتغ

  . هاست بادآنك و آدامس فروشي و پاك آردن شيشه اتومبيل

آند شامل گرايش به  خطراتي آه در خصوص اين مشاغل آودآان دختر و پسر خياباني را تهديد مي

ن آودآان در حمل هاي اجتماعي از جمله مصرف مواد مخدر، سوءاستفاده جنسي، استفاده از اي آسيب

  . قاچاق، سرقت و توزيع مواد مخدر و قرار گرفتن در باندهاي فساد است

  هاي پيش روي آودآان خياباني  هاي قاچاق از جمله آسيب پيوستن به شبكه*

هاي  در حال حاضر آسيب: دارد هاي اجتماعي در اين خصوص اظهار مي دبيرآل رهايي از آسيب

  . آند ي، زنان بدسرپرست و آودآان خياباني جامعه را تهديد ميفراواني از جمله دختران فرار

آنيم آه به  روز انواع و اقسام آودآان خياباني را مشاهده مي در تمام ساعات شبانه: افزايد وي مي

پيوندند آه در ازاي  هايي مي آنند، آودآان خياباني به شبكه شان را تأمين مي هاي زندگي نوعي هزينه

  . ها درآمدزايي آنند رند براي آندستمزد آم مجبو

هاي اجتماعي مؤثر است،  هاي مردم نهاد در آاهش آسيب احمديان با تأآيد بر اين آه تشكيل سازمان

ها نيست؛ در نتيجه بهترين راه،  سازي و آنترل آسيب فرهنگ  دولت به تنهايي قادر به: آند بيان مي

  . تسپردن آار به دست مردم البته با نظارت دولت اس

بين نهاد خانواده و فرزندان به داليل مختلف، فاصله افتاده است آه بايد با : دارد وي اظهار مي

ها را نيز به  هاي الزم، اين آودآان را به خانواده برگرداند و خانواده سازي به موقع و آموزش فرهنگ

  . پذيرش آودآان مجاب آرد
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رساني   ها نقش مؤثري در اطالع رسانه: افزايد ميها  احمديان با تأآيد بر ضرورت پيشگيري از آسيب

  . ها را دارند به موقع و مفيد و در نتيجه پيشگيري از آسيب

  آنند  وجو مي هاي نابهنجار جست آودآان خياباني امنيت اجتماعي را در گروه* 

روابط اجتماعي : گويد شناس در خصوص وضعيت آودآان خياباني مي سيدجواد آرامي، يك روان

ها وجود ندارد از اين رو اين آودآان در روابط اجتماعي با ديگران دچار  اسبي در اين خانوادهمن

  . شود ها مهيا نمي هاي اجتماعي مختلف براي آن شوند؛ در نتيجه امكان تمرين نقش اختالل مي

آودآان داند آه متوجه  هاي جدي مي هاي مختلف نابهنجار را از آسيب شناس پيوستن به گروه اين روان

اين آودآان حمايت و امنيت اجتماعي را آه در خانواده خود آسب : آند خياباني است و اضافه مي

  .  اند نكرده

هايي آه به اصول اخالقي  خانواده: دارد ها اظهار مي وي با اشاره به نقش معنويت در آاهش آسيب

اين حس را نيز به آودآانشان  آنند و هاي اخالقي را نسبت به هم رعايت مي ثابتي پايبندند و حرمت

  . شوند هايي مي تر دچار چنين آسيب دهند، آم انتقال مي

اگر در : آند آرامي با تأآيد بر ضرورت برخوردهاي مناسب جامعه با اين دسته از آودآان بيان مي

اند  تهجامعه به شيوه مناسب با اين آودآان برخورد نشود، به دليل اين آه در خانواده آانون گرمي نداش

  . دهند رسند، رفتارهاي نامناسب خود را ادامه مي و در جامعه نيز به اين آرامش نمي

ها نيست،  وي با بيان اين آه تنها نياز اين آودآان، تغذيه، پوشاك و رسيدگي به وضعيت جسماني آن

هاي تخصصي براي درمان  سازمان بهزيستي و ديگر نهادهاي مربوطه بايد از روش: افزايد مي

  . اساسي اين آودآان استفاده آنند

شناس با اشاره به اين آه بايد شرايطي را به وجود آورد تا پديده آودآان خياباني به وجود  اين روان

هايي آه در معرض آسيب قرار   اين آار از طريق شناسايي و حمايت از خانواده: آند نيايد، تصريح مي

  . دارند، ميسر است

ها در افزايش دانش عمومي نقش مؤثري  رسانه: گويد آند و مي ها اشاره مي وي به نقش اساسي رسانه

هاي آسيب  هاي سالم به خانواده دارند چرا آه از طريق آگاهي دادن به موقع از اضافه شدن خانواده

  . آنند ديده جلوگيري مي 

  گيرند  هاي جسمي و جنسي قرار مي اغلب آودآان خياباني مورد سوءاستفاده* 

هاي اجتماعي به بزهكاري و  آودآان خياباني به دليل سرخوردگي: دارد زائري اظهار مي سيدحسن

  . آنند گيرند و با باندهاي فساد همكاري مي آنند و اغلب مورد سوءاستفاده قرار مي جرم گرايش پيدا مي
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رئيس آانون آارشناسان خدمات مددآاري با تأآيد بر اين آه اغلب آودآان خياباني مورد 

تر اين آودآان با باندهاي فساد و  بيش: آند گيرند، بيان مي هاي جسمي و جنسي قرار مي استفادهسوء

  . آنند توزيع مواد مخدر همكاري مي

  : افزايد داند و مي ها مي هاي اقتصادي از آن آشي وي يكي ديگر از مشكالت آودآان خياباني را بهره

  . مي و با دستمزد آم آار آنندهاي فاقد مجوز رس اين آودآان مجبورند در مكان

باندهايي وجود دارد آه اين آودآان را براي تكدي استخدام آرده و با پرداخت : دهد زائري ادامه مي

  . آنند ها مي ها را وادار به گدايي در خيابان مبلغي ناچيز در ماه، آن

  : آند وي اضافه مي

ليل وضعيت اقتصادي نامناسب مجبور به آار هايي آه ممكن است آودآانشان به د با حمايت از خانواده

  . ها جلوگيري آرد توان از بروز بعضي از اين آسيب شوند، مي

رئيس آانون آارشناسان خدمات مددآاري با تأآيد بر اين آه محروميت از تحصيل يكي ديگر از 

اين  شود عدم تحصيل موجب مي: آند هايي است آه اين آودآان با آن مواجهند، تصريح مي آسيب

و بزهكاري را   آودآان در بزرگسالي نيز شغل مناسبي نداشته باشند و حرفه قبلي خود يعني تكدي

  . ادامه دهند

اعتياد پدر و مادر، اختالف بين والدين، طالق، زنداني شدن پدر، عدم : دارد وي در ادامه اظهار مي

جمله داليلي است آه آودآان را  ها از آنترل مناسب در خانواده و وضعيت نامناسب اقتصادي خانواده

  . آند وادار به ترك خانه مي

زائري با تأآيد بر لزوم همكاري سازمان بهزيستي و شهرداري در راستاي آاهش آسيب در آودآان 

هاي  هاي مناسب از جمله آموزش مهارت سازمان بهزيستي از طريق آموزش: آند خياباني، بيان مي

تواند نقش مؤثري را در آاهش آسيب در اين دسته از  ب ميزندگي و آموزش شغل و حرفه مناس

  . آند آودآان ايفا 

  آند  انگيزي آودآان خياباني را تهديد مي سرنوشت غم*

از جمله مشكالت مهمي آه موجب نگراني جامعه شده است، سرنوشت : گويد محمود ساعتچي مي

  . آند انگيزي است آه آودآان خياباني را تهديد مي غم

هاي  فقر، بيكاري والدين، نبود محيطي مطلوب براي زندگي، خشونت و بيماري: دارد ار ميوي اظه

رواني والدين و فشار گروه همساالن از جمله عواملي است آه موجب افزايش آودآان خياباني 

  . شود مي

چون آودآان خياباني با مشكالت فراواني هم: آند عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي بيان مي

  . تغذيه و بهداشت نامناسب و ضعف در تعليم و تربيت مواجهند
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هاي اجتماعي  جا آه اين آودآان فرصتي براي يادگيري و فراگرفتن مهارت از آن: افزايد ساعتچي مي

گيرند و هم زمينه قرباني شدن ديگران را  هاي فراواني قرار مي ندارند هم خود در معرض آسيب

  . آنند فراهم مي

ها به  آند، پيوستن آن هاي جدي آه زندگي آودآان خياباني را تهديد مي بيان اين آه يكي از آسيبوي با 

آنند تا از لحاظ رواني  جا آه اين آودآان فرصتي پيدا نمي از آن: آند باندهاي خالف است، تصريح مي

يع مواد مخدر و ها براي توز شوند تا از آن و جسماني پرورش يابند، به سمت باندهايي سوق داده مي

  . انجام انواع جرايم استفاده آنند

عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي با اشاره به نقش مهم و اساسي سازمان بهزيستي و 

جا آه اين پديده موجب بروز مشكالت  از آن: آند شهرداري در آمك به آودآان خياباني بيان مي

ها به طور جدي حمايت شوند؛ بر اين  ود، الزم است آنش فراواني از جمله اعتياد و جرم و جنايت مي

  . طور جدي اين آسيب را مورد مطالعه و بررسي قرار دهند اساس مسئوالن و نهادهاي ذيربط بايد به 

هر عضوي از جامعه در هر جايگاه و سمتي آه باشد، نسبت به آينده اين آودآان : دارد وي اظهار مي

  .ها قدم برداشت ها آسيب توان براي آاهش اين گونه مسئول است و با عزم همگاني مي
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   فقره سرقت دستگير کرد 28 ساله يي را به اتهام 9پليس کودک 

  يک حقوقدان؛ بازداشت اطفال غيرقانوني است

  
. ددا خبر سرقت جرم به ساله9 کودکي بازداشت از ديروز ورامين انتظامي فرمانده حوادث؛ گروه

 مسووليت فاقد اطفال قانون، مطابق که گرفته صورت حالي در پليس توسط پسربچه اين دستگيري

 در اطفال است؛ کرده خاطرنشان صراحت به اسالمي مجازات قانون 49 ماده و هستند کيفري

  . هستند کيفري مسووليت از مبرا جرم ارتکاب صورت
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 دستگيري خبر اعالم ضمن -ورامين انتظامي رويني فرمانده -آبادي قاسم احمد سرهنگ وجود اين با

 پرونده در« گفت؛ او اعترافات خواندن دهنده تکان با است شده معرفي »ع مرتضي« که کودک اين

 در» .دارد وجود ريال ميليون 140 ريالي ارزش با مغازه و منزل سرقت فقره 28 ساله9 سارق اين

 آن در که کرد منتشر را عکسي نيز تهران اناست انتظامي نيروي رساني اطالع مرکز حال همين

 .است شده نوشته آن در اتهامش و نام و گرفته دست در را پالکاردي بزرگسال مجرمان مانند مرتضي

 گذشته هفته گفت؛ پرونده اين درباره ورامين شهرستان انتظامي فرمانده آبادي قاسم احمد سرهنگ

 بر مبني داد ارائه خود خياطي کارگاه شاگرد عليه تيشکاي ورامين، 11 کالنتري به مراجعه با فردي

 طبقه در که را منزل خانگي لوازم از تعدادي نداشته حضور منزلش در شاکي که زماني در وي اينکه

 . است برده سرقت به بود کارگاه باالي

. داد خبر سرقت جرم به ساله9 کودکي بازداشت از ديروز ورامين انتظامي فرمانده حوادث؛ گروه

 مسووليت فاقد اطفال قانون، مطابق که گرفته صورت حالي در پليس توسط پسربچه اين دستگيري

 در اطفال است؛ کرده خاطرنشان صراحت به اسالمي مجازات قانون 49 ماده و هستند کيفري

 - آبادي قاسم احمد سرهنگ وجود اين با. هستند کيفري مسووليت از مبرا جرم ارتکاب صورت

 شده معرفي »ع مرتضي« که کودک اين دستگيري خبر اعالم ضمن -ورامين انتظامي ينيرو فرمانده

 و منزل سرقت فقره 28 ساله9 سارق اين پرونده در« گفت؛ او اعترافات خواندن دهنده تکان با است

 نيروي رساني اطالع مرکز حال همين در» .دارد وجود ريال ميليون 140 ريالي ارزش با مغازه

 پالکاردي بزرگسال مجرمان مانند مرتضي آن در که کرد منتشر را عکسي نيز تهران استان انتظامي

 .است شده نوشته آن در اتهامش و نام و گرفته دست در را

 گذشته هفته گفت؛ پرونده اين درباره ورامين شهرستان انتظامي فرمانده آبادي قاسم احمد سرهنگ

 بر مبني داد ارائه خود خياطي کارگاه شاگرد عليه شکايتي ورامين، 11 کالنتري به مراجعه با فردي

 طبقه در که را منزل خانگي لوازم از تعدادي نداشته حضور منزلش در شاکي که زماني در وي اينکه

 .است برده سرقت به بود کارگاه باالي

 وي دارد، نام »ع مرتضي« که ساله 9 شاگرد احضار با داد؛ ادامه ورامين شهرستان انتظامي فرمانده

 کرد اعتراف اش پدري منزل به آنها انتقال و صاحبکار منزل لوازم سرقت به اوليه تحقيقات همان در

 .دادند تحويل مالباخته به و کردند کشف را مسروقه اموال نظر مورد محل از بازرسي با ماموران و

 هاي سرقت رتکبم افغان متهم اين شد مي داده احتمال اينکه به توجه با کرد؛ تصريح آبادي قاسم

 فقره 12 و منزل سرقت فقره 16 به او و شد انجام بيشتري هاي بازجويي وي از باشد شده نيز ديگري

 .کرد اعتراف ورامين در ديگر مغازه سرقت
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 اطمينان براي ماموران ساله،9 کودک دهنده تکان اعترافات از پس کرد؛ اظهار ورامين پليس رئيس

 از اعالمي هاي آدرس متهم همکاري با که پرداختند ها سرقت هصحن بازسازي به وي اظهارات از

 .شدند شناسايي مالباختگان همگي ها، مکان اين از سرقت شدن محرز با و شناسايي وي سوي

 را ها مغازه از سرقت وي شده، دستگير سارق اظهارات براساس داشت؛ اذعان آبادي قاسم سرهنگ

 که را منازلي و داد مي انجام ها مغازه در قفل بازکردن و شکستن با شب آخر و تعطيلي ساعات در

 لوازم صاحبخانه، نبود از اطمينان از پس و کرد مي شناسايي قبًال برد، مي سرقت به لوازم آنها از

 .رساند مي فروش به مادرش همدستي با و داده قرار دستبرد مورد را حجم کم و باارزش

 از و احضار آگاهي اداره به متهم مادر ها پيگيري امهاد در کرد؛ خاطرنشان ورامين پليس رئيس

 از »مرتضي« اظهارات اساس بر اينکه رغم به او. شد تحقيق وي از فرزندش هاي سرقت چگونگي

 با طرفي از و کرد امتناع ماموران با همکاري از و کرد اطالعي بي اظهار بود، باخبر ماجرا

 دستور با اما بگيرد پس را اعترافاتش کند وادار را خود ساله 9 کودک داشت قصد مختلف ترفندهاي

 .شد دستگير سارق با همدستي اتهام به نيز وي پرونده بازپرس

 ريالي ارزش مالباختگان اظهارات و شده انجام هاي بررسي براساس اينکه به اشاره با آبادي قاسم

 ميليون 100 حدود ها غازهم از و ريال ميليون 40 حدود منازل از متهم توسط شده انجام هاي سرقت

 .دارد ادامه فراري متهمان ساير دستگيري براي رابطه اين در ها بررسي گفت؛ است، ريال

 پرونده اين تحليل در گفت؛ و پرداخت پرونده اين تحليل به اظهاراتش پايان در ورامين پليس رئيس

 که است تهران استان شهرهاي در غيرمجاز اتباع حضور يکي کرد؛ اشاره موضوع دو به توان مي

 گونه هيچ که نگرش اين با افراد اين که طوري به اند، بوده تاثيرگذار استان اين جرائم ميزان در

 و جنايي از اعم مختلف جرائم ارتکاب به خاصي جسارت با نيست، دسترس در آنها از اطالعاتي

 عدم همچون عواملي گفت توان مي ماجرا يابي ريشه با که است متهم سن بعد و پردازند مي عادي

 اين شد باعث خانواده، علمي و فرهنگي فقر آن کنار در و مالي فقر فرزند، صحيح کنترل و تربيت

 .شود تبديل مغازه و منزل يي حرفه سارق يک به کودک

 به ساله 9 پسر بازداشت خواندن غيرقانوني با -دادگستري وکيل -مصطفايي محمد حال عين در

 قانون خالف اعمال کرات به و داده انجام مکرر هاي سرقت طفل يک اگر تيح گفت؛ ما خبرنگار

 اطفال اسالمي مجازات قانون 49 ماده زيرا است قانون خالف او بازداشت هم باز باشد شده مرتکب

 مرتکب سال 9 از کمتر دختري يا سال 18 زير پسر اگر بنابراين دانسته مبرا کيفري مسووليت از را

 زير اما اند رسيده شرعي سن به که را کودکاني همچنين. کرد دستگير را او توان ينم شود عملي هر

 که کرد نگهداري محلي در را آنها بايد و کرد دستگير بزرگساالن مانند توان نمي نيز دارند سال 18

 .فرستاد تربيت و اصالح کانون به را آنان بايد واقع در. نباشد بازداشت شکل به
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 اين جبران به موظف او ولي کند وارد خسارتي فردي به طفلي اگر قانون مطابق« افزود؛ وي

 از نگهداري و تربيت مسوول گيرد مي عهده بر را کودک حضانت وقتي پدر که چرا است خسارت

 مسووليتي توان نمي هم باز باشد نداشته را خود طفل عمل خسارت جبران تمکن ولي اگر حتي. اوست

 ».دانست طفل متوجه را

 آيا که کند رسيدگي موضوع اين به بايد تهران دادسراي موارد اين در کرد؛ خاطرنشان حقوقدان ناي

 معرفي بهزيستي به بايد طفل باشند نداشته اگر و خير يا دارند را کودک از نگهداري صالحيت والدين

  .شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   شد ايران در نوجوانان برای اعدام مجازات لغو خواهان اروپا اتحاديه

  فيلم،اعدام

 رئيس. کند خودداری کشور در نوجوان سه اعدام از که خواست ايران رژيم از مصرا اروپا اتحاديه

 جوان مردان اين داشت، اظهار استکهلم در سپتامبر، ٨ شنبه، سه روز اروپا اتحاديه شورای سوئدی

 اعدام از نگرانی ازابر ضمن اروپا اتحاديه. بودند نرسيده قانونی سن به جرم ارتکاب زمان در

 بين های کنوانسيون ايران. است المللی بين  کنوانسيون مقررات مخالف عمل اين کرد، اعالم نوجوانان،

 اجرای ادامه« اروپا اتحاديه اعالميه در زمان هم. است آن اجرای به متعهد و کرده امضاء را المللی

 مجازات مورد ٣۴۶ ايران در گذشته لسا در. است گرفته قرار شديد انتقاد مورد »اعدام مجازات
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 نظر به بنا. است جهان در چين از بعد ها اعدام تعداد بيشترين اين. است شده گذاشته اجرا به اعدام

  .دارد را اول رتبه جهان در نوجوانان اعدام در ايران الملل، بين عفو سازمان

  

  18+فيلم اعدام در ايران لينک  

http://www.youtube.com/watch?v=jwArN5kywck  

  

  

  

  

  

  

  

  فال بخريد -فال حافظ دارم 

 کالس پنجم  -ساله15صفيه سعيدی 

باصدای ، .آدم هايی که از کنارش می گذشتند، .کنارسايه آدم ها نشسته بود، زير نورماه، شب تاريک

  .فال حافظ، فال بخريد ... ارم سرما زده و آرامش می گفت فال د

آهی . صدای دندانهايش که بهم می خورد را می شنيدم. هنوز يک فال نفروخته بود. ساعت يازده بود

کودک ده ساله که بايد در رختخواب باشد در خيابان است ومانند مردی بيست ساله کار : کشيدم وگفتم

. روح او در برابر اين همه مشکالت بزرگ شده با خودم کفتم شايد جسم او کوچک با شد، اما. می کند

پيش او رفتم و به دستان کوچکش نگاه کردم، اما او خوشش نيامد . که می داند در دل او چه می گذرد

گفتم چرا کار می کنی؟ گفت بخاطر مشکال ت ! نه:از او پرسيدم تو مدرسه می روی؟ گفت. و برگشت

  ...............گفتم اسمت چيست؟ گفت محسن. خانواده ام

  

  

  

  تالش برای نجات نوجوان محکوم به اعدام
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جلسه ای با حضور مسئوالن شهری و فعاالن حقوق بشر برای اخذ رضايت از خانواده مقتول و نجات 

  .جان نوجوان محکوم به اعدام در شهر لوشان برگزار شد

الن حقوق بشر در شهريورماه، به همت واحد حقوق کودک مجموعه فعا 19روز پنج شنبه مورخ 

ايران و با حضور امام جمعه لوشان، اعضای شورای اسالمی شهر لوشان، تنی چند از مادران صلح 

در شهر لوشان از توابع شهرستان ) ولی اهللا پيرمردوند چگينی(جلسه ای در منزل پدری مقتول 

  رگزار شدرودبار با هدف اخذ رضايت از خانواده مقتول و نجات نوجوان محکوم به اعدام ب

در اين جلسه ابتدا امام جمعه شهرستان لوشان حجت االسالم بابايی با تاکيد بر آموزه های دين اسالم 

در خصوص بخشش و گذشت، حکاياتی از امامان اين مذهب در خصوص بخشش برای حضار 

اين  تعريف کردند و از پدر و مادر ولی اهللا چگينی خواستند که با توجه به شب های قدر و اهميت

  . شبها گذشت کنند تا خداوند هم در رحمت را بيش از پيش به سوی ايشان باز کند

در ادامه اعضای مجموعه و مادران صلح تالش کردند تا ضمن همدردی با خانواده مقتول، با 

استنادات عقلی و حقوقی در مورد چگونگی اتفاق قتل در سنين نوجوانی و همينطور ندامت زندانی، 

مقتول و ساير اعضای خانواده را با تکيه بر بزرگواری و بخشندگی و نياز جامعه اخذ  رضايت مادر

  . کنند

هر چند عليرغم همه تالش های صورت گرفته متاسفانه خانواده مقتول کماکان بر موضع خود مبتی 

بر قصاص نوجوان زندانی تاکيد کردند، ولی تالش ها برای نجات جان نوجوان محکوم به اعدام که 

  . در حال حاضر نيز فاقد وکيل مدافع است ادامه خواهد داشت

با ضربه چاقو  82الزم به ذکر است، ولی اهللا پيرمردوند چگينی طی يک نزاع کودکانه در سال 

طبق . سال سن داشتند 17در هنگام اين نزاع هر دوی آنها . توسط ابراهيم گودرزوند چگينی کشته شد
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اجرای مجازات اعدام و حبس های طوالنی مدت برای کودکان تا کنوانسيون حقوق کودک  37ماده 

  .قبل از پايان سن هجده سالگی ممنوع است

ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی صراحتًا حکم اعدام برای کودکان  5ماده ی  6در ضمن در بند 

ی در مرحله ولی هم اکنون پرونده ابراهيم گودرزوند چگين. سال ممنوع اعالم شده است 18زير 

استيذان قرار دارد و پس از استيذان رياست قوه قضائيه، در صورت عدم رضايت اوليای دم، حکم 

  .قصاص نفس وی اجرا خواهد شد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   مصرف مواد مخدر در مدارس از دوره راهنمايی شروع می شود



 انتخابات، کودتا و کودک

  

109 

 

   

  
وره نوجوانی بحرانی ترين نتايج يک تحقيق علمی در زمينه مبارزه با مواد مخدر نشان می دهد که د

زمان جهت شروع سوء مصرف مواد مخدر است و از اين رو مدارس راهنمايی و دبيرستان 

  .محيطهای طبيعی برای شروع استفاده از اين مواد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اين تحقيق علمی که توسط دو کارشناس مواد مخدر داريوش و کورش 

مدارس موفقترين مکان برای اجرای : افروز صورت گرفته آمده است امينی زير نظر دکتر غالمعلی

برنامه پيشگيری از اعتياد هستند و بسياری از صاحبنظران معتقدند که مدارس عالوه بر دنبال کردن 

-رسالت خويش در تدريس علوم مختلف بايد زمينه آموزش داروها را به عنوان برنامه آموزشی

  .بهداشتی مدنظر قرار دهند

بق اين تحقيق، مسئله سوء مصرف مواد مخدر به عنوان يک مشکل بهداشتی سدی در راه پيشرفت ط

تحصيلی دانش آموزان است و در برنامه های پيشگيری بايد تمام اشکال سوء مصرف مواد که شامل 

  .قرار گيرد...مصرف سيگار و تنباکو، ماری جوانا، ترکيبهای ترياک، الکل و
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يشگيری بايد در برگيرنده مهارتهايی در جهت مقابله با مصرف مواد، تقويت همچنين برنامه های پ 

ارزشهای فردی برای مقابله با داروها و گسترش مهارتهای اجتماعی و زندگی باشد که برخی از اين 

توانايی برقراری ارتباط های اجتماعی، روابط موثر با گروههای همتا، شايستگی : مهارتها عبارتند از

برنامه های پيشگيری برای نوجوانان بايد : يافته های اين پژوهش نشان می دهد... اطعيت وفردی و ق

  . به صورت تعاملی و طوالنی مدت اجرا شوند و والدين آنها بايد در اين برنامه ها شرکت کنند

مطرح شدن مواردی مانند واقعيتهای موجود در زمينه مواد و عوارض آنها با مشارکت والدين، 

برای بحثهای خانوادگی پيرامون مصرف مواد و خط مشيهای خانواده در زمينه پيشگيری از  فرصتی

  . سوء مصرف مواد ايجاد می کند

رويکردهای پيشگيری در مدارس بايد به چهار شکل اشاعه اطالعات، آموزش عاطفی، تاثير 

جهت پيشگيری  اشاعه اطالعات بخش عمده رويکردهای سنتی در. اجتماعی و تقويت شايستگی است

از سو مصرف مواد، برنامه های طراحی شده به منظور اشاعه اطالعات در زمينه مواد، اثرهای 

پيشفرض اين رويکرد آن است که . فارماکولوژيکی و عوارض ناخوشايند سوء مصرف مواد است

  . علت اصلی سوء مصرف مواد، فقدان اطالعات در مورد خطرهای مصرف مواد است

  

ای رويکرد اشاعه اطالعات، استفاده از تکنيکهای شعله ور کننده ترس يا روشهای يکی از روشه

طرفداران اين روشها . ترساندن به وسيله اغراق کردن در مورد خطرهای سوء مصرف مواد است

اما برخی . معتقدند ترس می تواند منجر به شکل گيری انگيزه برای اجتناب از مصرف مواد شوند

معتقدند بعضی از روشهای آموزشی می توانند تاثير معکوس نيز داشته باشند و  ديگر از صاحبنظران

منجر به افزايش مصرف مواد در برخی از نوجوانان آسيب پذير شوند چون استرس ناشی از 

خطرهای مصرف مواد می تواند برخی از طالبان هيجان را به خود جلب کند و يا منجر به شعله ور 

  . ر امتحان کردن مواد شودشدن کنجکاوی برای يکبا

آموزش عاطفی يکی ديگر از روشهای پيشگيری از سوء مصرف مواد که سالهاست مورد استفاده 

در اين روش فرض بر اين است که علت سوء . قرار می گيرد، رويکرد رشد و تکامل عاطفی است

وش روی بنابراين تمرکز اصلی اين ر. مصرف مواد در بين نوجوانان فقدان عزت نفس است

  . ادراکهای مثبت خود و پذيرش اعتماد به نفس است

بر اساس اين تحقيق، ارزشيابی نتايج حاصل از بکارگيری رويکردهای آموزشی و عاطفی مانند 

روش اشاعه اطالعات به تنهايی نااميد کننده است و اين روشها به تنهايی قادر نيستند رفتار دانش 

  .آموزان را تحت تاثير قرار دهند
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   توماني 500بندي  ساله پايان شرط 14مرگ پسر 

هجدهم شهريورماه امسال، وقوع قتل يك نوجوان در بيمارستان امام حسين به ماموران  22ساعت 

دست آمده، اين قتل در بيمارستان اوستا واقع در ميدان چايچي  بنا بر اطالعات اوليه به. گزارش شد

  .رخ داده بود

نام اميد با  همان روز مقتول به 20:40هاي بعدي نشان داد آه ساعت  رسيبا اعالم اين موضوع، بر

ساله مشغول قمار در پارك بوده آه سر شرطبندي پانصد توماني با هم درگير  17نام محمد  فردي به

در جريان اين درگيري خونين، محمد چاقويي آه در جورابش داشته را بيرون آورده و يك . شدند

  .ساله زده است 14ربه به سينه اميد ضربه به شكم و دو ض

  . محمد خودش اميد را به بيمارستان رسانده و سپس از محل رفته بود

روز بعد ماموران به خانه متهم به قتل رفتند و درحاليكه محمد در خانه نبوده متوجه شدند، او همراه 

دستگير و به اداره  پدرش در حال آمدن به سمت خانه است آه بالفاصله ماموران در محل متهم را

  .ويژه قتل پليس آگاهي منتقل آردند

محمد پس از دستگيري به قتل اميد اعتراف آرد و به ماموران گفت، چاقويي آه در جورابش مخفي 

 . آرده، چاقوي آشپزخانه بوده آه معموال همراهش است

  الوقوع سه نوجوان نگرانی اروپا از اعدام قريب

الوقوع بهنود شجاعی، رضا پاداشی و حسين حقی  ای از اعدام قريب انيهاتحاديه اروپا با انتشار بي

  .ابراز نگرانی کرد

ای که دهم  ای اتحاديه اروپا را بر عهده دارد، در بيانيه به گزارش راديو زمانه، سوئد که رياست دوره

  .کرده استسپتامبر منتشر کرده، از به اجرا گذاشته شدن حکم اعدام اين سه نوجوان ابراز نگرانی 

المللی از سوی جمهوری  سال در ايران را نقض آشکار تعهدات بين ١٨اين اتحاديه، اعدام افراد زير 

المللی مربوط به حقوق مدنی و سياسی و کنوانسيون مربوط به حقوق  اسالمی به خصوص پيمان بين

  .کودکان دانسته و آن را محکوم کرده است

  .وجوان را به جرم قتل، اعدام کرده استن ٢۶ايران در سه سال گذشته بيش از 
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ای اعالم کرد که از اين پس مجازات اعدام برای  قوه قضائيه ايران چندی پيش با صدور بخشنامه

  .اند، در نظر گرفته نخواهد شد افرادی که مرتکب جرايمی غير از قتل شده

اعدام، حاکی از پايان  هر گونه قصور و نارسايی در اجرای عادالنه حکم مجازات«: اتحاديه اروپا

  »دادن به يک زندگی به صورت غيرقابل جبران و غيرقابل بازگشت است

المللی تبعيت کرده و اعدام  های جمهوری اسالمی خواسته شده که از قوانين بين در اين بيانيه از مقام

اند،  بهنود شجاعی، رضا پاداشی و حسين حقی و تمام کسانی که در زمان صغر سن مرتکب جرم شده

احکام اعدام و اجرای اين احکام در جمهوری » گسترده«اتحاديه اروپا همچنين صدور .را متوقف کند

  .اسالمی ايران را محکوم کرده است

هر گونه قصور و نارسايی در اجرای عادالنه حکم مجازات «: اين اتحاديه در بيانيه خود آورده است

  ».صورت غيرقابل جبران و غيرقابل بازگشت استاعدام، حاکی از پايان دادن به يک زندگی به 

  .های ايرانی خواسته که احکام اعدام را لغو کنند رياست اتحاديه اروپا از مقام

دار آويخت که اين آمار، ايران را در  نفر را به  ٢۴۶ميالدی  ٢٠٠٨جمهوری اسالمی ايران در سال 

  .دهد ها پس از چين قرار می جهان از نظر تعداد اعدام

  .های گوناگون اعدام کرده است نفر را به جرم ٢٢٠يران در سال جاری ميالدی تاکنون بيش از ا

های حقوق بشر در گزارش  المللی جامعه ها در ايران در شرايطی ادامه دارد که فدراسيون بين اعدام

زات ها در جمهوری اسالمی که چندی پيش منتشر کرده، کاربرد مجا ای خود درباره اعدام صفحه ۶٠

در ميان مردم، » سرکوب با هدف ايجاد وحشت«اعدام در ايران را به عنوان بخشی از سياست دولتی 

  .محکوم کرده است

 . اند سال، مرتکب قتل شده و به اعدام محکوم شده ١٨گفتنی است، اين سه نفر، در سن زير 

  

  

  

  دست پدر ساله به قتل دلخراش دختر سه
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  .رساند قتل به را ستاره اش، ساله سه کودک پا و دست محكم ضربات با معتاد مرد

 اهللا محمدرسول درمانگاه در مشكوك مرگي وقوع امسال، تيرماه هفتم 17 ساعت ايلنا، گزارش به

 روي بر آه بود ستاره نام به ساله سه اي ئخنربچه به مربوط مشكوك مرگ. شد گزارش پليس به بومهن

 ترياك سوخته به شبيه رنگي سياه  ماده نيز دهانش از و بود مشاهده قابل سوختگي و آببودي آثار بدنش

  .بود شده بيرون

 شعبه بازپرس آرگ، اين بودن مشكوك اعالم با. بود شده منتقل درمانگاه به مادرش و پدر سوي از او

 و داد آگاه پليس قتل ويژه اداره آارآگاهان به را موضوع پيگيري دستور جنايي امور دادسراي هفتم

  .شد منتقل قانوني پزشكي به مرگ علت تعيين براي ستاره جسد نيز امهاد در

 آزاد قانوني پزشكي نظر اعالم تا افتاده ها پله از فرزندشان آردند مي اعالم آه دختربچه مادر و پدر

 ناشي عوارض و روده پارگي عفونت، اثر بر ستاره مرگ بر مبني قانوني پزشكي نظر وقتي اما شدند

  .شدند بازداشت او ساله 24 مادر و ساله 26 پدر آن، از

 و داشت دلدرد دخترم آه آمدم آار سر از حادثه شب: گفت پليسي ها بازجويي جريان در آودك پدر

 بعد. زدم گوشش زير سيلي يك همين براي بود، آرده ام خسته صدايش و سر ديگر. آرد مي داد و جيغ

  .زدم پهلويش به لگد يك و داختمشان زمين به محكم بودم آرده بغلش حاليكه در هم

 شبهاي. گذاشتم رويش را زانويم هم آن از بعد: گفت ماموران به خود هولناك اعترافات ادامه در باقر

  .نداشت او تنبيه در نقشي هيچ همسرم اما آردم مي تنبيهش آتك، و آبريت آتش با هم قبل

 آتك را ستاره مواد مصرف اثر بر و تاس شيشه به معتاد باقر آه گفت ماموران به اما باقر همسر

  .است زده مي

  .شدند بازداشت قانوني قرار با همسرش و باقر قتل، به متهم صريح اعترافات با

  

  

  

   کودک مبتال به فنيل کتنوری در ايران متولد می شوند 350ساالنه 

 غربالگری اختالل، نبود سيستم  PKUمقام انجمن  قائم –) تلويزيون واشنگتن(سپتامبر  15واشنگتن، 

PKU  عنوان می » آودك مبتال به اين عارضه در جامعه 350تولد ساالنه «در ايران را عامل اصلی

در اين بيماری، شخص به علت نداشتن و يا کمبود يک آنزيم کبدی، قادر به تجزيه پروتئينی به .کند

اد سمی در خون باال رفته و و در نتيجه با مصرف مواد غذائی، ميزان مو.اسم فنيل آالنين نمی باشد 
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به مغر آسيب می رساند و بسته به شدت بيماری، تشنج ،کوچک ماندن دور سر، تاخير در رشد، عدم 

  توانائی در نشستن ، راه رفتن و گفتار بروز می کند

روز سه شنبه در گفتگوئی با عليرضا معصومی، تعداد کودکان مبتال به فنيل کتونوری در ايران را 

ناشناخته بودن اين بيماری در «به علت PKU مقام انجمن  به گفته قائم. کودک اعالم کرد 350 ساالنه

سراسر ايران، کمتر پزشکی قادر به تشخيص آن در سنن پائين است و در برخی موارد اين امكان 

 6و  5سال تشخيص داده شود و حتی افرادی وجود دارند آه در  وجود دارد که بيماری پس از يك 

اين در حاليست که بنا به اظهارات معصومی، ».ها تشخيص داده شده است آن PKU یسالگ

با اين مشکل به دنيا می آيند، زندگی نسبتًا عادی   برخالف ايران، در کشورهای همسايه، کودکانی که«

  .های سالمی داشته باشند توانند دانشگاه بروند، ازدواج آنند و بچه ؛ می»گذرانند را می

نقص «شان تشخيص داده می شود، دچار  آه دير بيماری PKU ه با اشاره به اينكه آودآانوی در ادام

با يك «: ، ادامه داد»پيشروی آسيب جلوگيری آرد«توان از  می می شوند و فقط» العالج ژنتيكی صعب

قابل تشخيص است اما متأسفانه اين تست در ايران فقط در چند  PKU هزار تومان 6تر از   تست آم

موضوع در رابطه با ابتال به اين بيماری را اين موضوع » دردآورترين«وی » .شود تان انجام میاس

  .با مراقبت هائی ساده می توان از بروز آن پيشگيری کرد«عنوان می کند که 

تا به امروز برای اين موضوع در آشور آار اساسی نشده «  با بيان اينکه PKU مقام انجمن قائم

دولت بيش   برای اين کودکان شير خشک مخصوصی وجود دارد که«:فارس گفت ، به خبرنگار»است

  ».پردازد در حالی آه بيمه آن را نمی. پردازد های شيرخشك مخصوص را می درصد هزينه 90از 

  دکتر معصومی با اشاره به اينکه بيماران مبتال به فنيل کتونوری تا آخر عمر خود نبايد به لبنيات،

نبود مرکزی برای «يکی ديگر از مشکالت اين بيماران در ايران را  بزنند، گوشت و خشكبار لب

  .ذکر کرد» توليد يا عرضه نان،آرد، برنج و بيسکوئيت مخصوص اين بيماران

برای اين مبتاليان، يکی ديگر از معضالتی است » نبودن خدمات توانبخشی بودن و در دسترس گران

با بيان اين مشکل،  PKU قائم مقام انجمن. به گريبان هستندکه خانواده های اين افراد با آن دست 

توانبخشی و   موضوع تغذيه، 3با  PKU درصد مشكالت مبتاليان به 90بيش از «اعالم کرد، 

تعدادی از اين آودآان آه آسيب «: خاطرنشان آرد وی همچنين. »شود شيرخشك مخصوص حل می

های اين مراآز نسبت به اقتصاد  داری شوند اما هزينهروزی نگه ها جدی است بايد در مراآز شبانه آن

  ».توانند از اين مراآز استفاده آنند ها نمی خانواده بسيار باالست و عمًال خانواه

در «به گزارش وبالگ تخصصی بيماری فنيل کتونوری در ايران، آمارها حکايت از آن دارد که 

تولد يک بيمار فنيل  5000ترکيه از هر  ايران به علت ازدواج های فاميلی و نزديکی با کشور
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در ايران وجود دارد که  PKU بيمار مبتال به 6000بيش از  با اين تخمين. کتونوری به دنيا می آيد

  »«بعلت عدم تشخيص به موقع و نبود آزمايشگاه های مخصوص به اين بيماری مبتال شده اند اغلب

پرونده از اين بيماران ٨٠٠«تونوری بالغ بر در حال حاضر در انجمن حمايت از بيماران فنيل ک

وجود دارد که سهم عمده ای از اين بيماران ساکن در استان های تهران ، فارس ، کرمانشاه و 

  ».اکثر آنها نيز از قشر پائين و با در آمد زير خط فقر می باشند  هستند، و  اصفهان

  

   ضرورت تعيين تکليف کودکان بدون شناسنامه

اي آه به دليل نداشتن  آودآان آولي و اجاره: ه انجمن حمايت از حقوق آودآان گفتعضو هيات مدير

  .هاي مسئول در اين زمينه دارند اند به حمايت سازمان  شناسنامه، بدون هويت مانده

وگو با خبرنگار ايلنا، به معضل ديگري از ناحيه آودآان آار اشاره و تاآيد  جاويد سبحاني در گفت

مزد حاصل از   شان شده، دست گري سبكي از زندگي اي آه تكدي ربتي، آولي و اجارهآودآان غ  :آرد

  شود گريشان نصيب خودشان نمي آار و تكدي

اغلب اين آودآان تبعه دوگانه و افغاني ـ ايراني داشته و فاقد  :وي با اشاره به اين معضل افزود

گونه آودآان در مناطق شرقي  ده اينهزار مورد از عم 70شود  اند آه اعالم مي شناسنامه و هويت

  .آشور مستقر هستند

گونه آودآان غربتي را متفاوت دانست و  عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق آودآان آمار اين

شهرهايي آه خصلت توريستي دارند زياد است و  هويت در آالن تعداد اين نوع آودآان بي: يادآور شد

ه است، به همين دليل مورد پذيرش جامعه از جمله خانواده و مدرسه عمده معضل آنها نداشتن شناسنام

  .آنند سازمان سازمان يافته فعاليت مي هاي شبه گيرند و در چارچوب گروه قرار نمي

آني و  پاك دار نبودن آودآان آولي آه اغلب به آار اسپند دودآني، شيشه شناسنامه: سبحاني ادامه داد

هايشان آودآان را از تحصيل محروم آرده و آنها را به امرار و  خانوادهاند باعث شده آه  مشغول... 

  .ها زياد است معاش مجبور آنند چرا آه تعداد زاد و ولد اغلب اين خانواده

اين قبيل : هاي نامشروع و موقت دانست و يادآور شد وي تعدادي از اين آودآان را حاصل ازدواج

  .هايشان هم پذيرفتني نيست وجوديت آنها از سوي خانوادهآودآان نيز اغلب شناسنامه ندارند و م

آه بايد تعداد واقعي اين قبيل آودآان روشن شده و برايشان شناسنامه تهيه  سبحاني با بيان اين

دار آردن اين  بايد براي حل اين معضل يك راه قانوني به وجود آمده و با شناسنامه: تصريح آرد شود،
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ا ملزم آنند تا موجوديت بچه را بپذيرند تا به اين وسيله آودك و نوجوان هايشان ر آودآان، خانواده

  .بتواند از خدمات بهداشتي، درماني و تحصيلي نيز استفاده آنند

هويت،   دار شدن اين آودآان بي به گفته عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق آودآان شناسنامه

  .دهد رده و براي رعايت قانون بهانه به دست والدين ميها را سد آ راه فرار از قانون توسط خانواده

ها آه تبعه  بايد تكليف اين قبيل خانواده: وي با اشاره به آودآان تبعه افغاني ـ ايراني نيز عنوان آرد

  .گيري آرد ايراني ـ افغاني دارند مشخص شود تا با روشن شدن تابعيت آنها، بتوان برايشان تصميم

بايد يك : هاي موقت و يا روابط نامشروع هستند نيز گفت اني آه حاصل ازدواجسبحاني در مورد آودآ

  .شان روشن شود بار براي هميشه تكليف اين قبيل آودآان براي دسترسي آنها به حقوق اوليه

هايي آه براي دفاع از حقوق آودآان  الزم است تا يك آارگروه متشكل از سازمان: وي پيشنهاد داد

اي و آولي باشند تا با مشخص شدن تعداد اين  يگير حقوق از دست رفته آودآان اجارهآنند تا پ آار مي

آار اجرايي حل معضالت آنها روشن شود چرا آه اگر چه آمارها حكايت از عدم وجود  آودآان، راه

  .آيد چنين افرادي در جامعه است اما در امور روزمره و عادي چنين معضلي به چشم مي
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درصد از کودکان کار و خيابان متعلق به شهرستان های تهران  90

  .هستند

  .پنج هزار کودک کار و خيابان در اين استان وجود دارد: رئيس سازمان بهزيستی تهران گفت 

درصد از کودکان  90: تصريح آرد" ظاهر رستمی"به گزارش شبكه خبر و به نقل از تابناک، دکتر 

  .تان های تهران هستندکار و خيابان متعلق به شهرس

در حال حاضر، پنج هزار کودک کار و خيايان در سطح تهران وجود دارد که قرار است : وی گفت

  .در سال جاری ساماندهی شوند

بيشتر اين کودکان اهل شهرستان های تابعه تهران هستند که در سطح پايتخت، : افزود" رستمی"دکتر 

درصد از اين  10اگر چه فقط : وی گفت.ا جذب می شوندتوسط شهرداری يا بهزيستی، شناسايی و ي

کودکان در تهران و جنوب آن زندگی می کنند، اما نبايد از ساماندهی و تنظيم يک برنامه مطلوب 

  .کاری برای زير پوشش قرار دادن آنان، غافل بود

يا کاهش  کودکان کار و خيابان در سال جاری با افزايش و: رئيس سازمان بهزيستی تهران افزود

روبرو نبوده و اين افراد در سه مرکز جديد که از سوی سازمان بهزيستی استان تهران در دست 

  .احداث است، ساماندهی می شوند

برای نگهداری کودکان " بعثت"نفر افزايش يافته، مرکز  100به " ياسر"ظرفيت مرکز : وی گفت

  .اندازی است نيز در حال راه"ولنجک"خيابانی راه اندازی شده و مرکز 

کودکان کار و خيايان، يک نوع پديده اجتماعی، که بيشتر در : رئيس سازمان بهزيستی تهران افزود

  .سال هستند 15گروه سنی 

اين آودآان به دستفروشی کاالهای گوناگون در خيابان و چهار راه های پايتخت، می : وی اضافه آرد

  . پردازند
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  گرگ شد ساله طعمه 3آودك 

در حال حاضر : ساله خبر داد و گفت 3مدير آل محيط زيست استان همدان از حمله گرگ به آودك 

  . ها در اين منطقه در حال آماده باش هستند محيط زيست استان همدان براي پيدا آردن گرگ

ار در در استان همدان شهرستان به 9/4/88از تاريخ : پور با اعالم اين خبر، گفت قربانعلي محمد

ساله مورد حمله  60ساله تا فرد  2از آودك . مناطق مختلف شاهد حمله گرك به افراد محلي هستيم

  .اند ها قرار گرفته گ گر

مورد   اي به نام زينب يعقوبي در شهرستان بهار مجددًا ساله 3آودك  17/6/88در تاريخ : وي گفت

  .حمله يك قالده گرگ قرار گرفت

زماني آه مادر اين آودك در اراضي آشاورزي پشت : ن همدان ادامه دادمدير آل محيط زيست استا

اش مشغول بازي بودند آه متوجه  ساله 9اش به همراه برادر  ساله 3منزل خود مشغول آار بود، آودك 

  .شدند حضور گرگ 

 آه سگ به آنها در حال نزديك شدن است به مادرش اطالع داد تا ساله به گمان اين 9پسر : وي گفت

زماني آه مادر اقدام آرد متوجه شد آه گرگ آودآش را به دهان . براي دور آردن سگ اقدام آند

  .گرفته و فرار آرده است

روند، اما گرگ بيرون از اراضي  با صداي فريادهاي مادر مردم محلي به آمك مي: پور گفت محمد

  .خورد آند و او را مي آودك را از ناحيه گلو خفه و شكم آودك را پاره مي
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ها به مردم مناطق  با توجه به اتفاقات اخير و حمله گرگ: وي با ابراز تأسف از اتفاق رخ داده، گفت

زني و  روزي در حال گشت هاي محيط زيست به همراه نيروي بسيج شبانه مختلف در استان همدان، تيم

  .ها هستند براي جلوگيري از حضور گرگ

هايي از ميرشكاران محلي، ميرشكاران شهرداري،  تيم: دمدير محيط زيست استان همدان تصريح آر

نفر نيرو منطقه  100محيط زيست و گارد حفاظت محيط زيست استان همدان تشكيل شده و با بيش از 

قفس براي شكار گونه گرگ در  -گرگ يا تله اندازي تله ها نا امن آرده واقدام به راه را براي گرگ

  .اند اراضي آشاورزي آرده

سانان است آه به  هاي سگ يكي از گونه canis lupusاين گونه گرگ به نام علمي : ور گفتپ محمد

علت خاصي شرايط زندگي، نحوه زيست و تغذيه همواره مورد توجه است و در ايران فقط همين 

  .گونه وجود دارد

 درپي، آمبود هاي پي  خشكسالي: ها به مناطق مسكوني گفت شدن گرگ وي درباره علت نزديك

ها، امكان تغذيه در آنار  ها و برآه ها مانند تاالب هاي طبيعي، خشك شدن منابع آبي در زيستگاه طعمه

ها  هاي طبيعي مانند آشت اراضي تا دامنه آوه ها، عدم دفن صحيح زباله و تخريب زيستگاه مرغداري

  .ها به مناطق مسكوني نزديك شوند از جمله عواملي است آه باعث شده تا گرگ

پور با هشدار به مردم استان همدان به ويژه مناطقي آه سابقه بروز چنين حوادثي در آنها وجود  دمحم

ها و آشاورزان بايد به شدت مراقب آودآان و فرزندان خود باشند، حتي در زمان  خانواده: دارد، گفت

  .تفريح نيز بايد از آودآان خود به شدت حفاظت آنند

هر گونه : ها توسط محيط زيست گفت ن با رد شايعه رهاسازي گرگمدير آل محيط زيست استان همدا

هاي آشور را به شدت تكذيب  رهاسازي و نگهداري گونه گرگ در استان همدان و ساير استان

آنم، محيط زيست همواره در زمينه دفع و دور آردن حيوانان وحشي از مناطق مسكوني اقدامات  مي

  .موثري را انجام داده است

ها اقدام آنند و زمينه  امه از آشاورزان و مردم محلي خواست تا نسبت به دفع صحيح زبالهوي در اد

  .ها به مناطق مسكوني فراهم نكنند را براي نزديكي گرگ
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  چهار ميليون آودك بازمانده از تحصيل در حسرت ميز و نيمكت مدرسه

رد نبودن لوازم تحريرهاي مزين شده به طرح آاش مسئوالني آه اين روزها در مورد استاندا

دهند، بدانند آه سخن گفتن از  ها مي جومونگ و مرد عنكبوتي هشدارهايي را به والدين و حتي معلم

تواند لبخندي را به گوشه لب  تري وجود دارد آه مي ترين معضالت شاهكار نبوده و مسائل مهم لوآس

  ه مهم بوده پرداختن مسئوالن به معضالت قديمي و تاسفآنچه آ. آودآي بازمانده از تحصيل بنشاند

بار آشور از جمله وضعيت آودآان بازمانده از تحصيل است آه شايد بودن يا نبودن چنين معضلي 

 .يافتگي يا نيافتگي آشور داشته باشد در جامعه ريشه در توسعه

  آيد زنگ مدرسه براي آودآان بازمانده از تحصيل به صدا درنمي

پسربچه ويفرفروش به روي آودآي آه داخل يك اتوبوس با آيف مدرسه نونوارش سرگرم چهره 

هاي مسافران را جمع آرده و آماده  آيد آه راننده اتوبوس بليط ماند وقتي به خودش مي است، خيره مي

  .حرآت شده است

يي شو اش براي فروش ويفر شكالتي ، اسكاج و سيم ظرف پسرك ويفر فروش آه پاتوق هميشگي

چنان آيسه بزرگ پر از بار را به دوش  آودآي خود را فراموش آرده وهم  ترمينال خاوران است،
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  .آشد مي

فروشد، خودش را  ها فال حافظ مي اي در سر چهارراه دختر بچه هفت ساله آه با مهارت دخترانه

كالت هم آند و به محض فروش يك فال حافظ آه عالوه بر دريافت پول آن يك ش سميرا معرفي مي

هاست آه تق و لق شده و از من و  گويد آار پدرم مدت زند و مي آند لبخند شيريني مي دريافت مي

نام شويم بايد خرج آيف و آتابمان را  خواهيم امسال براي مدرسه ثبت برادرم خواسته آه اگر مي

  .خودمان درآوريم

نام  ول مهر مانده اما پدرم هنوز براي ثبتفقط دو روز ديگر تا ا«: آند ها را باال و پايين مي سميرا فال

زند اما هنوز  من و برادرم اقدام نكرده است، البته بابا، سه سال است آه به برادرم همين حرف را مي

  »نام و مدرسه رفتن او خبري نيست از ثبت

راستش داداش حسن هم قيد : گويد گانه مي دهد و با زدن يك چشمك بچه سميرا خنده شيريني سرمي

ها آه صداي بلندگوهاي مدارس را  درس را زده و بيشتر به فكر پول درآوردن است اما بعضي وقت

  .شود شنود، ناراحت مي مي

  آوتاهي مسئوالن در وراي آمارهاي آهنه

هاي سال است آه در آستانه بازگشايي مدارس، در البالي خبرهاي  به گزارش خبرنگار ايلنا ،سال

اي وزارت آموزش و پرورش، توصيه به والدين براي خريد آيف و مداد ه توصيه مربوط به اول مهر،

استاندارد مطالبي هم به آودآان خارج از چرخه تحصيل آه گويي خارج از حيطه توجه مسئوالن نيز 

  .آند هستند، اختصاص پيدا مي

س آمار جديدي براي بررسي اين موضوع در دستر 85اگرچه بعد از آمار مربوط به سرشماري سال 

توانند به آن استناد  شناسان اجتماعي بوده آه مي نيست اما همين آمار نيز تنها منبع آارشناسان و آسيب

  .آنند و پيرامون آن هشداري به مسئوالن دهند تا شايد از خواب غفلت بيدار شوند

به وگو با ايلنا،  در گفت -مديرعامل سابق انجمن حمايت از حقوق آودآان ايران -فرشيد يزداني 

سواد در  ميليون بي 10گويد وجود آمار توليد  آند و مي آودآان مهجور مانده از تحصيل اشاره مي

بنيادين و   دهنده وجود يك آسيب جامعه و به دنبال آن شروع آار نهضت سوادآموزي در آشور نشان

جدي در ساختار نظام آموزش وپرورش است چراآه متاثربودن اين نظام اجتماعي از شرايط 

اقتصادي و اجتماعي آشور باعث شده آه مطابق با آخرين آمارگيري مرآز آمار آشور در سرشماري 

  .گيرند خارج از اين چرخه قرار مي حدود سه و نيم ميليون آودك در سنين تحصيل، 85سال 

دهد متاسفانه مجموعه نهادها و  داند و ادامه مي او اين معضل را براي آشور هشدار و فاجعه جدي مي

ريزي جهت حل اين معضل نيستند به  گذاران تاثيرگذار در دولت نيز به فكر جدي براي برنامه سياست
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سازي نيز منجر  اي آه رويكردهاي مغاير بحث نظام آموزشي آشور از جمله رويكرد خصوصي گونه

  .شده تا نظام آموزشي ما دچار يك بيماري ديگر نيز بشود

ق آودآان، هيات امنايي آردن مدارس را يك آفت بزرگ مديرعامل سابق انجمن حمايت از حقو

آوچك آردن آموزش و پرورش با چنين رويكردي آينده خوبي را متصور : آند و مي گويد معرفي مي

  .آند سازد و آودآان فقير را از تحصيل محروم مي نمي

از واحدهاي درصد  30آند آه قصد دارد، نزديك به  آموزش و پرورش اعالم مي: شود او يادآور مي

ها بدهد و در واقع دولت با عملي آردن چنين تصميمي مانند آن است آه شانه  آموزشي را به تعاوني

از زير بار مسئوليت خود خالي آند چرا آه وظيفه دولت آن است آه بخشي از درآمد هاي خود را به 

وع اجتماعي، اين حوزه اختصاص دهد،نه آنكه با خصوصي سازي و هيات امنايي آردن اين موض

  .تيشه به ريشه آموزش بزند

  آمار نداريم: بهزيستي

آن هم بر اساس آمارهاي سه سال گذشته در آشور  حال آه سه و نيم ميليون آودك خارج از تحصيل،

  وجود دارد، چه ارگان، سازمان و مسئولي در اين زمينه پاسخگو است؟

ها داده  آماري در اين زمينه به خورد رسانه غير از آن است آه همه ساله در آستانه بازگشايي مدارس

  شده و بعد از يك هفته تمام معضل به فراموشي سپرده مي شود؟

اندازند و  آاري مشكالت، عمده مسائل را به گردن آمارها مي اين روزها ديگر مسئوالن در آنار پاس

  .آنند سكوت مي

در  - ماعي سازمان بهزيستي آشورديدگان اجت  مدير آل دفتر امور آسيب -سيد حسن موسوي چلك 

هاي جديد پيرامون آودآان بازمانده از تحصيل در  وگو با خبرنگار ايلنا، در مورد آمار و بررسي گفت

چون سيستم ثبت دقيقي از اين مسئله وجود ندارد، هر آماري هم آه در اين : آشور تاآيد مي آند

  .شود، اشتباه است ارتباط اعالم 

  : گويد بق انجمن حمايت از حقوق آودآان در اين ارتباط به خبرنگار ايلنا مييزداني مديرعامل سا

تواند در اين حوزه انجام دهد، اين است آه به آمارهاي آخرين سرشماري  داقل آاري آه بهزيستي مي

مراجعه و بر اين اساس يك تخمين حدودي بزنند اما نگاه بهزيستي نه تنها به اين حوزه  85در سال 

هاي اجتماعي غيرفعال و منفعالنه بوده است چرا آه امكانات و بودجه آافي  بت به آليه آسيببلكه نس

  .اين آار را ندارد

  بينند شايد مسئوالن آودآان را ريز مي
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دهند اما آمارهاي اصلي در حوزه تعداد  درصد جمعيت آشور را آودآان تشكيل مي 30با وجود آنكه 

رد و هر سازماني آه در اين ارتباط اقدامي را انجام داده و يا آودآان خارج از تحصيل خال جدي دا

  .آماري را منتشر آرده به صورت مقطعي بوده است

وگو با خبرنگار ايلنا،  در گفت -عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق آودآان  -جاويد سبحاني 

ط است چرا آه اين آمار اشتباه و غل 85اين روزها استناد آردن به آمار سرشماري سال : گويد مي

  .نسبت به سه سال گذشته تغييراتي داشته و به طور حتم تعداد اين آودآان بيشترشده است

تر از آن عدم توجه  به گفته سبحاني مشكل آمار در اين معضل تبديل به يك مشكل عمومي شده و مهم

در  هاي آالن آشور است به طوري آه گذاري به مالحظات آودآان در بستر سياست

  .هاي آالن آشور و جامعه آمتر مالحظات مخصوص آودآان در نظر گرفته شده است گذاري سياست

مدارس امسال هم با تشريفات خاص خود و درآوردن صداي زنگ آن توسط هر يك از مسئوالن انجام 

  .شود شود اما اين آغاز به پاياني ديگر ختم مي مي

رسد، آاش  ر ميليون آودك بازمانده از تحصيل نميحال آه صداي زنگ مدارس به گوش بيش از چها

  .صداي اين فاجعه در آشور به گوش مسئوالن برسد
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  فقر در ايران کودکان را از تحصيل باز می دارد

 
حدود چهار  ٨۵همزمان با بازگشايی مدارس در ايران اعالم شد که بر اساس آمار سرشماری سال 

درصد جمعيت  ٣٠با وجود آنکه . ن کشور به داليل متعدد از تحصيل بازمانده اندميليون کودک در اي

ايران را کودکان تشکيل می دهند به اعتقاد کارشناسان، امکانات در حوزه تحصيل برای کودکان 

در عين حال گفته می شود که آمار دقيقی از تعداد کودکان بازمانده از تحصيل وجود . ايرانی کم است

 .ندارد

يرزاد عبداللهی، کارشناس آموزش، با تائيد اين موضوع که آمار رسمی از کودکان بازمانده از ش

مراجع مستقل و غير آموزش و پرورشی امکان اين که در "تحصيل در ايران وجود ندارد می گويد 

اين کودکان گروههای مختلفی را شامل می شوند از جمله . اين مورد آماری تهيه کنند را ندارند

پوشش . ودکانی که اصوال به مدرسه نمی روند و آنهايی که ضمن تحصيل ترک تحصيل می کنندک

  ."درصد است ٩۵درصد نيست و طبق آمار رسمی  ١٠٠کودکان شش ساله ما هم 
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گروه ديگری از دست اندکاران امر نيز معتقدند آمارهای رسمی که منتشر می شود نمی تواند تمام 

را شامل شود و اعالم چهار ميليون کودک بازمانده از تحصيل را شامل  کودکان بازمانده از تحصيل

  .کودکان کار نمی دانند

سعيد مدنی کارشناس مسائل اجتماعی نيز اين آمار را شامل حداقل کودکان بازمانده از تحصيل می 

غلب ا. يکی از داليل اصلی بازماندن از تحصيل، ورود زودتر به بازار کار است"داند و می گويد 

اين جمعيت شامل کودکانی می شود که به سنی رسيده اند که می توانند بخشی از مخارج خانواده را 

بخشی از اين گروه هم مربوط به کودکانی است که به دليل ضعف هايی که داشتند . تامين کنند

  . "نتوانستند درنظام آموزشی عمومی تحصيل را ادامه دهند 

نگی، اجتماعی و اقتصادی در وضعيت تحصيلی اين کودکان نقش به گفته کارشناسان مسائل فره

  .اساسی ايفا می کند

در مناطف دو زبانه مثل کردستان و آذربايجان "آقای عبداللهی در اين خصوص توضيح می دهد 

بيشترين افت تحصيلی و ترک تحصيل در دوره ابتدايی است به دليل اينکه کودکان فرصت حضور 

و مفهوم سازی و يادگيری زبان فارسی نيز برای آنها . از دبستان را ندارنددر دوره آمادگی پيش 

  ."دشوار است

همچنين دخترانی که بايد برای تحصيل از روستا مهاجرت کنند و خانواده به "آقای عبداللهی افزود 

ه راهنمايی تعدادی از کودکان نيز در درو. آنها اجازه انتقال نمی دانند نيز بايد در اين گروه قرار داد

درصد به دوره متوسطه  ٣٠تا  ٢٠دانش آموز  ١٠٠به دليل فقر ترک تحصيل می کنند شايد از هر 

  ."نمی رسند

در حالی که مسائل مختلف در عدم تحصيل کودکان موثر است اما صاحبنظران می گويند نقش دولت 

براساس . ساسی داردها و مديريت اين مشکالت در کاهش آمار کودکان بازمانده از تحصيل نقش ا

در صورتی که اوليا کودک مانع . قانون، تحصيل دانش آموزان تا پايان دوره راهنمايی اجباری است

اما برخی از اهالی فن نيز معتقدند نهادهای مختلف . تحصيل شوند، طبق قانون جريمه نقدی می شوند

  .الزم برخوردار نيستند دولتی که مسئوليت اين امر را به عهده دارند از توانايی و قاطعيت

به اعتقاد کارشناسان فرهنگ سازی و تامين خانواده های کم درآمد می تواند به کاهش کودکان 

اما در عين حال دولت بايد به دنبال راهی برای کنترل و يا رسيدگی به . بازمانده از تحصيل کمک کند

  .وضعيت کودکان باشد که هم اکنون از تحصيل بازمانده اند
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  فقر در ايران کودکان را از تحصيل باز می دارد

 
  :عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان ايران گفت
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  . جدي دارند» آمارهاي مربوط به وضعيت کودکان بازمانده از تحصيل نظام جامعي نداشته و خال 

از چرخه تحصيل در کشور تاکيد  جاويد سبحاني در گفت وگو با ايلنا ،در مورد کودکان و نوجوانان

ميليون جمعيت زير خط فقر در کشور وجود دارد و  12تا  10وقتي بر اساس آمارهاي موجود، : کرد

درصد است، به اين ترتيب  30سال و الزم التحصيل نيز  18در اين ميان متوسط جمعيت زير 

 .ميليون نفر کودک در معرض خط فقر مطلق در کشور وجود دارد3/4

در پاسخ به اين سئوال که چه تعداد کودک و نوجوان در سال تحصيلي جديد از تحصيل دور مي او 

آنچه که از سوي برخي از سازمان ها و مراجع غيردولتي و حتي مسووالن : مانند تصريح کرد

مربوطه اعالم مي شود از طريق آمار رسمي کشور و آخرين سرشماري به دست آمده که بر اين 

هزار کودک در سنين واجد تحصيل در کشور  500، سه ميليون و 85اري سال اساس در سرشم

  .وجود دارد که از چرخه تحصيل خارج شده اند

تغييراتي  85عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان با بيان اين که آمار نسبت به سال 

با اين وجود : ست، يادآور شدداشته و به طور حتم تعداد اين کودکان مهجور مانده از تحصيل بيشتر ا

در سياست گذاري هاي کالن کشور و جامعه کمتر مالحظات خاص کودکان در نظر گرفته شده و در 

  .بحث هاي آماري که وضعيت کودکان را نشان مي دهد، کمتر به مسايل کودکان رسيدگي شده است

تشکيل مي دهند اما  درصد جمعيت کشور را کودکان 30با وجود آنکه : سبحاني خاطر نشان کرد

جدي دارد و هر سازماني که در اين » آمارهاي رسمي در حوزه تعداد کودکان خارج از تحصيل خال

ارتباط اقداماتي را انجام داده و يا آماري منتشر کرده به صورت مقطعي بوده و بنا به مسئوليت خود 

کان مشکل آمار در اين بخش به گفته عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق کود.آمار داده است

تبديل به يک مشکل عمومي شده و مهم تر از آن عدم توجه به مالحضات کودکان در بستر سياست 

  .گذاري هاي کالن کشور است
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   ميليون کودک ايراني 4فقر مطلق 

  
آمارهای مربوط به وضعيت کودکان : ن گفتعضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان ايرا

جاويد سبحانی در گفت وگو با ايلنا ،در .جدی دارند» بازمانده از تحصيل نظام جامعی نداشته و خال

وقتی بر اساس آمارهای موجود، : مورد کودکان و نوجوانان از چرخه تحصيل در کشور تاکيد کرد

 ١٨دارد و در اين ميان متوسط جمعيت زير  ميليون جمعيت زير خط فقر در کشور وجود ١٢تا  ١٠

ميليون نفر کودک در معرض خط فقر ٣/۴درصد است، به اين ترتيب  ٣٠سال و الزم التحصيل نيز 



 انتخابات، کودتا و کودک

  

129 

 

   

او در پاسخ به اين سئوال که چه تعداد کودک و نوجوان در سال تحصيلی .مطلق در کشور وجود دارد

ز سوی برخی از سازمان ها و مراجع آنچه که ا: جديد از تحصيل دور می مانند تصريح کرد

غيردولتی و حتی مسووالن مربوطه اعالم می شود از طريق آمار رسمی کشور و آخرين سرشماری 

هزار کودک در سنين واجد  ۵٠٠، سه ميليون و ٨۵به دست آمده که بر اين اساس در سرشماری سال 

  .تحصيل در کشور وجود دارد که از چرخه تحصيل خارج شده اند

تغييراتی  ٨۵و هيات مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان با بيان اين که آمار نسبت به سال عض

با اين وجود : داشته و به طور حتم تعداد اين کودکان مهجور مانده از تحصيل بيشتر است، يادآور شد

ر در سياست گذاری های کالن کشور و جامعه کمتر مالحظات خاص کودکان در نظر گرفته شده و د

بحث های آماری که وضعيت کودکان را نشان می دهد، کمتر به مسايل کودکان رسيدگی شده 

درصد جمعيت کشور را کودکان تشکيل می دهند  ٣٠با وجود آنکه : سبحانی خاطر نشان کرد.است

جدی دارد و هر سازمانی که در » اما آمارهای رسمی در حوزه تعداد کودکان خارج از تحصيل خال

ط اقداماتی را انجام داده و يا آماری منتشر کرده به صورت مقطعی بوده و بنا به مسئوليت اين ارتبا

به گفته عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان مشکل آمار در اين .خود آمار داده است

بخش تبديل به يک مشکل عمومی شده و مهم تر از آن عدم توجه به مالحضات کودکان در بستر 

  .ذاری های کالن کشور استسياست گ
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  سرپرست اليحه جديد قانون سرپرستی کودکان و نوجوانان بی

 
با توجه به نياز . سال پيش که قانون فرزندخواندگی تصويب شده، اين قانون در حال اجراست 35از 

سرپرست با  یتغيير آن بر اساس گذشت زمان، اليحه جديد قانون سرپرستی کودکان و نوجوانان ب

اجتماعی و   تغييرات زيادی نسبت به قانون قبلی تدوين شده و پس از تصويب در کميسيون

 .های فرعی مجلس، آماده طرح در صحن علنی مجلس است کميسيون

سال پيش که قانون فرزندخواندگی تصويب شده، اين قانون در حال اجراست  35از : خبرگزاری هرانا

  . شود نياز به تغيير در آن احساس می در حالی که با گذشت زمان

سرپرست با تغييرات زيادی  به همين منظور اليحه جديد قانون سرپرستی کودکان و نوجوانان بی

های فرعی  اجتماعی و کميسيون  نسبت به قانون قبلی تدوين شده و پس از تصويب در کميسيون

 .مجلس، آماده طرح در صحن علنی مجلس است

قانون قبلی با عنوان قانون سرپرستی : رپرست دفتر شبه خانواده بهزيستی گفتحميدرضا الوند، س

کودکان بود اما عنوان اليحه جديد قانون سرپرستی کودکان و نوجوانان است به طوری که سن 

  .يابد سال افزايش می18سال بود در قانون جديد به  12فرزندخواندگی که در قانون قبلی 

برد اما در قانون جديد برای  براساس اسالم، فرزندخوانده ارث نمی: به گزارش فارس، الوند گفت

هايی از والدين جديد الزامی شده  اينکه از تأمين آينده فرزندخوانده در آينده مطمئن شويم، اخذ ضمانت
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تواند با تمليک بخشی از دارايی والدين به نام کودک باشد يا اينکه بخشی از  ها می است، اين ضمانت

والدين بعد از مرگ به کودک برسد، البته اين تضمين صرفًا به صورت واگذاری اموال نيست اموال 

های ديگری نيز از جمله بيمه عمر کودک از سوی والدين ارائه شود که  و ممکن است ضمانت

  .سازمان بهزيستی را قانع کند

فرزند به والدين جديد در قانون قبلی فقط امکان سپردن سرپرستی دائم يک : او همچنين اضافه کرد

قانون مدنی به موضوع امين  187بود و امکان سرپرستی موقت مطابق قانون وجود نداشت، فقط ماده 

موقت و سرپرست موقت اشاره کرده بود که بسياری از قضات هم آن را قبول نداشته و به آن عمل 

موقت قانونی شده و هم  کردند؛ اما در قانون جديد هم موضوع سرپرست موقت و درواقع امين نمی

شود که  در قانون فعلی، فرزندخوانده فقط به والدينی داده می. شمول فرزندخواندگی بيشتر شده است

سال از ازدواج آنها گذشته باشد و صاحب فرزند نشده باشند، اما در اليحه جديد در صورت  5حداقل 

هايی که يک  اولويت دوم خانوادهتصويب در مجلس باز هم اولويت اول با اين گروه است اما در 

  .توانند فرزندخوانده بگيرند شوند نيز می فرزند داشته باشند اما به عللی ديگر صاحب فرزند نمی

زنان و دختران  گيرند،  به گفته او، گروه سومی که در اولويت بعدی دريافت فرزندخوانده قرار می

و اجتماعی برخوردارند اما به هر علت مجردی هستند که از موقعيت و جايگاه مطلوب اقتصادی 

اند و شناسنامه نسبيت کودک به نام  اين گروه در اولويت سوم اين قانون قرار گرفته. اند ازدواج نکرده

در قانون قبلی کودکانی قابل واگذاری از : الوند ادامه داد. شود فاميل مادر برای کودک صادر می

آنها در بهزيستی گذشته باشد اما اين زمان در قانون  سال از سرپرستی 3سوی بهزيستی بودند که 

مسئله مهم ديگری که در اين اليحه به آن توجه شده، مسئله امين موقت . يابد سال کاهش می 2جديد به 

است؛ چرا که به گفته الوند، اکنون درصد زيادی از کودکان صاحب پدر، مادر يا جد پدری هستند که 

شوند و  ودن آنها، طالق و نداشتن صالحيت در بهزيستی نگهداری میبه هر دليل به علت زندان ب

  .مطابق قانون امکان واگذاری آنها به صورت امين موقت به يک خانواده خير وجود ندارد
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اي قلمداد  وزارت آار آودآان بازمانده از تحصيل را امري حاشيه

  !آند مي

وزارت آار هيچ گزارش مستندي از : د حوزه اجتماعي گفتيك جامعه شناس و نقا: خبرگزاری هرانا

وضعيت آودآان به طور خاص ندارد و معضل بازماندگان از چرخه تحصيل را امري حاشيه اي مي 

  . داند 

به گزارش ايلنا، سعيد مدني به زواياي مورد بررسي پيرامون آودآان خارج از چرخه تحصيل اشاره 

در شرايط اقتصادي و اجتماعي نابه ساماني قرار داشته و متعلق به  عمدتا آودآاني آه  و تاآيد آرد

خانواده هاي آم در آمد هستند ، از چرخه تحصيل خارج شده و به منظور آمك خرج بودن خانواده 

 .خود ، به ناچار زودتر از سن قانوني وارد بازار آار مي شوند

ي و اجتماعي بازمي گردد و دليل جزئي تر وي با بيان اينكه دليل آالن اين معضل به شرايط اقتصاد

مرآز آمار همواره در سرشماري هاي : به نا آار آمدي نظام آموزشي آشورمربوط مي شود افزود 

ساله اشاره مي آند آه انواع مشاغل  18الي  14ساله و آودآان  14الي  10انجام داده به آودآان 

ساله ممنوع بوده و پذيرش آار  14الي  10ن حضور دارند ، اين در حالي است آه آار براي آودآا

رغم صراحت قانون  ساله نيز مشروط به شرايطي پذيرفته شده است اما علي 18الي  14براي آودآان 

  .گيرد آار، در اين زمينه تخلفاتي صورت مي

  آمدي وزارت آموزش و پرورش  ناآار

ميليون آودك خارج شده  5/3عالم و ا 85شناس اجتماعي با اشاره به آمار سرشماري سال  اين آسيب

ترين علت وجود معضل بازماندگي از تحصيل از سوي آودآان  از چرخه تحصيل در اين آمار، مهم

هاي حمايتي وظيفه  از سويي ديگر سازمان: را وضعيت اقتصادي و اجتماعي دانسته و تصريح آرد

داده و آنان را به طور واقعي تحت هايشان به درستي انجام ن خود را در قبال اين آودآان و خانواده

  .اند پوشش قرار نداده
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يابي آن  وي به زاويه ديگري از اين بحث از جمله آارآرد نظام آموزشي آشور اشاره آرده و با ريشه

در حال حاضر بزرگترين وزارتخانه در آشور وزارت آموزش و پرورش بود آه : خاطر نشان آرد

ام آموزشي نيز گسترده است و در اين ميان نهضت سوادآموزي نيز هاي مرتبط با اين نظ تعداد دستگاه

آه آارهاي زمين مانده وزارت آموزش و پرورش را انجام مي دهد نيز در آنار اين نظام آموزشي 

ميليون آودك خارج از تحصيل نشان دهنده ناآارآمدي سيستم وزارت  5/3فعال است، اما وجود 

ي دقيقي از مباحث آموزشي نداشته و بخش عمده درآمد خود را بند آموزش و پرورش است آه اولويت

  .آند صرف اقدامات نه چندان مهم و بدون اولويت مي

  آودك خارج از چتر آموزش، مانعي براي توسعه آشور 

به گفته مدني جامعه شناس، اين وزارتخانه بدون توجه به تبعات و آثار ناآارآمد حاصل از تحت 

بار امروز  آودآان از خدمات آموزشي باعث شده آه وضعيت فاجعه پوشش مساوي قرار ندادن

چنان ادامه يابد چرا آه حتي براي بررسي ميزان آودآان بازمانده ازتحصيل نبايد به آمار  هم

  .مراجعه آرد 85سرشماري سال 

ها يافتگي در آشور گذاري براي رشد و توسعه ترين منبع قابل سرمايه وي با بيان اين مطلب آه مهم

وقتي تعداد قابل توجهي از آودآان و نوجوانان واجد شرايط تحصيل آه  :عنوان آرد آموزش است،

ترين  آيند، زير چتر آموزش و پرورش قرار نگرفته و بدون آوچك ساز مملكت به حساب مي آينده

شود، بلكه مانعي  يافتگي آشور محسوب نمي آموزشي وارد چرخه آار شوند، نه تنها عامل توسعه

  .گيرد جدي بر سر راه سير توسعه آشور قرار مي

  تهديدات سوءاستفاده جنسي و جسمي آودآان وارد شده به آار زودرس

شوند از  وارد بازار آار مي» سالگي 18«شناس آودآاني آه پيش از آغاز سن آار  به گفته اين جامعه

به دليل ابتال به آار زودرس،  هاي آافي اشتغال برخودار نبوده و احتمال دارد آه اين آودآان مهارت

هاي جسمي و جنسي حاصل از روابط اجتماعي زودرس  در معرض تهديدات از جمله سوء استفاده

  .قرار گرفته و يا به مشاغل پست آلوده شوند

آه رابطه معناداري ميان عدم حضور آودآان واجد شرايط تحصيل در مدرسه و تمايل  وي با بيان اين

ديدگي هستند چرا  آاري و بزه اين گروه از آودآان مستعد بزه: ادامه داد وجود دارد،آنها به جرم و بزه 

آه با عدم دسترسي به منابع آافي براي ايجاد زندگي بهتر و عدم برخورداري آنان از رشد اجتماعي 

  .ها نيستند استفاده قادر به دفاع و حمايت از خود در برابر انواع سوء

  ودآان بازمانده از تحصيل موجود نيستگزارش مستندي از وضعيت آ

گر  هاي حمايت مدني با اشاره به عدم تحت پوشش قرار گرفتن اين دسته از آودآان از سوي سازمان

وزارت آار آه متولي اصلي نظارت بر آار است نه تنها هيچ گزارش مستندي از : يادآور شد
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هاي  براي نظارت بر وضعيت گروه وضعيت آودآان آار ندارد بلكه بازرسان اين وزارتخانه تنها

بزرگسال متمرآز شده و بر شرايط آار آودآان نظارتي ندارند به طوري آه آارفرمايان هم مسائل و 

  .دارند شرايط آودآان را از اين بازرسان مخفي نگاه مي

  ساعت آار آودآان آار با ساعت تحصيلشان هماهنگ شود 

: تي در حل اين معضل را چندان مهم ندانسته و ادامه دادشناس اجتماعي نقش سازمان بهزيس اين آسيب

تواند اقدام آند اما دايره امكانات اين سازمان براي  سازمان بهزيستي تنها بعد از وقوع مشكل مي

تواند جمعيت سه  جانبه در امور آودآان محدود است و اين تصور آه سازمان بهزيستي مي مداخله همه

  .ر مانده از تحصيل را تحت پوشش قرار دهد خطا استو نيم ميليوني آودآان مهجو

هاي الزم را براي ورود اين آودآان به آموزش  توانند زمينه هاي حمايتي مي آه سازمان وي با بيان اين

چنانچه در برخي از مناطق محروم مدارس مناسبي براي ادامه تحصيل آودآان : فراهم آنند تاآيد آرد

دهد بايد  هري آشور ساعات آار آودآان اجازه تحصيل به آنها نميوجود ندارد و يا در مناطق ش

شرايطي فراهم شود آه آودآان بعد از ساعت آار بتوانند ادامه تحصيل دهند اما در حال حاضر از 

  . هاي زيادي روبرو هستيم اين منظر با آاستي

  

 

  آموزی؛ رواج خشونت بين کودکان سوءاستفاده از کودکان ،بسيج دانش



 انتخابات، کودتا و کودک

  

135 

 

   

 
المللی حقوق کودک، عضويت افراد زير هجده سال در نهادهای نظامی و شبه نظامی  وانسيون بينکن

علی طايفی . آموز عضو بسيج هستند را ممنوع کرده اما در ايران بيش از چهارو نيم ميليون دانش

  . داند شناس اين را سوءاستفاده از کودکان می جامعه

بعد از . تشکيل نهادی با نام بسيج مستضعفين را صادر کرد اهللا خمينی دستور آيت ١٣۵٨آذرماه سال 

با شروع جنگ . ها و مدارس تشکيل شد های بسيج در مساجد، ادارات، دانشگاه ايجاد اين نهاد، پايگاه

ايران و عراق، بسيج مستضعفين زير نظر سپاه پاسداران قرار گرفت و تبديل به يک واحد شبه 

 .نظامی شد

آموز از طريق همين  هزار دانش ۵۵٠ران و عراق، طبق آمار رسمی بيش از در جنگ هشت ساله اي

نفر  ٢٨۵٣هزار نفر کشته و مفقود، بيش از  ٣۶از ميان آنان . های جنگ اعزام شدند نهاد به جبهه

  . نفر نيز به اسارت نيروهای عراقی درآمدند ٢۴٣٣معلول و بيش از 

المللی حقوق کودک در مورد شرکت  نوانسيون بيناين در حالی است که براساس يکی از معاهدات ک

  . سال تعيين شده است ١٨نام و مشارکت افراد در عمليات نظامی،  کودکان در جنگ، حداقل سن ثبت

گويد شرکت دادن کودکان در جنگ، تحت نام بسيج  شناس مقيم سوئد می دکتر علی طايفی جامعه

ون حقوق کودک است و از مصاديق خشونت عليه آموزی يا نيروی داوطلب، مغاير با کنوانسي دانش

  . شود کودکان محسوب می

سال در بسيج برای سرکوب تظاهرات خيابانی را نيز مانند  ١٨وی همچنين استفاده از افراد زير 

  . داند شرکت دادن کودکان در جنگ می
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ايران، يکی از  های بعد از انتخابات رياست جمهوری در آقای طايفی در جريان ناآرامی: وله دويچه

در » سوءاستفاده از کودکان«ای بود که تحت عنوان  مسايلی که شايد کمتر به آن توجه شد، مسئله

ها به آن اشاره شد و از انجا نشات گرفت که مشاهده شده بود، برخی  جاها و در برخی از سايت برخی

ای در ايران جديد است يا  آيا يک چنين پديده. سال بودند ١٨از نيروهای لباس شخصی، افراد زير 

  مسبوق به سابقه است؟ 

واقعيت اين است که چنين حرکت يا جريانی . ام هايی از اين دست را ديده من هم گزارش: علی طايفی

 ٢٠بسيج «اهللا خمينی با طرح تز  در ايران مأخذ ايدئولوژيک دارد که از ابتدای انقالب توسط آيت

ی حکومت جمهوری اسالمی در ايران ما شاهد  ا سه دههسال ي ٣٠در طول . مطرح شد» ميليونی

های  هستيم که همچنان نهاد بسيج در کشور رو به توسعه است و بويژه اين طرح را در حوزه

به طوری که شايد در اين ارتباط بشود به . اند سال هم تعميم داده ١٨آموزی و سنين زير  دانش

من به اين نکته هم اشاره کنم که ما در در . فاقی افتادآمارهای مشخصی هم اشاره کرد که اصًال چه ات

آموز به جبهه اعزام شدند که  هزار دانش ۵۵٠ساله با عراق، شاهد بوديم که بيش از  ٨ی جنگ  دوره

هزار نفر هم معلول و جانباز شدند که البته  ٣٢هزار نفر آنها کشته شدند و حدود  ٣۶قريب به بيش از 

  . شوند ديدگان تلقی می ن هستند و از نظر جامعه جزو آسيبامروز ديگر جزو بزرگساال

ها، از جانب مسئوالن  ی لباس شخصی ولی اين مواردی که شما به آن اشاره کرديد و همين طور مسئله

ی دنيا حتا در  شود که اينها نيروهای داوطلب هستند و در خيلی از کشورهای حتا پيشرفته عنوان می

رسانی و  سال برای کمک ١٨ی هم رسم است که از نيروهای داوطلب زير برخی از کشورهای اروپاي

از طرف نيروهای جمهوری اسالمی هم چنين . آورند عمل می زده ثبت نام به  امداد در مناطق جنگ

  چقدر اين توجيه قابل قبول است؟ . شود توجيهی عنوان می

ی نظامی و يا  ، هرگونه سوءاستفاده١٩ی  اساسًا بر اساس مفاد کنوانسيون حقوق کودک، بويژه ماده

هر نوع خشونت جسمی عليه کودکان ممنوع است و ايران هم عضو و متعهد به اجرای مضامين اين 

برداری و جلب مشارکت و حتا تشويق کودکان  ی بهره طبق اين معاهده، اجازه. کنوانسيون شده است

ديدگی جسمی و روحی  ا و آسيبساز خشونت جسمی عليه آنه هايی که سبب برای حضور در عرصه

ولی . شود داده نشده است و مشخصًا اين دولتها هستند که مؤظف به انجام اين امر هستند برای آنها می

آموزی و بسيج  متأسفانه در دولت جمهوری اسالمی، ما شاهد هستيم که تحت عنوان بسيج دانش

های ايدئولوژيک، سياسی و  برداری ه بهرهداوطلبانه يا نيروهای داوطلب نظامی به داليل متعدد ازجمل

خواهد به دنبال آن برای خودش کسب کند و در نهايت ايجاد ارعاب و  ای که می مشروعيت مردمی

گيرد و جوانان و  بينيم که از اين نيروها کمک می گسترش ابزارها و نيروهای کنترل در جامعه، می

  . کند يادين تشويق میسال را در واقع به حضور در اين م ١٨کودکان زير 
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های  تواند مغاير با کنوانسيون می» آموزی بسيج دانش«زعم شما اصًال نهادی تحت عنوان  پس به

  المللی باشد، درست است؟  بين

حوزه آموزشی يعنی  ٧٠٠کنند که در بيش از  گويم، مثًال االن آمار اعالم می به طور مشخص می

آموز عضو عادی و  چهار ميليون و ششصد هزار دانش مدرسه، در مقاطع تحصيلی مختلف، بيش از

آموزی که  ميليون نفر دانش ۴/۵يعنی بيش از ! اين رقم کمی نيست. آموزی هستند فعال بسيج دانش

يعنی اينقدر اين . اند بندی هم کرده اغلب اينها را دسته. امروز در دفاتر بسيجی مشغول به فعاليت هستند

طرح «در راهنمايی با عنوان » طرح اميدان«ر دبستان با عنوان طرح نهادينه شده، که االن د

حتا نقاب بسيجی را هم از روی . مطرح است» طرح پيشگامان«و در دبيرستان با عنوان » پويندگان

ريزی و  آموزی مسئوليت طرح اند، ولی در واقع تحت عنوان ستاد بسيج دانش اينها برداشته

عهده  های آموزشی نظامی را به های فرهنگی و ازجمله فعاليت تی فعالي ريزی برای مجموعه  برنامه

شود  وقتی که کودکی در سن دبستان، در سن راهنمايی و در سن دبيرستان وارد اين عرصه می. دارند

کند  های نظامی تمرين می ی استفاده از اسلحه، تيراندازی و حتا مشق بيند و نحوه و آموزش نظامی می

. کنند ورزی را در جامعه تقويت می های خشونت بيند، اساسًا نطفه می میهای سخت جس يا آموزش

صرفنظر از اين که متأسفانه در شرايط خاص از جمله بعد از انتخابات، چنانچه گفتيم، از اينها برای 

دانيد که اين جوانان يا اين  چون می. کنند برداری سياسی هم می سرکوب و ارعاب جوانان بهره

توانند مورد ابزار دست و يا  سال هستند، بويژه در سنين دبيرستان، به راحتی می ١٨ر کودکانی که زي

سوءاستفاده و تحت تأثير يک فضای روحی، احساسی و شور و هيجانی قرار بگيرند که طبيعت 

  . دوران سنين کودکی هم هست

ايران نمايندگی دارند المللی چيست، بخصوص آنهايی که در  در اين ميان نقش سازمانها و نهادهای بين

  مثل يونيسف؟ آيا هيچ وقت تا بحال اعتراضی از سوی اينها به دولت جمهوری اسالمی شده است؟

. بان حقوق بشر و به ويژه حقوق کودک در ايران دارم من يک انتقاد جدی نسبت به نهادهای ديده

د انجمن حقوق کودک در ازجمله سازمان بزرگ و وابسته به سازمان ملل که يونيسف نام دارد و بع

ايران که البته انجمن حقوق کودک انصافًا در جای خودش بسيار فعال است ولی هر دو نهادی که 

برداری و سوءاستفاده از  ی خشونت نظامی عليه کودکان يا بهره اشاره کردم متأسفانه نسبت به مقوله

. دهند مورد توجه قرار میاند و اين موضوع را کمتر  های نظامی سکوت کرده کودکان در عرصه

کنند،  ی حقوق کودک در ايران فعاليت می هايی از اين دست که در زمينه بان انتظار براين است که ديده

بويژه با توجه به کميت و کيفيت بزرگی که اين پديده در ايران دارد، به اين موضوع بيش از پيش 

  . توجه کنند
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د از انتخابات نوشته بوديد و در اين مورد به يونيسف در اين مورد شما خودتان هم گزارشی را بع

   آيا جوابی به اين گزارش شما داده شد؟. هشدار داده بوديد

نه تنها امسال در همين اتفاقات اخير، . من از طريق يک ايميل برای يونيسف گزارشی ارسال کردم

گزارش مبسوطی تهيه و  آموزی در ايران بلکه در سالهای پيش هم در ارتباط با بحث بسيج دانش

متأسفانه بازخوردی از طرف آنها دريافت نکردم و آنها هيچ واکنشی نه تنها به من، بلکه . ارسال کردم

يعنی کمترين اعتراض يا گزارشی در . ی عمومی هم انعکاس ندادند ی جامعه و در حوزه در عرصه

سف منتشر نشده است و ما شاهد اين ی نظامی از کودکان از سوی يوني ی سوءاستفاده ارتباط با مقوله

شايد داليلش سياسی يا مسايل ديگری باشد . گيرد هستيم که اين موضوع مورد بايکوت خبری قرار می

  . خبر هستم که من از آنها بی

ی ايران، که همان طور که شما اشاره کرديد حتا در مدارس برای پيوستن  ای مثل جامعه در جامعه

تواند پررنگ باشد  شود، نقش خانواده چقدر می تحت عنوان بسيج تبليغ هم می آموزان به نيرويی دانش

  های نظامی سوق داده نشوند؟  آموزان، به سمت فعاليت در اين که نوجوانان و دانش

ترديد در فضايی که فضای ايدئولوژيک است، طبيعی است که حکومتها و دولتهای ايدئولوژيک  بی

) وابستگان حکومت(» ها کلينتاليست«گويند  د که اصطالحًا به آنها میهواداران خاص خودشان را دارن

ها و پيوندهای ايدئولوژيک  از باورداشت. يعنی کسانی که به اشکال مختلف حاميان يک دولت هستند

برداری خاص رفاهی،  که با دولت و يا نهاد حکومتی و قدرت دارند، تا امکانات رفاهی و بهره

هايی که احيانًا ممکن است از قبل ارتباط گيری و حمايت از نهاد دولت  رصتتفريحی و امکانات و ف

ها به  بخشی از اين خانواده. ی همين موارد است آموزی هم از زمره بسيج دانش. مند بشوند از آنان بهره

هايی که مردم به نظام اسالمی و شرعی و حکومت دينی و مسايلی از اين دست دارند،  دليل باورداشت

دليل ديگر . کنند عی است که کودکانشان را از اين که در اين ميادين حضور پيدا کنند، منع نمیطبي

هايشان  ها عمدتًا به دليل امکانات رفاهی و تفريحی که از قبل حضور بچه تواند اين باشد که خانواده می

دکانشان در بسيج شوند و در عضويت کو آورند، به مشارکت در اين نهاد مايل می در بسيج به دست می

دهند، مثًال سفرهای  دانيد که عالوه بر امکانات رفاهی که به اينها می بويژه می. کنند منعی ايجاد نمی

کنند و اوقات فراغت  توريستی به شهرهای مختلف يا امکاناتی که برای آموزش اينها فراهم می

بينند که  کنند مثال کودکان می بت میها ايجاد رقا شوند، حتا در بچه ای که برای اينها قائل می اضافه

های دانشگاهی بسيج برای  امکانی دارند برای اين که فردا برای کنکور و ورود به دانشگاه از سهميه

لذا با . ورود به دانشگاه استفاده کنند و در ميدان رقابت از امکانات بهتر و بيشتری برخوردار بشوند

ترديد نقش دولتها در  کنند، ولی بی انه در اين مسير مشارکت میها متأسف ی اينها خانواده توجه به همه

های جهانی هم مطرح شده، بيشتر و مسئوليت آنها بيش از خود  اين زمينه چنانچه در کنوانسيون
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ورزی و جذب و ايجاد  به دليل اين که مسئوليت روی دولتهاست که برای عدم خشونت. ها است خانواده

  . سازی کنند پذير برای کودکان زمينه سيبآفرين يا آ فضاهای خشونت

هايی که از منابع  های اخير پس از انتخابات ما شاهد بوديم که بنابه گزارش در حوادث و ناآرامی

. ساله مورد تجاوز جنسی قرار گرفت ١۵رسمی هم طبيعتا تأييد نشده است حداقل يک نوجوان 

يک بحث ديگر که از آنسو مطرح شد اين بود  .ی تايمز هم گزارش مفصلی در اين مورد داد روزنامه

. ها شرکت بکنند سالشان در اين ناآرامی١٨دادند که کودکان زير  ها نبايد اجازه می که اصًال خانواده

  شما نظرتان در اين مورد چيست ؟ 

هايش را دولت جمهوری  واقعيت اين است که اين يک توالی فساد يا تباهی ذهنی است که اساسًا پايه

کنيم، نزديک  زمانی که ما فضای خشونت را فراهم می. المی بويژه در عصر حاضر گذاشته استاس

کنيم،  ورزی در جامعه می های خشونت آموز را به طور فعال و غيرفعال وارد حوزه ميليون دانش ۵به 

همين جنبش ما حتا در بين . شوند ها هم در اين زمينه ناآگاهانه وارد ميدان می طبيعی است که خانواده

بينيم، چنانچه اشاره کرديد،  که امروز در خيابانها بعد از انتخابات می» سبز«به اصطالح مدنی يا 

سياسی به کودکان، فرزندانشان را به   عنوان گاه تفريح و گاه آموزش مشارکت ها به بينيم که خانواده می

پذير هستند، بويژه  کس ديگری آسيب آيند، طبيعتًا بيش از هر اين کودکان وقتی می. آورند ميادين می

و ما شاهد هستيم که يکنفر شهيد شده، يک نفر هم که مورد تجاوز قرار گرفته و البته . کودکان دختر

ی اينها در  لذا همه. ارقام ديگر هم در اختيار ما نيست، چون آمار بسياری از اينها بيرون نيامده است

ی کودک و کودکی و حقوق کودک  گاهمان نسبت به مقولهواقع توالی فساد اين موضوع است که ما ن

کودک را ابزار دست و جزو اموال عمومی يا اموال شخصی خودمان . هنوز نگاهی بيولوژيک است

  . برداری کنند خواهند از آن بهره دولتها جزو اموال عمومی تلقی کنند و بهرشکل می. کنيم تلقی می

کنند و  ب در سطح خرد آنان را جزو اموال خودشان تلقی میها هم متأسفانه به همين ترتي خانواده

کند، از آنها در فضاهای اجتماعی يا سياسی و  شان کمک می ی عقل و تجربه بهرشکلی که احيانًا دامنه

  . کنند حتا گاه نظامی استفاده و سوءاستفاده می

ست، برکل جامعه چه شود گفت مشخص ا هايی بر روی کودکان که می و پيامدهای چنين سوءاستفاده

  خواهد بود؟ 

ی رشد يک  جويانه و آرام که الزمه ترديد نه تنها نسل امروز کودک را از رشد طبيعی و صلح ما بی

ترين باليا و تبعاتی که  کنيم ، بلکه يکی از مهم کودک در يک فضای فرهنگی و آرام است، محروم می

. ورزی در نسل آينده است ی خشونت يا توسعه بيند، توليد و پرورش دارد و نسل امروز اين را نمی

کودکانی که امروز در ميادين مختلف مدارس يا مساجد، احيانًا در فضاهای نظامی حضور پيدا 

کنند که استفاده از ابزار اسلحه در مواقع خاص مجاز  بينند و فکر می کنند و آموزش نظامی می می
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ظامی بيگانه يا مثًال سرکوب عوامل دگرانديشی است، از جمله مسايل شرعی، حمله به يک نيروی ن

های خشونت را برای اين کودک  های پاسخگويی از روش که با نظام اسالمی سازگار نيستند، زمينه

کنم دولت جمهوری  من فکر می. کند ورزی را به نحوی در جامعه نهادينه می شود و خشونت فراهم می

ی امروز که صلح را  ما در جامعه. دکان مسئوليت دارندی دوم نسبت به کو اسالمی و مردم در مرتبه

جويانه است،  کند، چون يک جنبش مسالمت کند، چنانچه جنبش امروز هم اين را ترويج می ترويج می

ی خودمان هم فرهنگ  دنبال اين هستيم که صلح و آرامش را در جامعه توسعه بدهيم، بايد برای آينده

ورزی، مدارای  بدهيم ولی متأسفانه با اين فرهنگ، ميل به تعصبصلح و آرامش و مدارا را گسترش 

  .اندک و در واقع ميل به خشونت در جامعه را ترويج خواهيم داد

  

  

  

  

  

  

  

  

   بار ديگر فرسودگی يک ساختمان ديگر از مراکز نگهداری کودکان

سازی و زيباسازی   ی ماه مهر به منظور آماده  که در آستانه" انجمن حمايت از کودکان کار"ساختمان 

آميزی قرار گرفته بود، در حين انجام عمليات ساختمانی با مشکل   فضای آموزشی مورد تعمير و رنگ

  .ريزش چاه مواجه شد

. ی کودکان عضو انجمن صورت گرفت  روزه 10خوشبختانه اين اتفاق در زمان تعطيالت تابستانی 

شود که با توجه به  رسوده محسوب میجزو بافت ف" انجمن حمايت از کودکان کار"ساختمان 

  .پذير نيست  های مالی، هنوز اقدام برای ساخت فضای آموزشی استاندارد و ايمن امکان محدوديت

سازی، اقدام به تعميرات ساختمانی   اين در حاليست که انجمن چندين بار در طی سال به منظور ايمن

ار بخشی از فضای آموزشی در طی مدت های مالی، هر ب  نمايد که عالوه بر صرف هزينه  می

  .گردد تعميرات غير قابل استفاده می
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بتوانيم با ساخت بنائی مناسب، امکان " کودکان کار"ای نزديک با کمک حاميان   اميد است در آينده

  .حمايت و تحصيل برای کودکان بيشتری را فراهم آوريم

  

  آشی از آودآان است قانون آار ايران مستعد برده 

  
آشي از  در قانون آار آشور، برده: عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق آودآان ايران گفت

  .الوصول بوده و حتي مستعد اين اقدام است آودآان سهل

شماري از آودآان گاراژي و  وگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به وجود تعداد بي جاويد سبحاني در گفت

وزارت آار و امور : اند، تاآيد آرد ا آار آرده و ناشناخته ماندهه آودآاني آه به نوعي در آارگاه

ها  اجتماعي بايد براي حمايت از نيروي آار جوان و به اين بهانه اصلي، نظارت جدي بر آارگاه

  .آنند، مطلع شود هاي گوناگون آار مي اعمال آند تا از وضعيت آودآان و نوجواناني آه در آارگاه

ي است آه اين نظارت ضعيف بوده و يا در ارتباط با تعداد آودآاني آه در اين در حال: وي افزود

وضعيت سخت آاري قرار دارند، گزارش درست و دقيقي آه در معرض افكار عمومي قرار گيرد، 

ها برخالف قانون آار آشور، آودآان  شود، اما غيرقابل انكار است آه در اغلب آارگاه منعكس نمي

  .اين اقدام غيرقانوني است آنند آه آار مي 15زير 

عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق آودآان آار ايران با اشاره به انواعي از آار آودآان و 

آارهاي خانگي از جمله : سال آه آارفرماي مشخصي ندارند، تصريح آرد 18نوجوانان زير 

له مشاغلي است آه اغلب بندي حبوبات از جم خردآني، قندشكني، پاك آردن و بسته قاليبافي، سبزي
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آودآان آار به آن اشتغال داشته و به دليل نداشتن آارفرماي مشخص و آار آردن در خانه، از به 

  .حساب آمدن در آمارهاي مربوطه محروم هستند

هايي آه زير پنج نفر آارآن دارند،  وقتي مطابق با قانون آار از نظارت بر آارگاه: وي ادامه داد

گردد  معضل آودآان گاراژي، آارگاهي و خانگي به قوانين آار آشور هم بازمي سرباز زده شده پس

  .آند آشي از آودآان را فراهم مي و زمينه برده

الوصول و ارزان قيمت بوده و  آشي از آودآان سهل به گفته سبحاني، با وجود قوانين اين چنيني، برده

هايي را دارد چرا آه تقاضا براي آار آردن اين  استفاده از آودآان نيازمند، براي آارفرما نيز منفعت

  .دنبال آن عرضه براي آار نيز زياد است دسته از آودآان خارج از تحصيل و نيازمند زياد بوده و به

هاي  عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق آودآان ايران با اشاره به آار آودآان در بخش

: نيز، عنوان آرد... بندي مواد غذايي و وشاك، جوراب، بستههاي توليدي پ آااليي از جمله آارگاه خرده

شود و عمده شاغالن در اين مراآز  قوانين آار شامل آودآان و نوجوانان شاغل در اين مراآز نيز نمي

اند، به  نيز زنان و آودآان نوجواني هستند آه بيشتر آنها به چشم نيامده و از چرخه شمارش خارج

  .آور آنها، با شرايط روحي، جسماني و سالمت آودآان سازگار نيست نآه آار سخت و زيا طوري

  

  

  

  

   گرسنگی و اعتياد در مدارس
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چنين سخنان  های آماری کشور، و هم در ميان هياهوی تبليغاتی دولت حاکم بر ايران، داده

 توانند نشانگر موقعيِت اندرکاران عرصه آموزش و پرورش، بی هيچ تعبير و تفسيری می دست

سايت رسمی مجلس شورای اسالمی . فالکتباری باشد که بر فضای تعليم و تربيت کشور حاکم است

   ."اند آموز در کشور در دام اعتياد گرفتار آمده حدود بيست هزار دانش"اعالم کرد که 

چنين  های آماری کشور، و هم در ميان هياهوی تبليغاتی دولت حاکم بر ايران، داده: شهرزادنيوز

توانند نشانگر موقعيِت  اندرکاران عرصه آموزش و پرورش، بی هيچ تعبير و تفسيری می دست سخنان

 .فالکتباری باشند که بر فضای تعليم و تربيت کشور حاکم است

آموز در کشور در دام  حدود بيست هزار دانش"سايت رسمی مجلس شورای اسالمی اعالم کرد که 

توضيح . آموز ايرانی يک تن معتاد است يگر، از هر صد دانشبه عبارتی د." اند اعتياد گرفتار آمده

سايت مجلس تأکيد کرده که اين . که شانزده درصد معتادان کشور زير بيست سال سن دارند بيشتر اين

  .ادان در واقع بيشتر از اين استآمار دقيق نيست و عده معت

اسماعيل احمدی مقدم، را با حفظ  نژاد در مبارزه با مواد مخدر طی حکمی باجناق خود، دولت احمدی

منصوب " دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر"، به "فرمانده نيروی انتظامی"سمت خويش در ُپسِت 

به دو ميليارد ميليارد تومان  20دولت اما در نخستين اقدام، بودجه پيشگيری از اعتياد را از . کرد

  .تومان کاهش داد
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مصرف مواد مخدر به خصوص ترياک و مشتقات آن به " چنين اعالم داشت که سايت مجلس هم

های روانگردان  ترين ماده مخدر و پس از آن حشيش، و در نهايت هروئين و قرص عنوان ُپرمصرف

  ."رين مواد مخدر در ايران هستندت از ُپرمصرف

انان شوند در ميان جو های شيميايی که از ژاپن و تايلند وارد می های اخير استعمال قرص در سال

تر نيز بدست  تر از سيگار هستند و آسان ها که در بسياری مواقع ارزان اين قرص. بسيار شايع شده

  .آيند، تا کنون تلفات جانی زيادی به همراه داشته است می

  آموزان گرسنه دانش

هوش شدن آنان هنگام درس خبری بود که از چند سال پيش در  آموزان و بی موضوع گرسنگی دانش

آموزان در مناطق فقيرنشين کشور از  گرسنگی دانش. طرح شد و هنوز مورد بحث استنشريات 

  .جمله سيستان و بلوچستان حادتر از ديگر مناطق است

بيش از : "اعالم داشت" خبرگزاری مهر"، در گفتگو با "انجمن تغذيه ايران"زاده، عضو  ليال عيوض

 36"ست که فقط  اين در حالی". روند می آموزان کشور صبحانه نخورده به مدرسه درصد دانش 50

  ".کنند های غذايی مصرف می درصد کودکان از همه گروه

  :اعالم داشت" پايگاه اطالع رسانی تغذيه و سالمت"دکتر مهين آذر، متخصص غذا و تغذيه، از 

شترين بسيار شايع است و بي) دبستانی(آموزان دوره ابتدايی  مساله سوءتغذيه، به ويژه در بين دانش"

تغذيه  به روايتی ديگر سوء". دهی وزن است ميزان سوءتغذيه از نوع سوءتغذيه گذشته و از دست

  .ای اجتماعی و ديرينه دارد آموزان زمينه دانش

خونی فقر   ای کشورهای در حال توسعه از جمله ايران کم يکی از مشکالت تغذيه: "گويد مهين آذر می

دبستانی و نوجوانی است که منجر به  ای در کودکان سنين پيش تغذيهترين کمبود  باشد که شايع آهن می

از . شود ها می عوارض زيادی از جمله رشد ناکافی، تغييرات رفتاری، افت تحصيلی و ابتال به عفونت

ها و  وزنی، اضافه وزن، کوتاه قدی، کمبودهای ريزمغذی آموزان کم ای دانش مشکالت ديگر تغذيه

  ".توان نام برد ها را در هر دو دوران می آغاز پوسيدگی دندان

ميليون نفر تحت پوشش با ارايه شير و بيسکويت يا  6/7تغذيه مدارس خود را با  1352ايران در سال 

در آن زمان . درصد پروتئين مورد نياز آغاز کرد 25درصد کالری و  10نان شيرينی برای تامين 

. در دسترس بودن و سهولت نگهداری عنوان کردندای،  اولويت خريد مواد غذايی را کيفيت تغذيه

حدود چهار تا پنج سال پيش . برنامه تغذيه رايگان ايران به داليلی چند شکست خورد و متوقف شد

امسال تصميم گرفته شده است که . تغذيه مدارس با شير انجام گرفت که آن هم موفق نبود و متوقف شد

  آموزان داده شود به دانش" التفو"عالوه بر شير، قرص نان غنی شده با 

  مدارس دو نوبته



 انتخابات، کودتا و کودک

  

145 

 

   

اند در نوبت دوم  آموز به علت کمبود فضای تحصيلی مجبور بوده در سال گذشته چهار ميليون دانش

هزار مدرسه کشور  26هزار کالس درس در  150در کل . مدارس به تحصيل خويش ادامه دهند

  .دونوبته بودند

 20در همين رابطه اعالم داشت هم اکنون " يز مدارس کشورسازمان نوسازی، توسعه و تجه"رئيس 

  .هزار مدرسه احتياج به تعمير دارند

در ساخت : "در رابطه با تأسيس مدارس جديد گفت" عمرانی وزير آموزش و پرورش"معاون 

به نقل از ". (آموزان کشور آماده کنيم بايد فضای اسالمی برای دانش...مدرسه نيز نگاه اسالمی داريم

  )1387تير  5کميته دفاع از حقوق کودک، 

. ست که طی سی سال گذشته هميشه مطرح بوده است کمبود بودجه وزارت آموزش و پرورش امری

فيروز رضايي، رييس سازمان آموزش و پرورش آذربايجان شرقی، در مصاحبه با ايرنا در اين 

هزار ١١٠  تحصيلی در اين استانگانه  آموزی برای مقاطع سه متوسط سرانه دانش: "گويد زمينه می

اين رقم برای حمل يك بشكه نفت در زمستان به مدارس روستايی "افزايد آه  و می" ريال است

  ."شرقی هم آافی نيست آذربايجان

  مدارس خصوصی

، خالف مصوبات قانون اساسی کشور، به "مدارس غيرانتفاعی"ست که دولت تحت عنوان  چند سالی

هم اکنون يک ميليون و صد و . ور در فضای آموزشی کشور داده استمدارس خصوصی امکان حض

در حالی که بسياری از . کنند مدرسه غيرانتفاعی تحصيل می 15809آموز در  پنجاه هزار دانش

هم اکنون : "شوند، رضا مومنين، مدير کل مدارس غيردولتی اعالم کرد مدارس دونوبته برگزار می

  ".ارس غيرانتفاعی کشور وجود داردچهارصد هزار صندلی خالی در مد

ای باال و امکاناتی بهتر در سطح  مدارس غيرانتفاعی در واقع مدارسی خصوصی هستند که با شهريه

  .کشور فعاليت دارند

  

  

  

  

   شيوع شپش سر بين دانش آموزان تهرانی
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ه عضو انجمن متخصصان پوست و مو ايران نسبت به شيوع شپش سر به ويژ: سايت حکومتی فارس

  .آموزان تهراني هشدار داد در بين دانش

: آورند اظهار داشت ها را جزء حشرات بدون بال به حساب مي مجتبي اميري با اشاره به اينكه شپش

دسته شپش سر، تنه و  3آنند به  ها بر حسب شكل ظاهري و محلي آه در انسان ايجاد بيماري مي شپش

ل و دوم تا حدودي به هم شبيه هستند ولي شپش عانه نوع او. شوند تقسيم مي) ناحيه تناسلي(عانه 

توانند ناقل  ها مي وي با بيان اينكه شپش.تر و شبيه خر چنگ است معموال بدن گردتري دارد، تيره

اين : هاي عفوني مانند تيفوس، تب راجعه و تب خندق هم باشند، تصريح آرد برخي از بيماري

دارند و پس از بيرون آمدن از تخم و   ود يك ماههشوند طول عمر حد حشرات وقتي وارد بدن مي

  .گذارند تخم مي 10تا  8شوند و روزانه  روز به شپش بالغ تبديل مي 10گذشت 

شود ولي در  ها ديده مي نوع ديگر است و معموًال در دختر بچه 2تر از  شپش سر شايع: اميري افزود

  .آندتواند ايجاد بيماري  ها با موهاي بلند نيز مي پسربچه

ها ايجاد  اين متخصص پوست و مو با بيان اينكه شپش سر بيشتر در ناحيه پشت سر و پشت گوش

عالمت اين عارضه خارش شديد و بدون علت سر است آه بر اثر خارش : آند، ادامه داد بيماري مي

  .شديد گاهي اوقات ممكن است عفونت پوستي و زرد زخم ناحيه پشت سر و پشت گوش هم ايجاد شود

: العاده در تهران شايع شده است، گفت سال اخير شپش سر فوق 2وي با اشاره به اينكه متأسفانه در 

چرا آه فرد مبتال اگر به . شپش را يك مشكل بهداشتي نبايد دانست بلكه بيشتر يك مشكل فرهنگي است

ران جلوگيري موقع مراجعه و درمان آند و از اقدامات پيشگيرانه بهره ببرد از انتقال آن به ديگ

شود در محيط مدرسه يا آار به راحتي  توجهي، وقتي فردي مبتال مي شود آه متأسفانه به علت آم مي

  .آند آند به ديگري منتقل مي اين حشره را آه حرآت مي

است و چند ماه   هاي شديد شده شود آه دچار خارش زماني فرد متوجه شپش سر مي: وي اضافه آرد

آنيم به  لذا مشكلي آه االن در تهران مشاهده مي. است  ها نفر را مبتال آرده ده اش گذشته و از بيماري

  .همين علت است

آنند ديده  شپش تنه معموًال در آساني آه لباس خود را دير به دير عوض مي: اميري يادآور شد

  .دشو لذا تقريبًا نادر است و شپش ناحيه عانه هم مانند شپش تنه به ندرت ديده مي. شود مي

: ها درمان راحتي دارند، تصريح آرد عضو انجمن متخصصان پوست و مو ايران با بيان اينكه شپش

تواند از انتقال بيماري جلوگيري آند و براي درمان همه اعضاي خانواده بايد  اين درمان ساده مي

نيست و به وي با اشاره به اينكه براي درمان شپش سر نيازي به تراشيدن موي دختران  .درمان شوند

هاي  اي عارضه، خارش عالمت هشدار دهنده: شود، تأآيد آرد راحتي با يك شامپو درمان مي

شود زوايد  ها مشاهده مي هشداردهنده در ناحيه سر است و در معاينه وقتي موي سر اين بچه
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يا سفيدرنگي به نام رشك به موي آنها چسبيده است آه در واقع تخم شپش است و فرق آن با پوسته 

شود و برعكس  شوره سر اين است آه اين رشك به مو چسبيده شده و با فشار ماليم موي سر جدا نمي

  .شود پوسته سر به راحتي توسط دست جدا مي

ميرد  آند و خارج از بدن انسان مي به دليل اينكه شپش از خون پوست انسان تغذيه مي: اميري گفت

تخمگذاري اين شپش در همان موي سطح پوست : افزود وي.نيازي به استريل آردن لباس وجود ندارد

 10تا  5بينيم آه در سطح  شود مي لذا وقتي مو معاينه مي. آيد است و با رشد مو اين تخم با مو باال مي

ماه  6تا  5شود و اين مشاهده به معناي اين است آه اين فرد  متري سطح پوست رشك ديده مي سانتي

  .آند سانتي متر مو رشد مي 5/1چرا آه هر ماه فقط يك تا . است آه به شپش سر مبتالست

براي درمان شپش سر شامپويي به نام ليندان استفاده : اين متخصص پوست و مو خاطرنشان آرد

روز پس از مصرف، نياز  10تا  7شود و  ماند و بعد شسته مي دقيقه روي سر مي 10تا  5شود آه  مي

سال و مادران بادار ممنوع است و  6پو در آودآان زير مصرف اين شام. به مصرف دوباره دارد

  .براي آنها شامپوهاي جديدتري بايد استفاده آرد آه بايد با تجويز پزشك انجام شود

: رود، اظهار داشت اميري با بيان اينكه بعد از يكبار استفاده از شامپو قدرت انتقال شپش از بين مي

آردن فرد از  و مهدآودك بالمانع است و نيازي به منع پس از مصرف شامپو رفتن افراد به مدرسه

  .رفتن به مدرسه و مهدآودك وجود ندارد

هاي چسبيده به مو  بردن تخم وي با اشاره به اينكه تكرار مصرف شامپو پس از يك هفته به دليل از بين

 شود يك روز پس از مصرف شامپو موهاي سر با سرآه سفيد خيس و با توصيه مي: است، گفت

  .هاي شپش از سر خارج شود هاي دندانه ريز تخم شانه
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   نوجوانی ديگر در آستانه اعدام

مرتکب شده ) 84شهريور (سالگی  16، به جرم قتلی که در 1368تيرماه  7حسين علی پور متولد 

  . است، هم اکنون در زندان الکان رشت زندانی است و با تائيد شدن حکم قصاص اعدام خواهد شد

شهريور  19به گزارش واحد حقوق کودک مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ، در غروب روز 

،حسين علی پور و يکی از دوستانش به نام مهدی اسدی با فردی به نام مسعود پروانه 84ماه سال 

درگير شدند که در اين درگيری متاسفانه مسعود جان باخته است و حسين علی پور به جرم قتل به 

سال حبس محکوم شده اند و تالشهای بسيار وکيل تسخيری ايشان تا اين  10ص و دوستش به قصا

لحظه نتوانسته است روی رای دادگاه تاثير بگذارد وهم اکنون پرونده جهت تأئيد به ديوان عالی 

  .فرستاده شده است

رای کودکان کنوانسيون حقوق کودک اجرای مجازات اعدام و حبس های طوالنی مدت ب 37طبق ماده 

ميثاق بين المللی حقوق  5ماده ی  6در ضمن در بند . تا قبل از پايان سن هجده سالگی ممنوع است

عليرغم اين ..سال ممنوع اعالم شده است 18مدنی و سياسی صراحتًا حکم اعدام برای کودکان زير 

  . مهم کشور ايران باالترين ميزان اعدام کودکان را در جهان داراست

  

  

 

   وربين های مداربسته در مدارسنصب د

بر اساس آخرين تصميم شورای عالی آموزش و : دبير کل شورای عالی آموزش و پرورش گفت

پرورش ، نصب دوربين های مدار بسته در کالس های درس به ويژه مدارس دخترانه ممنوع و فقط 

  . در راهروها و حياط مدرسه مجاز است

کار گروهی با دستور وزير : يد ادهم در جمع خبرنگاران گفتبه گزارش واحد مرکزی خبر، مهدی نو

وقت آموزش و پرورش تشکيل و درباره نحوه استفاده از دوربين ای مدار بسته در مدارس جلساتی 

  . برگزار شد

در اين جلسات ديدگاههای کارشناسان و مسئوالن آموزش و پرورش درباره استفاده از : وی افزود

 .نقد و بررسی شد و موافقان و مخالفان ديدگاههای خود را مطرح کردند دوربين های مدار بسته
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بعضی از کارشناسان استفاده از دوربين های مدار بسته را برای حراست و حفاظت : وی گفت

فيزيکی از محيط مدرسه قابل قبول می دانند اما گروهی معتقدند حضور دوربين در مدرسه و 

  . م و تربيت را تحت تاثير قرار می دهدبخصوص کالس درس فضای طبيعی تعلي

اين کار گروه هنوز برای استفاده از دوربين های مدار بسته در مدارس : نويد ادهم تصريح کرد

تصميم قطعی نگرفته است ولی براساس مصوبات قبلی آموزش و پرورش استفاده از دوربين های 

کی از محيط مدرسه در راهروها و مدار بسته در کالس های درس ممنوع و فقط برای حفاظت فيزي

  . حياط مدرسه مجاز است

دبير کل شورای عالی آموزش و پرورش همچنين از منتفی شدن تعطيلی مدارس ابتدايی در روزهای 

  .پنج شنبه خبر داد

  

  

   هزاران کودک بی شناسنامه به تکدی گری مشغولند

   

اي آه به دليل  آودآان آولي و اجاره: عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق آودآان گفت: ايلنا

  . هاي مسئول در اين زمينه دارند اند به حمايت سازمان  نداشتن شناسنامه، بدون هويت مانده
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وگو با خبرنگار ايلنا، به معضل ديگري از ناحيه آودآان آار اشاره و تاآيد  جاويد سبحاني در گفت

مزد حاصل از   شان شده، دست ري سبكي از زندگيگ اي آه تكدي آودآان غربتي، آولي و اجاره  :آرد

  . شود گريشان نصيب خودشان نمي آار و تكدي

اغلب اين آودآان تبعه دوگانه و افغاني ـ ايراني داشته و فاقد  :وي با اشاره به اين معضل افزود

رقي گونه آودآان در مناطق ش هزار مورد از عمده اين 70شود  اند آه اعالم مي شناسنامه و هويت

  .آشور مستقر هستند

گونه آودآان غربتي را متفاوت دانست و  عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق آودآان آمار اين

شهرهايي آه خصلت توريستي دارند زياد است و  هويت در آالن تعداد اين نوع آودآان بي: يادآور شد

ش جامعه از جمله خانواده و مدرسه عمده معضل آنها نداشتن شناسنامه است، به همين دليل مورد پذير

  . آنند سازمان سازمان يافته فعاليت مي هاي شبه گيرند و در چارچوب گروه قرار نمي

آني و  پاك دار نبودن آودآان آولي آه اغلب به آار اسپند دودآني، شيشه شناسنامه: سبحاني ادامه داد

تحصيل محروم آرده و آنها را به امرار و هايشان آودآان را از  اند باعث شده آه خانواده مشغول... 

  . ها زياد است معاش مجبور آنند چرا آه تعداد زاد و ولد اغلب اين خانواده

اين قبيل : هاي نامشروع و موقت دانست و يادآور شد وي تعدادي از اين آودآان را حاصل ازدواج

  . هايشان هم پذيرفتني نيست آودآان نيز اغلب شناسنامه ندارند و موجوديت آنها از سوي خانواده

آه بايد تعداد واقعي اين قبيل آودآان روشن شده و برايشان شناسنامه تهيه  سبحاني با بيان اين

دار آردن اين  بايد براي حل اين معضل يك راه قانوني به وجود آمده و با شناسنامه: تصريح آرد شود،

را بپذيرند تا به اين وسيله آودك و نوجوان  هايشان را ملزم آنند تا موجوديت بچه آودآان، خانواده

  . بتواند از خدمات بهداشتي، درماني و تحصيلي نيز استفاده آنند

هويت،   دار شدن اين آودآان بي به گفته عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق آودآان شناسنامه

  . دهد انه به دست والدين ميها را سد آرده و براي رعايت قانون به راه فرار از قانون توسط خانواده

ها آه تبعه  بايد تكليف اين قبيل خانواده: وي با اشاره به آودآان تبعه افغاني ـ ايراني نيز عنوان آرد

  . گيري آرد ايراني ـ افغاني دارند مشخص شود تا با روشن شدن تابعيت آنها، بتوان برايشان تصميم

بايد يك : موقت و يا روابط نامشروع هستند نيز گفتهاي  سبحاني در مورد آودآاني آه حاصل ازدواج

  . شان روشن شود بار براي هميشه تكليف اين قبيل آودآان براي دسترسي آنها به حقوق اوليه

هايي آه براي دفاع از حقوق آودآان  الزم است تا يك آارگروه متشكل از سازمان: وي پيشنهاد داد

اي و آولي باشند تا با مشخص شدن تعداد اين  آودآان اجارهآنند تا پيگير حقوق از دست رفته  آار مي

آار اجرايي حل معضالت آنها روشن شود چرا آه اگر چه آمارها حكايت از عدم وجود  آودآان، راه

  . آيد چنين افرادي در جامعه است اما در امور روزمره و عادي چنين معضلي به چشم مي
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  شود از رواج پديده فرزند کشی جلوگيری

  به مقامهای قانون گذاری و قضايی کشور

پديده غير انسانی فرزند کشی بويژه دختر کشی سالهای سال است همانند جنايتی فاقد عقوبت و بدون 

مجازات قربانی می گيرد و در شرايط حاضر نيز پايانی برای آن متصور نيست بطور نمونه طی چند 

کشور خبرها و گزارشهايی از وقوع چندين فقره ماه گذشته تنها در يکی از استانهای جنوبی 

 32ی "ارزو"ساله بنام غالم دخترش  60در يک رويداد حزن انگيز پدر . دخترکشی منتشر شده است

ساله  45در يک واقعه دلخراش ديگر سعيد . ساله را بدليل داشتن سوی ظن از پای در آورده است

ر از خانه به گلوله بسته و حق حيات را از دختر ساله را بدليل اقدام به فرا 16ی "مينا"فرزندش 

ساله  15جوانش گرفته است و در رويدادی سومی در ماه گذشته، مربوط به کشف بقايای جسد دختر 

ساله وی به دليل رابطه پنهانی با پسر مورد  45بنام مهناز در بيابانهای جغين که توسط يعقوب پدر 

  .جسد اين نوجوان در بيابان رها شده بودعالقه اش به طرز فجيع به قتل رسيد و 

متاسفانه اين قبيل جنايات تنها به استانهای جنوبی و يا حاشيه ای محدود نميشود و بلکه همزان در 

را به اتهام ارتباط ) نسرين(ساله اش بنام بی نظير  19ساله دختر  50تهران پايتخت نيز عباس پدری 

اين در حالی است که قوانين مجازات جدی . قتل ميرساند عاطفی با پسری جوان با اسلحه شکاری به
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برای اينگونه جنايات در نظر نگرفته است و همانگونه که در خبر ها آمده است هفته گذشته شعبه 

قانون مجازات اسالمی در مورد قتل  220دادگاه کيفری استان تهران پدر نسرين را مطابق ماده  113

نمود تنها ازآن جهت که جنايت وی به اخالل در نظم جامعه  فرزندش از مجازات معاف و اعالم

 .سال حبس محکوم کرده است 3همان قانون از جنبه عمومی به  612گزارش شده، برابر ماده 

رواج پديده فرزند کشی و افزايش خشونت های خانوادگی در کشور تاسف و تاثر شديد سازمان دفاع 

ين سازمان بر اين نظر است که قتل فرزندان به ويژه از حقوق بشر کردستان را برانگيخته و ا

دخترانی که عمومًا در اثر تعصبات ناموسی، مذهبی، خانوادگی و يا موارد چون سوءظن و اشتباه و 

اعتياد روی می دهد، بدليل فقدان قوانين بازدارنده الزم وضروری و خال قانونی، و همچنين وجود 

  .ن عقوبت و مجازات تبديل شده استه جناياتی بدوقوانين تبعيض آميز پدر ساالرانه ب

قانونی مصون مانده است جنايتی   به نظر اين سازمان پديده فرزند کشی که از پيگرد و مجازات جدی

اذهان عمومی و   افسار گسيخته و نفرت آور است که روح جامعه را آزرده ساخته و افکار و

  .احساسات هر انسانی را جريحه دار نموده است

از اين رو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از دستگاه های قانون گذاری و قضايی کشور 

قوانينی که متضمن آزادی عمل و يا مصونيت از مجازات مرتکبين   درخواست ميکند نسبت به ابطال

و به اينگونه اعمال غير انسانی است، اقدام عاجل نموده و همزمان با انجام تمهيدات حقوق قانونی 

قضايی ضروری و تعيين و اجرای مجازات های مناسب برای والدين و پدرانی که فرزندانشان را به 

قتل ميرساند از رشد و گسترش اين پديده شوم و انزجار بر انگيز در جامعه به طور جدی جلوگيری 

   .بعمل آورد

                     2009اکتبر    دهم/ 1388مهر ماه  18شنبه : تهران

  انه سازمان دفاع از حقو بشر کردستاندبير خ
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 18نامه وکيل دادگستری به الريجانی در مورد توقف اعدام اطفال زير 

   سال

  

  آفرين جان خداوند نام به

  الريجانی صادق اهللا آيت حضرت قضاييه قوه محترم رياست

  ادب، عرض و سالم با

  

 و تهران جنايی امور دادسرای منجمله ی،کيفر احکام اجرای دواير از برخی طريق از احتراما،

 هجده از کمتر سن در که موکلينم از تعدادی تا است شده مقرر شيراز، جنايی امور دادسرای همچنين

 چوبه پای به آينده، روزهای در اند شده زندان راهی و بازداشت قتل جرم ارتکاب اتهام به سالگی،

 داليل به بنا آن اجرای و نفس قصاص حکم صدور هک است حالی در اين. گردند اعدام و رفته دار

 قانون مفاد گرفتن ناديده با نامعلومی داليل به دادگستری، محاکم قضات وليکن، بوده وجاهت فاقد ذيل،

  .نمايند می اعمال کودکان از دست اين برای را مرگ مجازات ناحق، به و

 1352 و 1308 سال مصوب عمومی مجازات قانون در حتی و اسالمی انقالب پيروزی از پيش .1

 غيره و مخدر مواد حمل قتل، مانند سنگينی جرمهای مرتکب سالگی 18 از کمتر سن در که افرادی

 از پس اما. گرديدند می محکوم جامعه به بازگشت قابل و بازدارنده مجازاتهای به تنها شدند می

 به زمين ايران مردم حال شامل المیاس رفعت تا بود اين بر توقع اينکه با اسالمی، انقالب پيروزی

 ماده استناد به دادگاهها. کرد تغيير قانونی مقررات و قضايی رويه يکباره به. گردد کودکان خصوص

 بلوغ گردد مشخص و محرز آن ميزان آنکه بدون را کيفری مسئوليت سن اسالمی، مجازات قانون 49

 تعيين شرعی بلوغ عنوان به یمشخص سن کيفری مقررات مجموعه در چون و دانسته شرعی

 اين بر و گرفته نظر در اسالمی مجازات قانون 1210 ماده مفاد را خود احکام صدور مبنای نگرديد،

 باشند رسيده! قمری تمام سال 15 سن به که پسرانی و! قمری تمام سال 9 سن به که دخترانی اساس،

  .نمايند می و نموده می محکوم مرگ ازاتمج به قتل مانند جرايمی در را آنان و کرده فرض بالغ را

 علنی صحن در کودک حقوق کنوانسيون 1372 سال در اينکه تا داشت ادامه همچنان رويه اين .2

 دنيا کشورهای اتفاق به قريب اکثر چون. گرفت قرار بررسی و بحث مورد اسالمی شورای مجلس

 نيز اسالمی شورای مجلس نمايندگان. انستندد االجرا الزم خود برای و پذيرفته را کنوانسيون اين مفاد
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 تصويب به آراء اکثريت با را آن مفاد ای واحده ماده طی 19/10/1372 تاريخ در و 182 جلسه در

 هر در کنوانسيون مفاد هرگاه که شد شرط اين به منوط کودک حقوق کنوانسيون واحده ماده. رساندند

 جمهوری دولت طرف از گيرد قرار اسالمی موازين و داخلی قوانين با تعارض در زمان هر و مورد

  .نباشد االتباع الزم ايران اسالمی

 يا و مغايرت تشخيص مرجع تنها اساسی، قانون ششم و نود اصل طبق که مستحضريد خوبی به .3

 در و نگهبان شورای فقهای اکثريت اسالمی، احکام با اسالمی، شورای مجلس مصوبات مغايرت عدم

 کنوانسيون اين منظور همين به. است نگهبان شورای اعضای همه اکثريت ساسی،ا قانون خصوص

 مواد تمام بدوا اسالمی، شورای مجلس نمايندگان چون. شد ارسال نگهبان شورای به تصويب، از پس

 4/11/1372 تاريخ در نگهبان محترم شورای بودند پذيرفته را کودک حقوق کنوانسيون در مندرج

 نمودند اعالم اسالمی شورای مجلس گان نمايند به خطاب 5760 شماره نظريه طی و داد جلسه تشکيل

 را آن اصول از برخی است ممکن آينده در ايد، پذيرفته را کنوانسيون اين اصول همه شما« : که

 که طلبيدند می را صراحت اصول آن در لذا. پذيرفت نخواهيم را آن ما بود، شرع مخالف اگر بگوييد

 خالف موارد نگهبان، شورای اعضای سپس» .پذيريم نمی را اصول کدام ما که شود فتهگ صراحت به

 ،13 ماده دو و يک بندهای ،12 ماده يک بند« : است آمده مذکور نظريه در. داشتند اعالم را شرع

 موازين مغاير 29 ماده يک قسمت دال بند و 16 ماده يک بند و 15 بند و 14 ماده سه و يک بندهای

 در را المللی بين عهود که مدنی قانون 9 ماده به توجه با و نظريه بنابراين» .شد ناختهش شرع

 مراجع تمام است، دانسته قانون حکم در باشد شده منعقد و تصويب اساسی، قانون طبق که صورتی

  .نمايند اجرا را کنوانسيون مواد ديگر که مکلفند قضايی

 ماده. است ننموده وارد آن بر ايرادی نيز نگهبان شورای و داشته اجرا قابليت که موادی جمله از .4

 يا) اعدام( حيات سلب مجازات.... « : که گرديده مقرر ماده اين در. است کودک حقوق کنوانسيون 37

 اند شده مرتکب سال 18 زير اشخاص که جرمهايی مورد در نبايد آزادی، امکان بدون ابد حبس

 قضايی مرجع هيچ و شده سپرده فراموشی به حاضر حال در قانون، حکم در ماده اين» .گردد اعمال

 جمهوری نظام وجه تا است شده باعث قانون حکم در ماده اين به توجه عدم. دهد نمی اثر ترتيب آن به

 در. گردد مخدوش سال 18 زير اطفال اعدام آمار در کشورمان گرفتن قرار صدر در با ايران اسالمی

 را شوند جرم مرتکب سال 18 از کمتر که را اطفالی جهان، کشورهای از ورکش پنج تنها حاضر حال

 دار به جهان، در کودک 35 تاکنون 1386 سال از رسمی غير آمار به بنا. نمايد می محکوم اعدام به

 پاکستان در مورد ا سودان، در مورد 2 عربستان، در مورد 2 ايران، در مورد 29 که اند شده آويخته

 اعدام را کودکی هيچ گذشته سال دو در اخيرالذکر کشور چهار اما. است بوده يمن در زني مورد 1 و

 ماده اعمال از قضايی مراجع استنکاف عدم بر تذکر کنار در که دهد می نشان آمار اين. است ننموده
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 و بشری جوامع نياز و ضرورت دليل به نيز ايران در که طلبد می کودک، حقوق کنوانسيون 37

 يا اعدام اند شده جرم مرتکب سال 18 از کمتر سن در که افرادی موضوع، اهميت و حساسيت

  .نگردند قصاص

 های تحقيق و پذيرفته رايگان صورت به را کودکان دست اين از نفر 36 وکالت تاکنون اينجانب

 با. ام نموده شان روانی و روحی وضعيت و آنها اعمال با مرتبط قانونی مواد خصوص در مفصلی

 نتيجه اين به خود تحقيقات بندی جمع در دانشگاه، اساتيد و حقوق علم بزرگان از بسياری شورتم

 مرگ مستحق عنوان هيچ به شوند می جرم مرتکب سال 18 از کمتر سن در که افرادی که ام رسيده

 آرام دل شيراز، در زارع بهنام نامهای به نفر سه متاسفانه موکلينم تعداد اين از. نيستند ابد حبس يا

 حکمشان اجرای زمان از اينجانب آنکه بدون اصفهان، در حجازی محمد سيد و رشت در دارابی

 و شده آويخته دار به قصاص، و اعدام احکام اجرای نحوه نامه آيين برخالف باشم داشته اطالع

 از فمختل انحاء به آنها از نفر هشت. شد گرفته کودک حقوق کنوانسيون 37 ماده برخالف جانشان

 از دو هر انگوتی صفر و شجاعی بهنود حاضر حال در و اند بازگشته جامعه به و يافته نجات مرگ

 احمدی رحيم جاهدی، محمد حدادی، محمدرضا و تهران جنايی امور دادسرای احکام اجرای طريق

 از انسليمي بهمن و شيراز جنايی امور دادسرای احکام اجرای طريق از امرالهی امير و آبادی کمال

 دادسرای احکام اجرای طريق از حسينی عباس نام به ديگری شخص نيز و اصفهان دادسرای طريق

 صفر شجاعی، بهنود نامهای به موکلينم از نفر سه تا است شده مقرر. گردند می اعدام زودی به مشهد

 چند در اند شده زندان راهی و بازداشت سالگی 15 از کمتر سن در که حدادی رضا محمد و انگوتی

  .شود گرفته جانشان و رفته دار چوبه پای به آينده روز

  قضاييه؛ قوه محترم رياست

 و شرعی غير اخالقی، قانونی، غير مبانی و اصول تبيين و تشريح برای مجالی کوتاه، نامه اين در

 شده جرم مرتکب سال 18 از درکمتر که اطفالی برای قصاص و اعدام مجازات اعمال استحقاق عدم

 خاطر اساسی، و مهم موضوع اين پيرامون حضرتعالی با مالقات درخواست کنار در اما. نيست ند،ا

 خود تصميم لوحه سر شده، گفته موارد در را قانون قضايی، مراجع تاکنون اگر که نمايم می نشان

 18 رزي کودکان که فرماييد اتخاذ ترتيبی خصوص اين در عميق تاملی با حضرتعالی. اند نداده قرار

 فوق، توضيحات با. بازگردند جامعه به شوند می قانون برخالف عملی مرتکب هم اگر بتوانند سال

 نموده محکوم اعدام به تاکنون که اطفالی خصوص در الاقل دادگستری قضات که است مسلم و محرز

 در شما هک امروز اما. اند داشته حقوقی های واقعيت با متفاوت نگرشی و نکرده عمل قانون به اند

 با که است اين بر توقع ايد زده تکيه القضات قاضی عنوان به قضاييه قوه رياست مسند و جايگاه

 جمهوری نظام. شود تکرار ديگران اشتباهات نگذاريد کودکان، قصاص يا اعدام احکام اجرای توقف
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 مقررات عمالا با آن وجهه بايست نمی که است رفيع جايگاهی دارای و مقدس نظامی ايران اسالمی

  .گردد مخدوش بشر حقوق برخالف

 آسيب افراد کودکان. شد نخواهد اصالح جامعه مجرم، بردن ازبين و اعدام صرف به که دارم يقين

 شوند می جرم مرتکب قتل، مجرمانه قصد با نه آنان. دارند ويژه های مراقبت به نياز که هستند پذيری

 انگيزه بدون و نادانسته کودکان. است جامعه امنيت و نظم خلم و يافته سازمان آنها ارتکابی جرم نه و

 گرفتن طريق به توان نمی و دارند حمايت به نياز آنان. آورند می در زندان از سر و رفته قتلگاه به

 را مساله صورت آنها، مجرمانه اعمال های ريشه به يابی دست و مساله کردن حل جای به آنها جان

  .کرد پاک اعدامشان با

 رسيدن فرا آستانه در سال، 18 زير اطفال اعدام به محکومين از بسياری وکيل عنوان به انتها در

 قصاص و اعدام مستحق موکلينم، از يک هيچ که کنم می اعالم مجددا کودک، حقوق جهانی روز

 اين به رسيدگی خواستار آنان از تعدادی حکم اجرای زمان بودن نزديک دليل به لذا. نيستند و نبوده

 آدمی جان که عقيده اين با اينجانب. باشم می آنان اعدام اجرای عمليات توقف و موضوع

 از بسياری مساعدت با گذشته سال دو در که ام نموده سعی است خداوند مخلوقات ارزشمندترين

 آنچه ولی. دهم نجات مرگ از را کودکان از نفر ده جان دولتی، مسئولين حتی و مدنی حقوق فعاالن

 ناصحيح مجازات اين زدودن در ايران اسالمی جمهوری نظام مسئولين عملکرد و نگرش است ممه

  .گردد می مرتفع معظل، اين حضرتعالی درايت با انشاءاهللا که است کشومان قضايی سيستم در

  اعدام معرض در کودکان از بسياری وکيل مصطفايی محمد       احترام تقديم با
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   نو جوان در معرض خطر اعدام 8وز جهانی کودک در آستانه ر

در آستانه روز جهانی کودک و در آستانه روز جهانی عليه اعدام، رژيم جنايتکار و آدم کش جمهوری 

  .نوجوان را بگيرد 8اسالمی قصد دارد جان 

رحيم احمدي آمال  ،محمد جاهدي ،محمد رضا حدادي  ،بهنود شجاعي و صفر انگوتي در تهران

بهمن سليميان در اصفهان و عباس حسيني در مشهد قرار است  ،و امير امراللهي در شيراز  آبادي

محمد رضا حدادي و صفر انگوتي در چند روز آينده  ،گفته ميشود بهنود شجاعي. بزودي اعدام شوند

  اعدام ميشوند

صدای مردم جمهوری اسالمی در طول حياط ننگينش تالش کرده است تا با اعدام، زندان و شکنجه، 

زمينه سازی های اخير برای اعدام نوجوانان، هر گونه . جان به لب رسيده را خاموش و ساکت کند

قتل، آدم کشی و تجاوز در زندانها برای اين است که جلو فرو ريختن ستونهای نظام در حال سقوطش 

دم برای حکومت اسالمی در چند ماه گذشته حرکت اعتراضی، پرشور و انقالبی مر. را بگيرد

مردم مبارز و انقالبی در ايران با اعتراضات . سرنگونی اين نظام سراپا جنايت را ديده است

برقرار کردن جرثقيل و طناب دار بخاطر . شبانروزی خود خواب را از چشم اين آدمکشان گرفته اند

م برای ترس و وحشتی است که سراپای پيکر رژيم اسالمی را فراگرفته است اما خشم و نفرت مرد

  .خاتمه دادن به جهنم سی ساله اين رژيم می رود تا بساط اين آدمکشان را يکبار برای هميشه برچيند

  !هجوانان، مردم آزاديخوا

بايد به خيابانها آمد و به اين . با اعتراض يکپارچه و متحدانه خود بايد جلو اين اعدام ها را گرفت

دکان مقدمند از همه سازمانها و نهادهای انساندوست نهاد کو. اعمال ضد بشری قاطعانه اعتراض کرد

نبايد . و مدافع حقوق انسان می خواهد که به اين توحش قرون وسطائی حکومت اسالمی اعتراض کنند

ما مردم، ما زنان و مردان آزاديخواه می . گذاشت که رژيم اسالمی اين هشت نو جوان را اعدام کند

نوجوان  8يه جنايتکاران حکومت اسالمی مانع از اعدام اين توانيم با اعتراضات گسترده خود عل

نوجوان و برای لغو مجازات اعدام  8بايد از همين امروز تا دهم اکتبربرای لغو احکام اين . بشويم

بويژه اعدام کودکان و نوجوانان، به خيابانها بيائيم و صدای اعتراض خود را با نه به حکومت اسالمی 

  .ش جهانيان برسانيم و نگذاريم جمهوری اسالمی اين نوجوانان را اعدام کندو نه به اعدام به گو

  

  1388مهر 12    2009اکتبر     4نهاد کودکان مقدمند     

  : محمد مصطفايی وکيل دادگستری و فعال حقوق بشر
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   دو نو جوان به زودی اعدام ميشوند،نمی دانم به کجا پناه ببرم

  .اعدام خواهند شد 29/7/88و صفر انگوتی  91/7/88بهنود شجاعی 

بهنود شجاعی در ماههای گذشته، چندين بار پای چوبه دار رفته و بنا به درخواست بسياری از افراد 

خير با دستور توقف عمليات اجرايی، اجرای حکم صادره توسط رياست محترم قوه قضاييه متوقف 

تا اينکه به دفعات تعدادی از . جوان از مرگ رهايی يابدمی گردد تا رضايت اولياءدم اخذ و اين نو

به نزد اولياء محترم دم رفته تا بتوانند با مذاکره رضايت آنها  -چه مشهور و چه غير مشهور  –افراد 

را جلب کنند پس از بحث و تبادل نظر مفصل، در نهايت افرادی ازجمله عزت اهللا انتظامی، پرويز 

به منزل اولياء دم  17/4/87، دکتر محمود گلزاری و رضويان در تاريخ پرستويی، سيد محمد مجابی

  رفتند در اين جلسه مذاکرات مفصلی در خصوص موضوع صورت پذيرفت؛

صراحتآ گذشت خود را از قصاص و به دار ) مادر و پدر مقتول( در پايان اين جلسه اولياء محترم دم 

از قصاص نمودند؛ بر اين اساس آقايان عزت اهللا  آويختن بهنود شجاعی اعالم داشته و صراحتآ عفو

انتظامی، پرويز پرستويی و پور احمد برای آنکه مبلغی بعنوان ديه به اولياء دم پرداخت کنند تا تقدير 
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و تشکری بر اين گذشت باشد، به صورت مشترک حسابی افتتاح و از مردم درخواست شد تا کمکهای 

اين امر در حال انجام بود تا اينکه بازپرس شعبه اول دادسرای  .خود را به اين حساب واريز نمايند

امور جنايی تهران جناب آقای شاملو گويا با شکايت اولياء دم، دستور مسدود نمودن حساب مشترک 

را داده و مقرر می نمايند تا اين هنرمندان احضار شوند؛ احضار هنرمندان بعنوان متهم، باعث ايجاد 

می گردد به گونه ای که پرونده به دستور دادستان تهران از يد بازپرس شاملو جو متشنجی در کشور 

خارج و با رسيدگی در دادسرای کارکنان دولت قرار منع تعقيب صادر می شود؛ چرا که افتتاح 

  .حساب بانکی صرفآ در راستای رضايت اعالمی بوده است

در مواردی که دليل اثبات « :مايدقانون آيين دادرسی مدنی مقرر می ن 229در اين خصوص ماده 

عمل می شود در )  230منظور ماده (دعوا يا موثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد برابر مواد زير 

ذکر شده و حد نصاب اثبات عفو از قصاص را با » عفو از قصاص « بند الف صراحتآ موضوع 

  .گواهی دو مرد اعالم نموده است

سال بيشتر نداشت به اين طريق نزاعی در ونک پارک  17که موکل زمانی  28/5/1384در تاريخ 

تهران رخ می دهد که يکی از دوستان موکل به نام حسام با وی تماس می گيرد و موضوع اختالف 

خود با فردی به نام اميد را مطرح می کند موکل برای حل و فصل اختالف آنان وارد ماجرا می شود 

ود و می بيند مقتول با دوستش در حال جر و بحث می باشد موکل موکل به محل وقوع جنايت می ر

آنها را جدا می کند و در حين برگشت مقتول به موکل ناسزا می گويد درگيری بين اين دو آغاز می 

شود موکل ادعا می کند که در دست مقتول چاقو بوده است وی برای دفاع از خود تکه شيشه ای تهيه 

ای که در دست داشت يک بريدگی بر روی سينه مقتول ايجاد می کند و  و در شدت درگيری با شيشه

پرونده ای در اين رابطه تشکيل و تحقيقات مقدماتی آغاز می گردد و در نهايت . متواری می شود

  .موکل بنا به درخواست اولياءدم محکوم به مرگ می گردد

ض می کند و اعالم می دارد که تنها دادگاه کيفری استان اعترا 74موکل به دادنامه صادره از شعبه 

يک ضربه چاقو به مقتول زده و بيش اين ضربه ای وارد نکرده و بارها منکر ارتکاب جرم قتل عمد 

ديوانعالی کشور نيز ترتيب اثر نداده و حکم صادره را طبق دادنامه  33شده است ليکن قضات شعبه 

د اين دادنامه در حالی است که ايرادات بسياری تاييد می نمايند تايي 9/4/1386در مورخه  134شماره 

  :در پرونده وجود دارد که تعدادی از آنها را به اختصار بر می شمارم

در گواهی پزشکی قانونی جراحتهای وارد به مقتول ذکر شده و علت تامه مرگ نيز عنوان شده  -اوال

ه است ترتيب اثر داده نشده است ليکن ادعای موکل که عنوان نموده، تنها يک ضربه به مقتول زد

است در اين مورد الزم و ضروری بود تا مرجع رسيدگی کننده به پرونده، از پزشکی قانونی استعالم 

می نمود که آيا بريدگيهای وارد شده به مقتول هر دو بر اثر اصابت يک جسم برنده می باشد يا از دو 
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که پزشکی قانونی گواهی می نمود يا نمايد که مطمئنا در صورتی . جسم تيز و برنده استفاده شده است

از دو جسم برنده استفاده شده است نشان می دهد شخص ديگری نيز در هنگام درگيری سالح سرد در 

  .دست داشته است و اين موضوع تاثير بسزايی در مسئوليت کيفری موکل دارد

با شيشه به مقتول آنهم تنها يک موکل از بدو دستگيری و در مراحل دادرسی، اذعان داشته که  -ثانيا

برخی از شهود نيز اظهارات موکل را گواهی نموده اند اين موضوع می . ضربه وارد نموده است

بايست توسط پزشکان پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می گرفت که بريدگی ايجاد شده توسط چه 

مينه تنها در چارچوب بازجويی از نوع جسم برنده ای، ايجاد شده است که متاسفانه تحقيقات در اين ز

  .شهود صورت گرفته، شهودی که اظهارات متعارضشان، شهادت را از عداد داليل خارج می کند

يکی از مواردی که رافع مسئوليت کيفری متهمين يا مجرمين می باشد موضوع دفاع مشروع  -ثالثا

چگونه تحقيقی به عمل نياورده است متاسفانه مرجع رسيدگی کننده به پرونده در اين خصوص نيز هي

است بر مرجع قضايی است که هم داليل به نفع متهم و هم داليل به ضرر او را جمع آوری کند در 

اين پرونده داليل بسياری وجود دارد که نشان می دهد موکل در مقام دفاع مشروع حتی آن يک ضربه 

ده خويش پشيمان بوده و تقاضای عفو چاقوی مورد ادعای خود را وارد نموده است هر چند او از کر

  .و بخشش از اولياء دم را دارد

  در خصوص پرونده صفر انگوتی

در پی تماس تلفنی به مرکز فوريتهای پليس، موضوع يک درگيری  4/1/1386مورخ  21در ساعت 

در خيابان بهشت نظرآباد هشتگرد گزارش می شود که شخصی به نام مهدی رضايی از ناحيه گردن 

ح شده است صفر انگوتی پس از يک روز متواری بودن عذاب وجدان گرفته، و اعالم می دارد مجرو

در درگيری که با مرحوم مهدی داشته، از چاقو استفاده نموده که بر اثر سهل انگاری اينجانب چاقو به 

  .گردن وی اصابت و متاسفانه با برخورد مقتول به خودرو وانت، چاقو به گردنش فرو می رود

ساله بوده است او در تشريح  17می باشد که در زمان ارتکاب جرم  29/6/1368فر انگوتی متولد ص

  :حادثه می گويد

شب بود که با دوستانم به نامهای محمد، مصطفی، سيروس و اسماعيل در  8تا  7:30ساعت حدود « 

فت از خيابان نگارستان حال قدم زدن در خيابان طالقانی بوديم چند دقيقه ای گشتيم يکی از دوستانم گ

دختر مورد عالقه ( برويم به آخر کوچه که رسيديم دو نفر ايستاده بودند يکی مقتول بود که با فاطمه 

تا فاطمه من را ديد مخفی شد و . و ديگری از دوستان مقتول به نام مجتبی بود ) من صحبت می کرد

واهی و من گفتم آمدم احوال پرسی يک آن محل را ترک کرد مهدی به طرف من آمد و گفت چه می خ

کنم به من گفت سوار موتور شو می خواهم ببرم جايی و من هم نترسيدم و سوار شدم مسافت کوتاهی 

حرکت کرديم موتور را نگه داشت گويا مست هم بود به من گفت پررو شدی و بعد حرفهای 
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ردند خيلی ترسيده بودم به منزل نامربوطی زد با با هم درگير شديم و دوستانم آمدند و ما را جدا ک

رفتم و برای اينکه برايم اتفاقی نيافتد با يک عدد چاقوی دست ساز داشتم برداشتم و به کمرم بستم آمدم 

بيرون از خانه به طرف منزل يکی از دوستانم رفتم در راه بودم که از پشت صدای موتوری را شنيدم 

د از ترسم چاقو را در آوردم بدون آنکه قصد ضربه برگشتم ديدم مقتول به سرعت به طرف من می آي

زدن داشته باشم به او گفتم وايستا ببينم حرف حسابت چيه ولی او نياستاد و به طرف من آمد من دستم 

اصال نفهميدم چطور شد اصال فکر نمی کردم چاقو به وی اصابت کرده باشد ولی . را به طرفش بردم 

هنش خورده بود و ومقتول تعادلش را از دست داده و به وانتی که در از شانس بد من چاقو به يقه پيرا

نزديکی ما بود برخورد کرد و ته چاقو نيز با برخورد به وانت به گردن مقتول فر رفته بود م نمی 

شب  12دانستم بايد چه کار کنم صحنه را رها کردم و ناخواسته دويدم و به خرابه ای رسيدم تا ساعت 

مت منزل فاطمه رفتم و به پدر فاطمه گفتم من به خاطر دخترشما يک نفر را با چاقو آنجا بودم به س

من به سمت خيابان بانک صادرات رفتم و تعدادی از دوستانم را ديدم . زدم او به من گفت فرار کن 

از آنها مقداری پول گرفتم و به سمت حرم حضرت معصومه در قم رفتم عذاب وجدان داشتم بعد از 

نياز کردن تصميم گرفتم خودم را معرفی کنم به منزل آمدم و با پدرم به پاسگاه رفتم و خودم را راز و 

  ».معرفی کردم

ساله بوده در روز حادثه  14صفر انگوتی انگيزه ارتکاب جرم را چنين می گويد که عاشق فاطمه 

او درگير شده است فقط به خاطر اينکه مقتول با دختر مورد عالقه من در حال صحبت کردن بود با 

سال سن نداشته و صفر او را چندين بار در محله خود ديده و به وی عالقه مند شده  14فاطمه بيش از 

  .بود

متاسفانه يک نزاع بچه گانه سرنوشت دو نوجوان را چنان تغيير می دهد که يکی دار فانی را وداع 

کيفری استان تهران می  71ت شعبه می گويد و ديگری در زندان بسر برده و در انتظار تصميم قضا

  .باشد

پس از نزاع منجر به قتل پرونده ای در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی نظرآباد تشکيل و 

تحقيقات قضايی آغاز می گردد متاسفانه پس از اينکه صفر خود را معرفی می کند پرونده، به سرعت 

ل به نفع او هم جمه آوری شود آخرين دفاع از و بدون در نظر گرفتن حقوق متهم مبنی بر اينکه دالي

  .صفر اخذ و قرار مجرميت و کيفرخواست عليه ايشان صادر می گردد

موکل نه تنها فاقد هر گونه انگيزه مجرمانه بوده، بلکه به هيچ عنوان قصد ونيت کشتن مرحوم مهدی 

نمی توانسته به خوبی در  رضايی را نداشته است او در هنگام ارتکاب جرم فاقد رشد عقالنی بوده و

مورد اقدامات خود تفکر کند بنابراين زمانی که می بيند مقتول با دختر مورد عالقه اش در حال 

گفتگوست از حالت عادی خارج شده و تمرکز خود را از دست می دهد موکل در اين هنگام به سمت 
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لفظی بين خود و متوفی، مقتول مقتول و دختر مورد عالقه اش به نام فاطمه اصغری می رود با جدال 

موکل را سوار بر موتور کرده، او را به محل خلوتی جهت فراهم کردن شروع يک نزاع دو نفره می 

برد ولی باز برگشته و موکل را پياده می کند موکل به خانه می رود و در هنگام خروج از خانه، 

دوستانش برگردد چاقوی دست سازی که چون احتمال می داده که مقتول مجددا برای ايجاد درگيری با 

برداشتن چاقو از منزل به دليل وضعيت محله ای است که موکل . در منزل موجود بود را بر می دارد

به هر حال اين نوجوان، به . سکونت داشته و نيز کوته فکری او بوده است) نظرآباد هشتگرد(در آنجا 

در محل وقوع جرم . کننده ای تغيير می کند جايی می رود که سرنوشتش در آنجا به طرز ناراحت

ايستاده بود که در يک لحظه موتورسيکلتی را می بيند که مرحوم راکب آن بود و به طرفش می آيد 

موکل برای ترساندن مهدی فکرش به چاقو فرو رفته، چاقو را خارج و به سمت مقتول رها می کند 

  .متوفی فرو رود بدون آنکه عمدا عملی انجام دهد که چاقو به بدن

چاقوی استفاده شده، همانطور که در رای نيز آمده است و در پرونده مضبوط می باشد از وزن 

سنگينی برخوردار است سنگين بودن وزن اين چاقو و حالت نشستن راکب در حالی که دستانش به 

در اين . ی کندفرمان مسلط بود جايگاه مناسب را برای قرار گرفتن کارد روی شانه متوفی ايجاد م

زمان چاقو به گردن مرحوم فرو نمی رود ولی زمانی که مرحوم تعادل خود را از دست می دهد به 

خودروی وانتی که در آن محل پارک شده بود اصابت می کند و دقيقا در همين زمان انتهای چاقو با 

. ردن مرحوم می گرددبدنه خودرو درگير و فشار بدنی موکل به نوک چاقو باعث فرو رفتن چاقو به گ

آثار اصابت دسته چاقو بر روی خودروی وانت موجود بود ولی بازپرس رسيدگی کننده به پرونده، ( 

  )هيچگون توجهی به آن ننمود و اين موضوع با اهميت در پرونده درج نگرديد؟

نموده حقيقت به شرح ياد شده، توسط شاهدين مطرح شده و موکل نيز در تمام مراحل دادرسی عنوان 

که اصال قصد قتل نداشته است ولی متاسفانه نتوانسته به خوبی از خود دفاع و چگونگی ماجرا را به 

خوبی شرح دهد مضافا به اينکه آلت قتاله به گونه ای است که اجازه دفاع مقبول به موکل را نمی دهد 

وکل نيز قدم بردارد ولی بر مرجع قضايی است که تحقيقی جامع و کامل نموده و در جهت ادعاهای م

نه اينکه به صرف فرو رفتن کارد به گردن، و اقرار شخص به داشتن چاقو و پرتاب آن، وی را 

ناعادالنه به قصاص نفس محکوم کند در حالی که واقعا موکل هيچ انگيزه ای برای قتل نداشت و از 

رم مطهر حضرت طرفی پس از آنکه از محل جرم فرار کرد با گذشت يک روز آنهم اقامت در ح

بنابراين عادالنه نيست فردی . خود را به دست قانون می سپارد تا وجدانش، آرام شود) س(معصومه 

که از بدو امر واقعيت را عنوان نموده، خود را معرفی و اظهار ندامت کرده، بدون استماع اظهارات 

  .مطروحه، وی را به مرگ محکوم نماييم
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کننده به پرونده مسلم ومحرز شده است که موکل قصد قتل  خوشبختانه بر قضات محترم رسيدگی

 206نداشته و عملی که مرتکب شده، نوعا کشنده می باشد و به همين لحاظ او را به استناد بند ب ماده 

که مقرر می نمايد هر کس عالما عملی را انجام دهد که آن عمل نوعا کشنده باشد ولی قصد قتل نداشته 

می گردد به قصاص نفس محکوم نموده اند در حالی که مداقه در محتويات باشد قتل عمد محسوب 

پرونده به خوبی نشان می دهد که موکل هيچگونه عمدی هم در عمل نوعا کشنده نداشته و بر حسب 

اتفاق و يک عامل خارجی ديگر چاقو به گردن مقتول فرو رفته است بنابراين نمی توان عمل وی را 

قانون مجازات اسالمی دانست چرا که عمل وی مشمول جرم قتل غير عمد  206مصداق بند ب ماده 

  .می باشد

  قلبم می سوزد و نمی توانم نفس بکشم کودکان و هنگامه شهيدی ها منتظر ياری تو اند

نمی . اين ماه قرار است سه نفر از موکلينم اعدام شوند. جند شبی است که شبها توان خوابيدن ندارم

بهنود شجاعی، . ببرم و فرياد دادخواهی اين نوجوانان را به چه کس و يا نهادی بگويم دانم به کجا پناه

صفر انگوتی محمدرضا حدادی نامه ای به آقای الريجانی نوشتم و از ايشان خواستم که اعدام اطفال 

. شدنمی دانم آيا ترتيب اثر داده می شود يا اين نوجوانان پرپر خواهند . سال را متوقف کند ١٨زير 

  .حاضرم التماس کنم که آنان اعدام نشوند

. تا می خواهم چشمهايم را ببندم خواب چوبه دار را با آن طناب لعنتيش می بينم. نمی توانم بخوابم

هر کدام از آنها به . تو خود می دانی که آنان مستحق مرگ نيستند. خدايا به اين نوجوانان کمک کن

ند و در هر بار لطفت شامل حالشان شد و حکم اعدامشان متوقف دفعات به پای چوبه دار کشيده شده ا

خدايا از تو می خواهم که در دل مسئوالن کشورمان و اولياءدم مقتولين، نوری افکنده تا آنان از . شد

  .آنان را کمکشان کن. خدايا فقط می توانم به تو پناه برم. اعدام کودکان بپرهيزند

امروز هم با اينکه قرار بازداشت موقت خانم . ی پناه شده استتمام فکر و ذکرم اين نوجوانان ب

صبح به  ١٠ساعت . باز هم افسرده بودم. هنگامه شهيدی به قرار وثيقه يکصد ميليون تومانی تبديل شد

سر ساعت زنی . می دانستم که قرار است هنگامه شهيدی به بازپرسی اعزام شود. دادگاه انقالب رفتم

مادرش مدام . لباس و چادر زندان بر تن داشت. صورتش همچون کچ سفيد بود. رنج کشيده را ديدم

. بغض در گلويم طاقت ديدن اين صحنه دلخراش را نداشت. گريه می کرد و خواهرش دلداری می داد

نمی توانست روی ..... از . از شرايط بد زندان گفت. تا من را ديد گاليه کرد که چرا به مالقاتش نرفتم

گفت هنگامه . آب پرتقالی به هنگامه داد. مادر مهربانش به فکر خوراک کودکش بود. استدپای خود بي

نميدانم چه بر سر اين زن . هنگامه مات و مبهوت بود و تنها به يک سو خيره شده بود. عزيزم بخور

ی خيلی هايی که از زندان آزاد شده بودند م. فقط می دانم ديگر تحمل زندان را ندارد. گذشته است

وکالتنامه ای را که نوشته بود به اين . گفتند که شرايط هنگامه اصال خوب نيست و نياز به حمايت دارد
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می گفت ديگر نمی توانم طاقت بياورم . زن رنج کشيده دادم و با دستان بی رمق و لرزانش امضا کرد

مادرش . ل به خدا کندمن هم تنها می توانستم بگويم که توک. آقای مصطفايی تو رو به خدا کاری کنيد

اعدام بچه ها کم . عجب حالی داشتم. فضای اتاق بازپرسی خيلی سنگين شده بود. مدام گريه می کرد

بازپرس پرونده، . هر بار می خواهم خودم را به نفهمی بزنم ولی نمی توانم. بود اين هم اضافه شد

اجتماع و . گامه شهيدی تفهيم کرداوراق پرونده را کمی بررسی کرد و در برگی چهار اتهام را به هن

شرکت در راهپيمايی به قصد بر هم زدن امنيت کشور، اخالل در نظم عمومی، تبليغ عليه نظام و 

او تمام اتهامات را رد کرد و . هنگامه از خود دفاع کرد. توهين به رياست جمهوری اتهام موکلم بود

خرداد آنهم به دليل شغلم و اينکه  ٢٧و  ٢۵مايی او گفت تنها در راهپي. منکر هر گونه انجام گناهی شد

هنگامه هم روزنامه نگار بود و هم مشاور . آقايان موسوی و کروبی حضور داشتند شرکت کرده بودند

مدتی گذشت و بازپرس پرونده، که خوشبختانه دارای برخورد خوبی است . شاخه بانوان آقای کروبی

قرار بازداشت موقت هنگامه به . شروع به نوشتن کرد و به صحبتهای اربابان رجوع توجه می کند

روحيه موکلم تغيير کرد نور آزادی را داشت لمس می . قرار وثيقه يکصد ميليون تومانی تبديل شد

هنگامه . او به زندان رفت تا کسانی که بيرون از زندان هستند ندای آزادی را به گوشش برسانند. کرد

  .چند روز ديگر آزاد خواهد شد

. ه اميد روزی که آرامش برای تمام مردمان کشورمان حکومت کند و آزادی برای همگان مهيا شودب

  .به اميد روزی که مجازات اعدام نداشته باشيم و خشونت ريشه کن شود

  )70( ی جنگ ايران و عراق ساله در جبهه 14سکوت در مورد حضور دختران 

عراق در خط مقدم حضور داشت، در مصاحبه با ايلنا زاده، از زنانی که در جنگ ايران و  شهال طالب

وی در اين رابطه اظهار داشت، در تصوير پس از جنگ زنان را فقط . از اجحاف به آنان سخن گفت

ها حضور  ها نشان دادند، در صورتی که زنان در خط مقدم جبهه های امدادی و پشت جبهه در صحنه

های شصت  باريد، در حمل مهماتی که جعبه ان میهايی که بمب روی سرش داشتند، در آشپزخانه

وی . زند ها نمی هايی به اسارت گرفته شدند، اما متاسفانه کسی از اين حرف کيلويی بود، حتی زن

  .ها سخن گفت ساله در جبهه 14همچنين از حضور دختران 
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   ی اعدام سه نوجوان و يک زن و مرد در آستانه

های مدافع  آميز اعدام چه از طرف گروه ای گسترده به اجرای حکم خشونته با وجود اعتراض

بشر داخلی و چه نهادهای خارجی، اين قبيل احکام به ويژه در مورد کودکان و نوجوانانی که  حقوق

  .شود اند اجرا شده و می سال سن داشته 18تر از  در زمان ارتکاب جرم کم

حقوق بشر در ايران، با وجود تغيير و تحول در راس  به گزارش واحد زندانيان مجموعه فعاالن

اما . تری به خود ببيند کم روند کم ی اجرای احکام اعدام دست رفت که در زمينه دستگاه قضايی اميد می

ی قبل دستگاه قضايی که در موردشان حکم  در دوره  های باقی مانده که پرونده نه تنها چنين نشده بل

يی در مورد احتمال اجرای حکم  ميز آمده و هر روز اخبار نگران کنندهاعدام صادر شده به روی 

 .رسد اعدام به گوش می

  شود بهنود شجاعی برای پنجمين بار برای اعدام شدن حاضر می

مهر،  ١٩شنبه  اکتبر يعنی روز جهانی مقابله با حکم اعدام و يک ١٠مهرماه برابر است با  ١٨شنبه 

بهنود شجاعی نوجوانی . ی اعدام شود ار است برای پنجمين بار آمادهروزی است که بهنود شجاعی قر

  .گی در جريان يک نزاع خيابانی در تهران مرتکب قتل شده بود ساله ١٧است که در 

های انجام شده در خصوص توقف و لغو  ی بهنود شجاعی و تالش با وجود ابهامات موجود در پرونده

ی وی به جريان  گی مرتکب قتل شده است ، بار ديگر پرونده ساله 18حکم اعدام وی که در زير سن 

ی وی برای اجرای حکم اعدام روی ميز  اين در حالی است که تا کنون چهار بار پرونده. افتاده است

  . بشر به تاخير افتاده است ی و فعالين حقوق های وکال و خانواده اجرا رفته است، اما هر بار با تالش
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های صورت  اجرای حکم بهنود شجاعی به جريان افتاد که با تالش 1388ماه آخرين بار در مرداد 

ی اين نوجوان به جريان افتاده است و  اما در روزهای اخير باز هم اين پرونده. گرفته به تاخير افتاد

  . شهر است اکنون در زندان رجايی بهنود شجاعی هم. مهرماه اجرا شود 19قرار است 

. او مادر نداشت«نويسد  صطفايی در کمال غم و اندوهی دردناک برای او میوکيل پرتالش او محمد م

  . پدرش هم کاری به کارش نداشت

نمی دانم برای بهنود شجاعی چه می . يقين دارم که انسانی که مادر نداشته باشد هيچ کس را ندارد

. ه ای بيش نيستاو امشب در بند نوجوانان زندان رجايی شهر روی تختش دراز کشيده و مرد. گذرد

آسمان او سقف سفيدی است که . او االن دستهايش را پشت سرش گره کرده و به آسمان می نگرد

  . سالها بدون ستاره و ماه و خورشيد می بيندش

تصور کنيد که امشب به شما بگويند که چند روز ديگر زنده نخواهيد . باور کنيد بهنود مرده است

  . خواهد که او را کمک کنند او در پايان از همه می» .ماند

صبح در  ۴برای بهنود و مقتول در روز يکشنبه ساعت . تو رو به خدا کمکش کنيد«نويسد  او می

ها اميدواريم که در ساعت ذکر شده برای  ی اين با وجود همه» .مقابل زندان اوين شمع روشن کنيد

  .بهنود شمع تولدی دوباره را روشن کنيم

  1368تيرماه  7حسين علی پور متولد 

گی مرتکب شده است که در  ساله 16، به جرم قتلی که در 1368تيرماه  7حسين علی پور متولد 

وی هم اکنون در زندان الکان رشت زندانی است و با تائيد شدن حکم . ی اعدام قرار دارد آستانه

  .قصاص اعدام خواهد شد

اش به نام مهدی اسدی با  از دوستان، حسين علی پور و يکی 84شهريور ماه سال  19در غروب روز 

بازد و حسين علی  فردی به نام مسعود پروانه درگير شدند که در اين درگيری متاسفانه مسعود جان می

تالشهای بسيار وکيل . شوند سال حبس محکوم می 10اش به  پور به جرم قتل به قصاص و دوست

خ ساله تاييد شده 2قصاص اين جوان اکنون رسد و سرانجام حکم  يی نمی تسخيری ارجمند او به نتيجه

  .است

: نويسد ی مقتول می يی سرگشاده به خانواده ها برای زنده ماندن در نامه اين نوجوان در آخرين تالش

اگر پی بردن به اشتباه و خطا ندامت و پشيمانی است و زدودن از گناه توبه است پس به عظمت اهللا «

کی از ابزارهای اعمال قانون در جامعه زندان است که خاطيان جهت ي. من از نادمين و توبه کنندگانم

اصالح بدانجا هدايت می شوند مطمئنًا اگر طول مدت حبس با جرم و سن و سال من سازگار باشد 

علی ايحال از شما برادر عزيز و بزرگوار . عاقبت با گرفتاری مشکالت فراوان به سر می برم
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گذشت اغماض قرار داده تا با آزاديم عمری دعا گوی شما و خانواده استدعا دارم حقير را مورد عفو 

  ».اميدوارم مرا مورد عنايت لطف خودتان قرار دهيد. بزرگوارتان باشم

  ی ديگر ساله 20صفر انگوتی يک نوجوان 

سال سن داشته است و  17است که در زمان ارتکاب جرم تنها  29/6/1368صفر انگوتی متولد 

صفر انگوتی در طی يک درگيری به طور  4/1/1386مورخ . ی اعدام است اکنون در آستانه

کند که متاسفانه منجر به فوت اين  ی گردن مجروح می ناخواسته مهدی رضايی را با چاقو از ناحيه

وی پس از يک روز متواری بودن با عذاب وجدان در آن سن خود را به پليس معرفی . شود جوان می

ساله بوده در روز  14گيزه ارتکاب جرم را چنين می گويد که عاشق فاطمه صفر انگوتی ان. کند می

حادثه فقط به خاطر اينکه مقتول با دختر مورد عالقه من در حال صحبت کردن بوده با او درگير شده 

سال سن نداشته و صفر او را چندين بار در محله خود ديده و به وی عالقه  14فاطمه بيش از . است

متاسفانه يک نزاع «: گويد محمد مصطفايی که وکالت انگوتی را هم بر عهده دارد می .مند شده بود

گويد و ديگری در  گانه سرنوشت دو نوجوان را چنان تغيير می دهد که يکی دار فانی را وداع می بچه

اما اين نزاع » .کيفری استان تهران می باشد 71زندان بسر برده و در انتظار تصميم قضات شعبه 

حکمی که در مورد افراد . يی سنگين و مهلک به دنبال دارد گانه از طرف دستگاه قضايی جريمه بچه

  .کنند شود و قضات دستگاه قضايی به سن اين نوجوان هيچ توجهی نمی سال صادر می بزگ

ی مجرمانه بوده،  موکل نه تنها فاقد هر گونه انگيزه«گويدک  اش در اين مورد می مصطفايی در نوشته

که به هيچ عنوان قصد و نيت کشتن مرحوم مهدی رضايی را نداشته، او در هنگام ارتکاب جرم  بل

بنابراين زمانی که . توانسته به خوبی در مورد اقدامات خود تفکر کند فاقد رشد عقالنی بوده و نمی

ز خود وگو است از حالت عادی خارج شده و تمرک اش در حال گفت بيند مقتول با دختر مورد عالقه می

  »...را از دست می دهد

  احتمال اجرای حکم سنگسار در تبريز

اش از اجرای حکم او  که خانواده و وکالی مهرماه در زندان تبريز بدون اين 14رحيم محمدی بامداد 

اين جوان به همراه همسرش سال گذشته در دادگاه تبريز و . ی دار سپرده شد خبر داشته باشند به چوبه

ی شعبه دوم دادگاه تجديدنظر و کيفری استان تبريز به مجازات اعدام و سنگسار به حکم پنج قاض

ديوانعالی کشور، حکم آنها آماده اجر بود که رحيم محمدی  27با تاييد دو قاضی شعبه . محکوم شدند

  .به دار آويخته شد

رت گرفته که اجرای اين حکم بدون اطالع خانواده و وکيل وی محمد مصطفايی صو با توجه به اين

رود که کبری بابايی همسر رحيم محمدی نيز مورد اجرای حکم قرار بگيرد و حکم  است بيم آن می

  .آميز سنگسار در مورد وی اجرا شود خشونت
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  احتمال اجرای حکم اعدام برای اکرم مهدوی

به  اش بازداشت و چهار سال است که در زندان ساله ٧۴به اتهام قتل شوهر  ٨٢اکرم مهدوی در سال 

. دادگاه برای او حکم اعدام صادر کرده و ديوانعالی کشو ر اين حکم را تائيد کرده است.برد سر می

اکرم مهدوی دوبار ازدواج کرده که هردو ازدواج در سنين پائين و ناخواسته انجام گرفته است واقدام 

. باری استاو به ارتکاب قتل ناشی از رشد خشم و خشونت در خانواده در پی يک ازدواج اج

ی شاکی اکرم مهدوی از اجرای حکم اعدام وی در  دادسرای جنايی، طی تماس تلفنی با خانواده

ی بعد با  شنبه هفته بامداد يک 3ی بعد خبر داده است و از آنان خواسته است که ساعت  ی هفته شنبه يک

  .حضور در زندان اوين شاهد اجرای حکم اعدام باشند

در . موضوع به مينا جعفری وکيل اکرم مهدوی ابالغ نشده است اين در حالی است که اين

ی شاکی را تکذيب کرده  های خانواده های خانم جعفری، قاضی اجرای احکام جنايی صحبت گيری پی

  .است
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  ی دار روز جهانی کودک و ده ها نوجوان ايرانی در پای چوبه

پرونده از  35اند، وجود ندارد، تنها  که حکم اعدام دريافت کردهدر حالی که آمار دقيقی از نوجوانانی 

 18ی وی، موکالنش در سن کمتر از  به گفته. آنان در اختيار محمد مصطفايی، وکيل دادگستری است

اند تا در روزهای آينده به پای چوبه دار  سالگی به اتهام ارتکاب جرم قتل بازداشت و راهی زندان شده

  . ندرفته و اعدام شو

های  ی کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفته است که يکی از ماده ی مصطفايی ايران بخش عمده به گفته

سال جرمی  18اين ماده مجازات اعدام يا حبس ابد را برای افرادی که زير . است 37ی  آن، ماده

 .اند، ممنوع کرده است مرتکب شده

اند،  ير هجده سال در جهان به دار آويخته شدهنوجوان ز 35تاکنون  86طبق گزارشات رسمی از سال 

نفر در ايران، دو نفر در عربستان سعودی، دو نفر در سودان، يک نفر در پاکستان و  29از اين تعداد 

  .يک نفر در يمن بوده است

  ميليون ها کودک قربانی خشونت و استثمار: يونيسف

، يا تجارت انسان هستند و بيش از يک ها دختر و پسر در جهان قربانی خشونت و استثمار ميليون

اين مطلب را يونيسف در گزارشی به مناسبت روز . شوند داری می ها نگه ميليون کودک در زندان

  .جهانی کودک اعالم کرد

سال، برای گذران زندگی، مجبور به کارند و  15ميليون کودک زير  150بنانبر اين گزارش، حدود 

ميليون کودک جزو خانواده هايی هستند که  18افزون بر آن بيش از . دامکان رفتن به مدرسه را ندارن

  .که به علت جنگ يا فجايع طبيعی از موطن خود رانده شده اند

کشور جهان در معرض  29آنها در حداقل . نيز قرار می گيرند  دختران مورد ستم و آزار مضاعف

کشورهای نيجر، چاد و مالی بيش  ميزان ازدواج دختران خردسال در. اند خطر ناقص سازی جنسی

  .درصد است 60در صد و در بنگالدش و گينه جمهوری آفرقای مرکزی بيش از  70از 

ترين  ای که جوان ، رئيس يونيسف در رابطه با اين گزارش تصريح کرد، جامعه"آن ونه مان"

شان از آنان  حقوقترين  اعضايش مجبور به ازدواج شوند، مورد استثمار جنسی قرار گيرند و ابتدايی

  .سلب شود، قادر به توسعه و پيشرفت نخواهد بود
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   بايد با صدای بلند اعالم کنيم آمار کودکان کار روبه افزايش است

نامه منع بدترين  وقتي ايران با امضاي مقابله: عضو آميته هماهنگي شبكه ياري آودآان ايران گفت

  .اي ندارد نامه به حال آودآان فايده آند، اين مقابله نمي اشكال آار براي آودآان آن را عملياتي

وگو با ايلنا آه به مناسبت روز جهاني آودك صورت گرفت در ارتباط با آمار  زاده در گفت فاطمه قاسم

متاسفانه مجبوريم آه در آستانه روز جهاني آودك با : مربوط به آودآان آار در ايران تاآيد آرد

اعالم آنيم آه تعداد آودآان مجبور به آار رو به گسترش بوده و مسئوالن  صداي بلند به مسئوالن

  انديشي آنند براي اين مسئله چاره

آه نداشتن آمار مشخص در اين ارتباط به تنهايي گوياي عدم توجه مسئوالن به مشكالت  او با بيان اين

ي را در مورد آودآان آار اگر شهرداري بهزيستي و وزارت رفاه آمار: آودآان آار است، ادامه داد

دهند، تنها مربوط به بخشي از آودآان بوده آه قابل مشاهده و دسترسي هستند اما  ارائه مي

  .هاي موجود فراتر از آمارهاي ارائه شده است واقعيت

شود رقم آودآان آار در  اينكه اعالم مي: عضو آميته هماهنگي شبكه ياري آودآان ايران يادآور شد

هزار نفر است آمار آذبي بوده وحقيقت ندارد چرا آه آمار آودآاني آه به مراآز  20ـ30خيابان 

آنند بيشتر بوده به طوري آه يكي از  خدماتي ـ حمايتي آودآان مراجعه آرده و خود را معرفي مي

داده در حالي آه چند روز اخير اعالم آرده در  آودك را تحت حمايت قرار مي 150مراآز قبال حدود 

  .دهد آودك را تحت پوشش قرار مي 950اضر حال ح

  وجود بيش از دو ميليون آودك آار در ايران

هاي زير  بايد بر اساس آمارهاي موجود تفاوت تعداد بچه: زاده به آمارها پرداخت و به ايلنا گفت قاسم

ه از روند بررسي شودچرا آه آن دسته از آودآان بازماند سال و تعداد آودآاني آه به مدرسه مي 18
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هاي زير شش سال بوده آه مشغول  تحصيل مشغول به آار هستند و حتي درصد آمي از اين تعداد بچه

  .آار هستند

ميليون بوده آه از اين تعداد  24سال  18تعداد آودآان زير  80بر اساس سرشماري سال : اوادامه داد

مشخص شده آه  85ل در عين حال در سرشماري سا. اند نام آرده ميليون براي مدرسه ثبت 18

ميليون از آنها براي مدرسه  15سال در آشور وجود دارد آه حدود  18ميليون آودك زير  18حدود

توان اعالم آرد آه ايران بيش از دو ميليون آودك  اند آه با وجود تفاوت سه ميليوني مي نام شده ثبت

  .آار دارد

  روند يك ميليون آودك هرگز به مدرسه نمي

ترين حق خود  آودآان آار از اساسي: هنگي شبكه ياري آودآان ايران تصريح آردعضو آميته هما

شوند به طوري آه يك ميليون از آودآان با وجود آنكه بايد براي رفتن به  آه آموزش بوده محروم مي

چنان مشغول به آار هستند و مطابق با آخرين آمارها سه ميليون آودك بازمانده  مدرسه اقدام آنند هم

تحصيل و ترك تحصيل آرده وجود دارد آه به دليل فشارهاي اقتصادي موجود و خانواده خود، از 

  .راهي جز اشتغال ندارد

درصد  5درصد آودآان را تحت پوشش خود قرار داده و  95آموزش و پرورش :قاسم زاده ادامه داد

ه اگرچه اين آمار نسبت بينند آ باقي مانده شامل همان آودآاني مي شوند آه هرگز روي مدرسه را نمي

اما با وجود تاآيد وزارت آموزش و پرورش در . به برخي آشورهاي جهان سوم آمار خوبي است

ها هم تاسف دارد آه  آه بر روي آموزش همگاني اصرار داشته، اين رقم »آموزش براي همه«دفتر 

  .داعالم آنيم حدود چهار ميليون آودك بازمانده از تحصيل در ايران وجود دار

: سال اشاره و خاطر نشان آرد 15عضو آميته هماهنگي شبكه ياري آودآان ايران به آودآان باالي 

در قانون آار به آودآان ونوجوانان تحت عنوان آارگران نوجوان تعدادي مواد قانوني اختصاص داده 

ك سالي يك شود و مطابق با آن آود شده آه بر اين اساس يك پرونده پزشكي براي آودآان تشكيل مي

  .آند شود اما اين مسئله به آودك آمكي نكرده و از مشكالت آودك آم نمي بار معاينه پزشكي مي

ارايه خدمات بهداشتي و منع آار  او با بيان اينكه آن بخش از قانون آار آه به ساعات آار آودآان،

چه منع آارهاي اگر: دشوار براي آودآان اختصاص دارد، نياز به تغيير اساسي دارد عنوان آر

دشوار براي آودآان در قوانين اشاره شده اما عالوه بر ناقص بودن قوانين به همين قانون ناقص هم 

  .شود عمل نمي

را پذيرفته اما » منع بدترين اشكال آار براي آودآان«نامه  اگرچه ايران پاي مقابله: زاده ادامه داد قاسم

آودآان در مراآزي هستيم آه به سالمت آنها آسيب  در عمل به آن عمل نكرده و شاهد آار گسترده
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نامه طي چند ماده اشاره شده آه اگر آودآان مجبور به آار  رغم اينكه در مقابله علي. آند جدي وارد مي

  .بودند، آارهايي به سالمت آنها آسيب نرساندانجام دهند

ايران به طور صوري پاي به گفته عضو آميته هماهنگي شبكه ياري آودآان ايران جمهوري اسالمي 

نامه به  دهد اما وقتي اين مقابله نامه را امضا آرده و حتي پيرامون آن مانور تبليغاتي هم مي اين مقابله

رود، آمك شاياني به آودآان مجبور به آار  طور صوري امضا شده آه به پاي اجرا هم نمي

ده و آودك بتواند همراه با آار به تحصيل نامه نوع آار آودك عوض ش بايد مطابق با اين مقابله.آند نمي

نيز بپردازد اما اغلب آودآان آار فاقد اين شرايط هستند ودر آنار آار آردن به بخشي از حقوق مسلم 

  .رسند خود براي تحصيل هم نمي

 

   نامه نوجوان محکوم به اعدام به اوليای دم

مرتکب شده ) 84شهريور (سالگی  16، به جرم قتلی که در 1368تيرماه  7حسين علی پور متولد 

  .است، هم اکنون در زندان الکان رشت زندانی است و با تائيد شدن حکم قصاص اعدام خواهد شد

به گزارش واحد حقوق کودک مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، اين نوجوان محکوم به اعدام با 

خود از چوبه دار را دارد که  ارسال نامه ای سرگشاده به خانواده مقتول درخواست بخشش و نجات

  : متن مذکور عينًا به همراه تصوير در پی می آيد

  جناب آقای مقصود پروانه 

جناب آقای . پس از عرض ادب و ارادتمندی اميدوارم حال آن بزرگوار خوب بوده باشد. سالم عليکم

ود پشيمان نادم ساله بودم که دارای عقل کامل نبودم و سخت از کرده خ 16پروانه من يک جوانی 

 .هستم

اگر پی بردن به اشتباه و خطا ندامت و پشيمانی است و زدودن از گناه توبه است پس به عظمت اهللا 

يکی از ابزارهای اعمال قانون در جامعه زندان است که خاطيان جهت . من از نادمين و توبه کنندگانم

رم و سن و سال من سازگار باشد اصالح بدانجا هدايت می شوند مطمئنًا اگر طول مدت حبس با ج

علی ايحال از شما برادر عزيز و بزرگوار . عاقبت با گرفتاری مشکالت فراوان به سر می برم

استدعا دارم حقير را مورد عفو گذشت اغماض قرار داده تا با آزاديم عمری دعا گوی شما و خانواده 

  .وسالم. ار دهيداميدوارم مرا مورد عنايت لطف خودتان قر. بزرگوارتان باشم

  

 حسين علی پور/ با شايسته ترين احترامات        ارادتمند کوچک شما 
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   فيلم، روز جهانی کودک و روز کودکان گل فروش

 
http://www.youtube.com/watch?v=3_sX29FHhxc  

  

  

  

  

نی کودک با روز جهانی اعدام در جمهوری اسالمی پيوند آيا روز جها

   خورده است ؟

کنوانسيون حقوق کودک را امضاء نمود و به يکی از حمايت  1994جمهوری اسالمی در سال 

کنندگان فعال آن نيز درآمد، ولی از آنجائيکه در جمهوری اسالمی هيچ ارزش و احترامی در رابطه 

 10، می توان عضو فعال کنوانسيون حقوق کودک بود و در کمتر از با حقوق انسان ها وجود ندارد

سال را به چوبه دار سپرد و بيشتر از صد و  18نفر کودک و نوجوان کمتر از  50سال نزديک به 

  .چند نفر ديگرشان را در انتظار اعدام نگاه داشت

بچه هائی نيستند که امروزه  اين بچه های اعدام شده و در انتظار اعدام جدای از حدود دو ميليون نفر

قرار داشته اند و بيشترهمان بچه هائی هستند " بچه های آسيب پذير"در جمهوری اسالمی در زمره 

  :که با نام بچه های خيابانی و بچه های کار به راحتی از کنار آنها می گذرند
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  بچه هائی هستند که از تحصيل محروم می باشند§ 

  در عين بچگی نان آور خانواده خود باشندبچه هائی که مجبور هستند § 

بچه های که مورد سوء استفاده در باند های قاچاق موادمخدر واقع می شوند و گاه خود نيز به دام § 

  اعتياد می افتند

  بچه هائی که هيچگونه سر پناهی ندارند§ 

  بچه هائی که در زباله ها بدنبال غذا می گردند و درهمانجا بيتوته می کنند§ 

  بچه هائی که در کوچه ها و خيابان ها و پارک ها می خوابند §

  ....بچه هائی که در بيشتر موارد مورد تجاوز قرار می گيرند و§ 

اعدام فاجعه زندگی و زنده هاست، فاجعه زندگی است که زندگی فرد را به پايان می برد و فاجعه 

  .هدزنده هاست که بنيان و اساس جامعه را به ويرانی سوق می د

سی سال سياه . است" کمی هم که شده به فکر نشستن" بدون ترديد زمان به خود آمدن است، زمان 

در " سنگسار"است که از شروع جمهوری اسالمی تا کنون يکی از فاجعه بار ترين مجازات ها با نام 

چه هنوز ايران انجام می شود، اجرای حکم مرگی که به جوامع بدوی تعلق داشته است و امروزه اگر

هم در قانون بسياری از کشورهای اسالمی وجود دارد ولی در بيشتر همان کشورها نيز اجرا نمی 

  .شود

ايران و ايرانی بودن و افتخار به تمدن و منشور کوروش کبير کردن تنها شعار نمی تواند باشد، نمی 

ل آنهائيکه انسان ها را توان از سازمان ملل متحد و بنی آدم اعضای يک پيکرند سخن گفت و در مقاب

به دار می آويزند وتبعيض را تا پای چوبه های دار هم اعمال می کنند و برای زنان هيچگونه حقی 

  .قائل نمی شوند و نديده انگاشتن حقوق انسانی را حتی در اعدام آنها نيز اعمال می کنند، ساکت بود

را نصف ارزش يک مرد می شناسد، قانون مجازات اسالمی که ارزش زن ايرانی  301و  300مواد 

سالگی  18برای زنان و امروز حتا برای کودکان دختری که در زندان نگاهداشته می شوند تا به سن 

برسند و سپس به چوبه دار سپرده شوند نيز باالترين بی حرمتی ها و سرشکستگی ها در جامعه 

و يکم و امروز ايران ننگ آور و  جهانی است که می تواند برای ما در سال های آغازين قرن بيست

  .حقارت بار باشد

با اميد به روزی که اعدام از جامعه ما رخت بر بندد و بچه های ما که آينده سازان فردای ما هستند 

آينده روشنی را پيش رو داشته باشند و با اميد به حرکت های آزادی خواهانه تمامی ما ايرانيان که افق 

وز بيشتر و بيشتر به چشم می خورد و می رود که در آينده ای بسيار های بسيار روشن آن هر ر

  .   نزديک به آزادی نائل آمده و بر خواست های صد ساله خود جامه عمل بپوشاند

  حسين الجوردی        انجمن پژوهشگران ايران
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  :محمد مصطفايی وکيل دادگستری و فعال حقوق بشر

   ان اوين منتقل شدبهنود شجاعی به قرنطينه زند

 

امروز صبح بهنود شجاعی برای ششمين مرتبه به قرنطينه زندان اوين منتقل شد تا مراحل اجرای 

چهار . برای اولين بار که بهنود را به پای چوبه دار بردند. حکم اعدام را در تنهايی خود مرور کند

پای چوبه دار رفته و مجری  او اعدام نشد ولی چهار جوان ديگر به. جوان ديگر هم همراهش بود

حکم طناب دار را بر گردن آنها انداخت و بهنود لرزش های بدن آنان را ديد و ترس و وحشتش هزار 
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به هر جايی که الزم بود سر زديم و التماس . تا يک ساعت ديگر بهنود پدرش را خواهد ديد. برابر شد

  .ی متاسفانه گوش شنوايی پيدا نکرديمکرديم و موارد غير قانونی بودن اجرای حکم را گفتيم ول

و من اميدوارم چنين . شايد تا لحظاتی ديگر در خروجی های خبرگزاريها، خبر توقف اعدام را ببينيم

  . اصال باورم نمی شود که بهنود بی مادر تا ساعاتی ديگر اعدام خواهد شد. باشد

  
  

کاش افرادی باشند که بتوانند از با صبح خبرداده اند که در زندان اوين باشم ای  ٣امروز ساعت 

. خانواده اولياءدم صحبت کنند و آنها را متقاعد کنند که جلوی اجرای حکم را بگيرند و گذشت کنند

  .بهنود و اين نوجوانان بی پناه را را تنها نگذاريد
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با وجود تجمع صدها نفر در مقابل زندان برای متوقف کردن حکم 

   عدام شدبهنود شجاعی ا

  
ميگويند بهنود روی پای مادر مقتول افتاد و التماس کرد، ميگويند خواهر مقتول هم روی پای مادرش 

افتاد تا نگذارد بهنود اعدام شود، ميگويند برادر مقتول لحظه آخر رضايت داد و پدرش نيز ساکت بود 

يد و بهنود در هوا رها شد ، و گفتند مادر مقتول يک نه محکم گفت و صندلی را اززير پای بهنود کش

  .با طنابی دور گردن

 .و اما قانونی که اجازه ی قساوت به مردمان بدهد ، توسط انسانها و برای امنيت انسانها آورده نشده

با . قانونی که حق سنگدلی به انسانها بدهد ، قانون پليدی است که مناسب جامعه ی انسانی نيست

مبارزه بر عليه اعدام ، . ست انسانهای کينه توز ميدهد مبارزه کنيمقوانينی که سرنوشت مردم را به د

  .مبارزه برای احقاق حقوق بشر است

بهنود شجاعی نوجوانی که پيش تر محکوم به اعدام شده بود، عليرغم مخالفت نهادهای بين المللی آری 

ان اوين به و درخواست های مکرر فعاالن حقوق بشر در داخل سرانجام شامگاه امروز در زند

  .دارآويخته شد

اعدام بهنود شجاعی در حالی بود که تعدادی از مردم و فعاالن حقوق بشر و نيز مادر سهراب اعرابی 

و نيز خانواده ندا آقا سلطان در برابر زندان اوين حضور يافته بودند و تا با درخواست عفو از خانواده 

  . مقتول از اعدام اين نوجوان جلوگيری کنند
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سرانجام عليرغم اين درخواست ها پدر و مادر مقتول رضايت نداده و حکم اين نوجوان در اما 

  .سحرگاه به اجرا درآمد

حتی در لحظات آخر، هنگامی که : "محمد اوليائی فرد وکيل اين نوجوان اعدامی در اين رابطه گفت

توانيد رضايت دهيد،  ده، میها گفتم هنوز هم دير نش زد، به آن بهنود ميان آسمان و زمين دست و پا می

تا من زيرپاهايش را بگيرم و با تنفس مصنوعی به زندگی برش گردانيم، با اين حال آنها راضی 

  ."نشدند

  

محمد مصطفائی، از فعالين حقوق بشر و وکالی برخی ديگر از کودکان اعدامی نيز در همين رابطه 

  :در مطلبی در وبالگ خود نوشت

  :ديشب حافظ گفت

  شود غبار تنم ره جان میحجاب چه

  خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم

  چنين قفس نه سزای چو من خوش الحانيست

  روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم

  عيان نشد که چرا آمدم کجا رفتم

  دريغ و درد که غافل ز کار خويشتنم

  

قيقه با کوهيار قرار د ٢:٣٠منتظر بودم تا زمان بگذرد و به درب زندان اوين روم حدود ساعت 

نفر از فعاالن حقوق اجتماعی و تعدادی مادر داغديده  ٢٠٠حدود . گذاشتم و به سمت زندان اوين رفتيم

بعد از گذشت يک ساعت مادر و پدر . منتظر بوديم که اولياءدم به زندان بيايند. هم حضور داشتند

سمت وی رفتند تا آنان را از اعدام  جمعيت به. را به همراه برادر و خواهرش ديديم) مقتول(احسان 

  .بهنود منع کنند

درب . جو بسيار سنگينی حاکم شده بود. مدتی گذشت و مادر و پدرش گفت که ما گذشت می کنيم

فکر می . مدتی در سالن انتظار ايستاديم. اولياءدم من و آقای اوليايی فر به داخل رفتيم. زندان باز شد

مدتی گذشت صدای دعاهای فعاالن از . نمود و بهنود اعدام نخواهد شد کرديم که اولياءدم گذشت خواند

  .بيرون زندان به گوش می رسيد

وقتی . بهنود يا تعدادی از مسئولين زندان هم حضور داشتند. بعد از چند دقيقه وارد سالن ديگری شديم

  .که او را نکشند بهنود به دست و پای آنها افتاد و خواهش و التماس کرد. اولياءدم به داخل رفت
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چند نفر از مسئولين زندان، من و آقای . سرپرست اجرای احکام صورتجلسه اجرا را تنظيم کرد

مادر . اوليايی فر به سمت اولياء دم رفتيم از آنها خواستيم و التماس کرديم که بهنود را اعدام نکنند

بعد از چند دقيقه . بهنود بياندازممقتول گفت من االن نمی توانم فکر کنم بايد طناب دار را به گردن 

او رفت تا از . بهنود به اتاقی رفت تا آخرين نماز زندگی اش را بخواند. صدای اذان به گوش رسيد

تمام بدنم می لرزيد و . پس از اتمام نماز همگی به محوطه زندان رفتيم. خداوند خود طلب مغفرت کند

بهنود وقتی به دست و پای مادر و پدر مقتول . د شدنمی دانستم که عاقبت اين پسر بی مادر چه خواه

. افتاد به مادر مقتول می گفت که من مادر دارم تو رو به خدا شما مادری کنيد و من را اعدام نکنيد

  .همگی به سالن ديگر رفتيم

در سالن چهار پايه مستطيل شکل آهنی وجود داشت که باالی آن طناب دار پالستيکی آبی رنگی 

سالنی که . اولياءدم داخل رفتند و پس از مدتی بهنود را به آن سالن کذايی بردند. بودندنصب کرده 

من تا به حال نديده و نشنيده بودم که اجرای احکام يک نفر را به . اعدامها در آنجا صورت می گرفت

عدام ولی برايم تعجب انگيز بود که چرا بهنود به تنهايی ا. صورت خاص در زندان اوين اعدام کند

کسانی که آنجا بودند باز هم از مادر و . شايد اين هم از بداقبالی او بود که تنها به آسمان رود. می شد

مادر مقتول گفت بايد طناب . پدر بهنود خواهش کردند و گفتند اگر با خدا معامله کنيد زيان نخواهيد ديد

چند . ت و طناب را به گردنش انداختندبهنود به باالی چوبه دار رف. دار را به گردن بهنود بيانداريد

  .ثانيه ای نگذشت که مادر و پدر مقتول به سمت چارپايه رفتند و آن را از زير پای بهنود کشيدند

  .بهنود به ملکوت اعلی پيوست

 .تا چارپايه از زير پای بهنود کشيده شد تمام اطراف سياه شده بود. طاقت ديدن اين صحنه را نداشتم

  .جای خالی بهنود را احساس می کنند. نود در زندان و بين دوستان خود نيستامروز ديگر به

  .باز هم عقيده دارم او مستحق مرگ نبود. من تمام تالش خودم را کردم ولی هيچ فايده ای نداشت

  .ولی اعدام شد.  او نمی بايست اعدام شود

  اعدام

====  

  عدام بهنود شجاعیتجمع صدها نفر در مقابل زندان برای متوقف کردن حکم ا

بنابه گزارشات رسيد، صدها نفر از مردم تهران در اعتراض به احتمال اجرای حکم اعدام بهنود 

  .شجاعی در مقابل زندان اوين تجمع کردند

به بعد مردم به سوی درب جنوبی زندان اوين که  01:00مهرماه از ساعت  19بامداد روز يکشنبه 

و هر لحظه بر تعداد .پشت ديوارهای آن قصد اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی را دارند گرد هم آمدند
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يران در ميان تجمع کنندگان مادران شهدای اعتراضات اخير مردم ا. تجمع کنندگان افزوده می شود

  .ديده می شوند

خانم پروين فهيمی مادر شهيد راه آزادی همراه با ساير مادران قصد دارند که با خانواده مقتول 

  .صحبت کنند و از آنها بخواهند که با رضايت خود جان بهنود شجاعی را نجات دهند

ل زندان اوين همچنين آقای عبدالهی يکی از کارکنان دفتر يونيسف در تهران به جمع مردم در مقاب

نفر تخمين زده می  500جمعيتی که در مقابل درب جنوبی اوين تجمع کرده بودند بيش از .پيوستند

  .لحظه به لحظه بر تعداد تجمع کنندگان افزوده می شود.شد

وکيل بهنود شجاعی آقای محمد مصطفايی و محمد اوليائی فر در مقابل درب زندان اوين  2هر 

  .حضور دارند 

  .ماشين نيروی انتظامی در حال گشت زدن هستند 2پيش  از لحظاتی

  فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران

  2009اکتبر  11برابر با  1388مهر  19
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گزارشی از تجمع خانواده های سهراب اعرابی و ندا :اعدام بهنود

   آقاسلطان در برابر زندان اوين

  

ی و ندا آقاسلطان به همراه جمعی از فعاالن حقوق بشر با درخواست تجمع خانواده های سهراب اعراب

  لغو اعدام بهنود شجاعی در برابر زندان اوين 

کنند و او  های ساعت برای جوانی که قرار است سپيده دم فردا را نبيند، به تندی حرکت می عقربه

. خشش خانواده مقتولب". توقف اجرای حکم اعدام." درانتظار يک کالم، يک خبريا يک حکم است

اين اولين بار نيست که بهنود شجاعی، تا پای چوبه دار می رود و در آخرين لحظه، حکم به بازگشت 

سال است که زندگی بهنود در کابوس سلول  4، 88تا سال  84از سال . او به سلول صادر می شود

  . گر جانی در بدن نيستلحظه ای که دي. انفرادی، چوبه دار، طناب و آن لحظه ی آخر گذشته است

های باقيمانده را  بهنود هم اکنون در سلول انفرادی، ساعت ها و ثانيه. امشب نيز،چنان شبی است

 .شمارد و در دلش اميد دارد که فردا بتواند خورشيد را در آسمان زندان ببيند می

چنين نيمه شب، جمعی از فعاالن حقوق بشر، مخالفان مجازات اعدام و هم 2امشب ساعت 

های سهراب اعرابی و ندا صالی آقا سلطان از جان باختگان حوادث پس از انتخابات، در  خانواده

شوند تا از خانواده مقتول بخواهند، جان بهنود را در برابر جان پسرشان  برابر زندان اوين جمع می

تا شايد فردا که به  هايی با نگرانی در برابر زندان اوين حضور پيدا می کنند، امشب نيز، دل. نگيرند

  .اند گردند، دلخوش باشند که جوانی را به زندگی بازگردانده خانه باز می

دادگاه کيفری  74سالگی در شعبه  17ساله، که به جرم ارتکاب قتل در  21بهنود شجاعی جوان 

 مهرماه در زندان اوين 19استان تهران به مجازات اعدام محکوم شده است، سحرگاه روز يک شنبه 

  .ی دار خواهد رفت به پای چوبه

در ارتباط با : " گويد فرد يکی از وکالی اين نوجوان محکوم به اعدام در اين رابطه می محمد اوليايی

ای دريافت  حکم موکل اينجانب که قرار است در سحرگاه يک شنبه به اجرا درآيد، هيچ ابالغيه

ساعت قبل از اجرای حکم، وکيل مدافع  48ت بايس نامه اجرای احکام قصاص، می طبق آيين. ام نکرده
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شود و بنده به عنوان وکيل  ی اجرای حکم را دريافت کند که عدم ارسال آن تخلف محسوب می ابالغيه

  ."ام مدافع بهنود شجاعی در اين رابطه مراتب اعتراض خود را به دادستان تهران اعالم کرده

ايم، اما با توجه به  ی در جلب رضايت اوليای دم داشتهما تا به اين لحظه سع" افزايد  وی در ادامه می

ای به رياست محترم  از طرف ديگر در نامه. اعالم وقت ناگهانی اجرای حکم دچار کمبود وقت هستيم

ايم که اميدواريم با اين مسئله موافقت  قوه قضاييه، آيت اهللا الريجانی خواستار توقف اجرای حکم شده

ی دادرسی در ديوان عالی کشور را هم مطرح کرده ايم  درخواست اعاده از طرف ديگر. به عمل آيد

از .بايست اجرای حکم متوقف شود ی دادرسی در آن مرجع، قانونا می که در صورت پذيرش اعاده

آنجا که برای اولين بار مدارک جديدی در رابطه با پرونده به دست آمده قاعدتا بايد با درخواست 

  ."ان عالی کشور موافقت شودی دادرسی در ديو اعاده

جا که موکل من يک  از آن: "فرد در رابطه با ايرادات حقوقی وارد بر اجرای حکم می گويد اوليايی

بار مورد عفو قرار گرفته و فتاوی نيز در خصوص عدم امکان رجوع از عفو وجود دارد، اجرای 

  ."ست دات فراوانیاين حکم هم از نظر حقوقی و هم از نظر ماهيت پرونده دچار ايرا

کنوانسيون حقوق کودک، صدور احکام يا مجازات طالب  37ی  طبق ماده :"گويد وی در پايان می

اين  1379سال ممنوع است و مجلس شورای اسالمی نيز در سال  18حيات برای افراد زير 

انون مدنی، ق 9کنوانسيون را به امضا رسانيده و به تاييد شورای نگهبان هم رسيده است، طبق ماده 

ست، البته الزم به ياد آوری است که بهنود  اين کنوانسيون در حکم قانون است و اجرای آن الزامی

مرجع  4شجاعی يک بار مورد عفو قرار گرفته و شهود کافی نيز برای اثبات اين مسئله وجود دارد و 

  "اند تقليد هم عفو را تاييد کرده
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   ا گفت تمام شد، بهنود اعدام شدصدا گرفته بود، تنه
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ديشب غوغايی بود، نه هيچ کس به فکر سياست بود، نه به فکر خود، تنها همه به واسطه احساس 

انسان دوستی، خواب را بر خود حرام کرده بودند و ساعاتی پس از نيمه شب را در مقابل زندان اوين 

اوليای دم يک نوجوان ديگر، رضايت بگيرند و شادی را به انتظار می کشيدند که شايد بتوانند از 

  .خانه ی آن نوجوان بازگردانند

نفر از مادران صلح، فعالين حقوق  50بامداد به زندان اوين رسيديم، در ابتدا حدود  2حدود ساعت 

ه، آقای بعد از چند دقيق. حضور داشتند و هر لحظه بر تعداد آن ها افزوده می شد... بشر، هنرمندان و 

اوليايی فر، يکی از وکالی بهنود به آن جا رسيد، خانواده بهنود را معرفی کرد و همين طور، فردی 

  .که به نمايندگی از يونيسف در جمع حضور داشت

همه اميدوار بودند، هيچ کس از غم صحبت نمی کرد، بی صبرانه منتظر بودند که اوليای دم بيايند و 

  .هوش کند، آسمان بخندد و صبح را با خنده و جشن به خانه بازگردندخبر بخشش آن ها، همه را مد
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بعد از ساعتی، آقای مصطفايی، ديگر وکيل پرونده هم رسيد، همين طور بر تعداد افزوده می شد، تا 

حدود ساعت . نفر از همه قشرهای مردم جلوی زندان حضور داشتند 200که بيش از  4حدود ساعت 

به در زندان رسيدند، با اين که چندين بار تاکيد شده بود که ) مقتول(اده احسان بود يا زودتر که خانو 4

هيچ کس هجوم نبرد، باز همه از شوق، يا اميد اين که اثر بگذارند حجوم بردند، به جلوی در کوچک 

زندان رسيديم، جايی که برای بسيار خبر خوش می آورد، ياد دوستانی افتادم که برای آزاديشان در 

  ... هيجان وصف ناپذيری بود، همه اميد داشتند و . ان جمع شده بوديم و از آن در بيرون آمده بودندزند

پدر احسان لب به سخن گشود، گريه می کرد، گفت من هم پدر هستم، گوشه دلم کشته شده، همه تنها 

پدرم را هم دردی می کردند، برادر احسان، عصبانی بود و فقط می گفت برادر کوچکم کشته شده، 

رها کنيد، هر کسی سراغ مادر احسان را می گرفت، خواهر احسان مانع می شد و می گفت، مريض 

است، رهايش کنيد، همه تنها فرياد می زدند، ببخشش، هر لحظه در ميان شيون و ناراحتی سکوتی 

يک  مادر سهراب اعرابی جلو رفت، گفت من. همه جا را فرا می گرفت که گوش فلک را کر می کرد

ماه جلوی اين زندان معطل شدم، هر روز به من اميد دادند که فرزندم زنده است، تا در روز آخر 

  !فهميدم کشته شده، من هم داغ دارم، به حرمت خون های ريخته شده ببخش، اما نبخشيد

پدر و . در آخر پدر باز لب به سخن گشود، گفت می بخشم، بگذاريد بروم داخل، نمی توانم فکر کنم

مادر احسان به همراه آقای اوليايی فر و آقای مصطفايی به داخل زندان رفتند، لحظه ی غريبی بود، 

هر کسی کاری می کرد که اين لحظات مرگ بار سريع تر بگذرند، همه اميد داشتند و می گفتند پدر 

ای  می بخشد، عده ای دست به دعا بردند و امن يجب می خواندند، عده ای زيارت عاشورا، عده

سيگار دود می کردند و عده ديگری می گفتند چند روز ديگر صفر انگوتی اعدام می شود، مبادا 

. راه های جديد برای گرفتن رضايت از اوليای دم به ذهن ها می رسيد، ساعت گذشت. فراموشش کنيم

صبح چه  در کنار کوهيار گودرزی و دکتر فيروزی ايستاده بودم، تنها به ذهنم رسيد که ببينم اذان

ساعتی است، که شايد بتوانيم انتظارمان را تخمين بزنيم تا چه ساعتی بايد صبر کنيم که خبر شادی 

را گرفتم و متوجه شدم اذان صبح گفته  192بخش رهايی بهنود از ديوارهای زندان به گوشمان برسد، 

ند دقيقه بعد شيونی و پنج دقيقه صبح بود، چ 5ساعت زمان باقيست، ساعت  1شده و تا طلوع آفتاب 

بلند شد، تا آن لحظه هر چه تلفن همراه آقای اوليايی يا آقای مصطفايی را می گرفتيم جواب نمی دادند، 

شيون که بلند شد تلفن ها را دوباره به دست گرفتيم، من به آقای اوليايی زنگ زدم و کوهيار به آقای 

جرات گريه شدن ندارد، نمی دانم پای تلفن مصطفايی، خبر يکسان بود، صدای گرفته و بغض آلود که 

خداحافظی کردم يا نه، تنها يادم می آيد نمی دانستم چه کاری بايد انجام دهم، نمی دانستم به کجای اين 

  شب تيره بايد 

  ".تمام شد"بياويزم، تنها پای تلفن گفته شد، 
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ود، نگاهم به دنبال پدر بهنود ديگر يادم می آيد که تنها صدای شيون می شنديديم، گريه بود، فرياد ب

رفت، از اين سو به آن سو، پدر بهنود گريه نمی کرد، سرگشته بود، گم کرده ای داشت، يادم می آيد 

از اين سو به آن سو می دويد، آرام راه می رفت، شايد نمی خواست باور کند که امروز پسر جگر 

شايد نمی خواست باور کند که قرار . بگيردگوشه اش هم بايد به کنار مادر خود برود و آن جا آرام 

  ...است جسد بی جان او از زندان بيرون بيايد، شايد نمی خواست باور کند که 

محمد مصطفايی و محمد اوليايی فر از در کوچک زندان بيرون آمدند، خبرشان همانی بود که بود، 

فريادی می کشيدند که گوش فلک کر گريه نمی کردند و در نگاهشان پيدا بود که اگر تاب داشتند چنان 

شود و آسمان به دست و پای آن ها بيافتد، بعد از چند دقيقه، انگار تازه باور کرده بودند، شروع کردند 

به گريه کردن، نمی دانم در آن لحظات، آن مادر و پدر که صندلی را از زير پای جوانی می کشيدند 

  .به چه فکر می کردند

امان خواست که سخن بگويد، فرياد زد که بهنود اول راه است، بهنود را  يک نفر از ميان جمعيت

فراموش نکنيم، تا بتوانيم ديگران را نجات دهيم، صفر انگوتی در آستانه اعدام است، کاری کنيم که 

  .او اعدام نشود

  دام کنندهمه با هم آماده می شويم، صفر انگوتی ده روز ديگر پای چوبه دار می رد، نگذاريم او را اع

  )81( مراسم تشييع جنازه بهنود شجاعی فردا برگزار می شود

 ١۴شماره قبر  ۴٩، رديف ١٠٣شهريورماه، در قطعه  21پيکر بهنود شجاعی صبح فردا، سه شنبه 

 .دفن خواهد شد

پدر بهنود شجاعی، که فرزندش به دليل ارتکاب قتلی ناخواسته در نوجوانی به اعدام محکوم شده بود 

ی صدور اين حکم وی را بامداد روز گذشته پس از تحمل چهارسال زندان و عدم رضايت ولی و در پ

دم روز گذشته اعدام کردند؛ پيکر بی جان فرزند رنج کشيده اش را از پزشکی قانونی تحويل گرفت و 

  .دقيقه وی را به خاک بسپارند ٨:٣٠مهرماه، ساعت  12قرار است صبح فردا، سه شنبه 

گزاری هرانا و به گفته ی محمد مصطفايی وکيل بهنود شجاعی، خانواده ی وی از به گزارش خبر

به سمت غسالخانه بهشت  ۴غربی، مجتمع ياس،پالک  ۶۴نشانی انتهای شيخ بهايی جنوبی، خيابان 

  .دفن خواهند کرد ١۴شماره قبر  ۴٩، رديف ١٠٣زهرا رفته و سپس پيکر بهنود را در قطعه 
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   آوران آوچك، فقر را از بين ببريد نانآوري  به جاي جمع

 
ها را  داري و يا آودآان آار شهرستان آوري آودآان آار آنها را چند روز نگه شهرداري بعد از جمع

شود،  دهد و بعد از مدتي مطابق با آنچه آه از زبان اين آودآان شنيده مي به محل سكونتشان انتقال مي

 .گردد رها شده و به چرخه آار بازمي

عضو آميته هماهنگي شبكه ياري ايران با انتقاد از عملكرد نيروي انتظامي و شهرداري براي 

نتيجه  آوري آه دارد بي آوري آودآان آار با هزينه سرسام جمع: آوري آودآان آار و خيابان گفت جمع

  . آار نيست بوده و چاره

ا، در مورد اقدامات گسترده و مقطعي وگو با خبرنگار ايلن زاده در گفت به گزارش هرانا، فاطمه قاسم

شهرداري بعد از : آوري آودآان آار و خيابان تاآيد آرد شهرداري و نيروي انتظامي براي جمع

ها را به محل سكونتشان  داري و يا آودآان آار شهرستان آوري آودآان آار آنها را چند روز نگه جمع

شود، رها شده و به  زبان اين آودآان شنيده مي دهد و بعد از مدتي مطابق با آنچه آه از انتقال مي

آودآان آار : عضو آميته هماهنگي شبكه ياري آودآان ايران ادامه داد .گردد چرخه آار بازمي

آوري آودآان آار قرار مي  هايشان در جريان اقدامات مربوط به جمع گويند آه وقتي خانواده مي



 انتخابات، کودتا و کودک

  

190 

 

   

ها از آسياب  گويند بعد از اينكه آب گيرند و مي تاه ميگيرند ، جلوي آار آودآان را براي يك مقطع آو

آوري اين آودآان  آور مربوط به جمع هاي سرسام او با اشاره به هزينه. افتاد دوباره به خيابان برويد

آنند و هر بار  نيروي انتظامي و شهرداري آه هر از چند گاهي چنين اقدامي را آغاز مي: تاآيد آرد

آنند آه اگر اين هزينه در جاي ديگري براي  آوري صرف مي راي جمعهاي زيادي را ب هزينه

  . آيد آودآان صرف شود، آمك بهتري به حساب مي

اي است، ناقص بوده به طوري  فايده آوري آودآان با وجود آنكه آار بي زاده چرخه جمع به گفته قاسم

آه از شمول قانون آار خارج هايي  پزخانه هاي زيرزميني و آوره آه اين ماموران به سراغ آارگاه

روند و آودآان را به طور ظاهري جمع آرده و قصدشان اين است آه چهره شهر از  است نمي

  . وجود چنين آودآاني پاك شود

آوري آودآان آار جز ترساندن  جمع: عضو آميته هماهنگي شبكه ياري آودآان ايران عنوان آرد

  . ششان، نتيجه ديگري نداردشان و وقفه در آار پرتال آنها، تضعيف روحيه

هاي غيردولتي هرگز قصد ندارند آه اين آودآان را از چرخه آار خارج  او با بيان اينكه سازمان

آه تا وقتي فقر از  ها بوده به طوري علت پرداختن اين آودآان به آار فقر در خانواده: آنند يادآور شد

آوري اين  تر است مسئوالتي آه به فكر جمعرود، به معضل آودآان آار هم از بين نمي. بين نرود

  . آودآان هستند، به جاي آجر آردن نان پرزحمت آنها، آودآان را آموزش داده و حمايت آرد

درصد آودآان  70اند آه  به گزارش خبرنگار ايلنا، مسئوالن بهزيستي هفته گذشته اعالم آرده

فروش در نظر گرفته  ساماندهي آودآان دست شوند و فاز بعدي اين اقدام خياباني امسال ساماندهي مي

درصد در گذشته يك بار  70اين در حالي است آه مشخص نيست چه تعداد از اين . شده است

  . ساماندهي شده و يا هر آدام چندين بار در چرخه اقدامات ساماندهي مسئوالن قرار گرفته است

دست مطالعه اين سازمان است، اين  بر اساس اعالم اين مسئوالن ساماندهي آودآان دست فروش در

در حالي است آه سازمان بهزيستي هنوز آمار مشخصي از تعداد اين آودآان و ساير آودآان آار و 

  . دهد خيابان در دست ندارد و ارايه آمارهاي مربوطه در اين مورد را به ساير نهادها ارجاع مي
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   ال به تعويق افتاداجرای حکم اعدام عباس حسينی متخلف خردس

  .به تعويق افتاد, که قرار بود امروز انجام شود , عباس حسينی , اجرای حکم اعدام متخلف خردسال 

که , عباس حسينی , اجرای حکم اعدام متخلف خردسال , بنا به گزارش راديو بين المللی فرانسه  

ت بيشتری در زمينه علت تعويق اين اين گزارش اطالعا. به تعويق افتاد , قرار بود امروز انجام شود 

پناهنده افغان , به گزارش هرانا به نقل از سازمان حقوق بشر ايران، عباس حسينی   .حکم نداده است

ايران کنوانسيون سازمان ملل متحد . محکوم به اعدام شد, سالگی  17متهم به قتل نفس در سن , تبار 

سال را ممنوع کرده  18متخلفين زير سن قانونی مربوط به حقوق کودکان را که حکم اعدام برای 

با اين وجود ايران از جمله اولين کشورهايی است که . قبول کرده و به تصويب رسانده است, است 

  .متخلفين خرسال را اعدام می نمايد

  

  

  

محکوميت صدور حکم اعدام برای سه متهم بدنبال دادگاه های نمايشی 

   پس از انتخابات

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران حکم اعدام سه متهمی را که ادعا می شود  – ١٣٨٨مهرماه  ١٩

خردادماه فعاليت داشتند، محکوم کرد، و نگرانی های  ٢٢در اعتراضات سياسی پس از انتخابات 

  . جدی خود را در مورد احتمال ساير احکام اعدام سياسی ابراز داشت

امات دادگستری تهران به خبرگزاری ايسنا گفت که دو متهم با مهرماه، بشيری راد؛ از مق ١٨در روز 

بخاطر فعاليت هايشان در انجمن پادشاهی ايران که يک گروه ) پ. الف(و ) ز. م(نام های اختصاری 
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بشيری راد همچنين گفت که نفر . اپوزيسيون خارج از کشور است، حکم اعدام دريافت کرده اند

است و متهم به همکاری با گروه اپوزيسيون ) ع. ن(ه نام او سومی نيز به اعدام محکوم شده ک

  .مجاهدين خلق ايران می باشد

هر چند اين سه نفر به همراه صدها بازداشت شدگان ديگر که به دامن زدن به اعتراضات پس از 

ست که انتخابات متهم شده اند، به دادگاه برده شدند، اما کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران معتقد ا

دو متهم مرتبط با انجمن . اين سه محکوم به اعدام هيچ نقشی در اعتراضات پس از انتخابات نداشتند

  پادشاهی ايران قبل از انتخابات بازداشت شده بودند

نام برده ) ز.م(در کيفرخواست محمد رضا علی زمانی که در زير آمده؛ که مقامات از او به عنواان 

  .و قبل از اينکه دست به هيچ اقدامی بزند بازداشت شده بوداند، تاکيد شده است که ا

در کيفر خواست، اتهام محمد رضا علی زمانی محاربه اعالم شد و مجازات اعدام با اين حکم تقاضا 

مبنای اتهام محاربه زمانی، عضويت در انجمن پادشاهی ايران، ادعای شرکت در جلساتی . شده بود

و دريافت پول از کسی در امريکا، با هدف به راه اندازی آشوب  در عراق با جاسوسان امريکايی

کيفرخواست ارائه شده توسط دادستان عمومی؛ سعيد مرتضوی برادعاهای . اجتماعی در ايران است

اعتراقات زمانی در ارتباط با جاسوسان امريکايی مبتنی است که گويای ان است که زمانی قبل از 

  .ازداشت شده استاينکه دست به اقدامی بزند، ب

ارون رودز؛ سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران در مورد پرونده علی زمانی گفت 

کيفرخواست پر از تناقض که هم فرد را به اقدامی متهم می کند و هم اعالم می کند که هيچ اقدامی “:

شروع کردن به . دصورت نگرفته است، نشان می دهد که اين دادگاه ها چقدر ماهيت سياسی دارن

حکم اعدام دادن از يک گروه پادشاهی يا مرتبط با مجاهدين خلق و مرتبط کردن آنها به نا آرامی های 

پس از انتخابات که هيچ شواهدی در اين زمينه ارائه نشده، حکايت از يک راهبرد روابط عمومی ای 

  “.ی کنددارد که برای صدور احکام اعدام برای فعالين سياسی مقدمه چينی م

کامال می توان تعداد بسيار زيادی از “ :ارون رودز در مورد امکان چنين احکامی برای سايرين گفت

شهروندان بی گناه را نيز مثل همين موارد بر اساس اعتراقات اجباری در به راه انداختن نا آرامی 

های کليشه ای که های اجتماعی به کمک ماموران خارجی يا مجاهدين خلق، متهم و با کيفرخواست 

  “.مشخصا توسط وزارت اطالعات تهيه شده، محکوم کرد

مشخصا می توان به پرونده عاطفه نبوی؛ فعال دانشجويی که از ادامه تحصيل محروم شده و در روز 

عاطفه با ادعای ارتباط با مجاهدين خلق به . خرداد ماه در خيابان آزادی بازداشت شد، اشاره کرد ٢۵

اما به گفته وکيل عاطفه؛ نسرين ستوده، هيچ سندی در پرونده عاطفه در اثبات . ه استمحاربه متهم شد
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تنها شاهد ذکر شده اين ارتباط اين است که برخی از خويشاوندان او در پايگاه . اين ارتباط وجود ندارد

  .اشرف در عراق بودند

طالح طلبان در ايران برگزار نفر از معترضين و ا ١٠٠در باره نتايج دادگاه هايی که برای بيش از 

نفر از  ٢٠در اوايل مهرماه اعالم شد که برای . شده است، هيچ اطالعات روشنی داده نمی شود

اخبار . متهمين حکم صادر شده است اما هيچ اطالعاتی در باره نام اين متهمين و احکام آنها ارائه نشد

ات شرکت کرده بودند احکام زندان از رسيده نشان می دهد که برای مردم عادی ای که در اعتراض

  .سال صادر شده است ۵شش ماه تا 

سربسته نگهداشتن ماجرای بازداشت صدها فعال سياسی در ايران و صدور احکام اعدام و اجرای 

مهر ماه،  ١٩در . اعدام های برنامه ريزی شده همه باعث می شود که نگرانی ها بيشتر شدت بگيرند

. سالگی مرتکب قتل شده بود، در زندان اوين در تهران به دار آويخته شد ١٧بهنود شجاعی که در 

ايران تنها کشوری است . فعاالن اجتماعی در ايران برای توقف اعدام بهنود کمپين تشکيل داده بودند

  .ميالدی اقدام به اعدام نوجوانان کرد ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨که در سال 

نفر در ايران اعدام شدند و مقامات ايرانی  ١١۵اه، خرداد م ٢٢در طی پنجاه روز پس از انتخابات 

سازمان عفو بين الملل اعالم کرده . هرگز در باره نام اين افراد و جرايم آنها اطالعاتی منتشر نکردند

نفر از جمله اعضای اقليت ها و نوجوانان بزهکار در ايران در معرض اعدام  ١٢است که حداقل 

  .قريب الوقوع هستند

صدور احکام مرگ و اعدام دگرانديشان و معترضينی که “:در باره احکام اعدام گفتارون رودز 

فعاليت های قانونی و مسالمت آميز آنها جرم تلقی شده بدون اينکه هيچ مبنايی بجز اعترافات اجباری 

و شواهد کذب داشته باشد و می تواند موجی از مجازات اعدام را بدنبال داشته باشد، نقض جدی 

  “.شر استحقوق ب

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران همچنان بر توصيه خود مبنی بر اعزام نماينده ويژه سازمان 

ملل برای بررسی وضعيت بازداشت شدگان سياسی در ايران و حصول اطمينان از رعايت آئين 

  .دادرسی بين المللی و الزامات قانونی حقوق بشر توسط مقامات ايرانی تاکيد می کند

——————–  

  زمانی متن کامل کيفرخواست محمدرضا علی

  تعالی بسمه

  للمجرمين ظهيرًا اکون فلن علّی انعمت بما رب

  کيفرخواست

  سالم با
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 متهم شهر اسالم ساکن و اهل ساله ٣٧ اسماعيل فرزند زمانی، علی محمدرضا آقای پرونده اين در

  : به است

 انجمن تروريستی گروهک اهداف پيشبرد راستای در مؤثر فعاليت و عضويت ازطريق محاربه -1

  ايران؛ پادشاهی

  مقدسات؛ به توهين -٢

  ايران؛ اسالمی جمهوری مقدس نظام عليه تبليغی فعاليت -٣

  کشور؛ داخلی امنيت عليه اقدام هدف با اجتماع و تبانی -۴

  کشور؛ از غيرقانونی خروج -۵

 پادشاهی انجمن گروهک با »وی تی يور« ای ماهواره شبکه طريق از مزبور متهم که شرح بدين

 فرود« و »فوالدوند دردانه« جمله از شبکه اين عناصر با ارتباط برقراری ضمن و شده آشنا ايران

  .شده دينی ضد گرايشات دچار »فوالدوند

 همراهی به است قضائيه قوه و سپاه مهرهای جعل خصوص در کيفری سوابق دارای که نامبرده

 نظام عليه تبليغی مطالب حاوی CD يک تهيه به اقدام »کريمی احمد« و »نژاد روحی حامد« متهمان

 شهر سطح در آن توزيع به اقدام CD اين انبوه تکثير با و نموده مقدسات به نسبت آميز توهين و

  .نمايند می تهران

 شهر »عنکاوه« منطقه در و نمايد می عزيمت عراق به کشور از غيرقانونی خروج با متهم سپس

 از يکی با جلسه برگزاری با و مراجعه منطقه در مستقر آمريکايی نيروهای مقر به عراق »لاربي«

 سياسی اوضاع خصوص در گزارش و عکس قالب در اطالعاتی »فرانک« نام به آمريکايی نيروهای

  .کند می دريافت مبالغی و ارائه مزبور نيروهای به ايران اجتماعی و

 ٢٠٠٠ اخذ و ايران پادشاهی انجمن ازعوامل و آمريکا در »جمشيد« با ارتباط برقراری با ادامه در

 در خود مرتبطين از يکی به و دريافت نامبرده از را شيميايی های بمب ساخت طرح وی از دالر

 است شده پخش »تندر راديو« از که »جمشيد« با راديويی مصاحبه چندين در و نمايد می ارسال ايران

  .نمايد می مقدسات و) س( عصومينم ائمه به توهين به اقدام

 نظامی افسر دو با »باغستانی داود« واسطه با عراق »دهوک« در ای جلسه در سپس مزبور متهم

 اجتماعی و سياسی اوضاع خصوص در اطالعاتی و مالقات »روبرت« و »مايکل« نام به آمريکا

  .کند می ترور هدف با ارائه آنها به حکومتی مسئولين از بعضی مشخصات و ايران

 انجمن به و شناسايی بسيجی نيروهای مشخصات آن طی که »سلمان« طرح در مشارکت با مشاراليه

 کند می ايران پادشاهی انجمن گروهک با اطالعات مبادله به اقدام شود می داده تحويل ايران پادشاهی

 خطدهی طريق از اباتانتخ از پس ايام و انتخابات در اغتشاش و اخالل هدف با ايران به بازگشت با و
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 و گسترده ارتباطات برقراری به اقدام ايران پادشاهی انجمن گروهک و آمريکايی نيروهای

 شده دستگير) عج( زمان امام گمنام سربازان توسط اقدامی گونه هر از قبل که نموده هايی فعاليت

  .است

 و امنيت دادسرای رد شده انجام قضايی تحقيقات طی متهم صريح اقرار به عنايت با هذا علی

 مواد با متهم عمل انطباق با و محرز متهم مجرميت موجود مستندات و اطالعات

 با گذرنامه قانون ٣۴ ماده و اسالمی مجازات قانون ۶١٠ ۵٠٠،١٩٠،١٨٩،١٨٧،١٨۶،۵١٣،

  .                  باشد می تقاضا مورد متهم مجازات اشد و محاکمه ۴٧ -۴۶ -۴٢ مواد رعايت

  تهران انقالب و عمومی دادستان  مرتضوی سعيد  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  !/فردا با بهنود وداع ميكنيم

  مهر 21مراسم تشييع جنازه بهنود ،سه شنبه 

  دعوت آميته بين المللي عليه اعدام براي حضور گسترده در مراسم وداع با بهنود شجاعي 

اعدام . اسالمي تحويل گرفتامروز پدر بهنود پيكر بهنود را از پزشكي قانوني حكومت جنايتكار 

چه . بهنود در ايران و در دنيا موجي از خشم و انزجار را عليه حكومت اسالمي دامن زده است

بيرحمانه و چه سبعانه اين نوجوان را آشتند و اين جنايت متاسفانه اولين و يا آخرين جنايات اين 

    .حكومت نيست

در پرونده سياه اينها قتل . قاتلين مردم ايران هستند ،هستند دنيا امروز ميداند آه اينها آه در ايران حاآم

 ،آودآاني آه با يك قفل پالستيكي بر گردن. هزاران نفر ثبت شده و بويژه قتل صدها آودك و نوجوان
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آودآاني آه در زندانها اعدام شدند و آودآاني آه قرباني فقر  ،روانه ميدانهاي مين شدند و جان باختند

اينها بايد سرنگون شوند و جنايت بيرحمانه . حقوقي و تجاوز به حقوق اوليه خود شدندو نداري و بي 

  !روز گذشته و قتل بهنود يك دليل محكم ديگر است آه حكومت اسالمي بايد سرنگون شود

بايد هر آدام از ما ميتوانيم در ! فردا با غم و درد عميقي بهنود آخرين قرباني خودمان را بدرقه ميكنيم

بايد نشان دهيم آنها را در اين روزهاي سخت . مراسم همراه پدر دردمند بهنود و خانواده او باشيماين 

بايد به دنيا اعالم آنيم آه از قتل اين آودآان و نوجوانان منزجر و از حكومت اسالمي  ،تنها نميگذاريم

  .متنفريم

با روشن آردن  ،ر جايي آه هستيد در ه ،آميته بين المللي عليه اعدام دعوت ميكند آه فردا در دنيا 

 ،به ياد همه آودآان اعدام شده ،با پخش موزيك و صحبت آردن از بهنود و گراميداشت ياد او ،شمع

عكس بهنود و دالرا دارابي و ندا و سهراب را در دست گرفته و در مراآز . مراسم برگزار آنيد

ياد بهنود و جوانان جانباخته را  ،آه هستيدشهرهاي بزرگ در اروپا و آانادا و امريكا و در هر جايي 

  .گرامي بداريد

بويژه از همه عزيزان در تهران و شهرهاي اطراف دعوت ميكنيم آه راس ساعت هشت و نيم فردا 

به سمت بهشت  ۴مجتمع ياس پالك  ،غربي ۶۴خيابان  ،سه شنبه از نشاني انتهاي شيخ بهايي جنوبي

دفن خواهند  ١۴قبر  ۴٩رديف  ١٠٣پيكر بهنود را در قطعه . دزهرا رفته و دراين مراسم شرآت آنن

  .آرد

  

  !                                               خانواده بهنود را تنها نگذاريد

  ٢٠٠٩آميته بين المللي عليه اعدام          اآتبر  
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د شجاعی را فرانسه محکوميت احکام اعدام و به دار آويختن بهنو

   محکوم کرد

وزارت امورخارجۀ فرانسه در روز دوشنبه ازاخبار مربوط به صدوراحکام جديد اعدام در جمهوری 

اسالمی برای شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراضی پس از انتخابات رياست جمهوری دهم ابراز 

  . نگرانی کرد

انسه در بيانيه ای اعالم کرد خبر ، سخنگوی وزارت امورخارجۀ فر)Bernard Valero(برناروالرو 

زمانی اعالم می شود  -صدور احکام جديد اعدام پس از خبر صدور حکم اعدام برای محمدرضا علی 

سخنگوی وزارت امورخارجۀ فرانسه در اين بيانيه افزوده . وفرانسه اين احکام را قويًا محکوم می کند

شجاعی درروزيکشنبه را نيز که به خاطر  است که فرانسه افزون براين اجرای حکم اعدام بهنود

 .ارتکاب قتل پيش از رسيدن به سن هژده سالگی محکوم به مرگ شده بود محکوم می کند

دراين بيانيه تأکيد شده است که که فرانسه و ديگر کشورهای عضو اتحاديۀ اروپا مجازات اعدام را در 

  .هر اوضاع و احوالی محکوم می کنند

زمانی در روز هشتم ماه اوت در همان  -دآوری می کند که محمدرضا علیخبرگزاری فرانسه يا

روزی که خانم کلوتيلد ريس شهروند فرانسوی متهم به جاسوسی به دادگاه آورده شده بود در دادگاه 

ساله است و در دانشگاه اصفهان فرانسه تدريس می کرده است به  ٢٤خانم ريس که . حاضر بود

رات مردم دستگير و به جاسوسی متهم شده است اما در حال حاضر به خاطر عکس گرفتن از تظاه
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در پايان اين . قيد وثيقه آزاد ودر سفارت فرانسه در تهران در انتظار صدور حکم به سر می برد

گزارش بر اين نکته انگشت گذارده شده است که با اعدام بهنود شجاعی در روز يکشنبه، شمار اعدام 

در جمهوری اسالمی . نفر رسيده است ٢٣١می ايران در ده ماه اخير به شدگان در جمهوری اسال

ايران يک سلسله از جرائم مختلف از قتل و تجاوز گرفته تا قاچاق مواد مخدر و زنا مشمول مجازات 

  راديو فرانسه .                  اعدام هستند

  

  

  

  

 

  حقوق کودک و ميزان رعايت آن در ايران

  

  ودک با محمد مصطفايی وکيل فعال در حوره کودکمصاحبه واحد حقوق ک

واحد حقوق کودک مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، با محمد مصطفايی، فعال حقوق بشر و 

وکيل دادگستری که پرونده تعداد زيادی از نوجوانان محکوم به اعدام را بر عهده دارد در خصوص 

يون بين المللی حقوق کودک به گفتگو نشسته حقوق کودک و ميزان رعايت آن با عنايت به کنوانس

  :است که عينا در پی می آيد 

منظور تمام حقوق که در (از ديدگاه حقوق تا چه حد به حقوق کودک در ايران اهميت داده می شود؟ 

  )کنوانسيون بين المللی حقوق کودک

ديم يا حتی قبل از انقالب دهه ای که ما در آن بو 3به نظر من و آن طوری که تاريخ نشان داده در اين 

حقوق کودکان آن طور که بايد و شايد نه مورد توجه مسئولين . کمتر توجهی به حقوق کودکان شده

خوب ما در جامعه می بينيم که وضعيت کودکان ما در حال حاضر . قرار گرفته و نه حتی خانواده ها

ريم که مورد آزار و اذيت خانواده ما همچنان کودکان کار را داريم کودکانی دا. به چه صورتی است

. های خودشان قرار می گيرند و کودکانی داريم که مورد کم لطفی و بی مهری دولت قرار می گيرند

و اگر بخواهيم جمع بندی کنيم به نظر من کودکان آن حقوقی که بايد داشته باشند و نسبت به آنها ارائه 

ر گرفته شود را نه ما در دولت ديديم که وجود داشته شود و آن اولويت هايی که بايد برايشان در نظ

ما اين انتظار را هميشه . باشد و نه در جاهای ديگری از دستگاه های حکومتی از جمله دستگاه تقنينی



 انتخابات، کودتا و کودک

  

199 

 

   

از دستگاه تقنينی داريم که بخواهد مصوبه ای را در مورد حقوق کودکان به تصويب برساند و برای 

کمتر پيش آمده که ما در . و مسئولين اجرايی بخواهند آن را اجرا کنند آنها امتيازهايی را قائل شود

ولی مهم ترين مصوبه ای که مجلس گذرانده در مورد . قوانين داخليمان به حقوق کودکان اهميت دهيم

حقوق کودکان و آن هم برمی گردد به مصوبات بين المللی، کنوانسيون حقوق کودک است در 

قررات خيلی خوبی درج شده و اهميت ها و اولويتهايی به حقوق کودکان کنوانسيون حقوق کودک، م

داده شده که ما کمتر در قوانين ديگرمان شاهد آن هستيم و اگر هم بخواهند مسئولين حتی مفاد اين 

کنوانسيون را عمل کنند خوب خيلی از معضالتی که کودکان دارند و در حال حاضر ما شاهد آن 

به ديگران به ) قانونگذار(طرف کنند يعنی اين اختيار را دستگاه تقنينی هستيم را می تواند بر

خصوص مسئولين داده که بخواهند از کنوانسون حقوق کودک متابعت کنند و تمام مقرراتی که بر 

خالف شرع نيست را اجرا کنند آنهايی که بر خالف شرع نيست را هم شورای نگهبان طی نظريه ای 

  .اين کنوانسيون وجود ندارد امی در اجرایاعالم کرده و هيچ ابه

  آيا عدم آگاهی خانواده ها و سازمان ها باعث عدم اجرای مفاد کنوانسيون شده؟ يا عدم آگاهی اطفال؟ 

  ؟)مثل کودک آزاری(چرا با وجود کنوانسيون، مسائل نقض حقوق کودک اتفاق می افتد 

قيده دارند که ما می توانيم به کنوانسيون در مورد کنوانسيون برخی از افراد از جمله مسئولين ع

اهميت ندهيم چون جرئی از قوانين داخلی ما نيست و يا اينکه باالخره ضعف هايی در برخی دستگاه 

ولی به هر حال می . های اجرايی وجود دارد که به گونه ای استنکاف می کنند از اجرای کنوانسيون

ويت انجمن های حمايت از حقوق کودکان که در ايران کم شود در دولت کارهايی انجام داد از جمله تق

هم نيستند يا فراهم کردن امکانی برای افراد که بتوانند با تاسيس انجمنها بتوانند قدمی بردارند برای 

اما ما کمتر می بينيم در موردحقوق کودک به خصوص در مورد مسائل و . حفظ حقوق کودکان

  .ی شوده در کنوانسيون است توجهمواردی ک

  سال وضعيت به چه صورت است؟ 18 در قضيه اعدام های زير

من قبل از اينکه به اين سوال پاسخ بدم بهتر است ببينيم جايگاه کنوانسيون حقوق کودک درکشور ما به 

کنوانسيون حقوق کودک به دليل ضرورت و اهميتی که در جامعه و سطح بين . چه صورتی است

 1372قريب به اتفاق کشورهای دنيا پذيرفته شده و ايران هم در سال  الملل احساس ميشد توسط اکثر

کنوانسيون وارد صحن علنی مجلس شد  72در دی ماه سال . اين کنوانسيون را با شرطی پذيرفته است

و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با يک ماده واحده ای تصويب شد که گفتند اگر در آينده يا حال 

  . يون خالف شرع شناخته شد آن ماده قابليت اجرا نداردمقرراتی از کنوانس

شورای نگهبان در بهمن ماه همان سال هم طی نظريه ای موارد خالف را مشخص کرد که من در 

  :خيلی جاها آن را عنوان کردم



 انتخابات، کودتا و کودک

  

200 

 

   

از سوی حکومتهای امضاکننده اين پيمان نامه، حق کودکی که که توانايی ساختن "  12ماده  1بند · 

کودک در تمامی امور مروط به خود، . ی خودش را دارد، به رسميت شناخته ميشودنظر شخص

که گفتند خالف شرع است " آزادی بيان و اظهار عقيده شخصی را که مطابق سن و رشد اوست، دارد

  .يعنی آزادی عقيده را برای کودکان خالف شرع دانستند

در پيوند با آزادی آگهانش است که کودک کودک حق آزادی بيان دارد و اين حق "  13ماده  1بند· 

بدون ترس از محدوديتهای حکومتی، دانستنيها و افکار متنوع خود را در قالب کلمات، دست نويس يا 

چاپ، کارهای هنری يا هر طريق و يا هر وسيله ی انتخابی ديگر، بيان کرده، دريافت نموده و يا به 

  .رع دانستندبيان را هم خالف ش که آزادی." ديگران بدهد

  :اجرای اين حق ميتواند از طرف قوانين ديگری که الزم هستند، محدود شود 13ماده  2بند· 

بخاطر حفظ امنيت ملی، نظم عمومی، اخالق و ) ب. بخاطر حفظ حقوق يا شهرت فردی ديگر) الف

هب برای که در مورد آزادی انديشه و عقيده و مذ 14ماده  1بند ." عفت عمومی و يا سالمتی جامعه

  . "، وجدان و مذهب توجه ميکنندحکومتها به حق کودک برای آزادی افکار. "کودکان است

آزادی مذهب و جهان بينی تنها در شرايط قانونی تعيين شده قابل تحديد است که آنهم " 14ماده  3بند · 

ی منافی بخاطر حفظ امنيت ملی، نگهداری نظم اجتماعی، حفظ سالمتی و يا عفت عمومی و يا وقت

  ."وق اوليه و آزادی ديگری باشدحق

اجرای اين حق نبايد با امنيت ملی و نظم عمومی مبادرت داشته و منافی اخالق " 15ماده  2بند · 

  .ز هم در مورد مسائل مذهبی استکه با."عمومی و يا برخالف حقوق اوليه و آزادی ديگری باشد

اين محدوده که شامل . دکی قابل تعرض نيستمحدوده شخصی و خصوصی هيچ کو"  16ماده  1بند · 

همه جوانب مربوط به امور خانوادگی، مسکونی، حيثيتی و مکاتبات شخصی است، نبايد بطور عمد يا 

که اين را دهم از موارد غير شرعی دانستند و گفتند خانواده ها می توانند به ." غيرقانونی آسيب ببيند

  .کنندانه در امور خصوصی دخالت صورت خود سر

شخصيت، استعداد و ) الف: حکومت های عضو پيمان تاييد می کنند که تربيت بايد"  29ماده · 

احساس احترام و توجه به حقوق ) ب. توانايی های روانی و جسمی کودک را تقويت و شکوفا نمايد

نسبت به ) ج. بشر و آزادی های پايه ای مصوب سازمان ملل متحد را، در کودک پرورش دهد

دين، هويت فرهنگی و زبان و ارزش های ملی سرزمين پدری ايجاد عالقه و توجه نموده و احترام وال

کودک را برای زندگی در يک جامعه آزاد بر پايه ) د. به فرهنگ ديگر سرزمين ها را تقويت کند

تفاهم، صلح، تحمل دگرانديشان و ديگرباشان، تساوی حقوق زن و مرد و دوستی خلق ها و گروههای 

عالقه و توجه به کودک را نسبت به محيط زيست و طبيعت بيشتر ) ه. مذهبی، آماده کند_ قومی يا ملی

اجازه ندارند چنان تفسير شوند که موجب اخالل يا خدشه در آزادی  28اين ماده و ماده ) 2. کند
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بند در تاسيس مدارس آموزشی هم با توجه به رعايت . شخص حقيقی و يا شخص حقوقی ديگری شوند

  .اين را هم برخالف شرع دانستند." ، بايد حداقل استانداردهای تعيين شده حکومتی موجود باشند1

اينها مواردی بودند در کنوانسيون حقوق کودک که برخالف شرع دانسته شدند ولی موارد خيلی 

ت هم مهمی هستند در کنوانسيون حقوق کودک که بر خالف شرع هم دانسته نشدند ولی به آنها اهمي

  .داده نمی شود

در کنوانسيون حقوق کودک چيزی که خيلی ارزش دارد اين است که برای کودکان اهميت و ارزش 

خاصی قائل شده و برای آنها امکانات خاصی در نظر گرفتند يعنی دقيقًا با توجه به روحيه کودکان و 

د تحقيق و بررسی قرار خصوصيات اخالقی و رفتاری آنها از لحاظ روانشناسی و جامعه شناسی مور

دادند و يک جمع بندی کردند که حاصل آن جمع بندی کنوانسيون حقوق کودک است و به خاطر همين 

آن هم که در خصوص  37در مورد ماده . است که از طرف کشورها مورد قبول قرار گرفته است

انشمند بودند و حق حيات برای کودکان است خوب چون روی اين کنوانسيون کسانی کار کردند که د

مدت ها و دهه های مختلف روی حقوق کودکان کار کردند و آمارهای مختلفی داشتند و در نهايت با 

بنابراين وقتی می گوئيم کودک . توجه به شرايط و خصوصيات کودکان اين مقررات تصويب شده

ای که افراد سال از آن اراده  18سال است يعنی واقعًا شخص زير  18کسی است که سنش کمتر از 

بنابراين زمانی که ما می گوئيم کسی فاقد اراده است . بزرگسال برخوردار هستند برخوردار نيستند

ما در مجنون می گوئيم، جنون رافع مسئوليت کيفری است يعنی کسی که جنون داشته . مثل مجنون

يا کسی که مسلوب باشد به دليل اينکه تسلطی روی اعمالش ندارد او را نمی توانيم مجازات کنيم 

گفتيم  49يا ما در قانون مجازات اسالمی در ماده . االختيار می شود به وسيله خوردن مشروبات الکلی

اطفال رافع مسئوليت کيفری هستند ولی قيد مشخصی را برای اطفال در نظر نگرفتيم و اين يکی از 

ما دقيقًا نگفتيم . بايد حل شودخلل هايی است که در قوانين ما وجود دارد و جزو ابهاماتی است که 

اطفال در چه سنی دارای مسئوليت کيفری می شوند ما مسئوليت حقوق آنها را مشخص کرديم گفتيم 

مدنی اينها مسئوليت مدنی  1210سال باشد طبق ماده  15سال و پسری باالی  9اگر دختری باالی 

رشيد کسی . د ما بالغ داريم و رشيد داريماما آمدند تقسيم کردند گفتن. دارند يعنی بالغ محسوب می شود

سال باشد می بايست اثبات شود که  18سال است و اگر کسی سنش پائين  18است که سنش باالی 

رشيد است يعنی اثبات کنيم که دارای رشد فکری و عقالنی است يعنی می تواند معامله انجام دهد 

ا نمی تواند معامله انجام دهد نمی تواند سال است در کشور م 18بنابراين کسی که سنش کمتر از 

سال داشته باشد محدوديتی ندارد  18گواهينامه رانندگی بگيرد نمی توان رای بدهد ولی اگر باالی سن 

سال است مرتکب جرم می شود ما مانند بزرگساالن  18ولی وقتی که همين کسی که سنش کمتر از 

اعدام باشد وی را اعدام می کنيم يعنی هيچ فرقی وی را مجازات می کنيم يعنی اگر مجازات جرمی 
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ولی من پونده هايی ديدم که . سالش شد وی را اعدام می کنيم 18نکرده و می گويند ما بعد از اينکه 

منتهی چيزی که مالک قرار می گيرد برای اعمال . سال هم نرسيده و اعدام شده 18شخص به 

سال بود و مرتکب جرم  18اگر کسی سنش کمتر از يعنی . مسئوليت کيفری زمان ارتکاب جرم است

کودکان بايد . شد بايد مجازات هايی برايشان در نظر بگيريم که برای بزرگساالن نمی آوريم

چون آنها رشد فکری نداشتند خيلی از علما و مجتهدين هم . محجازاتشان متفاوت از بزرگساالن باشد

مکارم شيرازی که می فرمايند رشد عقلی در مورد افراد همين را می گويند مثل آقای اردبيلی و آقای 

  .م در اين موراد صورت بگيردبنابراين نبايد مجازات اعدا. در ميزان مجازاتشان تاثير دارد

  آيا در اين زمينه اصالحات قانونی صورت گرفته است؟

 9بق ماده ببينيد وقتی کنوانسون حقوق کودک به تصويب رسيد يعنی يک قانون به تصويب رسيد ط

قانون مدنی ما تمامی عهودی که طبق قانون اساسی به تصويب می رسد و ايران به آنها می پيوندد 

الزم االجراست و در حکم قانون است و با قانون هيچ فرقی ندارد و تمام مراجع قضايی و اجرايی 

وق کودک هم يک مکلفند اين قوانينی که در مجلس به تصويب رسيده را اجرا کنند و کنوانسيون حق

من تا به حال نديدم در خصوص يک رای استناد شود به . قدم به جلو بوده منتهی به آن عمل نمی شود

مجازات برای مفاد کنوانسيون حقوق کودک که مثًال به استناد فالن ماده کنوانسيون حقوق کودک اين 

  .فرد درست نيست

  سال داريد به چه شکل است؟ 18وضعيت پرونده هايی که شما در خصوص اعدام های زير 

سال مرتکب جرم می شوند وضعيت واقعًا خطرناکی  18من می توانم بگويم تمام کسانی که کمتر از 

دارند وقتی آن فرد متوجه می شود که حکم به محکوميتشان صادر شده از حاالت عادی خارج می 

اب اعدام می بينند و به شوند و وضعيت روحی روانی آنها به شدت به هم می ريزد و هر زو خو

همين دليلی خيلی از آنها دوست دارند تکليفشان زودتر معلوم شود چون وقتی آن فرد هر روز در 

بنابراين هيچ کدام از آنها وضعيت خوبی . تنهايی خودش کابوس طناب دار را ببيند ديگر مرده است

خشندگی و مهربانی برای بنده های خدا وقتی ما می گوئيم به نام خداوند بخشنده مهربان، اين ب. ندارند

ولی من تا به حال متاسفانه اين بخشندگی را . هم هست مخصوص خدا نيست بايد ما هم عمل کنيم

دستگاه قضايی ما اين خلل را دارد که اکثر قضات می گويند خوب اگر يک نفر . برای کودکان نديدم

بايد اعدام شود يعنی اين بايد وجود دارد و ) سال 15سال و پسر باالی  9دختر باالی (کسی را کشت 

ما نبايد ببينيم که در آينده چه تغييراتی صورت خواهد گرفت وقتی ما . بنابراين حکم به اعدام می دهند

من نديدم يک قاضی اين جرات و جسارت را داشته باشد که . يک مقرراتی داريم بايد به آن عمل کنيم

ای صادر کند در صورتی که کنوانسيون حقوقئکودک يک قانون به استناد کنوانسيون حقوق کودک ر

حکومت ها "کنوانسيون صراحت دارد در ممنوعيت اعدام کودکان  37ماده . است در کشور ما



 انتخابات، کودتا و کودک

  

203 

 

   

هيچ کودکی مورد شکنجه قرار نگيرد و رفتار غير انسانی و توهين آميز با ) الف: تضمين می کنند که

های طوالنی مدت برای کودکان تا قبل از پايان سن هجده اجرای مجازات اعدام و حبس . او نشود

توقيف و حبس های غيرقانونی و بر پايه ی تصميم های شخصی، ممنوع ) ب. سالگی ممنوع است

حکم زندانی شدن برای کودکان مطابق قانونی و بعنوان آخرين امکان و آنهم برای مدتی بسيار . است

ه در حبس بسر می برد بايد رفتاری انسانی و بدون تحقير با هر کودکی ک) ج. کوتاه، صادر می شود

اين کودکان را بايد در زندان از بزرگساالن جدا نمود مگر اينکه . و توهين و متناسب با سن او داشت

هر کودکی حق دارد با خانواده خود بصورت مالقات و يا نامه ارتباط . اين عمل به نفع کودک نباشد

هر کودک زندانی حق استفاده از وکيل را برای ) د. ط فوق العاده استثنايیداشته باشد، مگر در شراي

دفاع از خود دارد و بايد در دادگاه قانونی و ناوابسته که جانبدار دولت، حزب، فرقه يا آيينی نباشد، 

کودک حق دارد به ديگر مراجع صالحيت دار قانونی در مورد حکم خود شکايت کند و . محاکمه شود

يعنی اهميت حيثيت و آبروی کودکان به دليل اينکه سرمايه های . ". و سريع رسيدگی شودبه کار ا

آينده هستند به قدری زياد است که دقيقًا در اين ماده رفتارهای تحقير آميز و بی رحمانه و غير انسانی 

  .سال نبايد به مجازات اعدام محکوم کنيم 18يعنی افراد زير . را ممنوع کردند

سئله کودک آزاری چه در خانواده و چه هارج از آن وضع به چه صورت است؟ و در خصوص م

  قانون گذار چه پيش بينی هايی کرده؟

در مورد کودک آزاری هم کنوانسيون حقوق کودک راهکارهای بسيار خوبی در نظر گرفته که اگر 

دک آزاری را پيدا بايد ريشه کو. ما بخواهيم اعمال کنيم می توانيم جلوی کودک آزاری را بگيريم

کودک . ما وقتی در سال نشريات را نگاه می کنيم می بينيم به کرات موارد کودک آزاری داشتيم. کنيم

بايد ببينيم ريشه اينها . آزاری به حدی می رسد که يک والدين بچه خودشان را به قتل می رسانند

هم بايد خانواده به . استچيست و به نظر من از يک طرف خانواده و از طرف ديگر دولت مسئول 

دولت بايد برای حقوق کودکان . مسئوليت خودش عمل کند و هم دولت بايد پشتيبان کودکان باشد

ارزش قائل باشد و بايد کودکی که مورد آزار واقع می شود آن حس را داشته باشد که دولت پشتيبان 

را داشته باشد که اگر کودکان را  اوست و خانواده يا کسی که کودکان را آزار می دهد بايد اين ترس

متاسفانه ما اين مورد را ريشه . آزار دهد با دولت طرف است و برايش مجازات تعريف می شود 

يک مسئله ای که باعث اين قضيه می شود که به عينه مشاهده نممی شود مسئله فقر در . يابی نمی کنيم

يت خوبی نداشته باشد و نتواند فشارهای اگر پدر و مادری از لحاظ اقتصادی وضع. خانواده هاست

خارجی را تحمل کند اينها درون خانواده می آورد و نمی تواند آموزش و پرورش خوب برای کودکش 

در نظر بگيرد و يکی از حقوق اساسی کودکان را که همان حق تفريح است نمی تواند برايشان مهيا 

مشکالت به خانواده بروز کرده و بچه را اذيت  در حقيقت.کند و با عصبانی شدن آن را بروز می دهد
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جامعه با دست اين پدر و مادر را گرفتن و با کمک های مالی و معنوی کردن يا مشاوره و . می کند

مدد کاری کردن می تواند اين تضمين را برای بچه در نظر بگيرد که اگر اين پدر مادر دغدغه و 

يکی ديگر از مواردی که باعث کودک آزاری . شان برسندمشکل نداشته باشند، بتوانند تربيت کودکان

می شود همان اختالفات خانوادگی است وقتی دو نفر در خانواده اختالف زناشويی داشته باشند بچه را 

  .ا را دولت می تواند حل کندولی تمام اينه. مورد شکنجه و ظلم قرار می دهند

  د؟آيا مجازاتی هست برای کودک آزای و نقض اين موار

ما در قانون مجازات اسالمی گفتيم تربيت به عهده پدر و مادر است هر چند من عقيده دارم يک بخش 

آموزش و پرورش رايگان بر عهده . تربيت بر عهده والدين است بخش عمده اش بر عهده دولت است

ربيت کنند سالگی بايد دولت آن را ت 7يعنی تربيت افراد پس از ورود به جامعه يعنی سن . دولت است

حاال قالنون می گويد پدر و مادر می . ولی تا زمانی که کودک در خانه است پدر و مادر وظيفه دارند

توانند تنبيه هم بکنند ولی اين تنبيه به معنی آزار و اذيت و ضرب و جرح و شکنجه و توهين به 

ولی بحثی . می گيردکودک نيست و هر کسی بخواهد به بچه آسيب برساند مورد پيگرد قانونی قرار 

که وجود دارد اياست که کودکی که مورد آزار و اذيت قرار می گيرد هيچ پشتيبانی ندارد و نمی داند 

مدرسه اين آموزش ها را نمی دهد و البته همسايه ها هم . بايد به کجا برای گرفتن حقوقش برود

ای کودکشان را مورد آزار و  در برخی کشورها اگر همسايه ای ببيند که خانواده. کوتاهی می کنند

من بارها شده . اذيت قرار می دهند بايد به پليس زنگ بزن وگرنه برايش مجازات در نظر می گيرند

در خصوص کودک آزا ی خودم شکايت کردم به عنوان يک شخص عادی چون در جرايم عمومی 

مصلحت کودک چيست  هرکسی می تواند شکايت کند و بعد از آن قوه قضائيه بايد پيگيری کند که

ما خانواده هايی داشتيم که بچه خودشان . اينکه پيش پدرش باشد يا پيش مادرش يا اينکه در بهزيستی

متاسفانه ما شهروندانمان راه های . را با اتو سوزاندند و خوب اينها صالحيت نگهداری بچه را ندارند

صدا سيما وظيفه اش اين است که . عالم کننداعالم جرم را نمی دانند و مراکزی هم نيستند که به اينها ا

آنچه که در کنوانسيون است و آنچه که در قوانين جاری کشورمان هست در خصوص حقوق کودکان 

می بايست آموزش دهد و نشريات و صدا سيما به خوبی ميتوانند اين مسائل را آموزش دهند و به 

چون کودکان . و آگاه کردن کودکان و مردمخوبی می توانند از اينها حمايت کنند با فرهنگ سازی 

آموزش و پرورش هم می تواند به راحتی آموزش دهد و . آسيب پذيرترين قشر جامعه هستند

ميليون دانش آموز داريم در سطح کشور و تنها مرجعی است که  15چون ما . فرهنگسازی کند 

ش و پرورش است به نظر من بودجه ارتباط نزديک هم با کودکان و هم با خانواده ها دارد همان آموز

ای به آموزش و پروش بايد داده شود که در کنار آموزش، خواسته های مادی و معنوی کودک را 

حتی . برطرف کنند اگر خانواده ای از عهده اين موراد بر نمی آيد آموزش و پرورش کمک کند
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حق تفريح و ديگر حقوق خود ماهيانه به کودک يک مبلغی را به عنوان حقوق بدهند تا بتواند از 

به نظر من در کنار بقيه سازمانها، آموزش و پرورش می تواند بيشترين نقش را داشته . استفاده کند

  .باشد

NGOها و فعالين حقوق کودک چه نقشی می توانند در بهبود وضعيت حقوق کودک داشته باشند؟  

جمنهايی که از حقوق کودکان دفاع می ان. ان جی او ها نقششان کمتر از نقش خانواده و دولت نيست

اين انجمن ها کودکان و . کنند اآلن به صورت تخصصی کار می کنند مثال انجمن برای کودکان کار

خواسته هايشان را شناسايی ميکنند و برای رسيدن به آن تالش می کنند پس اين انجمن ها می توانند 

اين است که اينها از طريق دولت حمايت نمی نقش خيلی خوبی داشته باشند و اما تاسف بر انگيز 

نياز نيست دولت خودش وارد شود و دخالت کند فقط کافی است به آنها بودجه دهد و تعداد . شوند

انجمن ها می توانند نقش خوبی داشته باشند به شرط اينکه حمايت شوند و از . انجمن ها را زياد کند

تاسفانه اگر يک انجمن خيلی هم خوب کار کند ولی از م. طرف دولت بودجه خوبی به آنها داده شود

خارج از کشور کمک مالی بگيرد به آن اعتراض می کنند و جلوی کار آن را می گيرند که شما اقدام 

پس از اين طريق . در مورد انجمن های دفاع از حقوق زنان ما اين را ديديم. عليه امنيت ملی کرديد

هم که نمی شود پس اگر دولت کمک نکند کم کم اين انجمن ها هم  که نمی شود کار کرد با جيب خالی

خيلی از انجمن ها دارند با دل و جان کار می کنند قط نياز به حمايت دارند و پس . نابود می شوند

اگر انجمن ها تقويت شوند ما ديگر کودکان کار . تاثير کار انجمن ها کمتر از خانواده ها نيست

اری نخواهيم داشت، کودکان بدسرپرست نهواهيم داشت چون انجمن ها می نخواهيم داشت، کودک آز

 می توانند برای کودکان کار جور کنند ولی همه اينها نياز به بودجه دارد. توانند سرپرست آنها باشند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 انتخابات، کودتا و کودک

  

206 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  بهنود شجاعی به خاک سپرده شد

با حضور تعداد زيادی از مردم و وکيل بنابه گزارشات رسيده از بهشت زهرا ،پيکر بهنود شجاعی 

  .وی در بهشت زهرا به خاک سپرده شد

ادامه  12:30صبح آغاز شده بود تا ساعت  10:00مراسم خاک سپاری بهنود شجاعی که از ساعت 

تعداد کسانی . در اين مراسم تعداد زيادی از خانواده ،بستگان ،دوستان و مردم شرکت داشتند. داشت

مراسم با حزن و اندوه فراوان . نفر تخمين زده می شد 200حضور داشتند بش از که در اين مراسم 

  همراه بود

تعداد از فعالين حقوق کودک و حقوق بشر با در دست داشتند دست نوشته های مخالفت خود را با 

 .اعدام و بخصوص اعدام کودکان ابراز می داشتند

نود باعث خواهد شد که از خونريزی خانواده شجاعی بخصوص پدرش گفت اظهار داشت مرگ به

بيشتر کودکانی که در آستانه اعدام قرار دارند را پيشگيری کند و در اين راستا تالش خواهد کرد که 

  .جان کودکان اعدامی را نجات دهد

اعدام بهنود شجا عی نقش آشکار قوه قضائيه که در پشت خانواده های مقتولين پنهان شده را عيان 

  .ستی است که برای ايجاد رعب و وحشت در جامعه دنبال می شودکرد و اين سيا

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، خواهان لغو حکم اعدام و بخصوص اعدام کودکان در ايران 

 100و از کميسر عالی حقوق بشر خواستار اقدامات عملی و فوری برای نجات جان بيش از .است

 21    فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران  .می برند است کودک که در انتظار حکم اعدام بسر

 2009اکتبر  13برابر با  1387مهر 
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اعدام سه نوجوان به نامهای صفر انگوتی، محمدرضا حدادی و امير 

 امرالهی

سال به اتهام قتل  ١٨پس از مرگ بهنود شجاعی نوبت به سه نوجوانی رسيده است که سن کمتر از 

به پای چوبه دار خواهد رفت و  ٢٩/٧/١٣٨٨صفر انگوتی در . هی زندان شده اندعمد دستگير و را

تالشهای . محمدرضا حدادی و امير امرالهی نيز بر حسب شنيده ها در هفته آينده اعدام خواهند شد

فراوانی برای جلب رضايت اولياءدم و توقف اجرای حکم آنها شده ولی متاسفانه تاکنون به نتيجه 

  .ده استمطلوبی نرسي

 

  اعتياد والدين منشاء رو به رشد کودک آزاری

  
کودک آزاری به عنوان يک پديده زشت اجتماعی اين روزها ابعاد جديدی به خود گرفته است و در 

حالی که بسياری از مردم بر اين باورند که کودک آزاری فقط شامل آزار جسمی و جنسی کودکان می 

آزاری عاطفی يا روانی و همين طور غفلت يا ناتوانی والدين در شود اما واقعيت اين است که کودک 

کودک آزاری به عنوان يک پديده  .برآورده کردن نيازهای کودکان، از ديگر ابعاد کودک آزاری است
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زشت اجتماعی اين روزها ابعاد جديدی به خود گرفته است و در حالی که بسياری از مردم بر اين 

شامل آزار جسمی و جنسی کودکان می شود اما واقعيت اين است که  باورند که کودک آزاری فقط

کودک آزاری عاطفی يا روانی و همين طور غفلت يا ناتوانی والدين در برآورده کردن نيازهای 

کودکان، از ديگر ابعاد کودک آزاری است که کمتر مورد توجه قرار می گيرد بنابراين با اين تعريف 

از کودکان قربانی آزار و اذيت بزرگساالن می شوند و اين در حالی است  گسترده، متاسفانه بسياری

که پديده کودک آزاری در نقاط محروم و دورافتاده که مردم با مشکالت اجتماعی بيشتری دست و 

  .پنجه نرم می کنند، بيشتر نمود می يابد

مان است که در آن شاهد به گزارش هرانا به نقل از روزنامه خراسان، يکی از اين مناطق، استان کر

درصد کودکان  ٩٩روند روبه رشد اين پديده هستيم به طوری که به گفته مديرکل بهزيستی کرمان 

خيابانی که در واقع نمادی از خانواده هايی با مشکالت عديده اجتماعی هستند سابقه کودک آزاری 

والدين، طالق و مشکالت روانی  اين مسئول، عمده داليل کودک آزاری در اين استان را اعتياد.دارند

به هر شکل در حالی که کودک آزاری خفيف يا خاموش در بسياری از خانواده ها در .والدين ذکر کرد

نقاط مختلف کشور مشاهده می شود اما به دليل اين که اين نوع کودک آزاری ها کمتر در جامعه 

دی هم برای کودکان در پی دارد نمی شود بروز می کند توجه چندانی به اين موارد که تبعات منفی زيا

و در مقابل، کودک آزاری در خانواده هايی که دچار نوعی ازهم گسيختگی هستند، بيشتر بروز می 

به طور کلی، کودک آزاری يا بدرفتاری با کودک عبارت است از هر نوع ضرب و شتم يا .کند

تاثير ماندگاری بر وضعيت بدن يا  سال که ١٨جراحت فيزيکی يا روانی يا تحقير کودکان تا سن 

اگر در اين ميان نگاهی به آمارهای ارائه شده توسط مسئوالن بهزيستی .روان آن ها برجای می گذارد

و ديگر مسئوالن مرتبط با کودک آزاری داشته باشيم و يا حتی با نگاهی موشکافانه سری به خيابان 

ودک آزاری را مشاهده می کنيم که همه اين ها های شهر کرمان بزنيم به راحتی موارد زيادی از ک

: در اين راستا يک روان شناس اجتماعی گفت.حکايت از روند رو به رشد اين پديده در کرمان دارد

عوامل : افزود» ايزدی«.کودک آزاری، آثار زيان باری بر رشد و نمو طبيعی و جسمی کودک دارد

ق، افسردگی مادر و خشونت در محيط خانه، خطرسازی مانند مصرف موادمخدر توسط والدين، طال

وی با بيان اين که .از جمله عوامل قوی برای سوءرفتار و در نتيجه کودک آزاری محسوب می شود

در استان کرمان و در مقياس وسيع تر در سطح کشور، کودک آزاری در سوءرفتار جسمانی خالصه 

زاری از لحاظ سوءرفتار روانی، هيجانی و اين در حالی است که بايد کودک آ: می شود، تصريح کرد

در هر منطقه و ناحيه ای با توجه به نوع : وی خاطرنشان ساخت.جنسی بررسی و تعريف شود

وی .فرهنگ آن و وسايل و ابزارآالت در دسترس والدين، نحوه کودک آزاری و عاليم متفاوت است

 ن با استفاده از سيگار، آتش و ابزاردر خانواده های معتاد و سيگاری برخی از والدي: اظهار داشت
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کودکانی نيز که به : وی تصريح کرد. آالت مصرف موادمخدر دست به کودک آزاری می زنند

واسطه اعتياد والدين، دست به تکدی گری می زنند يا به مشاغل سختی رومی آورند که با سن و سال 

تماعی اداره کل بهزيستی کرمان نيز معاون اج.آن ها تناسب ندارد، درگير نوعی کودک آزاری هستند

مورد کودک آزاری در کرمان گزارش شده است که عامل اصلی  ۴۴١طی سال گذشته : اظهار داشت

با ابراز تاسف از اين که » زهرا لری«.اين معضالت اجتماعی، اعتياد و ضعف بنيان خانواده هاست

پی وقوع آسيب های اجتماعی در در : دو مورد از کودک آزاری ها منجر به فوت شده است افزود

برخی از : وی تصريح کرد. بيشتر موارد، صالحيت خانواده در تصدی گری کودک سلب شده است

وی اعتياد را .کودکان نيز پس از مشاوره با خانواده، برای نگه داری به والدين خود برگردانده شده اند

اعتياد در نهايت منجر به سست : سرمنشاء بسياری از آسيب های اجتماعی دانست و اظهار داشت

وی مهم ترين آسيب های اجتماعی در کرمان .شدن بنيان خانواده و بروز آسيب های اجتماعی می شود

وی با اشاره به لزوم .را به ترتيب خشونت خانوادگی، همسرآزاری و کودک آزاری عنوان کرد

شيوع اين مسئله : ی اضافه کردفرهنگ سازی و همکاری همه دستگاه ها برای مبارزه با کودک آزار

 . با توجه به جامعه سنتی کرمان ممکن است جامعه را دچار بحران کند

اما بهزيستی به . سالگی افراد، بهزيستی است ١٨به گفته وی متولی پيمان نامه حقوق کودکان تا 

سال گذشته : مديرکل بهزيستی استان کرمان هم گفت.تنهايی نمی تواند در اين راستا تاثيرگذار باشد

صادق «.درصد سابقه کودک آزاری دارند ٩٩کودک خيابانی پذيرش شده اند که از اين تعداد،  ٢٧۴

کودک مورد پذيرش قرار گرفته اند که بيشتر آن ها سابقه کودک آزاری  ٣٨امسال نيز : افزود» زاده

نفر  ۴٠٠ار و هز ٣وی آمار کودکان بی سرپرست و بدسرپرست تحت پوشش اين سازمان را، .دارند

. مرکز شبه خانواده در استان، کار حمايت از کودکان را برعهده دارند ۵۴: اعالم کرد و اظهار داشت

وی فراهم کردن امکانات اوليه يک زندگی مناسب، ارائه خدمات تخصصی در زمينه روان شناسی و 

از ابتدای راه : وی اظهار داشت.مددکاری و خدمات پزشکی را از جمله وظايف اين مراکز دانست

وی .مورد کودک آزاری در استان شناسايی شده است ٢٣٣اندازی اورژانس اجتماعی در کرمان، 

عمده داليل کودک آزاری ها در استان کرمان را اعتياد والدين، طالق، مشکالت روانی والدين، تولد 

ت ها موظفند از دول: ناخواسته کودک، ازدواج مجدد و نيز معلوليت کودک برشمرد و تصريح کرد

کودکان در مقابل غفلت خانواده ها، آزار جسمی و جنسی و مقوله اعتياد حمايت کنند که راه اندازی 

توسط سازمان بهزيستی کشور در راستای انجام اين حمايت ها  ١٢٣اورژانس اجتماعی و تلفن 

ک آسيب ديده و به گفته وی، مشاوره، حمايت های قانونی از کودک، اسکان کود.صورت گرفته است

حمايت مادی از کودکان، از ديگر فعاليت های اورژانس اجتماعی برای کاهش آسيب های وارده بر 

  .کودکان است
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  اعدام کودکان را لغو کنيد

عمادالدين باقی در کتاب جديد خود به بحث لغو اعدام کودکان بر اساس قوانين شرعی و بين المللی 

  . می پردازد

عربی اطالعات حقوق بشر در همکاری با کمپين بين المللی حقوق بشر در شبکه  -1388مهر  23

سال در ايران، ريشه ها وچاره های فرهنگی و  18مسئله اعدام های زير "ايران ترجمه عربی کتاب 

را منتشر کرد که نوشته عماد الدين باقی؛ مدافع حقوق بشر ايرانی و برنده جايزه مارتين انالز " فقهی

  . است 2009شر در سال برای حقوق ب

عمادالدين باقی تحقيق جامعی را در مورد اعدام کودکان بعنوان مجازاتی که هنوز در برخی از 

مطالعه باقی مبتنی بر مباحث . کشورهای اسالمی اعمال می شود در اين کتاب عرضه کرده است

می رسد که پايان دادن به  حقوقی در قوانين اسالمی و بين المللی است که در آن باقی به اين جمعبندی

هر شکلی از اعدام يک ضرورت است از جمله محکوميت اعدام کودکان بخاطر جرايمی که در سن 

 .سالگی مرتکب شده اند 18کمتر از 

جلد دوم کتاب " سال در ايران، ريشه ها وچاره های فرهنگی و فقهی 18مسئله اعدام های زير "کتاب 

که در آن باقی بر لغو اعدام کودکان تمرکز کرده و اين بحث را تا عمادالدين باقی است " حق حيات"

آنجايی پيش می برد که نشان ميدهد که قوانين اسالمی از لغواعدام کودکان حمايت می کنند و ادامه 

  .می دهد که کشورهای اسالمی می توانند اين مجازات را از قوانين مجازات خود حذف کنند

سالگی مرتکب  18وقی و عقالنی اعدام کودکانی که در سن کمتر از نويسنده اين کتاب مبنای حق

جرمی شده اند را در کشورهايی که قوانينشان بر مبنای شريعت اسالمی است، و ايران يکی از اين 

کشورهاست، مورد تحليل قرار می دهد و به اين جمعبندی می رسد که توقف چنين مجازاتی يک 

در اين مطالعات، آيه های قرآنی؛ قوانين حقوق اسالمی و اصول منابع ارجاعی باقی . ضرورت است

  .حقوق بشر است

همانند جلد اول آن بخاطر " اعدام کودکان؛ تحقيقی در ريشه ها و راه های قانونی توقف آن"کتاب 

مباحث جسورانه در نقد قانون مجازات در ايران و همچنين مخالفت باقی با برخی از تفاسير قوانين 

عمادالدين باقی بخاطر فعاليت های تحقيقاتی خود در دفاع از . در ايران ممنوع االنتشار استاسالمی، 

از  1387باقی در تيرماه . حقوق بشر زندانی شد و اين تحقيق را در حاليکه در اوين بود ادامه می داد

  .زندان آزاد شد

ش برای پايان دادن به عمادالدين باقی بخاطر فعاليت های برجسته حقوق بشری خود و بويژه تال

ميالدی که يکی از مهمترين  2009مجازات اعدام، جايزه مارتين انالز برای حقوق بشر را در سال 
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سازمان معروف حقوق بشری برای  10آقای باقی از طرف . جوايز حقوق بشری است دريافت کرد

  .دريافت اين جايزه کانديدا شده بود

ن بين المللی حقوق بشر در ايران اين کتاب را بعنوان يک شبکه عربی اطالعات حقوق بشر و کمپي

سند ارزشمند برای کمک به سياستگذاران، قانونگذاران و متفکرين در کشورهای اسالمی منتشر 

کرده است تا به آنها اطمينان دهد که مبنای حقوق اسالمی با تالش برای لغو مجازات اعدام بويژه 

اين ترتيب به آنها کمک می کند تا قوانين جديد را بر اساس منابع اعدام کودکان در تضاد نيست و به 

  .اسالمی و معيارهای حقوق بشر تنظيم کنند 

  :اين کتاب برای پاسخ و بحث درباره چهارمسئله تحريرشده است

در ايران عليرغم پذيرش ميثاق بين المللي مدني و سياسي و آنوانسيون حقوق آودك اما همچنان  - 1

  .سال صادر يا اجرا مي شود18افراد زير حكم اعدام براي

  داليل و زمينه هاي مذهبي، فرهنگي و حقوقي ادامه صدور احكام اعدام آودآان چيست؟- 2

  وجود دارد؟)اين نوع خشونت عليه آودآان(آيا راه حلي براي مشكل - 3

  واقعيت وچند وچون احكام صادر شده در ده سال گذشته چيست؟

تي فقهي را يکی از مشکالت می داند و ارايه اجتهادي نو براي نويسنده کتاب، وجود تفكرسن

او اهداف خود . گذاري در اين زمينه را مهم ترين راه حل قلمداد می کند تاثيرگذاري بر نظام قانون

را ، حساس سازی افكار عمومي نسبت به اين نوع خشونت عليه آودآان ، حساس سازي دستگاه 

ي نو براي تسهيل حل مشكل و تاثير بر دستگاه قانونگذاري خوانده قانونگذاري، ارائه ديدگاه فقه

  .در اين زمينه سابقه ای در تحقيقات فقهی وجود ندارد. است

بخش اول،بحث نظری و بخش دوم بحث آماری و نقد . اين کتاب در دو بخش تنظيم شده است

همزمان با اجرای تحقيق آغاز شده و مباحث اين کتاب  1385هرچنداين تحقيق از . پرونده ها است

در روزنامه هم ميهن  1386به مناسبت های گوناگون منتشر می شده و بخشی از آن که در خرداد

منتشر شد وتوسط همکاران عفو بين الملل به انگليسی ترجمه و انتشار يافته و کتاب در نسخه های 

يد اما با پيگيری های محدود ميان برخی ازروحانيون و مسئوالن قضايی و پارلمانی توزيع گرد

کمپين بين المللی حقوق بشر و ترجمه آن به عربی توسط شبکه عربی حقوق بشر متن کامل کتاب 

  .برای اولين بار توسط کمپين انتشار می يابد

را تئوری پايه قرار » عدل مقياس دين است نه دين مقياس عدل«خالصه کتاب چنين است که ديدگاه 

دليل  13سال می پردازد و  18دالل برای نفی اعدام و قصاص افراد زير داده و در چند بخش به است

  .و قاعده فقهی و حقوقی را بيان می کند
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دليل اول، همان داليل آلي لغو اعدام در شريعت است که در جلد نخست کتاب حق حيات مورد - 1

  .بحث قرار گرفته است

سال در آشورهاي اسالمي را 18دليل دوم، حجيت عرف وسيره متشرعه است و لغو اعدام زير - 2

  .يک دليل شرعی می داند

نظريه اتحاد حد بلوغ براي عبادات و مجازات را نقد کرده است و نشان می دهد بلوغ جنسی دليل  - 3

و نقد برخی از آنها  در اين زمينه به بيان ديدگاه فقهای معاصر. بر مسئوليت مدنی و کيفری نيست

 پرداخته است

را ) نه بلوغ(را توضيح می دهد و دليل شرطيت رشد" فاوت رشد و بلوغ ت" در تکميل بحث قبلی، - 4

  .براي مجازات آودآان ذکر می کند

در اين بخش می خواهد نشان دهد که حتی با فرض اصل گرفتن بلوغ هم نمی توان سن ثابتی را  - 5

سن معينی  آنهم سن کم را مبنا قرار داد و طيفي بودن مفهوم بلوغ را در قرآن و اينکه بلوغ را در

سال يا اندکی کم و بيش با آنچه در قرآن آمده قابل  18نمی داند توضيح می دهد تا نشان دهد معدل 

کتاب فوق در سه قاعده اخير می خواهد اثبات کند که معيار مکلف شدن شخص در . قبول تر است

  .عبادات غير از معيار کيفر است

استناد به آمار و مستندات بخش دوم کتاب نشان با » های اتفاقی  منع قصاص برای قتل« در بحث  - 6

می دهد که تعداد زيادی از محکومان به قصاص کسانی هستند که بدون برنامه و تصميم و سوء 

نيت مرتکب قتل شده اند وطبق قوانين فعلی ايران هم مجازات آنان مجازات قتل شبه عمد است نه 

محيط و اينکه آودآان مجرم، محصول و  در اينجا به بحث هايي درباره نقش وراثت و. قصاص

  .قرباني اجتماعي شدن نادرست هستند پرداخته است

درباره حق تسلط افراد بر مال خويش بحث می کند و اينکه اولويت قطعی عقلی و " قاعده سلطه" - 7

شرعي در حفظ جان نسبت به مال، بطريق اولی حکم می کند که نظر شارع در مورد 

  .ر به قتل، بايد مبتنی بر رسيدن فرد به سّن رشد باشدهای کيفری منج مسووليت

می گويد با ورود کمترين شبهه ای ، اجرای حدود و قصاص متوقف می " و درء  قاعده شبهه" - 8

شناختي جرم آودآان، کل جرائم جنايی در سنين  شود ولذا براساس ابعاد روانشناختي و جامعه

  .ودسال مشمول قاده درء می ش 18يا 17کمتر از 

قاعده آسانگيري که آيات و روايات مختلفی برای آن ذکر شده است توضيح می دهد هر جا - 9

براي جامعه يا فرد " تر و سودمندتر رحماني"و يا آنچه " آساني"و " مشقت"ميان دو امر داراي 

 اين قاعده در اصل در پي ايجاد و تقويت. ، آدام يك را بايد برگزيد"تر تر و خشن سخت"است يا 

آند آه در زمينه  هاست از اين رو قاعده فوق حكم مي هاي زيست و بهبود براي انسان فرصت
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سال، اصل بر آسانگيري و ايجاد فرصت و اصالح آنها  18مجازات براي آودآان و افراد زير 

  .باشد نه بر آشتن

سئوليت سال م 18پس از آنکه در بحث های قبلی ثابت می شود که افراد با معدل سنی زير  -10

« کيفری ندارند و بايد در کانون های اصالح و تربيت حبس شوند نه اينکه اعدام گردند، در قاعده

توضيح داده می شود که چگونه هنگامی که » اولويت منع اعدام آودآان نسبت به آودآان جنگي

آنها از نظر شرع اسالم در شرايط جنگی اگر کودکان در حال رزم و مسلح نيز اسير شوند کشتن 

جايز نيست اما در شرايط عادی که ممکن است تحت تاثير عواملی خارج از اختيار يا رشد خود 

  مرتکب جنايت شوند به مجازات سنگين می رسند؟

در واقع بحثی است که در جلد نخست کتاب بطور مشروح مورد » مصلحت قصاص«قاعده -11

ست اجرای قصاص مشروط به اين است بحث قرار گرفته وبا داليل قرآنی و تفسيری نشان داده ا

که حيات اجتماعی را تضمين کند و اگر ثابت شود که چنين مصلحتی در آن وجود ندارد به استناد 

وقتی اين قاعده درباره افراد عاقل و بالغ صدق می کند به طريق اولی . خود قرآن بايد تعطيل شود

  .درباره کودکان بيشتر صدق خواهد کرد

توضيح می دهد که فلسفه اين اصل » فاده از اصل حقوقي تعليق مجازاتاست« در بحث -12

بازپروری مجرم است نه نابودی يا حذف جزيی يا کلی مجرم و با همين مبنا نمی توان اعدام 

  .کودکان را از اين اصل و فلسفه آن استثنا کرد وبايد به آنان نيز فرصت اصالح شدن داد

ای کتاب است که نشان می دهد اين مقوله مهم تاکنون بيشتر دليل فطرت از مهم ترين بحث ه -13

در مباحث کالمی مطرح بوده و در علم حقوق وارد نشده است در حالی که اگر بحث فطرت وارد 

علم حقوق شود معنای آن استفاده از اسلوب عقالنی يا سيره عقال يا خرد بشری در استنباط احکام 

  .سال نبايد اعدام شوند 18می کند که کودکان و افراد زير  و قوانين است و قاعده فطرت هم حکم

بخش دوم کتاب به بررسی دقيق تمام مطبوعات ده سال گذشته پرداخته و بر اساس اين مستندات و 

برخی احکام صادره دادگاهها برای اولين بار آمارتکان دهنده دقيق و مستندی از کل کودکان 

نفر رسيده است و احکام اجرا شده و منتظرين  175به  محکومان به اعدام در ده سال اخيرکه

در بخشی از آنهم به عنوان نمونه . اجرای حکم ارائه داده هرچند آن را حداقل آمار واقعی می داند

  .به نقد چند حکم دادگاه پرداخته است

 سال نه تنها برخالف حقوق 18نشان می دهد اعدام های زير  2در نهايت اينکه کتاب حق حيات 

بشر و کرامت انسان که برخالف شرع بوده و اگر تاکنون انجام شده به دليل عدم توجه و اجتهاد 

در اين زمينه بوده است در حالی که ادله کافی بر حرمت و ممنوعيت شرعی آن داللت دارد و 

  .ديگر نبايد اجرا شود
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  اتحاديه اروپا اعدام بهنود شجاعی را محکوم کرد

 
  

 در مرگ مجازات از وسيع استفاده تداوم مورد در اتحاديه اين« گفت اروپا ديهاتحا سوئدی رئيس

 نگران اند، شده جرم مرتکب سال 18 زير سنين در که اشخاصی اعدام مکرر موارد جمله؛ از ايران،

 » .است

 اوين زندان در او اعدام. بود شده دستگير سالگی 17 سن در 2005 ژوئن ماه در قتل اتهام به شجاعی

 . افتاد اتفاق مرگ، مجازات با مخالفت جهانی روز از بعد روز يک هرانت

 تکان عميقًا« شجاعی اعدام از اظهارداشت ايتاليا، خارجه امور وزير فراتينی، فرانکو يکشنبه، روز

 » .است خورده

 . کرد توصيف »خطرناک« را ايران در بشر حقوق وضعيت همچنين فراتينی

 است بشر حقوق کننده تهديد و خطرناک افتد، می اتفاق ايران در اکنون چهآن«: گفت ای بيانيه در وی

 ».کند می محروم گفتگو از و منزوی را ايران رهبران و آورد می درد به را انديشان آزاد قلب و

 نمی« ای، هسته برنامه مورد در ايران و بزرگ های قدرت ميان مذاکرات در داشت اظهار فراتينی

 ».داشت دور نظر از را بشر حقوق توان

 شرطی پيش بشر، اساسی حقوق و ها انسان زندگی حفظ«: گفت اکتبر، 1 مذاکرات به اشاره در وی

 ».شد آغاز ژنو مذاکرات با که است اعتمادی فضای تحکيم برای الزم
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 اند، بوده نوجوان مجرمان شود می گفته که نفر 41 حداقل 1990 سال از الملل، بين عفو گزارش به

 شود می گفته. اند شده اعدام 2009 سال در افراد اين از تن 4 کم دست و اند، شده اعدام يرانا در

 .دارند قرار اعدام نوبت در نوجوان مجرم 140

 الملل بين عفو تارنمای ايتاليا، خارجه امور وزير تارنمای اروپا، اتحاديه سوئدی رئيس تارنمای: منابع

=============== 

 که نوجوانی شجاعی، بهنود اعدام از روز سه گذشت با —)واشنگتن تلويزيون( راکتب 14 واشنگتن،

 اعدام شنبه سه روز اروپا اتحاديه طی نيز، ديگر نوجوان سه بود، شده کودکانه قتلی مرتکب قبل سالها

 .کرد محکوم را ايران در اکتبر 11 تاريخ در مجرم، نوجوان يک شجاعی، بهنود

 در ديگر شهرهای در ديگر نوجوان چهار حال عين در. رفت خواهند ارد چوبه پای آينده روزهای

 .دارند قرار اعدام حکم اجرای انتظار

 و دارند نام امرالهی امير و حدادی محمدرضا انگوتی، صفر اعدام، حکم معرض در نوجوان سه

 در سليميان بهمن شوند، اعدام است قرار نزديک آينده در و ديگر شهرستانهای در که نوجوانی چهار

 لحظه هر که باشند می شيراز در جاهدی محمد و احمدی رحيم مشهد، در حسينی عباس اصفهان،

 .شود گرفته جانشان دارد امکان

 نوجوانی انگوتی، صفر ايران، در بشر حقوق فعاالن خبری ارگان هرانا، خبرگزاری گزارش به بنا

 ارتکاب زمان در برود، دار چوبه پای به ،)اکتبر 21( مهر ٢٩ است قرار قضائيه، قوه قرار طبق که

 پليس به را خود سپس و رساند قتل به را ديگر نوجوانی کودکانه، نزاعی طی وی. داشت سال ١٧ قتل

 او وی، سن به توجه بدون نيز، کشور ديوانعالی ١١ و تهران استان کيفری ٧١ شعبات. کرد معرفی

 .اند کرده محکوم نفس قصاص به عمد قتل اتهام به را

 متهم داشت، سال ١۵ دستگيری زمان که نيز، حدادی محمدرضا که کند می خاطرنشان گزارش همين

 اين. است رسانده قتل به را ای راننده شيراز، اطراف در گروهی سرقت يک جريان در که است

 و »اوليه مراحل در قتل پذيرفتن جهت پرونده متهمين ديگر توسط حدادی فريب« از همچنين گزارش

 .داد خبر »وی توسط پرونده بعدی مراحل در قتل انکار«

 خبر بوده ساله ١۶ دسگيری زمان که امرالهی امير الوقوع قريب اعدام از همچنين هرانا، خبرگزاری

 .کرد اعالم شيراز در گانه بچه نزاع يک طی قتل را او اتهام و دهد می

. است نرسيده نتيجه به هنوز آنها، حکم اجرای توقف و اولياءدم رضايت جلب برای فراوان تالشهای

 ولی اند، کرده اعالم ديه دريافت شرط به را خود موافقت اولياءدم های خانواده از برخی حال عين در

 را نظر مورد ديه بتوانند که نيستند شرايطی در مذکور نوجوانان خانواده خبری، منبع اين گزارش به

 .کنند پرداخت
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 کشورهای«: است آمده آن 37 ماده در که باشد می کودک حقوق المللی بين ميثاق کننده امضا ايران

 زير اشخاص آه جرمهايی مورد در نبايد ابد، حبس يا مرگ مجازات آه آرد خواهند تضمين عضو

 ».گردد اعمال شوند می مرتكب سال 18

 عی،شجا بهنود اعدام، حکم محکوميت جهانی روز از پس روز يک دقيقا هفته، همين يکشنبه

 .شد اعدام اوين زندان در نيز، بود شده قتل مرتکب سالگی 17 سن در که نوجوانی

  .باشد می دارا را جهان در کودکان اعدام اول رتبه و ها انسان اعدام دوم مقام ايران
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هيچ شماره حسابی در خارج برای دريافت کمک به صفر انگوتی 

  نداريم

 
  

 با رابطه در سال، 18 زير قتل به متهمين از ديگری تعداد و انگوتی صفر وکيل ايی،مصطف محمد

 و گفت در افراد اين آزادی برای مردمی های کمک آوری جمع جهت شده اعالم های حساب شماره

  :کرد عنوان هرانا با گو

 نزد رضايت کسب برای حاضر حال در و دارم عهده به من که هايی پرونده خصوص در ببينيد

 چنانی آن مالی بضاعت من موکلين های خانواده از رويم،برخی می مقتولين های خانواده برخی

 سوء که برم نمی کسی از خاصی اسم من. کنند پرداخت را دم اوليای درخواستی مبلغ بتوانند تا ندارند

 کمک نيازمند تعدادی هستم، دار عهده من که هايی پرونده زياد تعداد به توجه با ولی نشود، تفاهم

 از خارج در چه و ايران داخل در چه ام، نکرده اعالم را حسابی شماره هيچ حال به تا من. هستند

 ديگران تا کند اعالم را بنده حساب شماره عمومی صورت به که نخواستم هم کسی از و کشور،

  .کنند پرداخت کمک جهت وجهی بتوانند

 و افراد اين برای مبالغی آوری جمع حال در کشور از خارج در زيادی افراد که ام شنيده وجود اين با

 و نکند پرداخت ها حساب اين به مبلغی کسی که کنم می اعالم من هستند، انگوتی صفر خصوص به

 در خواهد می که کسی هر و ايم، نکرده باز امر اين جهت ايران از خارج در امروز تا حسابی هيچ ما
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 را وجهی ديگر افراد به و کنم راهنمايی را ايشان من تا بگيرد تماس نم با مستقيم کند کمک زمينه اين

  .نکنند پرداخت

 های حساب شماره سقم و صحت با رابطه در استعالم و ايميل زيادی بسيار تعداد است ذکر به الزم

 به توجه با که ايم، کرده دريافت مردمی های کمک آوری جمع جهت کشور از خارج در شده عنوان

  .اند کرده تکذيب را ايران از خارج در حساب شماره هرگونه مصطفايی آقای گو، و تگف اين

  

  

  

  

  ها اعدام و انتخابات معترضين برای اعدام احکام درباره اطالعيه

 درباره ايران در بشر حقوق از دفاع وجامعه بشر حقوق های جامعه المللی بين فدراسيون اطالعيه

   شجاعی بهنود اعدام و باتانتخا معترضين برای اعدام احکام

 با ارتباط و جمهوری رياست انتخابات از پس آميز اعتراض تظاهرات در شرکت اتهام به تن سه

   .شدند محکوم مرگ به غيرقانونی مخالف های گروه

 بی ديگر بار اسالمی جمهوری دولت ،)اکتبر ١٠( اعدام با مبارزه جهانی روز از قبل روز دو

 دشمنی همچنين و اعدام مجازات زمينه در بشر حقوق المللی بين موازين به نسبت را خود اعتنايی

 بهنود اعدام. داد نشان گردهمايی آزادی و بيان آزادی آميز، مسالمت اعتراض حق با را خويش

 المللی بين مجامع های نگرانی بر نيز، بود شده مرگ به محکوم قتل اتهام به که نوجوانی شجاعی،

  .ستا افزوده بشر حقوق

 صد زمره در وی. شد صادر زمانی علی محمدرضا درباره ٢٠٠٩ اکتبر ٨ روز اعدام حکم نخستين

 به راجع های اعتراض با ارتباط در تهران انقالب دادگاه جمعی دسته های محاکمه در که بود متهمی

 در عضويت به متهم زمانی علی. شدند داده شرکت ژوئن ١٢ جمهوری رياست انتخابات نتايج

  .بود شده نيز رژيم مخالف های گروه از يکی ،"ايران پادشاهی نجمنا"

 اتهام به ،."پ.الف: "شدند محکوم مرگ به نيز شده ذکر آنان نام اول حرف تنها که ديگر متهم دو

 بشيری. خلق مجاهدين يا منافقين، با ارتباط اتهام به." ع.ن" و" ايران پادشاهی انجمن" در عضويت

 قطعی صادره احکام که گفت ها محکوميت اين اعالم از پس دادگستری، مومیع روابط مدير راد،

  .باشند می کشور عالی ديوان در نظر تجديد قابل و نيستند
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 موثق منابع به بنا که نشده اثبات تنها نه انتخابات از پس آميز مسالمت تظاهرات در تن سه اين شرکت

  .گردد برمی ژوئن ١٢ انتخابات از پيش به آنان دستگيری

 رييس و (FIDH) بشر حقوق های جامعه المللی بين فدراسيون رييس نايب الهيجی، عبدالکريم

 و ظالمانه احکام اين: "داشت اظهار رابطه اين در (LDDHI) ايران در بشر حقوق از دفاع جامعه

 بات،اث فرض به آنان جرم تنها. اند نشده جرمی هيچ مرتکب که شده صادر افرادی درباره آور شرم

: افزايد می ادامه در او." است بوده آميز مسالمت های گردهمايی در شرکت حق و بيان آزادی اعمال

 چالش به را حکومت که است مردمی اعتراض صدای کردن خاموش برای سنگين احکام اين صدور"

  ".اند کشيده

: داشت اظهار مورد اين در بشر، حقوق های جامعه المللی بين فدراسيون رييس بلحسن، سوهاير خانم

 مهر کشور در مستقل صداهای همه بر که است اسالمی جمهوری دولتمردان سياست از بخشی اين"

 کانون جمله از بشر، حقوق غيردولتی های سازمان خودسرانه و غيرقانونی پلمب. زنند می خاموشی

 همه گذشته، ماه دو طی زندانيان حقوق از دفاع سازمان و ،٢٠٠٨ دسامبر در بشر حقوق مدافعان

  ".هستند سرکوب استراتژی اين از بارزی های نمونه

==============  

  انتخابات حوادث متهم سه اعدام حکم در بازنگری خواستار ملل سازمان

 صادر اعدام حکم خواست ايران های دادگاه از شنبه سه روز ملل سازمان بشر حقوق عالی کميسر

  .دهند قرار بازنگری مورد را کشور اين انتخابات از پس ثحواد با ارتباط در نفر سه برای شده

 های محاکمه برگزاری نحوه مورد در جدی های نگرانی همچنين: "گفت ای بيانيه در پيالی ناوی

 تر عالی های دادگاه در ها قضاوت اين که اميدوارم من و دارد، وجود) ايران در( مخالف فعاالن اخير

  ".ردگي قرار بازنگری مورد دقت با

 اعمال است، آن امضاکنندگان از ايران که المللی بين قوانين براساس که کرد اشاره پيالی خانم

  .کند می پيدا مصداق عادالنه های محاکمه از پس و جدی جرايم وقوع شرط به تنها اعدام مجازات

 بين پيمان" مغاير شود نمی افراد مرگ به منجر که جرايمی برای اعدام مجازات اعمال" که گفت او

 تاکيد اعدام مجازات هرگونه با خود اصولی مخالفت بر همچنين او. است سياسی و مدنی حقوق المللی

 که گفت ايسنا، ايران، دانشجويان های خبرگزاری به شنبه روز تهران استان دادگستری مقام يک.کرد

  .اند شده محکوم اعدام به انتخابات از پس حوادث متهمان از تن سه

 اتهام. کرد اعالم را" ع.ن" و" پ.الف" ،"ز.م" شامل محکومان مخفف نام تنها راد بشيری دزاه اما

 اعالم خلق مجاهدين سازمان با ارتباط سوم نفر اتهام و ايران پادشاهی انجمن با ارتباط اول متهم دو

  .است شده



 انتخابات، کودتا و کودک

  

220 

 

   

 محمد" نام به شخصی برای اعدام حکم صدور از هايی گزارش خبر اين اعالم از پيش روزهای در

 تاييد ايرانی های مقام اما بود شده منتشر ايران پادشاهی انجمن با ارتباط اتهام به" زمانی علی رضا

  .نه يا است" ز.م" همان شخص اين يا که اند نکرده

 رای گسترده تظاهرات به خرداد 22 جمهوری رياست انتخابات در نژاد احمدی محمود پيروزی اعالم

 تحت و شدند بازداشت نفر صدها آن طی که زد دامن دانستند می تقلب به آميخته ار نتايج که دهندگانی

 جا به زخمی و کشته ها ده همچنين معترضان با امنيتی نيروهای برخورد. گرفتند قرار محاکمه

  .گذشت

 کشورهای از گرفتن خط به را معترضان و اند کرده رد را انتخابات در تقلب اتهام ايرانی های مقام

  .اند کرده متهم اسالمی جمهوری نظام براندازی يا تضعيف برای تالش و یغرب

  شجاعی بهنود

 سالگی 17 در که يکشنبه روز در شجاعی بهنود اعدام حکم اجرای از که گفت همچنين پيالی خانم

  .است شده" مايوس عميقا" بود شده قتل مرتکب

 اعدام به دادن پايان برای هايش شيوه و نينقوا ايران که زمانی تا دهد می نشان اعدام اين: "گفت او

 سنی گروه اين جان از گذشت برای تضمينی هيچ نداده، تغيير را نوجوانی زمان در جرم مرتکبان

  ".داشت نخواهد وجود

 نزاع يک جريان در ساله 17 جوان نصراللهی احسان قتل جرم به يکشنبه روز صبح شجاعی بهنود

  .داشت سال 17 جرم ارتکاب زمان در او. شد اعدام تهران در 1384 سال در خيابانی

 بيانيه صدور با نيز ملل سازمان بشر حقوق کارشناس يک فرانسه خبرگزاری گزارش به همزمان

  .کرد تقبيح را شجاعی اعدام ای جداگانه

 يا صحرايی فراقانونی، های اعدام به مربوط امور در ملل سازمان ويژه گزارشگر آلستون فيليپ

 از که است نوجوانان برای عدالت اساسی اصول ناقض نوجوانان اعدام مجازات: "نوشت هیدلبخوا

  ".است شده پذيرفته ايران جمله از کشورها کليه سوی

 در ايران دولت که گفت او. است نگاشته ايران دولت به نامه سه ارتباط اين در که گفت آلستون آقای

 پرداختن برای شجاعی خانواده کردن راضی برای ار خود" تالش حداکثر" که داشته اظهار پاسخ

  .بندد می کار به اعدام حکم لغو برای" ديه"

 در شده شناخته مجرم کودک خانواده ميان ميانجيگری برای ها تالش گونه اين از هرچند: "افزود او

 ايران عهداتت کردن برآورده برای وجه هيچ به اقدامات اين اما شود، می استقبال مقتول خانواده و قتل

  ."نيست کافی المللی قوانينبين براساس
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   گزارشی از مراسم ختم بهنود شجاعی

  ... گزارشی از مراسم ختم بهنود/ و سه روز از اعدام بهنود شجاعی گذشت

هايی دردمند و  بعدازظهر است، مسجد النبی، روبروی کوی دانشگاه تهران، پذيرای چهره 4ساعت 

اند تا  دار آمده هايی غصه و مردانی که برای سومين روز درگذشت بهنود شجاعی با قلب زنان. آشناست

  .با حضورشان،هم مايه تسلی خانواده بهنود باشند و هم اعتراضی به حکم غيرانسانی اعدام
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مخالفت با مجازات اعدام برای کودکان، وجه تشابه همه کسانی است که امروز در مسجد النبی جمع 

هايی که به  برای تمام سال. ريزند های کودکی بهنود که در زندان گذشت، اشک می اند و برای سال شده

گذرد و برای آن لحظه آخر که  اميد آزادی در زندان برای بهنود و ديگرانی چون او گذشت و می

د و او بهنود با هزار اميد و آرزو، باالی صندلی رفت تا شايد مادر احسان، بر خطای او چشم بپوش

نتوانست ببخشد و با دستانش آخرين حلقه اتصال ميان بهنود و زندگی را از بين برد، . نتوانست ببخشد

اش خوابيده است،  هايی را که با ياد احسان کشته شده گونه بتواند تمام شب صندلی را کشيد، تا شايد اين

 . شايد آرام گيرد. فراموش کند

وق کودک، قرار بود امروز، حضور در مراسم ختم بهنود بنا به فراخوان جمعی از فعاالن حق

  . ای باشد بر اعتراض به اعدام کودکان شجاعی، نشانه
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وحشيانه ترين = اعدام کودکان" ،"اعدام کودکان را متوقف کنيد" زنان و مردان با کاغذ نوشته های 

اند و به خانواده          ور يافتهدر مراسم حض.. و " ايران، رکوردار اعدام کودکان در دنيا" ، "جنايت بشری

  . گويند بهنود شجاعی تسليت می

الهی :" زند زنی فرياد می. سازد هايی زنی، اشک را از چشمان تمام حاضران جاری می صدای شيون

  . کند صدای هق هق گريه است که فضا را پر می"ٰ . بميرم که تمام جوونيتو تو زندان بودی

مجلس ختم اما به آرامی . امنيتی در اطراف مسجد، محسوس استحضور نيروهای لباس شخصی و 

صبح امروز از سوی اداره آگاهی "گويد که  پدر بهنود شجاعی می. شود و بدون هيچ صحبتی تمام می

اند که مجلس را در نهايت آرامش و بدون سخن  ای آمده اند و وی را تهديد کرده و قاضی کوه کمره

خواهد که از پخش کاغذنوشته های خود خودداری  او از حاضران می ."آميزی، برگزار کند اعتراض

  . کنند

  . کنند های خود در برابر درب ورودی مسجد اجتماع می معترضان به حکم اعدام، با کاغذ نوشته

  . روند تا رهگذران را از علت اجتماع خود با خبر کنند آنان به سمت خيابان می برخی از

مادر . اند ترابی، ديگر نوجوان محکوم به اعدام هم حضور يافته علی مهيندر اين مجلس، پدر و مادر 

اما به ما . شود گويد که دادگاه علی دو هفته ديگر برگزار می ريزد می علی درحالی که اشک می

ترابی که در دادگاه اوليه به اعدام محکوم شده  پرونده علی مهين. اند که حکم از قبل مشخص است گفته

  . تراض وکيل، قرار است مجددا مورد رسيدگی قرار گيرداست، با اع

و پايان مراسم، همانند هميشه با حضور نيروهای لباس شخصی و نيروی انتظامی همراه است که از .

  .! خواهند محل را ترک نمايند حاضران می

د سالگی فر 17و اين گونه، سومين روز از اعدام بهنود شجاعی، نوجوانی که متهم بود در سن 

شايد مرگ بهنود و اعتراض فعاالن مدنی به . ديگری به نام احسان را به قتل رسانده است، سپری شد

  . اجرای حکم اعدام کودکان، موجب شود تا ديگر کودکان زير حکم اعدام از طناب دار رهايی يابند

نجات  شايد بهنود با مرگش بتواند، نوجوانان ديگری چون خود را از وحشت آخرين شب انفرادی

  .. شايد.. دهد
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   ميليون نفر در کشور محروم از تحصيل هستند 3

  

 
  تصويرفرزاد کمانگر آموزگاری که بيگناه همچنان درزندان بسر ميبرد همراه دانش آموزانش

ميليون نفر در کشور محروم از تحصيل هستند  3حدود: رئيس موسسه آموزش از راه دور کشور گفت

  .!!!!ميليون نفر کاهش مي دهيم 2آنها را به که تا پايان امسال

محمداحسان تقي زاده در حاشيه سفر خود به گيالن در گفتگو با خبرنگار فارس در رشت مهم ترين 

علت محروميت از تحصيل اين افراد را عوامل خانوادگي، اقتصادي، مشکالت جسمي، محبوس شدن 

رئيس موسسه آموزش از راه . عنوان کرد.. .سرپرست خانواده در زندان، مشکالت کسب معيشتي و 

دور کشور، رغبت نداشتن به شيوه هاي آموزش سنتي را يکي ديگر از داليل محروميت از تحصيل 

بيشترين محروميت از تحصيل در مناطق محروم و روستايي هستند و در : وي ادامه داد. برشمرد

نگي تعداد بازمانده از تحصيل بسيار کم استان هايي نظير تهران و گيالن به دليل موفقيت هاي فره

  .است
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  طرح انضباط اجتماعی در مدارس! گشت ارشاد به مدرسه می رود 

  
 به گزارش خبر آنالين، پليس يکی از قشرهايی بوده که ازچهارسال پيش تاکنون حضورش در سطح

  . های شهرها، بيش از پيش به چشم خورده است خيابان

های گوناگونی مانند امنيت اجتماعی، انضباط اجتماعی، طرح امنيت اجتماعی ويژه  اجرا کردن طرح

ها بوده که اجرا کردنشان الجرم حضور تعداد زيادی از  تعدادی از اين طرح. . . اراذل و اوباش و

بته افزايش اين تعداد در اين چهار سال، انتقادات زيادی را که مبتنی افراد پليس را خواستار بود که ال

بر پليسی کردن فضای جامعه بود، برانگيخت؛ حضوری که هرچند در بيشتر کشورهای جهان تجربه 

های اين کشورها برای همراه بودن آرامش با برخوردهايی که  شود، ولی شايد به خاطر برنامه می

کند و آموزش ديدن افراد پليس، انتقادات کمتری به اين افراد و در اين  پليس با افراد جامعه می

  .شود کشورها می

پس از اجرای پر چون و چرای طرح امنيت اجتماعی و انضباط اجتماعی که حاال بعد از گذشتن سه 

مقدم از  ها، تعدادی از دست اندرکارانش از جمله سردار احمدی سال از اجرايی شدنش در خيابان

طرح انضباط «هاست که قرار است  آورند، اين بار نوبت مدرسه ق نبودنش سخن به زبان میموف

  .در آن اجرا شود» اجتماعی
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ها است که قرار است در فضای فيزيکی  ها و تعداد آن اش پليس طرحی که اين بار هم رکن اصلی

ها، به  ی اطراف آنها حضور داشته باشند و عالوه بر کنترل فضا های اطراف آن مدارس و خيابان

  .آموزان معتاد بپردازند شناسايی دانش

اش از سوی  های مداربسته در مدارس که پس از تأييد رسمی بنابراين پس از طرح نصب دوربين

مسئوالن وزارت آموزش و پرورش و نيروی انتظامی، سر و صداهای زيادی به پا کرد، اين بار هم 

  .هايی مواجه شده است اين طرح با واکنش

آموزان و  های مکرر دانش زاده اجرا کردن اين طرح را به خاطر درخواست هرچند سردار رجب

» محمد فقيهی«های مختلف نيروی انتظامی ادعا کرده است، ولی  ها و جلسات زياد اداره اوليای آن

کند  یباشنيدن نام اين طرح تعجب م» خبر«وگويی کوتاه با  رئيس اداره اجتماعی پليس امنيت، در گفت

  ».خبرم به ناجا چنين دستورالعملی ابالغ نشده است و من کًال از اين طرح بی«: گويد و می

باره  دراين» خبر«وگو با  سخنگوی نيروی انتظامی تهران هم در گفت» مهدی احمدی«سرهنگ 

خصوص  ما طرح امنيت اجتماعی در اطراف مدارس، به«: گويد کند و می اطالعی می اظهار بی

ها وارد  خترانه و با حضور ملموس و غيرملموس پليس داريم، ولی قرار نيست که پليسمدارس د

رئيس کميسيون آموزش » علی عباسپور» «.خبرم مدارس شوند و از طرح انضباط اجتماعی بی

بايد ببينيم شيوه استقرار پليس در مدارس به چه صورت «: گويد می» خبر«مجلس هم در اين باره به 

  ».وع از اهميتی حياتی برخوردار استاست و اين موض
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   حضور مردم در مراسم خاکسپاری بهنود شجاعی در بهشت زهرا

به نقل از فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، مراسم خاک سپاری بهنود  و به گزارش هرانا

در اين مراسم تعداد . ادامه داشت 12:30صبح آغاز شده بود تا ساعت  10:00شجاعی که از ساعت 

تعداد کسانی که در اين مراسم حضور . زيادی از خانواده ،بستگان ،دوستان و مردم شرکت داشتند

  مراسم با حزن و اندوه فراوان همراه بود. نفر تخمين زده می شد 200داشتند بيش از 

خود را با  تعداد از فعالين حقوق کودک و حقوق بشر با در دست داشتند دست نوشته های مخالفت

  .اعدام و بخصوص اعدام کودکان ابراز می داشتند

  

 

   نوجوان در معرض اعدام 130

سه . سال را اعدام کرده است 18تاکنون بزهکاران زير  2008ايران تنها کشور دنياست که از سال 

محمد رضا حدادی، صفر انگوتی، و امير : نوجوان در روزهای آتی قرار است که اعدام شوند

مهر ماه بدار  29بنابر گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، صفر انگوتی در سحرگاه . یامراله

مهرماه ايران بهنود شجاعی نوجوان محکوم را اعدام کرد که سومين مورد  20در. آويخته خواهد شد

  .بود 2009چنين اعدامها در سال 

ونی، خودسرانه و صحرائی، مهرماه، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد اعدامهای فراقان 21در 

به ادامه اعدام نوجوانان در ايران بر اين نکته تکيه کرد که حد اقل  فيليپ آلستون، با اعتراض شديد

بنابر گزارشات موثق رسيده به کمپين، قوه قضائيه برای . نوجوان در معرض اعدام ميباشند 130

  .اجرای سريع اکثر اين احکام عمل ميکند

در قبال اين موج اعدامها جامعه جهانی نبايد سکوت :"کمپين در اين مورد گفت هادی قائمی سخنگوی

کودکان و نوجوانان از آسيب پذير ترين افراد جامعه هستند و اکثر اين نوجوانان محکوم يا . کند
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. مجبور به پذيرش جرم يا از لحاظ روانی بيمارجدی بوده و به دادگاه های عادالنه دسترسی نداشته اند

. ن تنها کشور دنياست که قوانين بين المللی را در اين زمينه بطور مستمر زير پامی گذاردايرا

آنها بايد . نبايستی تعهدات بين المللی ايران را فقط محدود به مسئله هسته ای کند“ P5+1”مجموعه 

عه بين المللی قويا خواستار پايان اعدام کودکان و نوجوانان باشند و تائيد کنند که روابط عادی با جام

  ."مستلزم لغو اين مجازات وحشيانه ميباشد

بنابر قوانين بين المللی، از جمله ميثاق نامه حقوق کودک که ايران متعهد به آن است، مجازات اعدام 

مرتکب جرم ميشوند نمی بايستی تحت هيچ شرايطی اعمال شود و  18برای کسانی که در زير سن 

  .شوند کال اينگونه اعدامها بايد لغو

  محمدرضا حدادی، صفر انگوتی و امير امرالهی: نوجوانان محکوم به اعدام

  http://iranbbb.org/52433.htmالوقوع سه نوجوان در لينک زير      اعدام قريب
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   کامًال غير انسانی است اعدام نو جوانان تحت هر شرايطی عملی

و کنوانسيون های ) نخستين کنگره جهاني الغاي مجازات اعدام( با استناد به فراخوان استراسبورگ

  .زير خواهان حذف قانون صدور حکم اعدام می باشيم

  1990دوم سپتامبر  49کنوانسيون حقوق کودک قدرت اجرايی کنوانسيون، طبق ماده 

  )مين قانوني در اجراي مجازاتممنوعيت شکنجه، تض( 37ماده 

  :حکومت ها تضمين مي کنند که

اجراي . هيچ کودکي مورد شکنجه قرار نگيرد و رفتار غير انساني و توهين آميز با او نشود) الف

  .مجازات اعدام و حبس هاي طوالني مدت براي کودکان تا قبل از پايان سن هجده سالگي ممنوع است

حکم زنداني . ني و بر پايه ي تصميم هاي شخصي، ممنوع استتوقيف و حبس هاي غير قانو) ب

شدن براي کودکان مطابق قانوني و بعنوان آخرين امکان و آنهم براي مدتي بسيار کوتاه، صادر مي 

  .شود

  1966دسامبر  26کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی سازمان ملل متحد مصوبه 

  ماده ششم

هيچکس را . اين حق بايد بوسيله قانون محافظت گردد. دگی داردهر انسانی بطور ذاتی حق زن - 1

  .نميتوان بطور دلخواه و خودسرانه از حق زندگی محروم نمود

نيز (سال مرتکب شده اند صادر شود و  18حکم مجازات مرگ نبايد برای جرمهائی که افراد زير  - 5

  .نبايد در مورد زنان باردار اجرا گردد) اين حکم

خير باز هم شاهد صدور و اجراي احكام اعدام نوجوانان هستيم، بنحويکه اعدام چهار در روزهاي ا

نفر به نامهای بهنود شجاعی، صفر انگوتی، محمد رضا حدادی و امير امرالهی و تجديد نظر براي 

صدور حكم اعدام براي سه نفر و انتظارعده ای ديگر از نوجوانان در ليست اعدام حاآي از موج 

  .اجراي اين حكم قرون وسطايي ميباشد جديد براي

لذا آميته کودک و نوجوان آانون دفاع از حقوق بشر در ايران وظيفه خود ميداند ضمن محكوم آردن 

صدور و اجراي اين حكم ضد انساني برای نوجوانان، توجه افكار عمومي را به اين موضوع جلب 

بشري و بين المللي را در اين زمينه طلب نموده و خواهان توقف آن بوده و تالش سازمانهاي حقوق 

  .مي آند

  کميته کودک و نوجوان/ کانون دفاع از حقوق بشر در ايران 
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  ...صفر انگوتی نو جوان محکوم به اعدام هم به قرنطينه رفت و فردا 

  
 :فايی وکيل دادگستری و فعال حقوق بشرمحمد مصط

سالگی مرتکب جرم شده بود صبح امروز به قرنطينه زندان  17صفر انگوتی نوجوانی که در سن 

و از خدای خود بخواهد . اوين اعزام شد تا در تنهايی خود تا صبح فردا هزار بار به دار آويخته شود

طول سی سال گذشته هيچ محکوم به اعدامی بهنود فرياد دادخواهی داشت که در . که نجاتش دهد

اعدام او چنان دل انسان را به درد می آورد که گمان نمودم ديگر نخواهيم و نتوانيم کودکان را . نداشت

مدتهاست سعی کردم به انحاء مختلف جلوی اجرای حکم صفر را بگيرم ولی مثل اينکه با . اعدام کنيم

  .چيز تغيير کرده است رفتن آقای شاهرودی از قوه قضاييه همه

آقای جمشيدی را يکی از مدافعين حقوق بشر می دانم که سعی و تالش بسياری در راستای پيش گيری 

او وقتی متوجه می شد که نوجوانی در آستانه اعدام قرار دارد يا . از اعدام اطفال و سنگسار می کرد
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تور توقف اجرای حکم را می فردی قرار است سنگسار شود به نزد آقای شاهرودی می رفت و دس

 .ای کاش اين مرد رئيس قوه قضاييه می شد. جايش را واقعا خالی می بينم. گرفت

به هر حال امروز آقای الريجانی رئيس شده است و تاکنون نديده ام کوچکترين قدمی در راستای حفظ 

ولی به . فاوت استسخنان ايشان در چند روز گذشته با عملکرد ايشان بسيار مت. حقوق بشر بردارد

 ....بگذريم . هر حال نگرانم از آينده و اميدوارم وضع بدتر اين نشود

. تا االن هيچ دستوری برای توقف حکم صفر صادر نشده و قرار است فردا صبح به زندان اوين روم

 .... در چند ماه گذشته تالشهای بسياری شد تا اولياءدم رضايت دهند و فردا 

 .رنوشت بهنود را نداشته باشداميدوارم صفر هم س

اميدوارم و از خدا می خواهم که ياری کند . گمان می کنم صفر فردا اعدام نشود و به جامه بازگردد

 .همه کودکان را 

دوستان بسياری اعالم کردند که فردا به زندان اوين خواهند آمد تا بلکه بتوانند در آخرين لحظات 

   .مه آنها سپاسگذارم و اميدوارم حضورشان نتيجه بخش باشداز ه. رضايت اولياءدم را جلب کنند
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  آخرين نامه منتشر نشده بهنود شجاعی نوجوانی که اعدام شد

 :محمد مصطفايی وکيل دادگستری و فعال حقوق بشر

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  با بلبـــــــل استماه فروردين و هنــگام گل است              موسم ديدار گل 

  دوستان شادی کنان در انجمن                                            مانده ام من دور از اين باغ و چمن

هميشه بهار برايم با خاطراتی خوب آغاز می شد اما اين بار شکل بهار خزانی بوده برايم ديگر بهار 

به همه چيز ) صبح آخر زندگيم بود(تظار صبح، که آن شب که به ان. نبود بهار من در حال خزان بود

 .فکر می کردم نمی دانيد؟ که چه بر من گذشت و چه تا صبح کشيدم

  من در اين کنج قفس جا مانده ام                                                  ای خدا تنهای تنها مانده ام

  ناتوانـــــــــم، ناتوانم، ناتوان                                   نيست ديگر در تنــــــم تاب و توان             

اينها مواردی بود که از روح و روانم می گذشت ، يعنی ناتوانی ام را می ديدم، ديگر از حس کردن 

در هاله ای از غم گوشه آن گوشه از دنيا، من بودم و خدای خود، ناتوانی مرا در آغوش . گذشته بود

از آن . بخواب؛ که همه چيز به آخر رسيده. د و برايم با صدای سردش آوای الاليی می خواندگرفته بو

  .يعنی زمستان با آن همه سرديش از آن لحظات گرمتر و بهتر بود. لحظه سردتر ديگر نبود

  دعا در من نماندديگرم تاب و تــــــــــوان در تن نماند                                         قـــدرت ذکر و 

  پس تو خود ای خالق عرض و سما                                        هم دعا کن هم دوا کن درد ما

  ....)يا من اسمه دواء( به او که در آن لحظه کنارم بود گفتم، تو که خود می دانی پس خود دوا کن 

 ..ستمو آن لحظه به اين انديشيدم که فردا چه خواهد شد از او خوا

  زين مصيبتهای بی حد و شمار                                              حال ما را وارهـــان ای کرد گار
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  دستــــــــها بر خوان انعامت دراز                                             چشمها بر چشمه فيض تو باز

 :است، دوباره گفتمو می دانستم که او برايم هرچه بخواهد آن بهتر 

  کن دعای بی پناهان مستجاب                                             با عطای خويش ما را ده جواب

  زين پريشـــان حالی  و درماندگی                                              خلق را آســــوده کن در زندگی

 :ت، از خدای خود خواستمبه ياد فردا افتادم که چگونه خواهد گذش

  شاد گردد تا که دلهای غمين                                                      رحمتی يا رحمت للعالمين

  خاطر غم ديدگان را شاد کن                                                           جمله را از ديد غم آزاد کن

خدايا (ا هر سايه يک پتک بر سر من، لحظه در حال سپری شدن است، شب در حال گذشتن بود ام

دوباره با خود مرور کردم، آنها که خود همه چيز را می ) هيچ کس کاری نمی تواند بکند، مگر تو

دانند و حقشان است که قصاص کنند، از خدای خواستم که يک بار ديگر فرصتی بدهد اما با خود گفتم 

يعنی می ( دوباره گفتم ) است در فرصت بعدی اتفاقی بيفتد بگذار کار تمام شودکه چه کنم مگر قرار (

خيلی سخت می گذشت، اينها چيزی نيست که ) شود که فرصتی هر چند کوتاه پيش بيايد؟ شايد بشود

بتوان بيان کرد اما از يک طرف اين حق آنان است که قصاص کنند؛ کتاب و دين شريعت به آنان 

آيا يک اشتباه هرچند بزرگ باشد . يز خطا کرده ام ولی زندگی و جوانی حق من استاجازه داده من ن

قابل بخشش نيست؟ آيا نمی توان با خداوند که گفته اگر ببخشيد برای شما بهتر است، در اين زمينه 

 وارد معامله شد؟

ماز بود و بعد نمازم را خواندم آن در نظرم آخرين ن! » بهبود شجاعی آماده شود برای اجرای حکم« 

بايد حرکت می کردم صدای زنجيرها می آمد، قرار بود با دسته بسته جان دهم چقدر سخت است 

 .مامور آمد و مرا آماده حرکت به سمت آخر زندگيم کرد. حکم، حکم خداوند و بايد اجرا شود

 .اده کرده اندصدای گامها را می شنيدم وارد محوطه شدم يکی از آن طنابها را برای من آم... برويم

محوطه شلوغ، هر کس در جايی و من را به سمت محل اجرای حکم راهنمايی می کردند آن صبح 

 .آخر من بود ديگر قرار بود بعد از آن را نبينم

  »به شما يک ماه فرصت داده شد تا رضايت ولی دم را بگيريد، او را بر گردانيد: بهنود شجاعی« 

نمی دانستم از آن » تو برادرم را کشتی« : رادر داغ دارش گفت يک لحظه خانواده شاکی را ديدم ب

خوشحاليم کمتر از دقيقه ای طول نکشيد آنان می خواستند . خبر خوشحال باشم يا از اين جمله ناراحت

اما به هر حال من يک ماه ديگر فرصت داشتم زنده بمانم . حق برادر جوانشان را بگيرند و حق داشتند

 :چه کنم خدای من. آن خانواده داغدار را درد آورداما اين مطلب دل 
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  ای خدا ای راز دار بندگان شرمگينت                         ای توانايی که بر جان و جهان فرمانروايی

  ای خدا ای همنوای ناله پروردگانـــت                             زين جهان تنها تو با سوز دل من آشنايی

 . دل خسته و رنجور شده بودند غصه ام بيشتر شد غم سراپای وجودم را فرا گرفت از اينکه آنان

يخواستم فرياد بکشم که ديگر توان زنده بودن را ندارم، ديگر اين شکل زندگی برايم سخت است هر م

  .لحظه برايم لحظه مرگ است و هر دقيقه برايم عذاب آور، به که بگويم که خالصم کنيد

س شده بود، تشنه بودم اما آب شفايش نبود، خسته شده بودم اما نمی توانستم صدايم در درون حب

استراحت کنم، می خواستم بخوابم اما چشمانم اجازه نمی داد، می خواستم گريه کنم اما اشکی نداشتم، 

دوباره بايد آن همه عذاب را . به که بگويم نمی خواهم اينجای دنيا را. دوباره آن سلول تنگ و کوچک

اين لطف پروردگار هم به تو و هم به خانواده مقتول است شايد خداوند « : کسی می گفت. مل کنمتح

با اين ندا تسکين » آنان را نيز بيازمايد تو چه ميدانی، مگر خود نگفته که من بهتر بر احوال شما آگاهم

که . حال آزمايش انديافتم که آری خداوند بهتر می داند، شايد به اين وسيله آنان نيز مانند من در 

يک ماه سخت و طاقت فرسا گذشت . چگونه از حق خود بگذرند و زندگی جوانی را به او بر گردانند

يک عده در جشن و شادمانی، يک عده در راه مسافرت به هرجايی که می خواستند، من نيز درگير با 

ن از رضايت صحبتی شده آخرين روزهای زندگی ام، هر روز منتظر بودم خبری بيايد که شايد در آ

  اما هيچ؟. باشد

اما اين بار سخت تر، چون . تا اينکه دوباره وقت آن شده که در اين غم خانه دنيا شبی را صبح کنم

احساس می کردم که موهايم . يک شب زودتر از دوستانم جدا شدم و نتوانستم با کسی خداحافظی کنم

  ...سپيد شده و درونم تهی، چشمانم پر از اشک و 

  اشک می غلطد به مژگانم ز شرم و روسياهی                     ای پناه بی پناهان مو سپيد و رو سياهم

  بر در بخشايشت اشک پشـــــــــيمانی فشانم                           تا بشويم شايد از اشک پشيمانی گناهم

گفتم ای کاش در اين زمان آخر با خدای خود می . آماده يک روز سخت و شب سياه ديگر شده بودم

با خود گفتم ای کاش دستان گرم . اما من از نعمت او برخوردار نبودم. يک لحظه مادرم کنارم بود

اشک چشمانم دلم را . پدرم روی شانه هايم بود اما به جای آن دست سنگين تقدير با من بازی می کرد

ت به سوی آخرين نقطه دنيا وای اين دوباره حرک. می شست و دلم چشمه ای شده بود برای اشکم

وقتی بيرون را نگاه می کردم همه جا سبز و خرم . سفينه مرا کجا می برد و چه قدر سرعت داشت

يعنی خدايا ( بود همه داشتند زندگی خودشان را می کردند کسی به من توجهی نمی کرد با خود گفتم 

  .بوددر ان لحظات چشمانم را خواب ر) می شود من را ببخشند

  ای بسا شب خواب نوشين گرم بيفتد به چشم خواب می بينم چو مرغی می پرد در آسمانها

  ـويت می پرد تا بی کرانهاين می ربايد روح من در جستجکر آلوده ام را خواب شيرپي
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يکبار که خداوند عمرم . خانواده مقتول با من چه خواهند کرد. آن شب نيز با تمام سختی هايش گذشت 

د کرد آيا آنان نيز مرا خواهند بخشيد؟ هيچ چيز غير ممکن نيست و همه چيز امکان دارد يعنی را تمدي

اين بار چه می شود می بخشند يا می کشند؟ اما بايد بگويم ای خانواده مقتول ای عزيزان عزيز از 

م که دست داده، من به عنوان قاتل فرزند شما از شما طلب عفو و بخشش می کنم و از شما می خواه

  ....مرا ببخشيد، آيا غير از اين است) بخشيدن برای شما بهتر است: ( مرا به آيه های قرآن که گفته

شما اکنون وقت داريد يک تحقيق کنيد و ببينيد، آنانکه بر امر قصاص تاکيد داشته اند بعد از اجرای 

که خوب و بد را از هم  حکم چه حالی پيدا کرده اند، اگر من در غفلت مرتکب آن عمل شدم و در سنی

تشخيص نمی دادم شما چه، شما فقط به خاطر انتقام می خواهيد اين کار را انجام بدهيد، که البته حقتان 

اگر قصاص من باعث راحتی شما و آرامش روح آن . است يعنی نمی توان يک لحظه تامل کرد

ازه داده شده تا بتوانم رضايت مرحوم می شود اشکالی ندارد و اگر شما از آن دو نوبت که به من اج

شما را جلب کنم ناراحت و خشمگين هستيد، آن موهبت خدا بود و من نيز به رضای او راضيم، اما به 

شما بگويم اگر مرا قصاص کنيد که حکم حدود الهی را درباره ام اجرا کرده ايد، جان جوانی را در 

شما بگويد که چرا اينکار را کرده ايد و هيچ  مقابل جان جوانتان گرفته ايد و هيچ کس نمی تواند به

اما اگر رضايت بدهيد . حساب و کتابی نمی ماند و به حقتان رسيده ايد و ديگر همه چيز تمام می شود

و از قصاص من در گذريد اوًال که خدا را خشنود کرده ايد و از خصلت بخشندگی برخوردار شده ايد 

. و وارد معامله با خداوند شده ايد که قطعًا در آن منفعت است و مرا تا آخر عمر غالم خود کرده ايد

اما لحظات سختی که برمن گذشت را به خاطر لحظات سختی که بر شما گذشت حاللتان می کنم من 

لحظه ای که بايد را . لحظاتی را برای شما شرح دادم که با ورق و قلم نمی توان آن را توصيف کرد

ی مهربان را می کشی که مرا ببخشد اما لحظاتی که شايد هيچ وقت جبران نمی دانی و فقط انتظار دست

  :بار الهی می دانی که با دل شکسته و ماالمال از درد اين حرفها را می گويم. نشود

  رو کجا آرم اگر از درگهــــت گويی جوابم                   با دلی شکسته رو به سوی تو کردم! مهربانا

  از کجا يابم خدايی گر به کويت ره نيابم                          ر تو می جويم پناهیبی کسم از سايه مه
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فشارها و محدوديتها عليه زندانيان سياسی زن و کودکان شيرخوار 

   زندانيان عادی

 
بنابه گزارشات رسيده از بند زنان زندان اوين ، فشارها و اذيت وآزاها و محدوديتها عليه زنان زندانی 

  .سياسی و عادی در بند زنان زندان اوين شدت يافته است

زنان و  در طی روزهای گذاشته فشارها و اذيت و آزارها و محدوديتها عليه زندانيان سياسی و عادی

از جمله فشارهايی که روی زندانيان .کودکان شيرخوار آنها در بند زنان زندان اوين شدت يافته است

قطع آب گرم که باعث شده بود زندانيان سياسی و عادی به . سياسی و عادی زنان روا داشته می شود
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ايط بخصوص برای بچه شر. مدت طوالنی قادر به استحمام نباشند اين مسئله چندين روز ادامه داشته 

. های شيرخوار و کودکان که نياز ضروری به آب گرم دارند و مادران آنها را سخت کرده بود 

همچنين محدود کردند آب گرم برای درست کردن شير برای بچه های شيرخوار و چای زندانيان 

خوار و سياسی و عادی به يک فالکس در طی روزکاهش يافته ،محيط غير بهداشتی کودکان شير

بخاطر فشارهای پايين .محدود کردن آب گرم بر آنها ،آنها را در معرض بيماريهای مختلف قرار داده

ناپذير عليه مادران کودکان شير خوار آنها از چند روز در اعتراض به کاهش دادن سهميه آب گرم از 

  .گرفتن آب گرم خوداری می کنند

ير قابل مصرف است و اکثر زنان زندانی از وضعيت غذائی بند زنان به لحاظ کمی و کيفی غ

قشرهای محروم و فقير جامعه می باشند و کسی آنها را به لحاظ مالی تامين نمی کند و ناچار هستند به 

غذاها دارای حداقل و يا فاقد مواد پروتئينی مانند گوشت قرمز ،سفيد و ماهی . اين شرايط تن در دهند

. يوه جات را ماهها است که از غذای زندانيان حذف کرده اندسبزيجات،م. است و اکثرا سويا است

آثار سوء تغذيه در چهرۀ زندانيان عيان است و بخصوص در چهرۀ کودکان زندانی نمايانتر است 

شاهد خشونتها و تحقيرها و . ،کودکان که بخاطر زندانی بودن مادرنشان بايد در کنار آنها باقی بمانند 

سط پاسداربندهای زن هستند و همچنين شاهد درگيريهای درون بند می ضرب وشتم مادران خود تو

  .باشند

فروشگاههای زندان که به منظور سودجوئی و اخاذی از زندانيان برپا شده و در دست عوامل زندان 

اجناس را چند برابر به زندانيان می فروشند و از آوردن کاالهای مورد نياز و به اندازه . می باشد

کمبود کاال در .کيلو ميوه می توانند بخرند  2هفته فقط  2ی می کنند و زندانيان هر کافی خودار

فروشگاه زندان باعث صف طوالنی در مقابل فروشگاه و گاها منجر به درگيری فيزيکی در بين 

  .زندانيان عادی می گردد

با بيسکويت و زندانيان سياسی بخاطر کيفيت بد غذا و غير قابل مصرف بودن آن ناچار هستند که 

اين از طرحهای سرکوبگرانه وزارت اطالعات و سازمان زندانها است که که . غيره به سر کنند

  .شرايط را هرچه بيشتر برای زندانيان سياسی سخت تر نمايد

ارتباط . تعداد زندانيان به حدی زياد است که در هر سلول چند برابر آن زندانی جای داده شده است 

دقيقه در روز بيشتر  5الی  3سياسی را تا حد زيادی محدود کرده اند و زندانيان سياسی تلفنی زندانيان 

آنها بايد مدتها منتظر مالقات حضوری باشند و مالقاتها بصورت کابينی . نمی توانند تماس بگيرند

وضعيت بهداشتی بند زنان اسف بار است و شپش و ساس فشار را بر زندانيان .صورت می گيرد

زندانيان سياسی از درمان . رده است و زندان را به اردوگاههای غير انسانی مبدل کرده اندمضاعف ک

  .جدی محروم هستند و ناراحتی های حاد آنها را با مسکن بصورت مقطعی درمان می کنند
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در حال حاضر تعداد از زنان زندانی سياسی در بند زنان بسر می برند که از جملۀ آنها ؛خانم نازيال 

،صديقه فالحت نژاد،شبنم مددزاده،مهسا نادری ،فاطمه ضيائی ،عاطفه نبوی و تعدادی ديگر می دشتی

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، اعمال فشارها و محدوديتهای غير انسانی و زن .باشند

ستيزانه عليه زندانی سياسی و عادی زنان را محکوم می کند و از کميسر عالی حقوق بشر سازمان 

ل و سازمانهای مدافع حقوق زنان خواستار اقدامات عملی و فوری برای پايان دادن به شرايط غير مل

  .انسانی عليه زندانيان سياسی زن در ايران است

  

  

  

  

  

فروش مدارس روستايی، و دانش آموزانی که در مدارس کپری درس 

   می خوانند

در مدارس کپری درس می خوانند  در حالی که هنوز در برخی از نقاط کشور دانش آموزان: مهر

  . خبرهايی از فروش برخی مدارس نوساز خالی از دانش آموز در برخی روستاها به گوش می رسد

اين . ادغام بسياری از مدارس در بخش يا مرکز روستا موجب تعطيلی مدارس نواحی ديگر شده است

ستفاده آموزشی در گوشه و کنار مدارس برای سالهای متمادی بدون هيچ گونه نگهداری و مراقبت و ا

ايران قرار گرفته اند تا اينکه دولت به رغم سرمايه گذاری در اين نواحی به فکر فروش مدارس برای 

  .تبديل به احسن کردن اموال و امالک خود شد

در  -به خصوص در مناطق مرکزی ايران -ساخت بی حد و حساب مدارس در برخی از روستاها 

ه هنوز برخی از دانش آموزان مناطق مرزی و محروم در مدارس کپری و حالی روی می دهد ک

  .نامناسب درس می خوانند و از کمبود وسايل آموزشی رنج می برند

مدارس آسارای چالوس کرج که . نمونه اين مدارس را پيش از اين خبرگزاری مهر معرفی کرده بود

وستاهای چالوس که به رغم سرمايه گذاری اکثرا به دليل نبود دانش آموز تعطيل شدند يا مدارس ر



 انتخابات، کودتا و کودک

  

239 

 

   

خيرين مدرسه ساز طی سالهای گذشته، اين روزها بدون هياهيوی دانش آموزان منتظر واگذاری به 

  .بخش های ديگر از جمله مسافرتخانه ها و هتل های جاده ای هستند

از دانش  ساخت بی حد و حساب مدارس در برخی از روستاها در حالی روی می دهد که هنوز برخی

آموزان مناطق مرزی و محروم در مدارس کپری و نامناسب درس می خوانند و از کمبود وسايل 

  .آموزشی رنج می برند

هيچ کس : فريدون واسعی مديرکل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش در اين باره به مهر گفت

دولت است و کسی حق فروش مدارس را به شکل خودسرانه ندارد چون فضای آموزشی متعلق به 

  ."نمی تواند امالک دولتی را بفروشد

سال گذشته ساخته شده يا با قيمتهای بسيار  8تا  6اما هم اکنون بسياری از مدارس روستايی که طی 

کمتر از قيمت تمام شده ساختمان و زمين به ساکنان محلی فروخته شده اند يا همچنان بدون حضور 

  .دانش آموز خاک می خورند
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   فراخوان استمداد برای نجات جان نوجوانان در معرض اعدام

محمد مصطفايی، وکيل برخی از نوجوانانی که در معرض خطر اعدام قرار دارند با اعالم يک 

شماره حساب و روايت اتفاقات پيرامون تجربه ی قبلی چنين کاری، اعالم کرده که اسامی افراد 

 . آوری پول، پس از گذشت خانواده ی مقتولين اعالم خواهد شد بخشيده شده پس از جمع

  فراخوان استمداد برای نجات جان نوجوانان در معرض اعدام 

چرا که اولياءدم مقتول در حضور تعدادی از . هرگز باور نمی کردم که بهنود شجاعی اعدام شود

. نمودند که خواهان ديه هستندهنرمندان، گذشت خود را اعالم کرده و در جلسه ای محرمانه اعالم 

چون خانواده بهنود فاقد بضاعت مالی بوده و توان پرداخت ديه را نداشتند چند نفر از هنرمندان 

  .مبادرت به افتتاح حسابی جهت جمع آوری ديه نمودند

پس از افتتاح حساب با فراخوانی عمومی به ذکر نام بهنود شجای پرداخته و در نشريات نيز متشر 

اولياءدم با شنيدن اين موضوع و اعالم نام بهنود شجاعی ناراحت شده و از گذشت خود عدول . گرديد

هر چند عدول آنها قابل پذيرش نبود ولی دادخواهيمان به هيچ جا نرسيد و بهنود در تاريخ . کردند

 . به پای چوبه دار رفته و اعدام شد 19/7/1388

سال مرتکب جرم شده بودند در انتظار  18کمتر از در حال حاضر چندين نفر از موکلينم که در 

اجرای حکم قصاص نفس هستند آنان نياز شديد به جمع آوری مبلغی به عنوان ديه دارند که با 

اما ذکر نام موکلينم به دليل ايجاد حساسيت برای . پرداخت ديه می توان از اولياءدم رضايت گرفت

  .آوری ديه و اخذ رضايت اعالم خواهد شد خانواده اولياءدم ممکن نبوده و پس از جمع

به همين منظور و اينکه در راستای اخذ رضايت از اولياءدم، نياز به وجوهی به صورت نقد است تا 

بتوان در لحظه گذشت از قصاص به اولياءدم پرداخت نمود ناچار شدم حسابی به همين منظور افتتاح 

سال  18دکان و نجات جان افرادی که در کمتر از نمايم تا صرفا صندوقی باشد برای حمايت از کو

  . مرتکب جرم شده اند

  .ناچار بودنم به اين علت است که هيچ انجمن يا نهادی که مورد اطمينانم باشد نيافتم
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وجوه اهدايی خود را به حساب سيبای بانک ملی ايران شعبه ميدان سيد جمال الدين اسدآبادی تحت 

  . و به ديگر دوستانتان اعالم کنيدواريز  0205327104006شماره 

اگر در خارج از کشور اقامت داريد می توانيد به صورت گروهی توسط يک شخص مورد اطمينان 

  .مبادرت به جمع آوری ديه کرده، و از طريق صرافيها به حساب فوق الذکر واريز کنيد

زودی سه يا چهار نفر  در صورتی که مبلغی حدود دويست ميليون تومان جمع آوری شود می توان به

بديهی . صميمانه از اطمينانی که به حقير می نماييد سپاسگذارم .از نوجوانان را از مرگ نجات داد

است مبالغ جمع آوری شده و مبالغ پرداختی به اولياءدم مقتولين در آخر هر ماه محاسبه و در وبالگ 

  .         خواهد رسيدمنتشر و به نظر گراميتان  www.mohegh.blogfa.comشخصی ام 

  با تشکر فراوان   محمد مصطفايی وکيل بسياری از نوجوانان در معرض اعدام

  09121212590دفتر حقوقی حاميان     5-88602503  

  

  

  

  

  

   وقايع اخيری ساله بازداشت 17ن ماه زندان برای يک نوجوا 4سال و  2

ماه حبس  4سال و  2ی اخير را به تحمل دادگاه انقالب يک نوجوان متهم به شرکت در اعتراضات مدن

  .تعزيری محکوم کرد

به گزارش هرانا به نقل از واحد زندانيان مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، روز جاری دادگاه 

ساله به اتهام  17نوجوان " حسام ترمسی"ماه حبس تعزيری  4سال و  2انقالب حکم به محکوميت 

  . تخابات دادشرکت در اعتراضات مدنی پس از ان

دادگاه انقالب ابالغ شد، نامبرده که فاقد وکيل مدافع است به اين  26اين حکم به آقای ترمسی در شعبه 

  .حکم اعتراض نموده است
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ی و ديگر جانباختگان توسط مردم آزاديخواه عگلباران مزار بهنود شجا

   ايران
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 103مهر در دومين هفته پس از اعدام بهنود، جوانان محل دفن او را در قطعه 30روز پنجشنبه 

بهنود جوانی که . بهشت زهرا پيدا آرده و شاخه هاى گل نثار آن آردند 14شماره  49رديف 

بهارازعمرش ميگذشت سبعانه اعدام 22مهردرحاليكه فقط 19روز , بزرگترين آرزويش آزادی بود 

  . بزرگترين آرزوي خود را به گوربرد شد و
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   شوند نام نمي آودك افغاني ثبت 10در هر مدرسه حداقل 

ن ايران از اعمال به گزارش هرانا به نقل از ايلنا ، يكي از اعضاي آميته هماهنگي شبكه ياري آودآا

خبر داد و تاآيد ) آه نام آن در خبرگزاري محفوظ است(عدالتي در يكي از مدارس شهر تهران  يك بي

بوده در آالس  20درپي آودك افغاني را آه معدلش  اي را سراغ داريم آه سه سال پي مدرسه: آرد

ير آن مدرسه اعالم آرده آه براي آالس اند و مد هاي باالتر انتقال نداده اند و به پايه سوم دبستان نشانده

نام نشده آنها  شود آه چرا فالن آودك ثبت چهارم دبستان ظرفيت ندارد، وقتي از مدارس سئوال مي

آنند آه ظرفيت نداريم در حالي آه آنها تنها ادعاي مالي ندارند و از آودآان پول طلب  اعالم مي

 .آنند مي

نام مراجعه  مشخصات آموزشي براي ثبت ه همراه با آارتمدارس از آودآان افغاني آ: او افزود

آنند اين در حالي است آه تمام اين آودآان توان مالي  هزار تومان پول تقاضا مي 100تا  70آنند  مي

  .شوند نام مي پرداخت اين مبلغ را نداشته و تنها آودآاني آه توان پرداخت دارند در مدارس ثبت
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نام شدن در مدارس وشروع تحصيل را  آودآان ديگر امكان ثبت: دعضو آميته فوق خاطر نشان آر

  .روند نداشته و به ناچار براي آار آردن به خيابان مي

آودك آالس  10به گفته اين عضو آميته هماهنگي شبكه ياري آودآان ايران حداقل در هر مدرسه 

  .اند نام نشده و غربالگري شده اولي افغاني به دليل نداشتن توان مالي ثبت

از دولت ايران : عضو آميته فوق به اعمال ساليق شخصي بر روي برخي قوانين اشاره و تاآيد آرد

دهند و  آنيم آه امسال آارت مشخصات آموزشي آودآان افغاني را به خود آنها تحويل مي تقدير مي

ت پدر ارائه ها تحت عنوان آار آورند چرا آه سال گذشته اين آارت آودك را به تنهايي به حساب مي

شد، اما چرا وقتي جامعه در حال  ها به آودآان و يا مادرانشان خودداري مي شد و از ارائه آارت مي

  آورند؟ اندازي آرده ومعضل پديد مي ارائه يك خدمت خوب به اين آودآان است، ساير مسئوالن سنگ

  .او در پايان خواستار پيگيري حقوق اين آودآان در حداقل زمان ممكن شد
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   افزايش تعداد کودکان بازمانده از تحصيل در ايران

ميليون کودک خارج از تحصيل خبر می دهد و  5/3، از 1385درحالی که گزارش سرشماری سال 

هزار کودک و  800نهضت سواد آموزی در آمار متناقض ديگری، از بازماندگی يک ميليون و 

گذشته مرتضی شکوهی معاون مديرکل دفتر خالقيت و ساله خبر می دهد، روز  16تا  6نوجوان 

نوآوری ابتدايی وزارت آموزش و پرورش ضمن تکذيب چنين اعداد و ارقامی، پوشش تحصيلی دانش 

جمع آوری آمار کودکان بازمانده از تحصيل، «: آموزان ابتدايی را صددرصد عنوان کرد و گفت

  » .وظيفه آموزش و پرورش نيست

با » مهر«نقل از روزنامه سرمايه، مرتضی شکوهی در گفت وگو با خبرنگار  به گزارش هرانا به

البته سازمان ثبت احوال هر ساله آماری را از کودکان در سن تحصيل در «: بيان اين مطلب افزود

  ».اختيار ما قرار می دهد که ما نيز بر همان اساس، آنها را تحت پوشش تحصيلی قرار می دهيم

خالقيت و نوآوری ابتدايی وزارت آموزش و پرورش با تاکيد بر اينکه رويکرد  معاون مديرکل دفتر

ما از «: اين وزارتخانه پوشش صددرصدی کودکان الزم التعليم است، در اظهاراتی ابهام آميز گفت

پوشش تحصيلی در استان ها باخبر هستيم و از کودکان بازمانده از تحصيل خبر نداريم و اصوًال هم 

  ».ر اين زمينه نداريموظيفه ای د

مرتضی شکوهی در پاسخ به اين سوال مهر که شما به عنوان ارگان رسمی آموزشی چگونه برنامه 

ريزی ساالنه و بلندمدت خود را دنبال می کنيد در حالی که آمار دقيقی از کودکان بازمانده از تحصيل 

آموزش و پرورش در اين زمينه «: يا ترک تحصيل نداريد، بر سخنان قبلی خود پافشاری کرده و گفت

درصد است و در برخی از استان ها  99کوتاهی نکرده و پوشش تحصيلی ما هم اکنون بيش از 

  ».همچون يزد به صددرصد رسيده است

درباره آمار کودکان بازمانده » عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان«اما جاويد سبحانی 

آمارهای مربوط به وضعيت کودکان بازمانده از «: می گويد او. از تحصيل نظر ديگری دارد

ميليون  12تا  10وقتی براساس آمارهای موجود، . تحصيل، نظام جامعی نداشته و خالء جدی دارند

سال و الزم  18جمعيت زيرخط فقر در کشور وجود دارد و در اين ميان متوسط جمعيت زير 
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رصد بااليی از کودکان در معرض خط فقر مطلق در درصد است، به اين ترتيب د 30التحصيل نيز 

  ».کشور وجود دارد

چه تعداد از کودک و نوجوان در سال تحصيلی جديد از تحصيل دور «او در پاسخ به اين سوال که 

آنچه از سوی برخی از سازمان ها و مراجع غيردولتی و حتی برخی «: ، می گويد»می مانند

هزار کودک در  500، سه ميليون و 85ر اساس سرشماری سال مسووالن مربوطه اعالم می شود و ب

سنين واجد تحصيل در کشور وجود دارد که از چرخه تحصيل خارج شده اند که مشکل آمار در اين 

قديمی است  1385البته آمار مربوط به سرشماری سال . بخش تبديل به يک مشکل عمومی شده است

اما با اين وجود معاون » .ل طی اين سال ها افزايش يافته استو قطعًا تعداد کودکان بازمانده از تحصي

مديرکل دفتر خالقيت و نوآوری وزارت آموزش و پرورش با تکذيب سخنان معاون آموزشی نهضت 

هزار کودک بازمانده از تحصيل و آمار سه ميليون و  800سواد آموزی مبنی بر وجود يک ميليون و 

آمار دقيق اين دانش آموزان را «عقيده خود پافشاری دارد که هزار سرشماری ايران، بر اين  500

  ».ندارم ولی مطمئنم که رقم آن ناچيز است چرا که در دوره ابتدايی ترک تحصيل مطرح نيست

اين سخنان ضد و نقيض از سوی مسووالن آموزش و پرورش کشور، وقتی در کنار سخنان 

آمار کودکان «رد، تناقضات بيشتری را در حوزه تحليلگران مستقل نظام آموزشی ايران قرار می گي

سعيد مدنی کارشناس اجتماعی با اشاره به تناقضات فاحش در . نشان می دهد» بازمانده از تحصيل

آمارهای کودکان بازمانده از تحصيل و نسبت مستقيم کودکان محروم از تحصيل و کودکان کار، می 

ل می دهند که از اين ميان طبق آمار سرشماری درصد جمعيت ايران را کودکان تشکي 30«: گويد

از سوی ديگر وزارت . ميليون کودک بازمانده از تحصيل در ايران وجود دارد 5/3، حدود  85سال 

کار که متولی اصلی نظارت بر کار است نه تنها هيچ گزارش مستندی از وضعيت کودکان کار ندارد 

بر وضعيت گروه های بزرگسال متمرکز شده و بر  بلکه بازرسان اين وزارتخانه تنها برای نظارت

شرايط کار کودکان نظارتی ندارند به طوری که کارفرمايان هم مسائل و شرايط کودکان را از اين 

  ».بازرسان مخفی نگه می دارند

او بر ناکارآمدی وزارت آموزش و پرورش در قبال اين کودکان بازمانده از تحصيل، تاکيد دارد و می 

ر حال حاضر بزرگ ترين وزارتخانه در کشور وزارت آموزش و پرورش است و در اين د«: گويد

ميان نهضت سوادآموزی نيز که کارهای زمين مانده وزارت آموزش و پرورش را انجام می دهد نيز 

ميليون کودک خارج از تحصيل نشان دهنده  5/3در کنار اين نظام آموزشی فعال است اما وجود 

وزارت آموزش و پرورش است که اولويت بندی دقيقی از مباحث آموزشی نداشته و ناکارآمدی سيستم 

  ».بخش عمده درآمد خود را صرف اقدامات نه چندان مهم و بدون اولويت می کند
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   شهرداري طرح شناسه آودآان آار و خيابان را فراموش آرده است

  
با وجود آنكه شهرداري براي تهيه : يكي از اعضاي آميته هماهنگي شبكه ياري آودآان ايران گفت

ميليون توماني خرج آرد اما ادامه آار مربوط به اين شناسه  375شناسه آودآان آار وخيابان بودجه 

  . نتيجه رها آرد را بي

  : ا، عضو آميته هماهنگي شبكه ياري آودآان آار و خيابان تاآيد آردبه گزارش هرانا به نقل از ايلن

طرح شناسه آودآان آار و خيابان آه قرار بود طي يك ماه بررسي، تحليل و ارزيابي شده و نتايج آن 

هاي نيازمند اعمال شود چرا تاآنون به نتيجه  هاي حمايتي براي آودآان و خانواده به صورت برنامه

ها،  هاي فشرده اطالعات مربوط به اين شناسه هنوز به دست مناطق، سازمان لوحنرسيده و حتي 

 . ها نرسيده است و ساير سازمان  نواحي و ادارات شهرداري

شهرداري بايد بودجه و مسايل : بيني نشده بود تصريح آرد او با بيان اينكه بار مالي در اين شناسه پيش

آرد اما  اران مناطق را نسبت به اين طرح درگير و حساس ميبيني و شهرد مالي را در اين شناسه پيش

در حال حاضر اين شناسه فراموش شده و مسئوالن شهرداري و شهرداران مناطق هيچ اطالعاتي در 

  . مورد اين شناسه ندارند
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هاي  در حال حاضر اداره آسيب : عضو آميته هماهنگي شبكه ياري آودآان ايران عنوان آرد

ها فراموش شود و  ي تغيير مديريت داشته و اين تغيير مديريت باعث شده آه سياستاجتماعي شهردار

  . هاي گذشته، بدون نتيجه بماند رايزني

ها دير شده و باعث  متاسفانه نتيجه تحليل :او با اشاره به عدم اتمام اطالعات مربوط به شناسه فوق گفت

هايشان  شناسه را پر آردند از طريق خانوادههاي مربوط به  نامه درصد آودآاني آه پرسش 50شده آه 

  . آه اغلب مهاجر هستند ، جابجا شده و اطالعات مخدوش شود

شهرداري بايد جواب دهد آه حاصل اين طرح : عضو آميته هماهنگي شبكه ياري آودآان ادامه داد

هزار  20اي هاي حمايت بر ميليون تومان بودجه گذاشته چه شد و چرا برنامه 375بزرگ آه براي آن 

  .آودآي آه در اين شناسه شناسايي شدند، ارايه نشده است
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درصد از ازدواج های ثبت شده در سال گذشته مربوط به  4بيش از 

  .کودکان بوده است

  
به گزارش هرانا به نقل از جهان نيوز و طبق آخرين آمار اعالم شده از سوی مرکز آمار و اطالعات 

درصد از ازدواج های ثبت شده در سال گذشته مربوط به  4شورای فرهنگی اجتماعی زنان، بيش از 

جمعيت کودک دارای همسر را مورد بررسی قرار  بر اساس اين آمار که تعداد. کودکان بوده است

 14تا  10دختران  درصد از ازدواج های صورت گرفته شده بين 28/4حدود  87داده است، طی سال 

    .سال بوده است

بر اساس    به گفته مسئوالن مربوطه ازدواج در اين سن به گروه سنی نوجوانان تعلق می گيرد اما

سال در گروه سنی  18نيز عضويت در آنها را پذيرفته است؛ افراد زير قوانين بين المللی که ايران 

  .کودکان قرار می گيرند 

 ازدواج با کودکان در اسالم مانعی ندارد و طبق رساله و کتابذکر اين نکته ضروری است که 

دن بازی کر و چندين مجتهد ديگر) 12مسئله  - 15صفحه  -کتاب نکاح (تحريرالوسيله آيت اهللا خمينی 

  دخول مجاز است سال حتی اگر شيرخواره باشد در صورت عدم 9و بهره وری جنسی از زوجه زير 
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   برگزرای دادگاه علی مهين ترابی و آزادی امير خالقی

  
  علی مهين ترابی

دا علی منکر ارتکاب جرم قتل عمد شد و گفت که مزدک را به سمتش هل داده اند و در اين جلسه مجد

   .وی با چاقو به بدن مزدک نزده است

در اين جلسه به جز آقای محمد مصطفايی، خانم فهيمه حاج محمدعلی هم به عنوان يکی ديگر از  

    .ه کردندوکالی علی حضور داشت و هر دو وکيل اليحه دفاعيه خود را تقديم دادگا

گزارش ها حاکی از آن است که مصطفايی از دادگاه درخواست کرده است تا از شهود دعوت شود و 

اظهارات آنها جهت کشف واقعيت استماع گردد و هم چنين گواهی پزشکی قانونی مجددا مورد 

ل و بر همين اساس به نظر می رسد دادگاه مجددا تشکي. بررسی پزشکان پزشکی قانونی قرار گيرد

ضمن اينکه در اين پرونده واضح و روشن است که قتل عمدی رخ نداده .اظهارات شهود استماع گردد

  . است

سالگی مرتکب قتل شده بود صبح امروز از زندان رجايی  16گفتنی است امير خالقی هم که در سن 

  . شهر کرج آزاد شد

رفت ولی در نهايت با کمک خيرين و الزم به يادآوری است که امير خالقی دو بار به پای چوبه دار 

  .پرداخت وجهی به عنوان ديه اولياءدم رضايت داده و امير از مرگ نجات يافت
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   شناسند رسميت نمي  مديران مدارس حقوق آودآان را به

اگر آودآان با بسياري از حقوق خود آشنا شوند توانايي نه گفتن به بسياري از مسائل از جمله مواد 

هاي گونان از محلي به نام خانواده و سپس  تبعيض./گيرند له با خشونت و قلدري را ياد ميمخدر، مقاب

 .شود مدارس شروع مي

متاسفانه در حال حاضر تمام مدارس : عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق آودآان ايران گفت

اي در اين زمينه  برنامه آند و هيچ فوق آشور آودآان را در مدارس با حق و حقوق خود آشنا نمي

  . ندارند

آموزش حقوق آودك و آشنايي آودآان با : به گزارش هرانا به نقل از ايلنا، طاهره پژوهش تاآيد آرد

  . ها قرار گيرد حق و حقوقشان بايد در صدر تمام آموزش

او با بيان اينكه در سر و سامان دادن به فرهنگ جامعه در اين زمينه دچار مشكالت اساسي هستيم 

هايي آه در زمينه حق و حقوق آودآان فعال هستند، اجازه  در حال حاضر هيچ يك از انجمن: فزودا

  . ندارند آه وارد مدارس شده و حتي پيشنهادات آارشناسي خود را ارائه دهند

اگر آودآان با بسياري از حق و حقوق : عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق آودآان ادامه داد

توانايي نه گفتن به بسياري از مسائل از جمله سيگار، مواد مخدر، مقابله با خشونت و  خود آشنا شوند

  گيرند قلدري را ياد مي

نامه حقوق آودك را پذيرفته، وظيفه دارد تا آودآان و  پيمان 73به گفته پژوهش وقتي دولت در سال 

  . نوجوانان ايراني و حتي تمام مردم را با حق و حقوق خود آشنا سازند

در حال حاضر مديران مدارس آشنا آردن : او با انتقاد از سيستم بسته حاآم بر مدارس عنوان آرد

آودآان و نوجوانان به حق و حقوقشان را به رسميت نشناخته و منافع عالي آودك را مد نظر قرار 

  .شود هاي گونان از محلي به نام خانواده و سپس مدارس شروع مي دهند به اين ترتيب تبعيض نمي
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   در خرداد و تيرماه آزار عاطفي آودآان ؛بيشترين مورد

درصد  53به دفتر انجمن اطالع داده شده است آه » آودك آزاري«مورد  68حدود   طي اين دو ماه

 . اند درصد نيز پسر بوده 47آزارديدگان دختران و 

درصد آزارها  35وق آودآان به گزارش هرانا به نقل از ايسنا، بر اساس اعالم انجمن حمايت از حق

آشي، هشت درصد  درصد جسمي، هشت درصد بهره 21درصد غفلت، 25در اين مدت عاطفي، 

است آه البته بايد افزود آه نوع آزارهاي وارده معموال همپوشي  آموزشي و سه درصد جنسي بوده 

    .دارند و يك يا چند نوع آزار توامان صورت گرفته است

درصد مادران، هشت درصد نامادري، يك  27درصد آزارها توسط پدران،  54بر پايه اين گزارش، 

درصد مسووالن بهزيستي، دو درصد ناپدري، هفت درصد دوستان و يك درصد توسط بستگان 

  . صورت گرفته است

درصد در  29نگاهي به آمارهاي انجمن حمايت از حقوق آودآان گوياي اين امر است آه بستگان با 

رودند آه پس از اين افراد به ترتيب  دگان آودآان آزارديده به اين انجمن به شمار ميدهن راس ارجاع

با چهار ) آودك(درصد، خود مددجو 14درصد، صداي يارا با  21ها با  درصد، همسايه 27مادران با 

دهند آه مددجويان را به انجمن ارجاع  درصد و بهزيستي با سه درصد، از افرادي را تشكيل مي

 . ندا داده

هاي آودآان است  وضعيت خانوادگي اين آودآان نيز حاآي از دشواري و مشكالت در ميان خانواده

درصد از  38گرفته بودند و در ميان » طالق«درصد از والدين اين آودآان  28به طوري آه 

  . وجود داشته است» هاي روحي ـ رواني بيماري«هاي آودآان نيز  خانواده

درصد از  9داشته و » اعتياد«از هر دو و يا يكي از والدين آودآان  درصد 23بر همين اساس 

آودآان شاهد مشاجره و درگيري بين والدين بوده و دو درصد نيز والدين خود را به علت فوت از 

  .دست داده بودند
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دفتر جمعيت تالش برای جهان شايسته پليس امنيت از رفع پلمپ 

   خوداری می کند کودکان

بنابه گزارشات رسيده ،کوششها برای رفع پلمپ دفتر جمعيت تالش برای جهان شايسته کودکان 

مشروط به همکاری با پليس امنيت برای    همچنان با ممانعت پليس امنيت مواجه است و بازگشائی آن

  . است  خبرچينی عليه اعضای آن و اخراج کودکان افغانی

. جي. آبان ماه آه ان 4ق بشر و دمکراسی ، از روز دوشنبه به گزارش هرانا به نقل از فعالين حقو

جمعيت تالش براي جهان شايسته آودآان توسط پليس امنيت پلمپ شد مسوولين جمعيت تالش و . او

تنها جوابي آه از پليس امنيت شنيده اند منوط .براي بازگشايي آن انجام داده اند  پيگيري هاي مستمری

  .مورد زير می باشد 2در   يس امنيتبه همكاري ان جي او با پل

اين درخواست .مسووالن جمعيت گزارش ماهانه از فعاليت هاي ان جي او به پليس امنيت بدهند  - 1

سازمانهاي غير دولتي است چرا    يك درخواست آامال غير قانوني و براي آنترل شديد و همه جانبه

غير دولتي و مستقل و هيچ گونه آه جمعيت تالش براي جهان شايسته آودآان يك سازماني است 

دولتي آه از زمان بازگشايي اين ان جي او به جاي همكاري ، دائما با .تعهدي در قبال دولت ندارد 

با پلمپ آردن درب   تهديدهاي مختلف مشكالتي را براي جمعيت فراهم آرده است و امروز هم

افغاني را از برخورداري از جمعيت تالش براي جهان شايسته آودآان صدها آودك آار و آودك 

 .امكانات آموزشي محروم آرده است
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مسئوالن جمعيت اسامي تمامي آودآان افغاني آه فاقد آارت سكونت هستند به همراه آدرس  - 2

اين در خواست در حالي صورت گرفته آه چندين ماه است . آامل و دقيق آنها را به پليس امنيت بدهد 

را شناسايي و دستگير و   اقد آارت را چه زن چه مرد و چه آودكنيروي انتظامي با جديت افاغنه ف

بعد از مدتي آنها را به پاسگاههاي مرزي مي فرستند سه روز آنها را در گرما و سرما و در شرايط 

در مرز افغانستان به حال خود رها مي   نامطلوب در پاسگاههاي مرزي نگه مي دارد و سپس آنها را

ه چه خطراتي آنها را تهديد مي آند و چه باليي بر سر آنها خواهد آمد به آند بدون توجه به اينك

  .خصوص آه اآثر آنها را زنان و آودآان تشكيل مي دهند

مسئولين جهان شايسته کودکان در تماس با دفتر يونسف در تهران جهت حمايت آنها و اقدام برای رفع 

ر مرگزی يونيسف در پاريس تماس بگيرند و همچنين آنها قصد دارند با دفت.پلمپ اين دفتر هستند

  .او شوند.جی.برای بازگشائی اين انخواستار اقداماتی 

  

  

  

  

  

 

برای مادری که فقط چند جلد کتاب بهمراه " اقدام عليه امنيت ملی"

   داشت

در نظر . به صورتي کامال بچه گانه مد شده است" اقدام عليه امنيت ملی"متاسفانه در ايران واژه 

ساله که سالها در نشريه کودکان گرافيست بوده ، در خرداد ماه امسال در  9مادر يک کودک  بگيريد

جرم او تنها به همراه داشتن چند جلد . ميتينگ مهندس موسوی در ورزشگاه آزادی دستگير می شود

 رام اهللا بوده.ميم.کتاب جريان هدايت الهی نوشته استاد ايليا

  مليونی برای تنها چند جلد کتاب؟؟  150اوين و وثيقه  به مدت شصت روز زندانی بودن در

:http://defenceaskari.blogfa.com/اين آدرس کمپين ما است  
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   تأثير خشونت های تلويزيونی در کودکان

هاي اينترنتي، روي رفتار  در تلويزيون و يا سايتهايي از خشونت  شناسان معتقدند ديدن صحنه روان

  . گذارد آودآان اثرات مخرب مشخصي را بر جاي مي

به گزارش هرانا به نقل از جهان نيوز ، به گفته اين دسته از روان شناسان؛ هنگامي آه آودآان 

ز آنها در پي آنند، برخي ا ها مشاهده مي هايي از تيراندازي را در فيلم تصاوير ترسناك و يا صحنه

آيند، در حالي آه گروهي ديگر از ديدن چنين  هاي آودآانه خود برمي انجام موارد مشابه آنها در بازي

  . شوند زده مي هايي نگران، ناراحت و وحشت صحنه

تحقيقات زيادی توسط دانشمندان، پزشکان و متخصصان اطفال و محققان کودک در کشورهای 

که به . تأثيرگذاری خشونت تلويزيونی بر رفتار کودکان کشف شودمختلف انجام شده است تا علت 

نظر می رسد علت اين تاثيرگذاری باورپذيری باال و همچنين الگوپذيری کودکان از برنامه های 

تلويزيون است به طوری که کودکان فکر می کنند اگر آنها نيز مانند شخصيت های جنايتکار 

  .ان می شوندتلويزيون رفتار کنند آنها هم قهرم

 Aتقسيم کردند و به گروه  Bو  Aدر همين زمينه تحقيقی انجام شد که در آن کودکان را به دو گروه 

 Bفيلمی را نشان دادند که در آن يک کودک عروسکش را به شدت کتک می زد و به کودکان گروه 

است؛ کودکان فيلمی نشان داده شد که در آن همان کودک با عروسکش مهمانی چای برگزار کرده 

با رفتاری مشابه به همان شيوه فيلمی که ديده بودند عروسکشان را کتک زدند و در مقابل  Aگروه 

  .با مهربانی با عروسک بازی کردند Bکودکان گروه 

طبق تحقيقات انجام شده، کودکان قادر به درک اين موضوع نيستند که در برنامه های تلويزيونی وقتی 

  .له می کند حمله او واقعی نيست و نبايد اين رفتارها را تقليد کنندشخصی به شخص ديگر حم

کارشناسان و محققان امور کودک بر اين باورند که برنامه های تلويزيون بويژه در بخش کودکان 

  .زيرا کودکان براحتی از برنامه های تلويزيونی الگوبرداری می کنند. نبايد خشن باشد
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نی که به دليل همجنسگرايی محکوم به خبری از وضعيت نوجوا بی

   اعدام شد

سالگی به  16شده در مورد نعمت صفوی نوجوان اردبيلی که در سن  های انجام تا اين لحظه، پيگيری

بازداشت و پس از محاکمه در دادگاه اطفال از سوي ) ارتکاب عمل لواط(دليل همجنسگرايی 

ه مانده است و مسئولين دادگاه اردبيل حضور وی در نتيج دادگستری اردبيل به اعدام محکوم گرديد بی

  . اند های اين شهر را تکذيب نموده زندان

با توجه به اينکه در سال گذشته اين نوجوان محکوم به اعدام در بند جوانان زندان اردبيل نگهداری 

ر مورد هايی را د های اردبيل از سوی مسئولين دادگاه نگرانی شد، تکذيب حضور وی در زندان می

 .وضعيت او به وجود آورده است

ای صدور حکم اعدام برای مهدی پ از تبريز، محسن  بان حقوق بشر طی بيانيه اخيرا نيز سازمان ديده

ق از شيراز و نعمت صفوی از اردبيل را که در پرونده های جداگانه ای به انجام اعمال 

در بيانيه . هم شده اند را محکوم نموده بودگرايانه در زمانی که کمتر از هجده سال داشتند مت همجنس

سال مرتکب جرم می شود طبق  ١٨مجازات مرگ برای نوجوانانی که زير « :اين سازمان آمده است

هم کنوانسيون حقوق کودک و هم . قوانين بين المللی ممنوع شده و اين ممنوعيت مطلق است

ای افرادی که هنگام ارتکاب کنوانسيون حقوق سياسی ومدنی به صورت خاص مجازات مرگ بر

اين قوانين منعکس کننده اين حقيقت هستند که کودکان . سال دارند را منع کرده است ١٨جرم کمتر از 

و نوجوانان با بزرگساالن متفاوت هستند چرا که فاقد تجربه، قضاوت، بلوغ و ديگرخودداری های 

کنوانسيون حقوق مدنی وسياسی  ١٩٩۴ايران کنوانسيون حقوق کودک را در سال . بزرگساالن هستند

  ».به تصويب رساند ١٩٧۵را در سال 
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 4با توجه به اينکه در موارد اينچنينی حکم صادره بايد بر اساس اقرار گرفته شده از متهم يا حضور 

شاهد عاقل و بالغ و يا بر اساس شکايت شاکی خصوصی باشد در مورد نعمت صفوی احتمال آن 

رار گرفته شده از وی در دوران بازجويی اين حکم صادر شده باشد و شاهد يا رود که بر اساس اق می

  .شاکی در خصوص اين پرونده وجود نداشته باشد

المللی دفاع از حقوق  المللی مدافع حقوق بشر از جمله موسسه بين بر اساس اعالم نهادهای بين

نعمت صفوی و . اند به اعدام شده دگرباشان در حال حاضر چندين نفر در ايران به اتهام لواط محکوم

پور و همزه چاوشی در سردشت، محسن قبرای در شيراز، حميد  قاسم بشکول در اردبيل، لقمان همزه

طاقی، ابراهيم حميدی، مهدی پوران، و محمد رضايی در تبريز از جمله افرادی هستند که در سالهای 

  .ل حاضر اخبار جديدی از آنان در دسترس نيستاند و در حا گذشته به اتهام لواط به اعدام محکوم شده

  

   نوجوانی ديگر در آستانه اعدام

  . سالگی مرتکب قتل شده است در انتظار اعدام بسر می برد 17يک نوجوان ديگر که در سن 

 26به گزارش واحد کودکان مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، محمد حسن رضائی، متولد 

سال  2مرتکب شده است، ) 86مرداد ماه (گی  ساله 17قتلی که در حدود ، به جرم 1369شهريور ماه 

ی اعدام قرار  است که در زندان رشت زندانی است و هم اکنون با تائيد شدن حکم قصاص در آستانه

  .دارد

وی متهم است طی يک نزاع دسته جمعی که بين مرحوم مهيار عليزاده و چند نفر ديگر رخ داده است 

قابل ذکر است در . با چاقو به پشت مقتول وارد آورده ، منجر به مرگ وی شده استبا ضرباتی که 

اين پرونده يک نفر ديگر هم به عنوان قاتل مجرم شناخته شده است که محمد حسن رضايی و وی هر 

  . دو به قصاص نفس محکوم شده اند

النی مدت برای های طو کنوانسيون حقوق کودک اجرای مجازات اعدام و حبس 37ی  طبق ماده

  . گی ممنوع است کودکان تا قبل از پايان سن هجده ساله

المللی حقوق مدنی و سياسی صراحتا حکم به مجازات اعدام  ميثاق بين 5ی  ماده 6در ضمن در بند 

  . سال ممنوع اعالم شده است 18برای کودکان زير 

  .ان داراستبا اين وجود کشور ايران باالترين ميزان اعدام کودکان را در جه
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   عدم اجرای قوانين مقابله با کودک آزاری در ايران

کودک آزاری در ايران از معضالت اجتماعی است که کارشناسان در سالهای اخير در تالش برای 

سازمان های غير دولتی که در اين زمينه فعاليت دارند، گزارش های مختلفی را . کاهش آن هستند

  . منتشر می کنند براساس آمار دريافتی

درصد از کودک آزاری های گزارش شده به انجمن حمايت از حقوق  ۴٧براساس آخرين گزارش ها 

   .کودکان در مهرماه توسط پدران بوده است

براساس آمارهای . صاحبنظران بر اين باورند که کودک آزاری در موضوعات مختلفی ريشه دارد

ير دولتی، پسران بيش از دختران مورد کودک آزاری موجود در سازمان بهزيستی و سازمان ها غ

 .قرار می گيرند

. عوامل اجتماعی در اين مسئله نقش به سزايی دارد:"سعيد مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی می گويد

نکته مهم اين است که اقداماتی . اگرچه عوامل فردی و فرهنگی هم در کنار اين عامل نقش ايفا می کند

گيری و کنترل کودک آزاری صورت گرفته، اغلب اقداماتی است که در سطح ميانه که در زمينه پيش

  ."و خرد انجام می شود

آقای مدنی می گويد تاثير اقدامات سازمان های مسئول و سازمان های غير دولتی تحت تاثير شرايط 

  .فعلی اقتصادی و اجتماعی در ايران به سرعت از بين می رود

در حوزه کودک آزاری به اعتقاد حقوقدانان چندان مورد توجه قرار نمی گيرد قوانين موجود در ايران 

  .و در مواردی نيز از اين رفتارها به عنوان تربيت کودک ياد می شود

نسرين ستوده، حقوقدان، مهمترين عامل افزايش کودک آزاری درايران را عدم برخورد با کسانی که 

در موارد متعددی با اعالم کودک آزاری به :"و می گويدمباردت به کودک آزاری می کنند می داند 

دادگاه های جزايی، دادگاه ها به ويژه زمانی که پدر مبادرت به کودک آزاری می کند، با بی اعتنايی 
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در درجه دوم افزايش آزار کودکان را ناشی از شرايط نابهنجار اقتصادی و . برخورد می کنند

  ."اجتماعی می دانم

دکان در دادگاه های ايران به گفته صاحب نظران بسيار مشکل است، از سوی ديگر اثبات آزار کو

آزار . خانواده ها و اقوام نيز به داليل فرهنگی در مواردی حاضر به اعالم يا حمايت از کودک نيستند

روانی کودکان در ايران همانند ديگر کشورها در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن آزار جسمی و 

هرچند به باور صاحبنظران، آزار جنسی کودکان در سالهای اخير با افزايش رو برو بوده . جنسی

  . است

کودک آزاری جسمی عموما توسط والدين يا نزديکان به کودک صورت می :"سعيد مدنی می گويد

گيرد، پسران بيشتر از طرف پدران و برادران و دختران نيز از سوی مادران يا خواهران بزرگتر 

در مورد کودک آزاری جنسی متاسفانه در غالب موارد سهم پدر باالترين . د آزار قرار می گيرندمور

ميزان است و پس از او يکی از نزديکان به کودک مرتکب اين عمل می شود که اين گزارش ها در 

  . " خصوص آزار جنسی دختران است

ارج از فضای خانواده يا نزديکان کودک آزری بشتر از اينکه محصول افرادی خ:" آقای مدنی افزود

  ."باشد، بيشتر به دليل شرايط نامناسبی است که نزديکان و اعضای خانواده در آن قرار دارند

در صورتی که گزارشی . به اعتقاد کارشناسان، موضوع آزار جنسی کودکان مسئله ای پيچيده است

 ۴٧طبق ماده . رای صادر می کننداز اين موضوع به دادگاه ارائه شود، قضات با احتياط بسياری 

  .قانون مجازات اسالمی تائيد آزار جنسی کودکان نياز به شاهد دارد

دست اندرکاران امر معتقدند آزار کودکان در سطوح مختلف جامعه انجام می شود، اما چنين مواردی 

هستند بيشتر  در خانواده هايی که در آنها طالق رخ داده، يا والدين کودک مصرف کننده مواد مخدر

  .فقر نيز از عواملی است که در افزايش کودک آزاری نقش به سزايی دارد. ديده می شود

در سطوح باالی اجتماعی به لحاظ تحصيالت و تمکن مالی نيز ما شاهد :"نسرين ستوده می گويد

. گيرند کودک آزاری هستيم اما عموما کودکان در خانواده های سطح پائين بيشتر مورد آزار قرار می

به مدارس کودکان در جنوب شهر و شمال شهر که مراجعه کنيد ، مصاديقی که مشاهده می شود 

نشانه آن است که کودک مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفته در جنوب شهر بسيار بيشتر از شمال 

  ."تهران است

دک آزاری به ، با تصويب قانون حمايت از حقوق کودکان و نوجوان در مجلس ششم، کو٨١در سال 

عنوان جرم عمومی اعالم شد اما برخی کارشناسان خالهای موجود در اطالع رسانی و کم توجهی به 

  .کودک آزاری را در ميان مسئوالن از عوامل تاثيرگذار بر افزايش اين پديده در ايران عنوان می کنند
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   خبری از وضعيت نعمت صفوی، نوجوان محکوم به اعدام بی

سالگی به  16شده در مورد نعمت صفوی نوجوان اردبيلی که در سن  های انجام ن لحظه، پيگيریتا اي

دليل همجنسگرايی بازداشت و پس از محاکمه در دادگاه اطفال از سوي دادگستری اردبيل به اعدام 

 های اين شهر را نتيجه مانده است و مسئولين دادگاه اردبيل حضور وی در زندان محکوم گرديد بی

به گزارش هرانا به نقل از کميته گزارشگران حقوق بشر ، با توجه به اينکه در سال   .اند تکذيب نموده

شد، تکذيب حضور وی  گذشته اين نوجوان محکوم به اعدام در بند جوانان زندان اردبيل نگهداری می

به وجود آورده  هايی را در مورد وضعيت او های اردبيل از سوی مسئولين دادگاه نگرانی در زندان

ای صدور حکم اعدام برای مهدی پ از تبريز،  بان حقوق بشر طی بيانيه اخيرا نيز سازمان ديده. است

محسن ق از شيراز و نعمت صفوی از اردبيل را که در پرونده های جداگانه ای به انجام اعمال 

در بيانيه . حکوم نموده بودگرايانه در زمانی که کمتر از هجده سال داشتند متهم شده اند را م همجنس

سال مرتکب جرم می شود طبق  ١٨مجازات مرگ برای نوجوانانی که زير « :اين سازمان آمده است

هم کنوانسيون حقوق کودک و هم . قوانين بين المللی ممنوع شده و اين ممنوعيت مطلق است

گام ارتکاب کنوانسيون حقوق سياسی ومدنی به صورت خاص مجازات مرگ برای افرادی که هن

اين قوانين منعکس کننده اين حقيقت هستند که کودکان . سال دارند را منع کرده است ١٨جرم کمتر از 

و نوجوانان با بزرگساالن متفاوت هستند چرا که فاقد تجربه، قضاوت، بلوغ و ديگرخودداری های 

حقوق مدنی وسياسی کنوانسيون  ١٩٩۴ايران کنوانسيون حقوق کودک را در سال . بزرگساالن هستند

  ».به تصويب رساند ١٩٧۵را در سال 
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شوراي نگهبان اليحه حمايت از آودآان و نوجوانان بدسرپرست را رد 

   آرد

اين مصوبه در موارد متعدد دارای اشکال شرعی و قانون اساسی است و يا توجه به اينکه امر 

در نشست خبري  .مر استسرپرست و يا بد سرپرست شرعا بعهده ولی ا سرپرستی کودکان بی

اليحه حمايت از کدکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست : سخنگوي شوراي نگهبان اعالم کرد

  .توسط مجلس رد و شرعا بعهده ولی امر ميباشد

مجلس  1388به گزارش هرانا به نقل از خبرگزاری ايلنا، مصوب جلسه مورخ پانزدهم مهرماه 

شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر  6/8/88شورای اسالمی در جلسه مورخ 

  : شود  شورا به شرح زير اعالم می

عالوه بر اينکه اين مصوبه در موارد متعدد دارای اشکال شرعی و قانون اساسی است و يا توجه به -

سرپرست و يا بد سرپرست شرعا بعهده ولی امر است و همچنين  اينکه امر سرپرستی کودکان بی

ای سرپرست آنان از نظر شرعی خصوصياتی در نظر گرفته شده که در بسياری از موارد در اين بر

اليحه رعايت نگرديده است الزم است مجلس محترم شورای اسالمی مشخص کند که اقدام مجلس در 

تعيين نهاد و افراديکه اين مسووليت را برعهده آنان گذارده است با اذن مقام معظم ولی امر مدظله 

  . العالی بوده است يا نه پس از تعيين اين جهت اظهار نظر خواهد شد

  

  قتل کودک دوساله براي انتقام از شوهر خواهر

ساله پرونده که در خانه خواهرش زندگي مي کرد براي انتقام گيري از شوهر  23منان متهم 

برادر هفت . انداختخواهرش فرزند دو ساله او را به نام فرهاد خفه کرد و به داخل يک بشکه آب 

ساله مقتول که شاهد اين قتل بود موضوع را به مادرش گفت و پس از آن متهم دستگير شد و به 

 .جرمش اعتراف کرد

مردي که متهم است خواهرزاده دو ساله اش را براي انتقام گيري از پدر او به قتل رسانده است روز 

ل از روزنامه اعتماد، در ابتداي جلسه محاکمه به گزارش هرانا به نق  .گذشته پاي ميز محاکمه رفت

دادگاه  71اين متهم که ديروز برگزار شد شکاري نماينده دادستان تهران خطاب به قضات شعبه 

ساله پرونده که در خانه خواهرش زندگي مي کرد براي  23کيفري استان تهران گفت؛ منان متهم 

ا به نام فرهاد خفه کرد و به داخل يک بشکه آب انتقام گيري از شوهر خواهرش فرزند دو ساله او ر
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برادر هفت ساله مقتول که شاهد اين قتل بود موضوع را به مادرش گفت و پس از آن متهم . انداخت

در ادامه . دستگير شد و به جرمش اعتراف کرد و اکنون تقاضاي صدور حکم قانوني را براي او دارم

مقتول در جايگاه حاضر شد و گفت؛ من نمي دانم پسرم به خواهر متهم به عنوان يکي از اولياي دم 

روز حادثه پسر بزرگم گريه کنان به سراغ من آمد و گفت منان . دست برادرم به قتل رسيده است يا نه

زماني که رسيدم پسرم را ديدم که در . او من را به محل حادثه برد. برادرش فرهاد را کشته است

  .بشکه آب افتاده بود

منان پسر . او گفت؛ من براي متهم تقاضاي قصاص دارم. ه پدر فرهاد در جايگاه حاضر شددر ادام

وي در مورد انگيزه برادر همسرش از اين قتل گفت؛ مدتي . مرا به قتل رسانده است و بايد کشته شود

مي . برايش کار پيدا کردم. من او را به خانه خودم بردم و کمکش کردم. قبل برادر همسرم نزد ما آمد

مدتي . خواستم او را پيش خودم نگه دارم تا بتواند مبلغي پول جمع کند و روي پاي خودش بايستد

وقتي دليل اين تصميم را پرسيدم، . يک روز صاحب کارم من را صدا کرد و گفت تو اخراجي. گذشت

 .گفت قرار است از اين به بعد منان به جاي من کار کند

آن بود که فهميدم منان به سراغ صاحب کارم رفته و از او خواسته من را پدر مقتول ادامه داد؛ بعد از 

من هم از دست . اخراج کند و منان به صاحب کارم گفته بود کار مرا با حقوق کمتر انجام مي دهد

آن روز وقتي منان به خانه آمد آنقدر عصباني بودم که از او خواستم . برادرزنم به شدت ناراحت شدم

  .بعد از چند دقيقه او پسرم را خفه کرد. ما بر سر اين موضوع با هم درگير شديم. رک کندخانه ام را ت

پس از اظهارات پدر فرهاد، هيات قضات از پسربچه يي که شاهد صحنه قتل بود خواستند توضيح 

او که به . برادر مقتول وقتي در جايگاه حاضر شد فقط گريه کرد. دهد روز حادثه چه اتفاقي افتاد

  .ت اضطراب داشت بدون آنکه بتواند توضيح زيادي بدهد جايگاه را ترک کردشد

نمي دانم خواهرزاده ام . در ادامه متهم به دفاع از خود پرداخت و گفت؛ من اتهام قتل را قبول ندارم

به سمت بشکه رفتم و مشاهده کردم . زمان حادثه ديدم خواهرزاده ام گريه مي کند. چطور به قتل رسيد

بعد از پايان جلسه دادگاه هيات قضات . من در قتل او هيچ نقشي نداشتم. داخل بشکه افتاده است فرهاد

  . براي صدور راي وارد شور شدند
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  آودك توسط پدر  2قتل 

هاي شب،  ساله در شهرك رازي اردبيل توسط پدرشان در نيمه 15و  12به دنبال قتل دو آودك 

 .ل دلخراش توسط بازپرس ويژه قتل در استان اردبيل بازگو شدزواياي جديدي از اين قت

ساله در شهرك رازي اردبيل  15و  12به دنبال قتل دو آودك  :واحد کودکان - خبرگزاری هرانا 

هاي شب، زواياي جديدي از اين قتل دلخراش توسط بازپرس ويژه قتل در  توسط پدرشان در نيمه

  . استان اردبيل بازگو شد

همسر قاتل هشت ماه : خبرگزاری فارس، بازپرس ويژه قتل در استان اردبيل اظهار داشتبه گزارش 

پيش به دليل اختالفات خانوادگي خانواده را ترك آرده و براي دريافت مهريه و نفقه به دادگاه شكايت 

  . آرده بود و خانه محل سكونت قاتل در توقيف بوده است

آند آه اگر وي طالق نگيرد و خانه را از  مسر خود را تهديد ميپدر خانواده ه: رضا خانعليزاده افزود

توقيف آزاد نكند وي هر دو آودك را به قتل خواهد رساند ولي از آنجا آه آودآان از جانب پدر 

  .آردند اين تهديد را مهم تلقي نكردند احساس خطر نمي

ام فرزند بزرگتر در حين اقدام به آثار به دست آمده حاآي از آن است آه هنگام قتل اله: وي ادامه داد

قتل توسط پدرش سعي آرده از خود دفاع آند و حتي اقدام به فرار آرده ولي موفق نشده و در نهايت 

  .رحمي به دست پدرش به قتل رسيده است بي

رسد مرتضي فرزند آوچك خانواده به  به نظر مي: بازپرس ويژه قتل در استان اردبيل اظهار داشت

  .در خواب توسط پدر سنگدل به قتل رسيده استاحتمال قوي 

با آمي آرامش و تامل : هاي شوم اجتماعي تصريح آرد خانعليزاده با اظهار تاسف از وقوع چنين پديده

توان جلوي وقوع چنين جناياتي را گرفت و نبايد دعواهاي خانوادگي را به آينه تبديل آرد چرا آه  مي

  .تهمين آينه و دشمني سرانجام قتل اس
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سفيدي بزرگ فاميل حفظ شود بذر  هاي نه چندان دور، حرمت ريش اگر مانند گذشته: وي ادامه داد

  .شود ها آاشته مي عاطفه بيشتر از گذشته در دل خانواده

ها را نيز در  هاي حل اختالف در ميان خانواده بسته بودن راه: بازپرس ويژه قتل در استان اردبيل گفت

تواند با ارائه  ت و مشكل مالي و معيشتي راهكارهايي است آه قانونگذارمياين ميان نقش داشته اس

هاي  ساز و آارهاي مناسب در راستاي رفع آن گام بردارد زيرا فقر معيشتي ريشه بروز قتل

  .خانوادگي است

اآنون اين پرونده در دادسرا در حال رسيدگي است و به زودي  هم: خانعليزاده در پايان اظهار داشت

  .پدر قاتل صادر خواهد شد حكم

 

   زوج معتاد کننده کودکان دستگير شدند

ساله با حضور در دادسرای جنايی با  12در يکی از روزهای اسفند سال گذشته والدين يک پسربچه 

ارائه شکايتی عنوان کردند، فرزند آنها که دچار لکنت زبان است، وقتی به قصد خريد، خانه را ترک 

 .نتيجه مانده است قود شده و تالش برای يافتن او بیکرده، به يکباره مف

  .کردند ، دستگير شدند زوجی که با ربودن کودکان خردسال آنها را معتاد و سپس وادار به گدايی می

دادسرای جنايی با  4به گزارش هرانا به نقل از جام جم آنالين، اميراسماعيل رضوانفر، داديار شعبه 

ساله با حضور  12يکی از روزهای اسفند سال گذشته والدين يک پسربچه در : اشاره به اين خبر گفت

در دادسرای جنايی با ارائه شکايتی عنوان کردند، فرزند آنها که دچار لکنت زبان است، وقتی به 

  .نتيجه مانده است قصد خريد، خانه را ترک کرده، به يکباره مفقود شده و تالش برای يافتن او بی

به دنبال اين شکايت دستور قضايی برای پيگيری و تحقيق در اين زمينه صادر : ودداديار جنايی افز

  .ساله نشد 12شد اما خبری از پسربچه 

والدين اين کودک بار ديگر با مراجعه به  -گذشت  ماه از طرح اين شکايت می 9که  -روز پيش  2

زند گمشده ما را که در حال دادسرای جنايی عنوان کردند، يکی از بستگانمان حوالی جاده ساوه فر

با شنيدن نام خود، از   )کودک گمشده(کند، اما حميد  تکديگری بوده، مشاهده و او را به نام صدا می

که او را ديده بود، به تعقيب  پس از فرار فرزندمان، فردی : والدين کودک گفتند.شود محل متواری می

های اطراف جاده ساوه، وارد  اقع در بيابانشود او در منطقه مسکونی و وی پرداخته و متوجه می

پس از ارائه اين شکايت، ماموران پليس آگاهی با نيابت قضايی، از طريق .ای شده است خانه

هايی که والدين کودک گمشده در اختيارشان قرار داده بودند، وارد مخفيگاه اين کودک شده و  نشانی
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دادسرای جنايی، با  14به گفته داديار شعبه  .شوند کودک ديگر نيز مواجه می 15در اين محل با 

تحقيق و بررسی در محل مشخص شد يک زن و مرد معتاد، اين کودکان را در اين محل نگهداری و 

  .کنند گری می آنها را وادار به تکدی

ادامه تحقيقات مشخص کرد اين کودکان پس از انتقال به محل، به موادمخدر صنعتی از نوع کراک 

گری  اند و آنها هر روز هنگام غروب پس از تکدی و به همين دليل قادر به ترک محل نبودهآلوده شده 

  .دهند های حاصل از گدايی را در اختيار زوج معتاد قرار می در شهر، پول

با بازداشت زوج متهم کودکان حاضر در محل نيز با دستور قضايی، در اختيار : رضوانفر گفت

  .صوص والدين آنها، تحقيقات الزم انجام شودبهزيستی قرار گرفتند تا درخ

شدند و  متاسفانه اين کودکان در شرايط بسيار بدی نگهداری می: داديار دادسرای جنايی اضافه کرد

آوردند، عالوه بر ضرب و شتم،  گری پولی به دست نمی براساس اظهارات آنها، اگر از طريق تکدی

  .خورد شرايط بسيار بدی برای آنها رقم می

های متعددی در اين ارتباط وجود دارد از جمله اين که  ه گفته رضوانفر، در حال حاضر فرضيهب

اند که در اين  احتماال افراد ديگری نيز در ربودن کودکان و کشاندن آنها به دام اعتياد نقش داشته

ی هويت ارتباط نيز دستور ويژه قضايی صادر شده و ماموران تحقيقات گسترده خود را برای شناساي

  .اند کودکان و والدين آنها آغاز کرده

  

   ساله شان صيغه شود ؟ 15خود آقايان حاضرند دختر 

رئيس پليس آگاهی ناجا در آخرين روز حضورش در اين سمت اعالم کرد برای کاهش آمار تجاوز به 

خي اين در حالي است آه امروز بر.در جامعه تسهيل شود» برداری مشروع جنسی بهره«عنف بايد 

منابع خبري گزارش دادند سردار جعفري به دانشگاه علوم انتظامي نقل مكان آرده و سردار بتولي 

حال بايد دي اظهارات مطرح شده از جانب سردار جعفري ديدگاه سازماني . جايگزين وي شده است 

 .وي بوده يا ديدگاه شخصي 

سبب بروز واآنش هاي متعددي به اين  اما آنچه آه مسلم است اين است آه اظهارات اخير در اين باره

  .ماجرا شده و آارشناسان مختلف ديدگاه هاي خود را مطرح مي آنند 

احکام اسالمی که زمينه های پيشگيرانه دارند مثل تسهيل در «به نوشته اعتماد، سردار جعفری گفت؛ 

ش تجاوز به بهره برداری مشروع جنسی که در شرع هم پيش بينی شده است، می تواند موجب کاه

ناظر بر اجرای متعه يا همان ازدواج موقت در » بهره برداری مشروع جنسی«بحث » .عنف شود
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مطرح کرد و از همان سال تا به حال  1370جامعه است؛ بحثی که ابتدا هاشمی رفسنجانی در سال 

ردار س. هر از گاهی رخ نمايانده و چون با موج مخالفت ها روبه رو شده، به حاشيه رفته است

جعفری که درباره تجاوزهای به عنف قيامدشت و لواسان حرف می زد، در گفت وگو با خبرنگاران 

اگر امکان تمتع جنسی فراهم شود، آن موقع اگر کسی مرتکب جرم شد باز هم احکام «توضيح داده؛ 

  ».الهی تکليف را روشن کرده است

موقت در جامعه را دوباره پيش می طی هفته جاری اين دومين مقام رسمی است که طرح ازدواج 

علی مطهری نماينده مردم تهران روز شنبه اظهارنظر کرده بود برای جلوگيری از رواج فساد . کشد

همه ما می «او گفته بود؛ . رواج داد» دبيرستانی ها«و فحشا در جامعه بايد ازدواج موقت را بين 

و روابطی را برقرار می کنند که همه ما می  دانيم که امروزه دختران و پسران با هم دوست می شوند

ما هم می گوييم بايد . دانيم نامشروع است و حتی در بسياری از مواقع خانواده ها هم در جريان هستند

او درباره » .آنها بيايند و ازدواج موقت کنند. همين رابطه در جريان باشد اما به صورت مشروع

جمله اينکه خانواده ها به راحتی قبول نمی کنند که دختران اشکاالتی که به اين طرح وارد است از 

خيلی . چرا واقعيات جامعه را نمی خواهيم باور کنيم«شان ازدواج موقت داشته باشند پاسخ داده بود؛ 

خب بيايند و با . از دختران و پسران با هم دوست می شوند و بعد هم خيلی زود از هم جدا می شوند

وجدان دينی جوان ها را راحت کنيم و نگذاريم برای . واده ها هم اين را بپذيرندهم ازدواج کنند و خان

  ».آنها گناه کردن عادی باشد

نماينده مردم تهران در حالی پيشنهاد ازدواج موقت دبيرستانی ها را مطرح کرد که طی هفته گذشته 

. تی در دانشگاه ها اجرا شودنماينده پژوهشی ولی فقيه در دانشگاه ها گفته بود بايد طرح تفکيک جنسي

حبيب محمدنژاد اظهارنظر کرده بود برای جلوگيری از تحريک غرايز جوانان بايد دانشگاه های 

حال معلوم نيست با اظهارنظر علی مطهری جامعه به چه شکلی . دخترانه و پسرانه ايجاد شود

و بعد وقتی رفتند دانشگاه در  درخواهد آمد يعنی بايد دختران و پسران دبيرستانی ازدواج موقت کنند

  کالس های جداگانه درس بخوانند؟ 

  چه کسی مديريت خواهد کرد؟) در صورت اجرايی شدن(اين وضعيت پارادوکسيکال را 

اين «عباس عبدی تحليلگر مسائل اجتماعی درباره اين اظهارنظر تازه پليس آگاهی می گويد؛ 

می آن طور که آقايان می فهمند اجرا شود همه اظهارنظر مبتنی بر اين است که اگر قواعد اسال

 30به نظر می آيد اين گزاره غلط است و جواب نمی دهد چون به عنوان مثال . مشکالت حل می شود

همه هم . سال است ربا در سيستم بانکی وجود دارد، هر روز هم زيادتر می شود که کمتر نمی شود

ودشان می دانند اگر اين کار را بکنند فاجعه يی اتفاق دوست دارند ربا را بردارند اما نمی شود و خ

در اين مورد هم همين طور است اين آقايان که اين توصيه ها را می کنند، حاضرند دختر . می افتد
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چرا نوبت به خودشان که می رسد بايد حتمًا خواستگار با . ساله خودشان صيغه کسی بشود 15

هيچ وجه حاضر نيستند فرزندان شان کوچک ترين رابطه  رعايت هزار رسم و رسوم وارد شود و به

   ».يی با کسی داشته باشند بعد برای مردم اين طور نسخه می پيچند

  

  

  

  

  

  

آموز را توصيه  ازدواج دختران دانش:رييس آموزش و پرورش رژيم 

  !آنيم می

دختری که در سنين آموزان  دکتر زکريا يازرلو در پاسخ به اين سوال که آيا روال اخراج کردن دانش

شرط حضور : کنند، توسط برخی مديران مدارس صحيح است يا خير؟ گفت مدرسه ازدواج می

دختران در مدرسه اين است که ازدواج نکرده باشند و مجرد باشند، اما اگر شرايط ازدواج برای 

ا توصيه آموزان دختر فراهم شد و خواست که ازدواج زودهنگام داشته باشد که ما هم آن ر دانش

کنيم، در آن موقع، نظام آموزش و پرورش مدل ديگری از خدمات آموزشی را برای آنها فراهم  می

گيرد که از آن جمله فراهم آمدن امکان ادامه  ها در نظر می کند و سازماندهی متفاوتی برای آن می

 .تحصيل در آموزشگاه بزرگساالن است

کنند از مدارس عادی  آموزان دختری که ازدواج می انشوی در پاسخ به اين که بر اين اساس اخراج د

بريم مهم است، بهتر است بگوييم که  هايی که به کار می نوع واژه: صحت دارد، اظهار کرد

  .شود سازماندهی متفاوتی برای آنها در نظر گرفته می

ش و احمدی، وزير سابق آموز اين سخنان رييس آموزش و پرورش شهر تهران در حاليست که علی

کند، ديگر در مدرسه راه داده نشود يا  آموز دختری که ازدواج می چرا بايد دانش«: پرورش گفته بود

به مدرسه بزرگساالن فرستاده شود و او نيز تنها ناگزير به کتمان موضوع باشد، در حالی که وی در 

  .»کنيم مسير اصلی زندگی در حال حرکت است و ما مسير را وارونه طی می
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   نقض حکم اعدام نعمت صفوی، نوجوان محکوم به اعدام

ارتکاب عمل (سالگی به دليل همجنسگرايی  16حکم اعدام نعمت صفوی، نوجوان اردبيلی که در سن 

بازداشت و پس از محاکمه در دادگاه اطفال از سوي دادگستری اردبيل به اعدام محکوم گرديده ) لواط

عالی کشور نقض شده و پرونده وی برای رسيدگی دوباره به شعبه بود، پس از ارسال به ديوان 

  .ارز در دادگاه کيفری اردبيل ارجاع داده شده است هم

بنابراين احتمال . باشد می 87اسفند  14الزم به ذکر است تاريخ ارجاع پرونده به دادگاه کيفری اردبيل 

ی اين نوجوان متعاقبا  گر در مورد پروندهاخبار دي. رود که دادگاه تجديدنظر برگزار شده باشد آن می

  .ارسال خواهد شد

المللی دفاع از حقوق  المللی مدافع حقوق بشر از جمله موسسه بين بر اساس اعالم نهادهای بين

نعمت صفوی و . اند دگرباشان در حال حاضر چندين نفر در ايران به اتهام لواط محکوم به اعدام شده

پور و همزه چاوشی در سردشت، محسن قبرای در شيراز، حميد  ان همزهقاسم بشکول در اردبيل، لقم

طاقی، ابراهيم حميدی، مهدی پوران، و محمد رضايی در تبريز از جمله افرادی هستند که در سالهای 

  .اند و در حال حاضر اخبار جديدی از آنان در دسترس نيست گذشته به اتهام لواط به اعدام محکوم شده
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   ليای دم نوجوانی از اعدام رهايی يافتبا رضايت او

پسر نوجوانی که با رضايت اوليای دم از قصاص رهايی يافته بود به لحاظ جنبه عمومی جرم به پنج 

  . سال حبس محکوم شد

به گزارش اعتماد اين نوجوان که امير نام دارد سه سال قبل در يک درگيری کودکانه جوانی به نام 

ی در بازجويی ها به قتل اعتراف کرد اما گفت به خاطر مصرف مشروب و. جليل را به قتل رساند

  . در حالت عادی نبوده و به عمد مرتکب قتل نشده است

امير همين ادعا را در جلسه محاکمه نيز مطرح کرد اما از آنجايی که پزشکی قانونی گفته بود ميزان 

امير به درخواست اوليای دم مقتول به  الکل در خون او به اندازه يی نبوده که رافع مسووليت باشد،

   .قصاص محکوم شد

اين متهم سه سال تالش کرد تا توانست باالخره اوليای دم را به دريافت ديه راضی کند و سرانجام 

امير که روز گذشته به لحاظ جنبه . خانواده مقتول با دريافت ديه نسبت به قصاص گذشت کردند

بار ديگر از اتفاقی که افتاده بود ابراز پشيمانی کرد و گفت؛  عمومی جرم پای ميز محاکمه رفت يک

بعد . ياد گرفته ام چطور خشمم را کنترل کنم و ديگر مانند سال های نوجوانی از خود بيخود نمی شوم

برای صدور رای دادگاه وارد شور شدند و متهم را به  74از پايان جلسه محاکمه هيات قضات شعبه 

از آنجايی که متهم دو سال و هشت ماه در زندان بود مابقی حبس از . ردندپنج سال حبس محکوم ک

  .سوی هيات قضات به حالت تعليق درآمد و اين نوجوان آزاد شد

  

  

   آار نيست بهزيستي مسوول برخورد با آارفرمايان آودآان

ن بهزيستي با توجه به قوانين وزارت آار سازما: مدير آل امور آسيب ديدگان اجتماعي بهزيستي گفت

  .تحت هيچ شرايطي مسئوليتي در قبال برخورد با متخلفان مربوط به آودآان ندارد

طبق : آار با سازمان بهزيستي نيست تاآيد آرد چلك با بيان اينكه مسووليت آودآان سيد حسن موسوي

دسته سال به آارگران نوجوان اطالق شده و آار اين  18تا  15موارد اعمال شده در قانون ،آودآان 

  . شود از آودآان پذيرفته شده است و قوانين آار شامل اين آودآان مي

قانون مجازات اسالمي هر آس فرد صغير يا  713طبق ماده : وگو با خبرنگار ايلنا افزود او در گفت

شود آه بر اساس اين قانون، مسئول  گري وادار آند مجرم، محسوب مي غيررشيدي را به آار تكدي



 انتخابات، کودتا و کودک

  

271 

 

   

  . آنند سازمان بهزيستي نيست آان اين چنيني آه حقوق آودآان را ضايع ميبرخورد با مجر

به تصويب مجلس  81در قانون حمايت از آودآان و نوجوانان آه در سال : موسوي چلك ادامه داد

آشي از آودآان آار ممنوع بوده و در عين حال باز هم مسئول  هر گونه استثمار و بهره رسيد،

 . اين ارتباط بهزيستي نيستبرخورد با متخلفان در 

ديدگان اجتماعي بهزيستي آشور با اشاره به منع بدترين اشكال آار براي  مديرآل دفتر امور آسيب

نامه نيز موضوع آار آودك مطرح شده و آارهاي سخت و دشوار  در مقاوله : آودآان تصريح آرد

  . ين بخش از حقوق آودآان استبراي آودآان منع شده بر همين مبنا وزارت آار مسئول و پيگيري ا

ها بيشتر از ساير  خواب به گفته موسوي چلك در اين ميان مسووليت بهزيستي در مورد آارتن

تصويب شده و در اين  84اي توسط دولت در سال  نامه ها بوده چرا آه در اين ارتباط آئين دستگاه

  . هاي گوناگون خصوصا بهزيستي را مسئول دانسته است زمينه دستگاه

مدير آل امور آسيب ديدگان اجتماعي بهزيستي آشور با بيان اينكه در حال ارزيابي و بررسي 

ها در سطح آشور در زمينه  نامه اجرايي مصوبه هيات دولت هستيم تا عملكرد هر يك از دستگاه آئين

سال : آرد نامه مربوط به ساماندهي آودآان خياباني را بررسي آنيم خاطرنشان ها و آئين خواب آارتن

درصد از اين  22نفر در مراآز آودآان خياباني بهزيستي پذيرش شدند آه  414هزار و  10گذشته 

  . اند تعداد اتباع بيگانه بوده

اي آه آارت اقامتي دارند نيست چرا آه  سازمان بهزيستي مسوول حمايت از اتباع بيگانه: او ادامه داد

ي حمايت از اين افراد و يا آودآان آار و خيابان، تواند برا سازمان بهزيستي به تنهايي نمي

  .بيمارستان يا ساير امكانات رفاهي ايجاد آند مدرسه،

بهزيستي مسئول ساماندهي و پاسخگويي به موضوعاتي آه جزو وظايف : موسوي چلك در ادامه گفت

  .هاي ديگر بوده نيست سازمان
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 معکوس زندگی  مادر سکته و  شمارشخواهر خودسوزی کرده، 

 
  نوجوانی که زير کابل اعتراف کرد

سالگی دستگير شده با تأييد حکم، توسط  15در سن  1382محمدرضا حدادی، نوجوانی که در سال 

ی اجرای احکام دادسرای شيراز در معرض اجرای حکم  رهديوان عالی کشور و ارسال آن به داي

بنابر اعالم مقامات قضايی دستور نيابت اجرای حکم صادر شده و حکم مزبور به . اعدام قرار دارد

  .آباد شيراز اجرا خواهد شد زودی در زندان عادل

يم صبح داشت: گويد مادر محمدرضا از خودسوزی دخترش بعد از شنيدن خبر اجرای حکم می

. اجرا شود" محمدرضا"قرار است حکم : صبحانه می خورديم که يک نفر از طرف زندان آمد و گفت

پتو انداختيم روی . دخترم، نفت بخاری را برداشت، ريخت روی سرش وخودش را آتش زد

خودم سه . با گاری رسانديمش بيمارستان. کوچه ی ما تنگ است و ماشين از آن رد نمی شود.سرش

دو تا زن ديگر گرفته، . سال است که پدر محمدرضا ما را ترک کرده 15. اال سکته کردممرتبه تا ح
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يک پسر ديگرم . هشت تا بچه را با کلفتی و خون دل بزرگ کردم.دهد هيچ کداممان را هم طالق نمی

هربار رفتم در . حاال هم فقط دستانم به درگاه خدا بلند است. هم، يک دست و يک پايش فلج است

ی بی گناهم دارد می  الهی، هيچ مادری داغ اوالد نبيند، بچه. ی آقای رحمت با فحش بيرونم کردند خانه

  .ره باالی دار

با مراجعه به نيروی انتظامی  82/5/30در تاريخ » محمد باقر رحمت«، فرزند »حسين رحمت« 

عه ننموده آازرون را به مقصد شيراز ترك و تاآنون مراج 82/5/28اعالم کرد؛ پدرش در روز 

در . پس از يازده روز در روستای فتح آباد آازرون پيدا شد 8/6/82خودرو مزبور در تاريخ . است

، يکی از متهمين اقرار کرد آه در »مهدی ساسانی«رسيدگی به پرونده، چهار نفر دستگير و  پروسه 

  .ت بوده استهم دس» تقی و آريم«، »محمد قربانی«ارتكاب سرقت اتومبيل و آشتن راننده، با 

شب به اتفاق مهدی  12يا  11ساعت «: دستگير و اظهار داشت» آريم حدادی« 82/7/20در تاريخ 

زاده سيد حسين کنار جاده ايستاده بوديم، يك پيكان  ساسانی و تقی حدادی و محمد، روبروی امام

دند، پيكان سواری جوانان نارنجی رنگ از آازرون آمد، محمد قربانی و تقی حدادی دست بلند آر

  ».از قائميه به طرف شيراز حرکت کرديم. ايستاد و ما سوار شديم

در بين راه به بهانه ی . راننده قبول آرد. يك رفيق داريم او را هم سوار کن: محمد به راننده گفت

من و محمد داخل دره رفتيم، مهدی و تقی . دستشويی، راننده، خودرو را متوقف آرد و پياده شديم

راننده می خواست داخل رادياتور ماشين آب بريزد آه تقی سنگی برداشت و از . ننده ماندندپهلوی را

من و محمد آمديم باال و به اتفاق مهدی و تقی چند . پشت به سر راننده زد و راننده روی زمين افتاد

ا حكيم جنازه را در صندوق عقب انداختيم و او را ت. مشت هم به سر و صورت و سينه ی راننده زديم

تقی، . آند در طول راه متوجه شديم راننده هنوز جان دارد و سرو صدا می. باشی و رشن آباد آورديم

تقی، . از رشن آباد به طرف جاده خاآی آوره آچی رفتيم. پسر عموی من، پشت فرمان نشسته بود

اسانی با پيرمرد هنوز جان داشت، مهدی س. ماشين را متوقف آرد و درب صندوق عقب را باز آرد

ای آورده، دور گردن پيرمرد انداختند و  ی پروانه محمد و تقی تسمه. چوب دو دفعه به بدن پيرمرد زد

بنزين تهيه آرديم و جنازه را آتش زديم، داخل . جنازه را آتش بزنيم: او را خفه آردند، سپس تقی گفت

  .گودالی گذاشتيم و روی گودال را پر از خاك آرديم و رفتيم

: ی رسيدگی اعالم داشت ساله، دستگير و در جلسات اوليه 15ی رسيدگی محمد رضا حدادی، در اثنا

پزشكی قانونی : ی وکيل محمدرضا در حالی که به گفته. مقتول را با تسمه پروانه، خفه آرده است

علت دقيق فوت را تشخيص نداده؛ ليكن اعالم نموده، ضربه مغزی و شكستگی استخوان جمجمه می 

مجددًا در جلسه ی رسيدگی دادگاه، اتهام سرقت و  8/8/82وی در تاريخ . كی از داليل آن باشدتواند ي

  .قتل را به عهده گرفته و به ارتكاب جرم اقرار کرد 
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اش هيچ پولی دريافت  چند روز پس از محاآمه، محمدرضا متوجه شد فريب خورده و خانواده

ی پرداخت پول از  م نمود که يکی از متهمين با وعدهاعال 82آبان  16ای در  وی طی نامه. اند نکرده

وی فريب متهم ديگر را خورده و . وی خواسته با توجه به صغر سن ارتکاب قتل را بر عهده بگيرد

  .در ارتکاب فعل هيچ نقشی نداشته است

 از. ی او را دادند ی محمدرضا متهمان، وی را اغفال و پيشنهاد پرداخت وجه به خانواده به گفته

اش را به عقد او  طرفی يكی از متهمان به وی قول داده بود آه اگر قتل را به گردن بگيرد، دختر عمه

  .درآورد

شب از  12ظهر تا  12ام را جلوی چشمان خودم در کالنتری از ساعت  بچه:گويد  پدر محمدرضا می

 14. بی سوادی هستم من آدم. درخت آويزان کردند و با کابل زدند، آن هم برای کاری که نکرده بود

پارتی وآشنا هم ندارم، بلد هم نيستم بايد چه کار .بچه دارم که با کارگری وعملگی بزرگشان کردم 

از بدبختی . او می داند که بچه ی من بی گناه است. کنم، اما يک خدا دارم که به بزرگيش شک ندارم

ترم وقتی شنيد برادرش را می از بخت بدم دخ. و نداری دست به چنين کار احمقانه ای زده است

االن هم دم پايی توی . درصد سوخته 70دکترها می گويند . خواهند اعدام کنند، خودش را آتش زد

چندين بار برای . زنم هم سکته کرده و فلج افتاده گوشه ی خانه. دستش می کند و راه می رود

يس بيرونمان انداخته، اما اميدم به عذرخواهی رفتم خانه ولی دم، اما هر بار به پليس زنگ زدند و پل

الهی به حق علی اکبر حسين، خدا رحمی به دلشان . لذتی که در عفو هست در انتقام نيست. خداست

  .بيندازد به محمد رضای من رحم کنند

سلب حيات مقتول  16/10/82دادگاه بدون تحقيق نسبت به ادعای محمدرضا و انكار وی در تاريخ 

نسته و با استدالالتی به صرف اقرار اين نوجوان وی را به قصاص نفس محكوم توسط او را مسلم دا

سال حبس و  15قانون مجازات اسالمی به لحاظ شرآت در آدم ربايی به تحمل  621و به استناد مادة 

همان قانون به تحمل يك سال حبس به لحاظ مخفی آردن جسد مقتول محكوم و  636به استناد مادة 

نيز به حبس های طوالنی مدت به اتهام آدم ربايی و مخفی نمودن جسد و جنايت بر  ديگر متهمين را

  .ميت محكوم نمود

اين  378ماده . نامه حقوق کودک پيوسته است به کشورهای عضو پيمان 1375ايران در سال 

آه  مجازات مرگ يا حبس ابد بدون امكان آزادی، نبايد در مورد جرمهايی: دارد نامه اذعان می پيمان

ميثاق  6ی  ماده 5از سوی ديگر مطابق بند . شوند اعمال گردد سال مرتكب می 18اشخاص زير 

حقوق مدنی و سياسی که ايران نيز آن را پذيرفته حکم اعدام نبايستی برای افرادی که در سنين پيش 

  .اند صادر شود سال مرتکب جرمی شده 18از 
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ديوان عالی آشور  42د آه با ارجاع پرونده به شعبه نماين ی صادره اعتراض می متهمين به دادنامه

  .قضات شعبه، دادنامه صادره را فاقد اشكال موثر دانسته و تأييد نمودند  12/4/1384در تاريخ 

ی جديد؛ از جمله اقرار ديگر  ی صادره به محمدرضا و با به دست آوردن ادله پس از ابالغ دادنامه

مبنی بر اعاده دادرسی و رسيدگی مجدد را نمود آه  18مادة  گناهيش تقاضای اعمال متهمين بر بی

  .ی سوم تشخيص ديوان عالی آشور درخواست وی را مردود اعالم نمود شعبه

وقتی : گويد محبوبه، خواهر محمدرضا که خودسوزی کرده از آرزويش برای رهايی محمدرضا می

داغ برادر خيلی . ا داغ برادرم را ببينماين خبر را شنيدم، تاب نياوردم فقط فکر کردم زنده نباشم ت

. گناه است، بچگی کرده دانند برادرم بی ها هم می دهيم، اما آن ی ولی دم، حق می ما به خانواده! سخته

همان وقت طالق گرفتم با يک .تا بچه  8من بعد از اين که شوهر کردم، فهميدم شوهرم زن دارد و 

محمدرضا برايم سخت بود که اصال به دخترم فکر نکردم و  آن قدر داغ. ی مادرم دختر برگشتم خانه

ی خرابه را هم از ما بگيرند، چادر بزنيم وسط  تنها آرزويم اين است که همين خانه. خودم را آتش زدم

اين بچه تا همين حاال هم صد بار جانش به لبش . بيابان زندگی کنيم، اما جان محمدرضا را نگيرند

  .دوران زندگيش را با ترس طناب و اعدام گذرانده سال از بهترين 7. رسيده
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   موج جديد آزار دانش آموزان بهايی در مدارس اصفهان

  
در  و يا زبانیهای مذهبی، قومی  کودکان متعلق به اقليت :کنوانسيون حقوق کودک 30ماده 

که همراه ديگر آشنايان به طور جمعی يا  ها وجود دارند دارای اين حق هستند کشورهايی که اين اقليت

  ."و مذهب خود برخوردار بوده و از آنها استفاده کنند فردی از زبان، فرهنگ

نام  م ثبتنام مشروط به دادن تعهد کتبی يا عد در ابتدای سال تحصيلی جديد، موارد بسياری از ثبت

اين در حالی است که در سال تحصيلی گذشته، طی . آموزان بهايی در مدارس مشاهده شد دانش

 80قريب  2009تا فوريه  2008ی سپتامبر  ماهه 6گزارش سرويس خبری جامعه بهايی در فاصله 

ين به اين موارد شامل تهديد، اخراج، تحقير و توه. آموزان بهايی گزارش شده است مورد آزار دانش

بايد توجه داشت که اين موارد تنها شامل . شود آموز در برابر دوستان و غيره می عقايد دانش

اموزان  های دريافتی است و بايد در نظر داشت که بسياری از موارد توسط والدين و دانش گزارش

  .شود گزارش نمی

  ان دخترانه خديجه آبري،آبان ماه در دبيرست 21بر اساس گزارش های رسيده از اصفهان در تاريخ 

خانم "با هماهنگي آامل مديريت دبيرستان و همكاري دبير ديني سال سوم " آقاي حسيني"فردي به نام 
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شروع به توهين به اعتقادات مذهبي دانش آموزان " قائمّيت"به بهانه سخنراني در مورد " هاشمي

انش آموزان مقاطع دوم و سوم اين آه در طي يك روز براي تمام د" آقاي حسيني. "بهايي آرده است

" تاريخچه انديشه بهايي"دبيرستان سخنراني آرده است در ابتدا اعالم نموده آه موضوع سخنراني 

مي باشد و در ادامه به توهين به مقدسات آيين بهايي، احكام و حّتي برخي از پيروان اين ديانت نموده 

در ادامه وي نه تنها محدوديت هاي اعمال شده . تاست و آنان را جاسوس انگليس و روسيه خوانده اس

بر پيروان اين دين در ايران را منطقي و طبيعي دانسته بلكه پيروان ديگر اقلّيت هاي مذهبي در ايران 

و در انتها آتاب هايي بر . مسيحي و زرتشتي را نيز مّحق اين محدوديت ها دانسته است  چون يهودي،

  .انش آموزان قرار داه استعليه آيين بهايي در اختيار د

پس از اين اّتفاق، با وجود اعتراضات خانواده هاي هشت دانش آموز بهايي اين دبيرستان به مديريت 

  "خانم هاشمي"دبيرستان، مديريت از بخش نامه اداره آموزش پرورش در اين زمينه صحبت نموده و 

هاي گذشته سي دي هايي بر عليه آيين بهايي ايشان در روز  دبير ديني از اين اّتفاق حمايت نموده است،

در . در بين دانش آموزان مدرسه پخش نموده آه حاضر به ارائه آن به خانواده هاي بهايي نشده است

" آقاي گودرزي"اصفهان رييس اداره  3ادامه با پيگيري خانواده ها در اداره آموزش و پرورش ناحيه 

دانسته است " حراست"موده و اين اّتفاق را از طرف قسمت بي اطالعي خود را در اين زمينه اظهار ن

خانواده هاي . نيز نسبت به اين جريان اظهار بي اطالعي نموده است" آقاي اعتدالي"آه در اين قسمت 

دانش آموزان بهايي پيگيري خود را در اين زمينه تا آنون ادامه داده اند اما جواب قانع آننده اي در 

سال پيش سه دانش آموز بهايي از اين دبيرستان  2الزم به ذآر است . رده انداين زمينه دريافت نك

آقاي "اصفهان  3اخراج گرديدند آه با پيگيري خانواده آنان رييس اداره آموزش پرورش ناحيه 

  .به آنان اطمينان داده آه اين اّتفاقات ديگر تكرار نخواهد شد  "گودرزي

وج جديد آزار و اذّيت دانش آموزان بهايي از طرف در ماه هاي گذشته در مدارس اصفهان م

مسئولين مدارس آغاز گرديده آه شّدت آن ها حّتي باعث تشويش خاطر و ناراحتي دانش آموزان غير 

بهايي و مسلمان اين مدارس نيز گرديده است و به نظر مي رسد اين تحريكات با موج جديد سخنراني 

  .ح شهر اصفهان بي ارتباط نباشدضد آيين بهايي در شش ماه گذشته در سط

های مذهبی،  کودکان متعلق به اقليت"  :دارد کنوانسيون حقوق کودک به صراحت ابراز می 30ماده 

ها وجود دارند دارای اين حق هستند که همراه ديگر  قومی و يا زبانی در کشورهايی که اين اقليت

ود برخوردار بوده و از آنها استفاده آشنايان به طور جمعی يا فردی از زبان، فرهنگ و مذهب خ

ی دولت جمهوری اسالمی ايران در  الزم به ذکر است کنوانسيون حقوق کودک توسط نماينده." کنند

توسط مجلس شورای اسالمی  1994به امضا رسيد و مفاد آن در ماه مارچ  1991سپتامبر  5تاريخ 

  .تصويب گشت
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   شود محمدرضا حدادی صبح چهارشنبه اعدام می

 
  .قتل هيچ نقشی نداشته است نوجوانی که در ارتکاب

سالگی دستگير شده بود، بنابر  15در سن  82وان محکوم به اعدام که در سال محمدرضا حدادی نوج

وی صبح فردا به قرنطينه . آذرماه اعدام خواهد شد 18اعالم مسئوالن قضايی کشور صبح چهارشنبه 

  .آباد شيراز جهت اجرای حکم اعدام منتقل خواهد گشت زندان عادل

وی در زمان دستگيری . باشد می 1366اسفند  27د محمد رضا حدادی نوجوان محکوم به اعدام متول

اين نوجوان در جريان پرونده رسيدگی به يک فقره سرقت منجر به قتل دستگير . ساله بوده است 15

در دادگاه، مجددًا  8/8/82وی در تاريخ . شد و در تحقيقات اوليه به قتل با تسمه پروانه اعتراف نمود

  .ت و به ارتکاب جرم اقرار نموداتهام سرقت و قتل را به عهده گرف

مطلع   محمدرضا چند روز پس از دادگاه و در مالقاتی با مادرش از عدم پرداخت موعود به خانواده

ی  رساند که يکی از متهمين با وعده به اطالع دادگاه می 82آبان  16ای در  وی طی نامه. شود می

وی فريب متهم . تل را بر عهده بگيردپرداخت پول از وی خواسته با توجه به صغر سن ارتکاب ق

  .ديگر را خورده و در ارتکاب فعل هيچ نقشی نداشته است

خواهر وی پس . برند نمی  گفتنی است خانواده اين نوجوان محکوم به اعدام در شرايط خوبی به سر

از شنيدن حکم اعدام محمدرضا خودسوزی نمود و مادرش نيز از وضعيت جسمانی خوبی برخوردار 

  .همچنين پدر وی سالها پيش خانواده را ترک گفته است. ست و سه بار سکته نموده استني
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  اعدام محمدرضا حدادی به تعويق افتاد

حکم اعدام محمدرضا حدادی که بنابر اعالم مسئوالن قضايی قرار بود صبح فردا چهارشنبه به 

  .ی دار سپرده شود با عدم انتقال وی به قرنطينه اجرا نخواهد شد وبهچ

سالگی دستگير شده بود، با اعالم اجرای حکم به خانواده  15در سن  82محمدرضا که در سال 

وی تا . شد آباد شيراز جهت اجرای حکم اعدام منتقل می بايستی صبح دوشنبه به قرنطينه زندان عادل

طبق . خبر است يه در بند عمومی بسر برده و از اجرای حکم خود بیزمان نگارش اين اطالع

ساعت قبل از اجرا به متهم اطالع داده شده و  48تشريفات اجرای احکام اسالمی بايستی حکم اعدام 

  .به قرنطينه منتقل شود

اين نوجوان در . ساله بوده است 15و در زمان دستگيری  1366اسفند  27محمدرضا حدادی متولد 

ريان پرونده رسيدگی به يک فقره سرقت منجر به قتل دستگير شد و در تحقيقات اوليه به قتل با ج

در دادگاه، مجددًا اتهام سرقت و قتل را به عهده  82/8/8وی در تاريخ . تسمه پروانه اعتراف نمود

ر کالنتری ی پدر محمدرضا پيش از اعتراف او را د بنا به گفته. گرفت و به ارتکاب جرم اقرار نمود

  .شب از درخت آويزان کردند و با کابل زدند 12ظهر تا  12از ساعت 

مطلع   محمدرضا چند روز پس از دادگاه و در مالقاتی با مادرش از عدم پرداخت موعود به خانواده

ی پرداخت  به اطالع دادگاه رساند که يکی از متهمين با وعده 82آبان  16ای در  وی طی نامه. شود می

در نتيجه وی فريب متهم . ز وی خواسته با توجه به صغر سن ارتکاب قتل را بر عهده بگيردپول ا

   .ديگر را خورده و در ارتکاب فعل هيچ نقشی نداشته است

  

  

   »امير پهلوانی«برگزاری جلسه سازش برای جلب رضايت از اوليا دم  

 خانواده اميراز نظرمالی وضعيت نابسامانی دارند

الف است در حال حاضر در زندان رجائی شهر به سر می  -ه متهم به قتل عمدی رامير نوجوانی ک

الف را  -به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، وی متهم است که طی يک درگيری لفظی ر  .برد 

خانواده مقتول، در جلسه صلح و سازش به صورت .آشنائی با وی نداشته به قتل رسانده است  که هيچ

نفس امير که ناخواسته وارد نزاع شده است اعالم گذشت نموده اند و گذشت قطعی  تلويحی از قصاص

  . به اخذ وجه نموده اند  را منوط 
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در جلسه صلح و سازش مقرر شد که خانواده امير ظرف يک ماه برای جلب رضايت اوليا دم مبلغ 

قتل عمد و تقاضای ششصد ميليون ريال را تهيه نمايند در غير اينصورت پرونده با کيفرخواست  

  .قصاص نفس برای رسيدگی به دادگاه کيفری استان ارسال خواهد شد

تهيه    گفتنی است خانواده امير از نظر مالی در وضعيت نابسامانی به سر برده و از توان مالی برای 

  .    مبلغ درخواستی برخوردار نيستند

  حقوق کودکان -خبرگزاری هرانا :منبع خبر

  

  

  

  

   اص صادر شد، دائم کابوس می ديدموقتی حکم قص

  مصاحبه با بنيامين رسولی،

  
 صبا واصفی: مصاحبه گر
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سال را منع کرده وايران  نيز  ١٨کنوانسيون حقوق کودک، مجازات اعدام برای افراد زير  ٣٧ی  ماده

چوبه   رغم اين، ساالنه چند مجرم نوجوان ايرانی به پای به. را به رسميت شناخته است اين کنوانسيون

مختلف  مجازات نوجوانان در ايران و از جمله صدور حکم اعدام برای آنان در موارد. روند دار می

مهم نقض  های همواره يکی از چالش.. از جمله درگيری و قتل، قاچاق مواد مخدر، روابط جنسی و

  .است بشر در ايران بوده حقوق

آنها . اند های گاه کودکانه، کسی را کشته نوجوانان متهم به قتل، در زد و خوردها و بخاطر اختالف

شوند، بنيامين  ارتکاب قتلی غيرعمد و بدون نقشه، به نام قانون و به عمد، محکوم به مرگ می  برای

ا رضايت اوليای دم مقتول و با رای قضات رسولی يکی از اين نوجوانان است که در آذر ماه امسال ب

آنچه که در پی می آيد مصاحبه ای است که صبا واصفی با . دادگاه کيفری استان آزاد شد 71 ی شعبه

  :انجام داده است بنيامين

  چه طور حسين کشته شد؟• 

ه ی ما وقتی در محل. دوستم ،شهرام را کتک زده بودند، رفتم آن ها را آشتی دهم، دعوا باال گرفت

نفر بودند و از بچه های  12رفتم پارک آن ها . اگر مردی بيا پارک: کتک خوردند، بعد گفتند بودند،

. از خانه چاقو برداشتم و برگشتم. از زير دست وپايشان فرار کردم. محله ی ما هيچ کسی آن جا نبود

نه اش را پاره کرده و در اصال نفهميدم چاقو کی به تنش خورد، ولی بعدا متوجه شدم چاقو قفسه ی سي

  .بيمارستان فوت کرده است

  چاقو را از چه کسی گرفته بودی؟• 

  .چاقوی دسته چوبی ای بود که يکی از دوستانم برايم از شمال، سوغاتی آورده بود

  آن زمان چند ساله بودی؟• 

: ا تعجب گفتآن قدر کوچک و ريزه ميزه بودم که مأمور پاسگاه وقتی من را ديد ب.پانزده سالم بود

  !بنيامين تويی؟ يه وجبی  

  کجا دستگير شدی؟• 

يکی از آن مأمورها . چند مأمور بيست دقيقه بعد از حادثه، برای دستگيری ام به خانه مان آمدند

  .بود که بعدها در زندان رجايی شهر ديدمش که به جرم قتل اعدام شد" صفرعلی نصيری"

  تنهايی رفتی پاسگاه؟• 

من را قپان کردند و در صنوق عقب . ادرم آدرس دادند گفتند از پشت سر ما بيايندبه پدر وم. بله

  .گذاشتند به پاسگاه بردند ماشين

  وقتی به پاسگاه رفتی به قتل اعتراف کردی؟• 
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آن جا با شلنگی که توش ساچمه بود، حسابی کتکم زدند . اصال باورم نمی شد چاقو بهش خورده باشد

بعد از . کردند، يک بار هم آويزانم کردند" جوجه ام"در آگاهی سه بار . ف کنمتا جای چاقو را اعترا 

 4جنازه را نشانم دادند که جنازه هايشان را پشت ريل راه آهن فاز  3اين که جای چاقو را گفتم، عکس 

  .پيدا کرده بودند، می خواستند اعتراف کنم که آن ها را هم من کشتم مهرشهر

  يش تر توضيح بده ؟راجع به جوجه کردن ب• 

دست بند به دست می زنند، زانوها را از وسط دو دست بيرون می آورند، يک ميله از وسط پاها 

می شود، روی دو تا صندلی می گذارند در حالی که تاب می خوری و کتک می زنند در آن  رد

  .فقط می توانی داد بزنی شرايط

  چند وقت در آگاهی بودی؟• 

دوهفته در سوئيت بودم، در تمام اين مدت هم دست بند داشتم، هم پابند؛ . زيک ماه وبيست وهشت رو

  .به طوری که موهای پاهايم کامال ريخته

  چه مدت مورد تنبيه بدنی قرار گرفتی؟• 

  .بيست روز مانده به دادگاه ديگر کتکم نمی زدند تا جای کبودی ها برود

  بود؟روزدادگاه هيچ اثری از کبودی يا زخم روی بدنت ن• 

  .نه، آن روز فقط يک لکه ی زرد رنگ، روی تنم باقی بود

  شاهد تنبيه بدنی افراد ديگری هم بودی؟• 

در زندان دونفر بودند که به جرم خريد وفروش مواد مخدر دستگير شده بودند، آنها را وقتی برای 

هی حصارک جهنم آگا.کتک زدن می بردند کتفشان را در می آوردند می زدند دوباره جا می انداختند

در آگاهی شاپور که اسمش بد دررفته، اگر نتوانند از کسی اعتراف بگيرند به آگاهی حصارک . است

  .می فرستند

  وقتی به زندان منتقل شدی باز هم تنبيه بدنی می شدی؟• 

 :گفت. وقتی به زندان منتقل شدم، رييس اندرزگاه يک روز من را برد که راه وچاه زندان را يادم بدهد

روی سراميک سالن راه برو ، بعد فکر کن اين طرفت دره است، آن طرفت ناموس مردم، اگر يکی 

است   خب، چون پای جان وسط است، مستحب : هلت بدهد، خودت را کدام طرف پرت می کنی؟ گفتم

من جدی جدی اين طوری فکر می کردم، ولی بابت حرفم آن روز کتک . که بپرم روی ناموس مردم

  .دممفصلی خور

  در زندان وقتت را با چه کارهايی می گذراندی؟• 

برگی خانه ی ما را با  30نشريه ی .در شورای شهر زندان با علی مهين ترابی کار می کردم 

  .همکاری واحد فرهنگی بند نسوان کار می کرديم
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  وقتی حکم قصاص برايت صادر شد، چه احساسی داشتی؟• 

  .يدموقتی حکمم صادر شد، دائم کابوس می د

  در کابوست چه می ديدی؟• 

می ديدم در يک محوطه ی گرد که دور تا دورش درخت، پشت درخت ها ديوار و وسط درخت ها 

وقتی به طرف درخت ها می رفتم، می خواستند اعدامم کنند و وقتی به سمت ديوار . جوخه ی دار بود

  .فرار می کردم، يک شبح می آمد و به طرف جوخه هلم می داد

  مبندی های تو کسی اعدام شد؟از ه• 

  .بهنود شجاعی و ستار شيری اعدام شدند. بله

  بعد از مرگ آن ها چه احساسی داشتی؟• 

  .تا دوماه خواب ازم گرفته شده بود، دائم با خودم حرف می زدم، تيک پيدا کرده بودم

  ای از آخرين شب زندگی ستار به ياد داری؟¬خاطره• 

ام می ¬می دونم اين دفعه برگشتنی نيستم، دلم برای خانواده: فتستار خيلی گريه می کرد، می گ

  .سوزد

  بهنود چه طور؟• 

ها معتاد ¬آن جا خيلی از بچه. شبی نبود که نماز شب نخواند. کرد، خيلی آرام بود¬بهنود گريه نمی

خدا را فقط . هزار جور خالف های تازه ياد می گيرند، اما بهنود بی خيال همه چيز شده بود. می شوند

ساری کتابت کو؟ شب قبل از اعدام : کتاب دعايش زرد بود، به شوخی بهش می گفتيم. صدا می زد

  .اش بودند¬قدر مظلوم وساکت بود که همه شيفته¬همه برايش گريه می کردند، آن

  بعد از آن که بهنود ديگر به سلول برنگشت، بچه ها چه کار کردند؟• 

درصد اعدام می  99:شب قبل از اعدامش می گفت. مشکی پوشيديمهمه تا چهلمش . برايش ختم گرفتيم

  .مگر يک معجزه اتفاق بيفتد و خدا يک نوری به دل شاکی بيندازد شوم،

  وقتی ولی دم ات رضايت داد، چه احساسی داشتی؟• 

باورم نمی شد؛ آخر خيلی از ولی دم ها از اين قبيل بلوف ! دروغه: وقتی رضايت دادند، می گفتم

همين ولی دم بهنود گفته بود، وقی طناب را دور گردنش بيندازند می بخشد ولی خودش . زنند می ها

  .با خودم گفتم، دارند دروغ می گويند. پای بهنود را زده بود زير

  چند تا خواهر وبرادر داری؟• 

  .تا بچه ايم با يک خواهر ناتنی 6

  چه کسی توانست رضايت شاکی را جلب کند؟• 
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وقتی آزاد شدم، دلم می خواست پايشان را . ديون وکيلم، خانم طهماسبی و خواهرم هستمآزادی ام را م

وکيلم بی چشم داشت حتی يک قران پول، مبلغ ديه را . ببوسم؛ چون برای من خيلی قدم برداشتند

  .دويست وپنجاه ميليون به پنجاه ميليون رساند  از

  حاالدنيای بيرون از زندان برايت چگونه است؟• 

وقتی من زندان . باورم نمی شود، مرده. کمبود پدرم را احساس می کنم. چيز برايم غريبه است همه

  .بر اثر تصادف ، ضربه مغزی شد و مرد، شايد چون نديدم، مرگش را باور ندارم  بودم

  دلت می خواهد از اين به بعد چطور زندگی کنی؟• 

وم، چشم هايم را باز می کنم، خواب نصف شب ها بيدار می ش.دوست دارم از همه چيز لذت ببرم

بلند می شوم، مادرم را می بوسم، دلم . هايم را ببندم¬چشمانم وول می زند، اما دلم نمی آيد، چشم تو

آرايشگری بلدم می خواهم بروم توی . جای خالی روزهايی که تنهايش گذاشتم را پر کنم   می خواهد

می خواهم با انجمن دفاع از حقوق . شته باشدکنم تا مادرم زندگی راحت وخوشی دا سلمونی کار

  .کودک کار کنم و برای رضايت گرفتن از شاکی ها هر جای ايران که بتوانم بروم

  سال مرتکب جرم می شوند؟ 18به نظرت اعدام، تنبيه مناسبی برای کودکانی است که زير • 

عدام يک لحظه است، در چند ا. برای هر کودکی، زندان رفتن با اين شرايط از صد تا مرگ بدتر است

با يک . ثانيه زير پايت را می زنند، حلقومت می شکند و خفه می شوی، ولی زندان ؛يعنی جنهم

آن جا بچه های کم زور مورد هر .به زندان می روی با هزار مرض و بيماری برمی گردی جرم،

   .دش هزار تا مرگ استايدز، اعتياد و افسردگی، اين همه بدبختی خو. آزاری قرار می گيرند  جور

  کميته گزارشگران حقوق بشر:منبع خبر

  

  

   افزايش ده درصدی کودکان خيابانی در تهران

درصدی کودکان خيابانی بد سرپرست و بی  10يک متخصص علوم رفتاری از افزايش  -مهر

  .در سطح شهر تهران خبر داد  سرپرست

با توجه به آمار سازمان بهزيستی : افزود دکتر مجيد ابهری در گفتگو با مهر با بيان اين مطلب

بررسی های ميدانی و همچنين تحقيقات صورت گرفته ، کودکان خيابانی بد سرپرست و بی  و

اين محقق و استاد دانشگاه  .درصد افزايش يافته است 10بيرون از اينگونه مراکز نيز    سرپرست

افزايش ... ، پاکدشت ، قيام دشت ودر شهرهای اطراف تهران مانند کرج ، ورامين : تاکيد کرد
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که برای مقابله با اين   کودکان خيابانی از نوع مشاغل کاذب و تکدی گری بيانگر اين واقعيت است

  .آسيب فزاينده اجتماعی بايد برنامه ريزيها و اقدامات اساسی انجام داد

 کودکان بد سرپرستدرصدی  10چندی پيش مدير کل دفتر شبه خانواده سازمان بهزيستی از افزايش 

به گفته اين آسيب شناس علوم اجتماعی  .و بی سرپرست تحت پوشش مراکز بهزيستی خبر داده بود

دخل زنی و جيب بری و سرقت لوازم    گسترش بزهکاری در ميان کودکان خيابانی مثل دله دزدی ،

  .خودرو باعث افزايش مراجعات به دادگاههای اطفال شده است

 دند عالوه بر افزايش مهاجرت از کشورهای همسايه و همچنين از روستاهایجامعه شناسان معتق

 نيز باعث شده تا تعداد کودکان کار نيز افزايش قابل توجهی... کشور ، مشکالت طبيعی ، بيکاری و 

  .پيدا کند 

  

  

  

  

   تهران 14آزاري در منطقه  هاي آودك ثبت بيشترين گزارش

 تهران  8و  2،7، 5، 14: ترتيب فراواني امناطق 

  آرج، آرمان، يزد، اصفهان و تبريز : ها شهرستان   

  . مورد بوده است 408گيرندگان با صداي يارا در آذرماه  تعداد آل تماس

 در 1گيرندگان در آذر ماه با صداي يارا ، مادران و تنها  درصد تماس 94به گزارش خبرگزاري ايلنا،

بر اساس آنچه آه در اين گزارش  . اند فراد بودهدرصد ساير ا 2درصد آودآان و 3پدران و   صد

  .سال بوده است  7-10و  6- 0آمده، اولويت مطالب مطرح شده مربوط به سننين 

تنبيه رواني . درصد تنبيه بدني صورت گرفته است 41درصد موارد تنبيه رواني و  75همچنين در  

    .شامل داد زدن، توهين، سرزنش و مقايسه با ديگران بوده است 

گيرندگان به ترتيب فراواني، باالتر از ديپلم و ديپلم و سيكل  بر اساس اين گزارش ،تحصيالت تماس

تهران بوده، و تماس از  8و  2،7، 5، 14ها به ترتيب فراواني از مناطق  بوده و بيشترين تماس 

  . شهرستان هاي آرج، آرمان، يزد، اصفهان و تبريز بوده است
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   خواب شد تننوزاد چند روزه، کار

 نوزاد چند روزه ای که داخل جعبه کارتن در يکی از خيابان های مشهد رها شده بود پيدا شد

بعداز  6به گزارش پايگاه اطالع رسانی پليس، تيم گشتی کالنتری شهيد هاشمی نژاد مشهد ساعت 

با  ن شدند که هشتم دی ماه در خيابان کاشانی مشهدمتوجه تجمع چند نفر در کنار يک جعبه کارت ظهر

اين . بررسی موضوع مشخص شد نوزاد پسر چند روزه ای داخل جعبه در کنارخيابان رها شده است

طفل بی گناه پس از انجام اقدامات قانونی الزم به سازمان بهزيستی خراسان رضوی تحويل داده شده 

د ، تحقيقات خود را گفتنی است ،پليس مشهد با توجه به سرنخ هايی که در اين زمينه وجود دار.است

   .شناسايی والدين کودک شروع شده است  برای

  

  

  

   اليحه کودک آزاری همچنان در انتظار تصويب دولت

  تماس با خط تلفن کودک آزاری 565هزار و  144 ماهه اول امسال 6طی 

 نتظارمدير کل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعی با اشاره به اينکه اليحه مربوط به کودک آزاری در ا

برای اينکه سريعتر به موارد مربوط به کودک آزاری رسيدگی و با : تصويب دولت است، گفت 

سيد حسن موسوی چلک در گفتگو با مهر با بيان . عوامل آن برخورد شود نيازمند تغيير قانون هستيم 

م با موارد مربوط به کودک آزاری نيازمند حک در حال حاضر برای برخورد: اين مطلب افزود

بنابراين نيازمند . قضايی هستيم به همين دليل در برخی موارد زمان رسيدگی بسيار طوالنی می شود

  .بدون حکم بتواند کار خود را انجام دهد تغيير قانون در اين خصوص هستيم تا بهزيستی

کودک  تماس با خط تلفن 565هزار و  144ماهه اول امسال  6براساس اعالم سازمان بهزيستی طی 

اری صورت گرفته که تمامی اين تماسها مرتبط با آزار کودکان بوده است و اين رقم نسبت به سال آز

اين مقام مسئول در سازمان بهزيستی در . گذشته در همين مدت چندين برابر افزايش داشته است

ينکه مدتی قبل اليحه ای در مورد ا :رابطه با تدوين اليحه ای در رابطه با کودک آزاری تاکيد کرد

بهزيستی در برخورد با کودک آزاری به عنوان ضابط اجتماعی معرفی شود در شورايعالی قضايی 

تصويب شده به طوريکه براساس اين اليحه در مواردی که رسيدگی به کودک آزاری فوريت دارد 

به گفته موسوی اين اليحه در حال حاضر در کميسيون لوايح دولت در . نيازی به حکم قضايی نيست
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. و در صورت تائيد برای تصويب نهايی به مجلس ارسال خواهد شد انتظار بررسی و تصويب است

چنانچه تصويب اين اليحه پنج سال نيز طول بکشد : مدير کل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعی افزود

باز هم جای اميدواری و شکر دارد چون رسيدگی به وضعيت کودک آزاری يک ضرورت اجتناب  

  .در جامعه است ناپذير

 

   ازدواج موقت به جای تامين اجتماعی

  سال نقض کنوانسيون جهانی حقوق کودک است 18افراد زير  ازدواج موقت برای 

 جاويد سبحانی، عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان، ضمن عنوان اين مطلب در گفتگو

های ناشی از اين معضل برای کشور  با يک خبرگزاری داخل ايران افزود، به همين دليل آسيب 

سال را نقض کنوانسيون جهانی  18وی همچنين ازدواج موقت افراد زير . خطرناک است  بسيار

او در مورد پيامدهای اجتماعی نامشخص بودن وضعيت کودکان حاصل . حقوق کودک دانست

ردی تن به ازدواج وقتی ف: "های يک ساعته و موقت هشدار داد و اين سوال را طرح کرد ازدواج  از

دهد، چطور ممکن است که به مسئوليت در قبال کودکی که امکان دارد طی اين روابط  يک ساعته می

  به وجود آيد، تن دهد؟ 

  

   نامه ی پدر امير امراللهی نوجوان محکوم به اعدام
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  .شمی گريان و دلی پر از خون به شما عرض سالم دارممن با چ

 1368امير امراللهی نوجوان محکوم به اعدام متولد دهم آبان ماه  -کميته ی گزارشگران حقوق بشر 

که منجر به قتل يک نوجوان  84آبان ماه  28امير در . ساله بوده است 16در زمان دستگيری   و

در حالی که متهم هيچ گونه .ه مراجع انتظامی معرفی نمودديگر به نام محسن کاظمی شد خود را ب

اوليه بر ارتکاب قتل نداشت و بدون توجه به شرايط سنی، عقلی و روحی وی چهار تن از پنج  قصد 

حکم صادره در . دادگاه کيفری استان فارس وی را به اعدام محکوم نمودند 5شعبه  نفر قضات 

به کشورهای عضو  1375الزم به ذکر است ايران در سال . عالی کشور تاييد شد ديوان 27ی  شعبه

مجازات مرگ يا حبس : دارد نامه اذعان می اين پيمان 37ماده . کودک پيوسته است نامه حقوق  پيمان

سال مرتكب مي شوند اعمال  18نبايد در مورد جرمهايي آه اشخاص زير   ابد بدون امكان آزادي ،

ميثاق حقوق مدنی و سياسی حکم اعدام نبايستی برای  6ی  ماده 5بند   از سوی ديگر مطابق. گردد

نامه ی زير نوشته ی پدر امير . اند صادر شود سال مرتکب جرم شده 18 افرادی که در سنين پيش از

  :به اعدام خطاب به اوليای دم مقتول نوشته شده است امراللهی نوجوان محکوم 

  » َفَمن َعفا و أصَلح َفَاجَره َعَلی اهللا« 

  ) 40آيه  –سوره شورا . ( پس کسی که گذشت کند و آشتی ورزد اجرش با خداست

  خانواده محترم آقای کاظمی ؛

سال باز هم می  5بعد از گذشت . من با چشمی گريان و دلی پر از خون به شما عرض سالم دارم

اوالً   خدا ما هم می دانم شما ناراحت هستيد ، به . گويم من خجالت زده و شرمنده و رويم سياه است

حتما . برای شما و بعد برای فرزندمان که روزی چند بار می ميرد و زنده می شود ناراحتيم

استحضار داريد که فرزند من در زندان مشکل روحی پيدا کرده و چندين بار دست به خودکشی  

  :حتی مالحظه فرموديد که در روز دادگاه گفت . و همه ی بدن او مجروح است زده

  .ابا بگذار مرا بکشند تا راحت شومب 

اکنون من با شما همدرد هستم و از ابتدا سعی کردم همدردی خودم با شما را با معرفی فرزندم به 

با دست خود در ساعات اوليه حادثه ، نگرفتن وکيل دفاعی در برابر شما و همچنين اشکهايی  قانون 

اکنون جان همه خانواده من و . ريزم ؛ ثابت کنمشبانه روز در غم فرزند شما و فرزند خودم می  که 

  . فرزند دربند من در دست توانای شماست 

هرطور که بخواهيد می توانيد جان ما را بگيريد و مختاريد و  حق هم داريد اما فرزندان ما همديگر 

هيچ قصد تصادفی رخ داده است و  را از قبل نمی شناختند پس حادثه بوجود آمده لحظه ای ، اتفاقی و 

  . و غرض قبلی در کار از هر دو طرف نبوده
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ناخواسته به وجود آمده و اکنون که حکم قصاص فرزند من آمده ، شما فرصت کافی  لذا قتل ندانسته و

و فکر کردن و تصميم گيری داريد و می دانيد چه کار می کنيد و هر وقت و هر موقع   برای مشورت

کشتن او يا حتی صد نفر ديگر مشکلی حل می شود؟ پس خانواده  آيا با. فرزند مرا بکشيد  ميتوانيد

شما . محترم کاظمی ؛ شما می توانيد کاری کنيد که دو خون ريخته نشود ، يکی شده ديگری نشود

بگذاريد در مورد او خدا و قرآن تصميم بگيرد و او را به علی اکبر و علی اصغر امام حسين  و 

و تمام  تا من و خانواده ام. و او را نکشيد زيرا برای شما جا دارددستان بريده حضرت عباس ببخشيد 

خويشانم و حتی مردم عادی دعاگوی شما بوده و طلب آمرزش و مغفرت برای آن مرحوم شما داشته 

  .الهی هيچ خانواده ای داغدار نشود . باشيم و تمام عمرمان مديون شما و خانواده گراميتان باشيم

  .                                      نآمين يا رب العالمي 

  )پدر امير امراللهی ( روسياه و شرمنده ی شما بهمن امراللهی 

  

   !آودك خردسال توسط والدين 4شکنجه 

ساله به نام سكينه به يكي از مراآز درماني منتقل  4دختر بچه    طی تماس ماموران با اورژانس،

خواهر و برادر وي نيز به اداره بهزيستي  3. نجات يافت که با تالش پزشكان از مرگ حتمي  گرديد

  .يافتند و والدين آنها به پليس آگاهي شهرستان بيرجند منتقل شدند انتقال 

هر وقت موفق به آنها . پدر و مادرم معتاد هستند: يكي از اين آودآان در اظهاراتش به پليس گفت

زدند و با سيخ دست و  ديگرم را بشدت آتك مي شدند، من و سه خواهر و برادر تهيه مواد مخدر نمي

ها يا اقوام اطالع دهيم، دوباره   آردند، اگر ماجرا را به همسايه و تهديد مي سوزاندند پاهايمان را مي

والدينمان براي . آرديم ما را شكنجه خواهند آرد و بناچار از ترس جانمان و آتك نخوردن سكوت مي

     .دادند را بارها شكنجه مي  )سكينه(ترساندن ما، خواهر آوچكمان  

آردند هر ازگاهي از قاچاقچيان موادمخدر براي آنها ترياك بخريم و اگر به خواسته  ما را مجبور مي

زدند و بناچار براي نجات جان او از  آرديم، خواهر آوچكمان سكينه را آتك مي آنها عمل نمي

  .خريديم قاچاقچيان براي آنها موادمخدر مي

هاي برادر خود را تاييد  ن به تحقيق از خواهر و برادر ديگر وي پرداختند آه آنها هم گفتهمامورا

اي از زوج معتاد آغاز شده  بنابراين گزارش، با ثبت اظهارات اين آودآان، تحقيقات ويژه . آردند

  .ابعاد مختلف اين پرونده مشخص شود است تا 
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  ميليون دانش آموز در کشور 3ترک تحصيل 

  و داللی مواد مخدر  حمل سوخت قاچاق شغلهای کاذبی همچون:اصلی علت 

در همين رابطه نيزبرخي مراجع اعالم مي آنند آه طی چهار سال گذشته سه ميليون کودک  

  .اند ترک تحصيل کرده ايرانی

اعالم  " مؤسسه آموزش از راه دور"به گزارش سرويس گزارش جهان، فتاح نيازی، معاون آموزشی 

سال وجود دارد که سه ميليون   45تا  11سواد بين  ميليون آم 13که در سطح آشور بيش از  کرده است

سال سن  17تا  11التعليم هستند و بين  آموزان ترک تحصيل کرده اند که الزم  نفر از اين عده دانش

به  وی در مصاحبه با يکی از رسانه های کشور اعالم کرده بود که طبق آخرين آمار مستند. دارند

و   هزار الزم التعليم از تحصيل در سال تحصيلي گذشته بازمانده 400آمده، دو ميليون و   دست 

اين در حالی  !اند يكي از مقاطع تحصيلي از ابتدايي تا پايان متوسطه ترك تحصيل آرده متاسفانه در 

در مناطق   سال 50بايد بی سوادی در گروه سنی زير  1393است که طبق برنامه پنجساله تا سال 

که از  اما متاسفانه هر ساله شاهد افزايش شمار زياد کودکانی هستيم . مختلف کشور ريشه کن شود

  .تحصيل باز می مانند

اگر چه مسئوالن وزارت آموزش و پرورش از علت اين ميزان آاهش اظهار بي اطالعي مي آنند، 

ل و رفع ناهنجاريهاي به وجود آمده اما  پيداست آه سر در گمي استراتژي آموزش و پرورش در آنتر

دانش آموزان وفقرو استرس و فشارهاي ناشي از تحصيل، علت اصلي ترك تحصيل ها  در ميان 

بر اساس اظهار نظر کارشناسان اين حوزه برترين عوامل مشترک در ترک تحصيل دانش . باشد

فقر انگيزشی است که  آموزان در  مقاطع مختلف تحصيلی بخصوص در مقطع متوسطه ، فقر مالی و

  .داشته است  بيشترين نقش را 

ترک تحصيل دانش آموزان با وضعيت : در همين رابطه فريد کاشفی، روانشناس علوم تربيتی گفت

مسکن نا مناسب  ‚عواملی چون پايين بودن در آمد . اقتصادی جامعه و خانواده در ارتباط می باشد 

ترک  کثرت فرزندان و طبقه پايين شغلی والدين بر ‚ وادهعدم سرپرستی و حضور پدر و مادر در خان

  .تحصيل فرزندان تاثير دارد

پس مسلم است که کيفيت آموزش و تربيت در رشد جسمانی و قوای دفاعی دانش آموز در  :وی گفت

خانواده هايی با سطح پايين اقتصادی و فرهنگی جامعه و خانواده اثرات مستقيمی بر عدم پيشرفت  

  .به جای می گذارد فرزندان

ترين  هاي آاذب اصلي بر اساس پژوهشی که در همين رابطه انجام شده است روي آوردن به شغل

  .ترك تحصيل عنوان شده است  دليل 
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را  يک از معلمان شاغل در مناطق روستايی سيستان و بلوچستان ميزان ترک تحصيل دانش آموزان 

اصلی اين امر وجود شغلهای کاذبی همچون حمل سوخت  علت: در آن مناطق باال می داند و می گويد

وی می . قاچاق و داللی مواد مخدر است که متاسفانه در آمد اين مشاغل به نحو چشمگيری باال است 

می  اگرخود دانش آموزان هم مايل به ترک تحصيل نباشند والدين ،آنها را مجبور به اين کار : گويد 

اگر هم درس بخوانند باالخره بايد به سراغ همين مشاغل بروند کنند زيرا معتقدند اين کودکان 

  .داشته باشند درآمد

اين معلم معتقد است درآمد باالی اين مشاغل باعث وسوسه دانش آموزان راهنمايی و دبيرستانی می 

به نحوی که خود آنها اذعان دارند که درآمد فقط دو روز از اين مشاغل کاذب برابر يک ماه   شود 

  .معلم می باشد تدريس حقوق

علی باقرزاده معاون آموزش و پرورش عمومی وزارت آموزش و پرورش نيزمعتقد است بسياری از 

اين ترک تحصيلها در مناطق دور افتاده و روستايی کشور صورت می گيرد و به علت فرهنگ  

در حال  حاکم بر آن مناطق بيشتر منجر به ترک تحصيل در دختران می شود به نحوی که  خاص 

باقرزاده با اشاره به اينکه داليل . ترک تحصيل در بين دختران بيش از پسران است  حاضر ميزان 

تحصيل وجود دارد که در  کارشناسی بسياری برای ترک تحصيل دانش آموزان و بازماندگان از

ين دختران، فرهنگ پاي فقر،ازدواج زودرس برای « : استانهای مختلف کشور متفاوت است ، گفت

عوامل عمده در اين   خانواده درخصوص ميزان تحصيل فرزندانشان و اختالفات خانوادگی از جمله

وضعيت کشاورزی مناطق روستايی نيز عاملی است : وی خاطرنشان کرد. »مسئله محسوب می شوند

  .دانش آموزان به عنوان نيروی کار استفاده شود که موجب می شود تا از 

وه بر اين نبايد مشکالت تدريس معلمان مرد در مدارس دخترانه را ناديده به گفته باقر زاده، عال

معاون آموزش و پرورش عمومی . ترک تحصيل برخی از دختران را دامن می زند گرفت که 

مدارس راهنمايی به تعداد کافی   وجود مدارس مختلط و نبود : وزارت آموزش و پرورش بيان داشت

  .دختران نقش زيادی دارد  صيل از سوی دانش آموزان به ويژه در مناطق نيز در رها کردن تح

برخی مشکالت ترک تحصيل نيز به مسائل فرهنگی خانواده ها باز می گرد و برخی  : وی يادآورشد

خانواده ها حاضر نيستند تا فرزندانشان در مدارس مختلط روستايی يا مدارس مناطق ديگر به تحصيل 

  .بپردازند 

استفاده از مدارس شبانه روزی، تامين امکانات اياب و ذهاب دانش : ها ياد آور شدباقر زاده در انت

آموزان ، جذب معلمان زن در مدارس دخترانه، راه اندازی پايگاه آموزش از راه دور، پرداخت 

خانواده های دانش آموزان بازمانده از تحصيل از جمله راهکارهايی است که در جذب   يارانه به 

  .مانده از تحصيل، تاثير بسزايی داردکودکان  باز
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تاثير گذار  کارشناسان معتقدند از عوامل ديگر که در موفقيت تحصيلی جوانان و نوجوانان می توانند 

اعتماد   ‚ امکانات آموزشی ‚ ذهنی و هوشی ‚عوامل ارثی ‚باشندسالمت جسمی و روحی و بهداشتی 

می   اهميت قائل شدن والدين به تحصيل فرزندان ‚ تاثير همساالن ‚ به نفس و تالش و پشتکار فردی 

سختگيری های بيهوده ‚ باشد همچنين محيط نامناسب خانه و مدرسه ،خشونت و تنبيه و تشويق معلم 

. باعث می شود انگيزه تحصيلی شاگردان ضعيف شودزمينه های ترک تحصيل رافراهم می کند  که 

آموز از  ها نتيجه ترک تحصيل دانش از بزهكاري بسياري: يك آارشناس آموزش و پرورش تاآيد آرد

  آموزان سال در آانون اصالح و تربيت، دانش18درصد بزهكاران زير  51مدرسه است به نحوی که  

  .ترک تحصيل کرده هستند 

هاي اجتماعي،  دهد آه بين شكست تحصيلي، فرار از منزل و مدرسه و ميزان آسيب تحقيقات نشان مي

هاي تحصيلي با شكست مواجه   آموزاني آه در يكي از دوره دانش. جود داردرابطه معناداري و 

معموًال افراد شكست خورده و . يابد هاي بعدي در زندگي آاهش مي شان براي موفقيت شوند شانس مي

آوردن اين افراد به بزه  شوند و احتمال روي  ناآام مدارس به افراد بيكار و سربار جامعه مبدل مي

مشكل بزرگي » ريزش تحصيلي« مخدر نيز معتقد است  دبير آل ستاد مبارزه با مواد.دشو زياد مي

عالوه بر تمام . را حل آند بايد آن است آه باعث افزايش بزه در جامعه می شود و آموزش و پرورش 

می کنند در سال  مباحث فوق افت تحصيلی و به تبع افزايش ميزان دانش آموزانی که ترک تحصيل

آميسيون آموزش    اين مطلب را رئيس.ميليارد تومان به آموزش و پرورش ضرر زده است  420قبل 

، 87  ل در سا   هزينه ناشی از افت تحصيلی و ترک تحصيلی: و تحقيقات مجلس اعالم کرد وگفت

  .شود ميليارد تومان بر آورد می ۴٢٠

وص در پايه اول متوسطه فرد با ابراز نگرانی نسبت به افت تحصيلی به خص علی عباسپور تهرانی

. آموزان می شود افت تحصيلی منجر به آاهش احتمال بازگشت به تحصيل اين دسته از دانش  :افزود

های  آموزان در برابر ناهنجاری پذيری دانش افزايش ميزان آسيبادامه اين روند موجب   :وی افزود

های فراوانی دارد و  ی آسيبترک تحصيل: نماينده مردم تهران در مجلس گفت . شود اجتماعی می

  .برنامه ريزی دقيق و جامع انجام شود و عزمی راسخ شکل بگيرد  برای حل اين موضوع بايد
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   شدت کار کودکان کار کم نشده بلکه اضافه شده است
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سرما يا گرماي هوا از شدت :يی مهر عضو آميته هماهنگي شبكه ياري آودآان آار ايران گفتضيا 

  .آند و سختي آار آودآان آم نكرده بلكه اضافه هم مي

به گزارش ايلنا، عضو آميته هماهنگي شبكه ياري آودآان آار ايران در پاسخ به اين سئوال آه آيا  

اگرچه آثرت آار آودآان  : تاثير داشته يا نه، تاآيد آرد سرد شدن هوا در وضعيت آار آودآان شاغل

آيد اما فصل زمستان نيز فصل استراحت آودآان آار نبوده و حتي شدت هم  در تابستان به چشم نمي

  . ِآند پيدا مي

هاي فقير تثبيت شده و اين مسئله با  متاسفانه لزوم آار آردن آودآان در ميان خانواده :او اضافه کرد

عجين شده است عضو آميته هماهنگي شبكه ياري آودآان آار ايران با اشاره به وضعيت  خونشان

هاي  هاي سازمان تعداد اين آودآان با برنامه: حمايت سازمانهاي دولتي از اين آودآان تصريح آرد

  . دولتي و حتي غيردولتي آاهش نداشته در عين حال افزايش نيز داشته است

هاي غيردولتي براي حمايت از آودآان آار، آم آردن  ها وانجمن موثر سازمانتنها آار : او ادامه داد

هاي غيردولتي قصد  ساعات آاري و تشويق آنها به ادامه تحصيل بوده چرا آه هيچ يك از سازمان

  . آن شود ها نياز به اصالح دارد و فقر بايد ريشه آودك را حذف آنند بلكه زيرساخت ندارند آه آار

تا زماني آه آودآان آار و خيابان در : هاي دولتي گفت سازمان  ر مورد سياستمهر د ضيائي

هاي زندگي و فرزندپروري قرار نگيرند،  هاي آنها تحت آموزش مهارت ها ديده نشده وخانواده خانواده

  .رسيم در زمينه آاهش آار آودآان و بازپروري آنها به هيچ جايي نمي

ها نشان داده آه وقتي براي تغيير شكل و نحوه آار NGOدولتي و هاي غير تجربه سازمان :او افزود 

شويم اما متاسفانه  تر مي هاي الزم داده شده، موفق شود و آموزش با خانواده آنها رايزني مي   آودك،

  .شود ها استفاده نمي هاي اين چنيني انجمن تجربه هرگز از 

بيان اينكه متاسفانه بچه خياباني در جامعه عضو آميته هماهنگي شبكه ياري آودآان آار ايران با  

تعداد آودآان آار و خيابان نه تنها آم : شده و اين مسئله بزرگترين معضل است تصريح آرد پذيرفته 

  . همسو با جرم اعتياد ريشه دوانده و تعداد آنها بيشتر شده است نشده بلكه 

  

  

  آموزان معتاد در کشور آمارهای متناقض از تعداد دانش 

در جلسه بررسی اعتياد در مدارس، که در مجلس تشکيل شد در حالی  مسئوالن آموزش و پرورش

قائم برآورد کردند که  دو دهم درصد جمعيت معتادان کل کشورآمار دانش آموزان معتاد کشور را 
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کشور  مقام ستاد مبارزه با موادمخدر تعداد دانش آموزان معتاد را پنج دهم درصد کل معتادان

رئيس کميته آموزش و پرورش مجلس شورای اسالمی در گفتگو با مهر، با اعالم اين مطلب  .تدانس

ای که عصر روز يکشنبه در کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با معاون  و اشاره به برگزاری جلسه

به اين : پرورشی وزير آموزش و پرورش و قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد گفت

آموز معتاد  دانش 400طبق اعالم رسمی مسئوالن وزارت آموزش و پرورش، وجود دو هزار ب ترتي

  .است در مدارس کشور تائيد شده

  .هزار معتاد در کشور وجود دارند 200يک ميليون و  ستاد مبارزه با مواد مخدر، طبق اعالم رسمی

بارزه با مواد مخدر گفته بود پيش از اين هومن نارنجيها مديرکل دفتر فرهنگی و پيشگيری ستاد م

آموزش و پرورش در موضوع اعتياد دانش آموزان بسيار ضعيف عمل کرده است و آمار دقيقی   که

  . از دانش آموزان معتاد وجود ندارد

در کشور  هزار دانش آموز معتاد 30از وجود  جانشين سابق فرمانده نيروی انتظامیسال گذشته 

از انتشار از سوی مسئوالن ستاد مبارزه با مواد مخدر و آموزش و  داده بود که اين آمار بعد خبر

  .پرورش تکذيب شد

عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مهمترين علل گرايش دانش آموزان به مواد مخدر را فشار 

: ها و صنايع فرهنگی عنوان کرد و گفت گروه همساالن، گرايشهای فرهنگی نوپديد، فشار رسانه

مه درسی و ضعف مديريت مدرسه، نقص در آداب و مهارتهای زندگی، ابهام و فقدان ساختار برنا

قوانين بازدارنده، محروميتهای اقتصادی و زمينه های روانی دانش آموزان از جمله مواردی بود که 

  .اند مسئوالن آموزش و پرورش آن را ذکر کرده

تن ترياک و ترانزيت سه هزار  800هزار و همسايگی با افغانستان به عنوان توليد کننده ساالنه هشت 

آن به ايران از داليل اصلی گرايش جوانان به مواد مخدر از سوی قائم مقام ستاد مبارزه با مواد  تن

  .مخدر عنوان شده است
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اعترافاتی که تحت فشارهای جسمی و روانی اخذ گردد، فاقد اعتبار 

   است
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سالگی  15در سن  1382نوجوانی که در سال , محمدرضا حدادی -کميته گزارشگران حقوق بشر 

با , عادل آباد شيراز طی سرقت منجر به قتل دستگير شده بود پس از گذراندن شش سال در زندان

در معرض , تأييد حکم توسط ديوان عالی کشور و ارسال آن به دايرهی اجرای احکام دادسرای شيراز

خانم , در خصوص آخرين وضعيت پرونده با وکيل محمدرضا حدادی. اجرای حکم اعدام قرار دارد

 . معصومه طهماسبی گفتگويی انجام شده است که در ادامه می آيد

  ? ه زمان وکالت محمدرضا حدادی را به عهده گرفته و کار بر روی پرونده را آغاز کرده ايدشما از چ

خانواده ی حدادی حدود دو ماه قبل با من تماس گرفتند و از آن زمان کار بر روی پرونده را شروع 

  . آذر ماه وکالت محمدرضا به من محول گرديد 18کردم اما به طور رسمی از 

  . ير پرونده و آخرين وضعيت موکل خود توضيح بفرماييدمختصری در خصوص س

مدارک و مستنداتی وجود دارد که اميدواريم مورد توجه قرار گرفته و , در رابطه با اين پرونده

شهادت سه نفر از افرادی می باشد که , از جمله ی اين موارد. پرونده مجددا وارد روال دادرسی گردد

ساير متهمين با عذاب وجدان اظهار نموده اند . پرونده در ارتباط بودندهر يک به نوعی با متهمين اين 

که قتل توسط محمدرضا انجام نگرفته و تنها به دليل آنکه سن وی در حين ارتکاب جرم کمتر از سن 

 15همچنين محمدرضا در زمان وقوع قتل . از او خواسته ايم که قتل را گردن بگيرد, قانونی بوده

سال مغاير با مفاد کنوانسيون حقوق کودک که ايران نيز آن را به  18دام افراد زير ساله بوده که اع

  . می باشد, رسميت شناخته

, برای مثال. ابهاماتی نيز در پرونده وجود دارد که نيازمند تحقيقات بيشتری می باشد, از سوی ديگر

ه که مقتول به واسطه در گزارشات پزشکی قانونی علت اصلی مرگ نامشخص بوده و معلوم نگرديد

ی ضربات سنگ از بين رفته و يا خفگی به وسيله ی تسمه پروانه که به ادعای اوليه ی محمدرضا 

همچنين اظهارات مجدد محمدرضا و ساير متهمين پرونده و رد اقرار . توسط او صورت گرفته است

نگرفته و تنها اعترافاتی مورد توجه دادگاه قرار , اوليه ی خويش مبنی بر انجام قتل توسط محمدرضا

که در اداره آگاهی و جلسات بازجويی تحت شرايط نامناسب از محمدرضا گرفته شده مورد استناد 

اقرار تنها در جلسات دادرسی سنديت داشته و , طبق اصول آئين دادرسی کيفری. قرار می گيرد

گاه ساختن وی از حق اعترافاتی که تحت فشارهای جسمی و روانی و بدون تفهيم حقوق متهم و آ

عدم توجه به هريک از موارد مذکور می تواند . فاقد اعتبار می باشد, اخذ گردد... داشتن وکيل و 

موجب نقض پرونده و لزوم رسيدگی مجدد به آن گردد اما متأسفانه انکار بعد از اقرار متهمين مورد 

  . الی لحاظ نگرديده استتوجه قرار نگرفته و در صدور رأی و همچنين تأييد توسط ديوان ع

الزم به ذکر است که حکم قصاص دو مرتبه تا به حال متوقف شده و يک مرتبه نيز اعاده ی دادرسی 

همچنين در . نتيجه ای در بر نداشته است, صورت گرفته که بدون توجه به مدارک موجود در پرونده
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ديد که فعال دستور توقف حکم چند هفته اخير خبر احتمال اعدام محمدرضا در رسانه ها منتشر گر

  . صادر گرديده است

; سال اشاره کرديد 18به مسأله الحاق ايران به کنوانسيون حقوق کودک و ممنوعيت اعدام افراد زير 

. اين در حالی ست که در بسياری موارد شاهد نقض اين قانون و اجرای حکم اعدام نوجوانان بوده ايم

  ? نظر شما در اين خصوص چيست

مفاد کنوانسيونهای بين , به کنوانسيون حقوق کودک پيوست که طبق قانون مدنی 1372ن از سال ايرا

هم رديف و در برخی موارد حتی باالتر از قانون تلقی , المللی که ايران آنها را به رسميت می شناسد

سال  15ران سال و برای پس 9سن قانونی برای دختران , تا قبل از پيوستن به اين کنوانسيون. می شود

سن قانونی , تعيين گرديده بود اما از آنجا که قانون الحق قانون سابق را از موضوعيت می اندازد

 18اعدام افراد زير , بر اين اساس. سال در نظر گرفته شود  18برای دختران و پسران می بايست 

  . کنوانسيون حقوق کودک بوده و نمی بايست انجام شود 37سال مغاير با ماده ی 

در اين خصوص علمايی نظير آقايان نوری همدانی و مکارم شيرازی نيز در بلوغ عقلی نوجوانان 

اجرای حکم قصاص برای اين افراد را جايز , سال شبهه قائل شده و بنا به حرمت خون انسان 18زير 

دانسته و سال را موجب وهن اسالم  18همچنين آيت اهللا مکارم شيرازی اعدام افراد زير . نمی دانند

  . ديه را جايگزينی برای قصاص تعيين کرده اند

در سنين نوجوانی درگير هيجانات و حاالت روحی ويژه  -به ويژه پسران  - بديهی است که نوجوانان 

ارتکاب قتل توسط نوجوانان را , بر همين اساس. ای می باشند که می بايست مورد توجه قرار گيرد

ر نظر گرفت که عموما با سوء نيت و انگيزه ی قبلی و از روی خباثت نميتوان مشابه با افراد بالغ د

سال غالب حوادث منجر به  18دست به چنين عملی می زنند و چنانکه می بينيم در مورد افراد زير 

  . درگيريهای لفظی و آنی می باشد, قتل

و شرعی خويش  حاکميت و به ويژه رئيس قوه ی قضائيه می تواند و می بايست از اقتدار قانونی

سال را ملغی نمايد چرا که سپردن  18استفاده کرده و صدور حکم اعدام باالخص برای افراد زير 

به لحاظ , اختيار حيات افراد به دست افراد ديگر به ويژه اوليای دم که داغدار و آسيب ديده هستند

به تدريج بتوانيم به , اخالقیاميدوارم که با توجه بيشتر به تعهدات قانونی و . منطقی صحيح نمی باشد

  . سوی جايگزين نمودن حکم اعدام با احکامی انسانی تر پيش رويم

  . بفرماييد, در پايان اگر صحبت خاصی داريد

مثال در . در قانون چيزی تحت عنوان علل موجهه وجود دارد که می بايست مورد توجه قرار گيرد

پدری که خانه را ترک کرده و (بزرگ شده  وی در شرايط خانوادگی نامساعدی, مورد محمدرضا

و در سطح اجتماعی و اقتصادی نازلی قرار داشته که همه ی اين شرايط مضاف بر ) برادر معلول
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او را ناچار به پذيرش , وعده ی پرداخت پولی که از سوی ساير متهمين پرونده به وی داده شده

که در خصوص اين پرونده و پرونده های اميدوارم . ارتکاب قتل و اقرار عليه خودش نموده است

دقت نظر بيشتری اعمال گردد و شرايط خاص سنی و روحی متهمين در صدور رأی و , مشابه

  . اجرای حکم در نظر گرفته شود

اميد ما به بخشش و عفو خانواده ی , همچنين ضمن پيگيری حقوقی پرونده از طريق سيستم قضايی

تکرار فاجعه ی مرگ يک انسان جلوگيری نموده و الگويی برای مقتول می باشد که بدين ترتيب از 

  . ساير اوليای دم باشند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 انتخابات، کودتا و کودک

  

300 

 

   

   تداوم تالش برای نجات نوجوان محکوم به اعدام

  
  

فعاالن حقوق بشر برای سومين بار با حضور در منزل خانوده مقتول برای اخذ رضايت و نجات 

  . کردندنوجوان محکوم به اعدام تالش 

دی ماه  25روز گذشته مورخ , به همت واحد حقوق کودک مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران

تعدادی از وکال و فعاالن صلح با حضور در منزل اوليای مرحوم ولی اهللا پيرمردوند چگينی شاکيان 

د تالش ابراهيم گودرزوند چگينی نوجوانی که هم اکنون در زندان و تحت حکم اعدام به سر می بر

  . برای اخذ رضايت و نجات اين نوجوان را ادامه دادند

فارغ از مسائل شفاهی اوليای دم کماکان حاضر به اعالم رضايت قانونی برای الغاء مجازات اعدام 

اين نوجوان نشده اند و از اين رو اين واحد به تالش های خود در اين رابطه ادامه خواهد داد و 

  . عاالن اين حوزه استقبال خواهد کردهمچنين از همراهی ساير ف

شهريورماه با حضور امام جمعه و اعضای  19الزم به يادآوری است پيش تر جلسه هايی در تاريخ 

تن از مادران صلح و اعضای واحد حقوق کودکان  2آبان با حضور  7شورای اسالمی شهر لوشان و 

  . مجموعه در منزل خانواده مقتول برگزار شده بود

با ضربه چاقو توسط ابراهيم گودرزوند  82 پيرمردوند چگينی طی يک نزاع کودکانه در سال ولی اهللا

کنوانسيون  37طبق ماده . سال سن داشتند 17در هنگام اين نزاع هر دوی آنها . چگينی کشته شد

حقوق کودک اجرای مجازات اعدام و حبس های طوالنی مدت برای کودکان تا قبل از پايان سن هجده 

ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی صراحتا  5ماده ی  6در ضمن در بند . لگی ممنوع استسا



 انتخابات، کودتا و کودک

  

301 

 

   

ولی هم اکنون پرونده ابراهيم . سال ممنوع اعالم شده است 18حکم اعدام برای کودکان زير 

در صورت , گودرزوند چگينی در مرحله استيذان قرار دارد و پس از استيذان رياست قوه قضائيه

  .حکم قصاص نفس وی اجرا خواهد شد , ت اوليای دمعدم رضاي

  

  

  

  

  

   ساله به قصاص چشم محکوم شد 17نوجوان 

به دنبال وقوع يک نزاع دسته جمعی گشوده  86خردادماه سال  22پرونده اتهامی اين نوجوان از روز 

ده بودند ماموران پليس شيراز که از وقوع درگيری بين چند جوان در خيابان عفيف آباد مطلع ش. شد

اما پيش از حضور آنان جوانی به نام اکبر از ناحيه چشم مجروح و به , خود را به محل حادثه رساندند

 .بيمارستان منتقل و ضارب نيز متواری شده بود

ساله به نام سامان است و  17اطالعات اوليه حاکی از آن بود که ضارب نوجوانی , به گزارش اعتماد

چاقو ضربه يی به پهلو اکبر زده و سپس چاقو را داخل چشم سمت چپش فرو در اين درگيری ابتدا با 

تالش پزشکان , در شرايطی که تحقيقات برای دستگيری سامان ادامه داشت. کرده و گريخته است

اعالم کردند , برای درمان چشم جوان مجروح بی نتيجه ماند و وقتی آنان از مداوای اکبر نااميد شدند

  .سالگی از يک چشم نابينا شد 19به اين ترتيب با تخليه چشم اکبر او در . ه شودبايد چشم وی تخلي

در ادامه کارآگاهان با بررسی اطالعات موجود توانستند مخفيگاه سامان را شناسايی و پس از گذشت 

سامان در بازجويی های اوليه اتهامش را پذيرفت اما گفت برای کور . چند هفته او را دستگير کنند

آن روز من و خواهرم از خيابان عفيف آباد می «; او گفت. اکبر نيت و قصد قبلی نداشت کردن

  .گذشتيم که ناگهان پای خواهرم به يک سنگ برخورد کرد و کفش او از پايش درآمد

اين اتفاق يک موضوع طبيعی بود اما اکبر و چند جوان ديگر به خواهرم خنديدند و مرا عصبانی 

ابتدا قصد . ن درگير شدم اما چون آنها چند نفر بودند من برايشان چاقو کشيدممن هم با آنا. کردند

داشتم با اين کار اکبر و دوستانش را بترسانم ولی آنها من را دوره کردند و مجبور شدم از چاقو 

در شرايطی که خيلی عصبانی بودم به سوی اکبر حمله کردم و يک ضربه به پهلوی او . استفاده کنم

  ». س چاقو را داخل چشمش فرو کردمزدم و سپ
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سامان مو . به دنبال اين اعترافات برای پی بردن به صحت گفته های متهم صحنه حادثه بازسازی شد

به مو وقايع را برای افسران پليس و بازپرس پرونده شرح داد و به اين ترتيب با تکميل تحقيقات 

م گيری نهايی به دادگاه کيفری استان پرونده با صدور کيفرخواست و قرار مجرميت برای تصمي

  . فارس ارسال شد

ابتدا نماينده دادستان در , دادگاه کيفری برگزار شد 4در جلسه رسيدگی به اين پرونده که در شعبه 

سامان متهم است در يک درگيری خيابانی چشم اکبر را با ضربه چاقو کور «; جايگاه ايستاد و گفت

تحقيقات به اين امر اعتراف کرده و از نظر دادسرا جرم وی محرز او در تمام مراحل . کرده است

سپس نوبت به شاکی رسيد تا به دفاع از خود ». است و برای وی تقاضای مجازات قانونی را دارم

روز حادثه من و سامان بر سر يک مساله جزيی با هم درگير شديم اما او برايم «; وی گفت. بپردازد

  .که به چشمم زد بينايی ام را از من گرفتچاقو کشيد و با ضربه يی 

در نهايت سامان در جايگاه متهم ». من به هيچ وجه او را نمی بخشم و خواستار قصاص وی هستم

اگر اکبر و دوستانش به من و خواهرم نمی خنديدند هيچ « ;حاضر شد و با شرح مجدد ماجرا گفت

. روع کرد و من ناخواسته وارد اين بازی شدماو بود که اين ماجرا را ش. وقت اين اتفاق نمی افتاد

دادگاه کيفری استان فارس وارد شور شدند و با اتفاق آرا  4پس از اظهارات متهم هيات قضات شعبه »

بنابراين در صورتی که . وی را گناهکار تشخيص دادند و او را به قصاص چشم چپش محکوم کردند 

ساله يک چشم اش را از دست خواهد  17شود نوجوان اين حکم توسط قضات ديوان عالی کشور تاييد 

  .داد
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   سکوت دولت در برابر خشونت عليه کودکان

جاويد سبحانی با بيان اين آه نهاد حمايتی مشخص برای حمايت از آودآان در ايران وجود ندارد 

خانوادهها ديگر نهاد حمايتی , يزبلكه در ساير آشورها ن, در حال حاضر نه تنها در ايران: تاآيد آرد

حتی نهاد , خوبی محسوب نميشوند و توانايی آارآردهای الزم برای حمايت از آودآان را ندارد

  . باعث آودآآزاری و نقص صريح حقوق آودك ميشود, خانواده در اآثر مواقع با غفلت خود

ول و حامی آن دولت است در آودك متعلق به تمام جامعه و اولين مسئ: وی افزود, به گزارش آفتاب

  . حالی آه ضعف قوانين باعث شده آه دولت در عمل حامی و پشتيبان محكمی برای آودآان نباشد

دولت بايد در زمان حاد بودن شرايط : عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق آودآان تصريح آرد

آودك مداخله آند و آودآان برای بهبود شرايط ... فقر و , خشنونت, آودآان همچون آودآآزاريها

آسيب ديده اجتماعی و آسيبپذير را تحت حمايت قرار دهد اما انواع آسيبهای اجتماعی در جامعه و 

آودآآزاری و خشونت بر عليه آودآان است مشاهده شده و , اشكال آن آه نقص صريح حقوق آودك

  . دولت نيز در زمينه اين گونه معضالت سكوت ميكند

خانواده دچار بحران جدی است و اگر دولت , در بخشی از طبقات اجتماعی در ايران به گفته سبحانی

با حجم , سياستهای اجتماعی مشخصی برای حمايت از اين گروه و طبقات آسيب ديده نداشته باشد

عظيمی از آودآان آسيب ديده و در معرض خشونت مواجه ميشود آه سرپناهی حتی برای اعتراض 

  .ندارد
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   هزار دانش آموز دماوند در مدارسی ناامن تحصيل ميکنند 5

با توجه به شرايط خاص اين منطقه پنج هزار دانش آموز شهرستان : فرماندار شهرستان دماوند گفت

  .دماوند در مدارسی نا امن به تحصيل مشغول هستند

له خيز، معابر به گزارش خبرگزاری مهر، شهرستان دماوند به جهت قرار گرفتن بر روی گسلی زلز

و جاده های پرسانحه، بافتی قديمی و گاه فرسوده، استقرار در مسير سيالبها و کمبود منابع آب شرب 

  .همواره در زمره حادثه خيزترين مناطق استان تهران قرار داشته است

موضوع حوادث طبيعی قابل بروز و بحرانهای تهديد کننده شهرستان دماوند و نيز راه کارهای کاهش 

طی نشست کميته بحران در محل کنفرانسهای فرمانداری اين    صدمات جانی و مالی ناشی از آن

شهرستان و با حضور فرماندار، معاونان و مسئوالن ستاد بحران استان تهران بعداز ظهر چهارشنبه 

  .مورد بحث و بررسی قرار گرفت

  .نيازمند مساعدتهای اعتباراتی استانی است

  ش آموز شهرستان دماوند در مدارس ناامنحضور پنج هزار دان 

رئيس اداره آموزش و پرورش شهرستان دماوند حفظ امنيت آينده سازان را از مصاديق بارز رفع 

درصد از مدارس شهرستان دماوند دارای استانداردهای  10تا چندی پيش تنها : بحران دانست و افزود

  .امنيتی الزم و کافی بود

درصد  50اما با تخصيص اعتبارات و مساعدت مسئوالن در حال حاضر : محسن درويش بيان داشت

مدارس مقاوم سازی شده اند اما هنوز نيمی ديگر از اين اماکن آموزشی که پنج هزار دانش آموز را 

  .در خود گنجانده به شکل غير استاندارد و ناامن باقی مانده است

شهرستان دماوند، حتی زمين لرزه ای کمتر از با توجه به زلزله خيز بودن : اين مسئول اظهار داشت

  .چهار ريشتر نيز می تواند خسارات جبران ناپذيری را بر خانواده های اين شهرستان تحميل کند

همچنين در پايان اين نشست موارد راهبردی ديگری نظير احداث پارک اضطراری در شهرهای 

  .يز به عنوان پيشنهاد مطرح شددماوند و رودهن و ساخت کانکسهای سبک با بنايی سريع ن
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  تبديل سوانح رانندگی شهرستان دماوند به بحران

روزی نيست که سانحه : بخشدار شهر رودهن نيز پيرامون حوادث رانندگی در شهرستان دماوند گفت

ای در مناطق مختلف شهرستان دماوند به ويژه در پيچ مشهور و پر حادثه آبعلی رخ ندهد که آخرين 

ز جمعه به وقوع پيوست و طی اين تصادف دو تن از همشهريان جان خود را از دست مورد آن رو

  .نفر ديگر نيز زخمی شدند 9داده و 

مواردی از اين دست بسيار روی داده و هيچ توجيهی برای به تعويق : سعيد حاجی پور ادامه داد

تانی به اين امر مهم، انداختن رفع اين معضالت قابل پذيرش نيست از اين رو تخصيص اعتبارات اس

  .ضروری است

نبود جاده : اين مسئول با تاکيد بر تسريع احداث کمربندی در بومهن و رودهن خاطرنشان کرد

کمربندی دراين دو شهر به معضل ترافيک دامن زده و اگر حادثه آتش سوزی در بومهن يا رودهن 

  .را نخواهند داشت رخ دهد ماموران اطفا حريق، توان حضور به موقع در محل عمليات
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  آموزان معتاد در کشور است هزار دانش 30بيش از 

  
آموزان معتاد در کشور را بيش  دانش به گزارش فارس عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس آمار

  .هزار نفر اعالم کرد 30از 

آموزان  وجود دانش:" آموزان اظهار داشت اصغر حسنی در خصوص شيوع اعتياد ميان دانش علی

  ."معتاد در مدارس معضل بزرگی است که بايد به آن رسيدگی کرد

آموزان گسترش يابد،  ميان دانشاو با بيان اينکه مديريت ضعيف در مدارس موجب شده است اعتياد 

بايد تالش کنيم نظارت کلی در مورد اين موضوع داشته باشيم و با اين معضل به شدت :" ادامه داد

  ."برخورد کنيم

ضعف خانواده در کنترل فرزندشان از ديگر :" عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد

  ."ان گسترش داده استآموز عواملی است که اين معضل بزرگ را در دانش

و آمد فرزند خود را کنترل کنند و فرزندان نيز بايد از والدين خود حرف   والدين رفت:" حسنی افزود

  ."شنوی داشته باشند
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ربط  های ذی ريزی دقيقی برای برخورد با اين موضوع وجود ندارد بنابراين دستگاه برنامه:" او گفت

جامعه از بين ببرند و از ورود اين معضل بزرگ ميان بايد با همکاری يگديگر اعتياد را در 

  ."آموزان جلوگيری کنند دانش

 

   !!!حديثه در البه الي پروند ه ها مرده بود؟

  حرفي بزن    جان فرياد آن ، فرياد  حديثه

و مختومه و در جريان انجمن حمايت از   يك روز آه در تنهايي خود پروند ه هاي در دست اقدام

ست را بررسي مي آردم در البالي صفحات سياه و تيره آن زجه هاي آودآانه اي را آودآان بدسرپر

سه ماهه مرده   دخترك  در البه الي پرونده ها حديثه. اثرش لرزه بر جانم انداخت    آه شدت   شنيدم

و حتي ديگر نمي خنديد ،آخر گردن نحيفش    بود ، حديثه ديگر صدا ونايي براي گريه آردن نداشت

حرفي بزن ، تو دادخواهي   جان فرياد آن ، فرياد   حديثه. ريق نامردانه پدر معتادش شده بو دمحل تز

امانش را   و درد سوختگي نازنين يكساله و نيمه سوحته   . آن آه شايد بشنو ند صداي حديثه ها را

ئه خواهيم شد آه بريده بود، مي پرسيد چرا ؟؟؟ ما هم نمي دانيم و شايد اگر بدانيم باز هم به اجبار تبر

 . مورد آزار نبوده 

و رنجور نزد دايي و خاله اش زنده ماني مي   سال داشت بيمار،نحيف 9مريم فرزند طالق بود تازه 

آرد يعني سعي مي آرد آه وانمود آند زنده است آخرآن همه اذيت دايي و خاله فراخور توانش نبود و 

آه شايد مي  براي شروع زندگي جديد هر دوي آنها  پدر ومادرش هم آه از هم جدا شده بودند و مريم

وبه نظر خود بدون دردسري را آغاز آنند باري بيش نبود آه تحمل   رفتند تا زندگي جداگانه

نگهداريش را نداشتند و اگر خداي در روز قيامت از آنها امانت به دست آنها سپرده را باز خواهد خدا 

  .داند آه چگونه شرمنده شوند

زير   و خونريزي   بگويم تازه دو ماهه بود آه فرم پزشك قانونيش آثار ضربه شديد و سخت   از آتنا

و چشمان   عكس اين دختر زيبا و نازنين بر روي تخت بيمارستان  عنكبوتيه را نشان داده بود ، واي

يكي از با من بيننده چه درد دلها آه نكرد وعاقبتش اين شد آه در   ناباور او از اين همه بي رحمي

خداي من از ساناز زيبا   .مراآز نگهداري بهزيستي به زندگي زجر آور گياهيش ادامه دهد تا بميرد

رو چه بگويم آخر او الغرو نحيف بود چرا مدارك پزشك قانوني نوشته بودند ضربه اي سخت و 

از . ود برخورد آرده راستي فراموش آردم بگويم او هم فرزند طالق ب  سنگين به بازوي دست چپش

زهرا مي ترسم بگويم ، شرمم مي شود نوشته بودند آزار جنسي خدايا به فريادمان برس اينجا نام 
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زهرا ي ديگري هم هست باز هم طالق، نوشته بودند ا زپدرش آتك سختي خورده به شكلي آه چند 

  .روزي نتوانسته مدرسه برود 

ديده بودند وشايد االن اگر نوشته هاي مرا مي روي محبت ن...................وجيهه و پوريا و نرگس و

  با صداي بي نوايي مي گفتند نگذاريد آزار بدهند، محبت هم نمي خواهيم  خواندند

اين   درآجا ي دنيا و در آدامين آيين  آخر بستن بچه به پنكه سقفي و آتك زدن راه تربيت است ؟؟

  .اگر بشنويم وقدمي بر نداريماست واي برما   روش به عنوان شيوه تربيتي ذآر گرديده

صداي راضيه را مي شنوم در اين تنهايي خود وورق زدن پروند ه ها چه بر من مي گذرد راضيه هم 

ماهه بود نامه پزشك قانوني روي پروند ه اش چيزهاي دردناآي مي گفت آبودي درحال جذب گونه  3

وختگي مدور به قطر حدود نيم چپ سوختگي مدور به قطر نيم سانتي متر درسمت راست پيشاني ،س

راضيه جان خودت به زبان بيا چون مي دانم آساني آه اين نوشته ...... پاي چپ و   سانتي متر پشت

ها را مي خوانند مي خواهند بدانند آن سوختگي ها براي چه بوده و به چه وسيله اي ولي فقط من به 

نه هاي زجر و عذاب تو را مشاهده آند خدا نشا مورد فقط پزشك قانوني توانسته  6  جاي تو مي گويم

  !!تو چه آشيدي و چه مي آشي؟؟؟   مي داند

مرتضي و دو خواهرش هم پرونده قطوري دارند ، هرچه خواندم و ورق زدم متاثر تر شدم ، يك نكته 

ناجوانمردانه سيلي محكمي به گوشش زده    اينكه يك روز پس از عمل جراحي گوش مرتضي پدرش

ي او را از او گرفته بود؛ يك روز يادم هست در انجمن نشسته بوديم آه زنگ تلفن به صدا وشنواي  بود

در آمد و خواهر مرتضي گريه آنان مي گفت آمك آنيد پدرم گفته مي آشمتان و ما از ترس او به 

  ......خانه همسايه پناه آورده ايم و

پدريش را در بدن نحيف او حك آرده  مورد از آثار قدرت 6پدر شروين هم نامردي نكرده بود او هم 

  . بود آه نامه پزشك قانوني او مبين اين نشانه ها بود 

در يكي از خودآشي هايت خودت را از طبقه دوم ساختمان   آزاده تو بگو تحت چه فشاري بودي آه 

چرا وقتي شنيدي از بيمارستان قرار است مرخص . به بيرون پرت آردي چه مي خواستي بگويي

. ونگران با ما تماس گرفتي آه اگر به خانه برگردي دوباره خود آشي خواهي آرد    طربشوي مض

آه چرا در خانه زنداني مي شدي آتك مي خورد ي و هزاران چراي   بگو خودت به زبان خودت بگو

اينها نمونه هايي بود از پروند ه   ديگر ؟؟؟؟؟ آه مي دانم خيلي ها هم مي خواهند بدانندچرا ؟ آري

واي بر ما اگر  است   يي آه هر آدامشان فرياد دادخواهي بود فريادي آه حمكش تنها فرياد رسيها

فرياد مظلومي را بشنويم و شانه خالي آنيم و چه وظيفه خطير و سنگيني داريم ما وآنان آه خواسته 

  .اند قدمي بردارند تا مرحمي باشن بر دلهايي آه جزها به خود ديد ه اند
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   کميته دفاع ازحقوق کودک ونوجوان  262ه اطالعيه شمار

  دانند، هر فرد کنيم که تقريبا همه می امروزه ما در دنيايی زندگی می

  سال يک کودک است 18زير    

  نامه حقوق کودکاصل از پيمان ۴  

کودکان نبايد از نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مليت، اصليت اجتماعی يا قوميتی، يا هر گونه    -1

  .اسی يا غير از آن، دارايی يا وضعيت تولد خود و يا ناتوانی خود ، سود يا ضرر ببينندعقيده سي

گذارند بايد بيشترين نفع کودک را در اولويت قرار داده قوانين و اقداماتی که بر کودکان تاثير می   -2

  .و بيشترين سود را به او برسانند

شد کامل آنانرا ازنظر جسمی، روحی، عاطفی و مقامات کشور بايد ازکودکان محافظت کرده و ر   -3

  .اجتماعی تضمين کنند

گذارد نظر بدهند و نظرشان نيز بايد تاثير کودکان حق دارند در تصميماتی که بر آنان تاثير می   -4

  .داشته باشد

  سالمت، آموزش، برابری و حمايت، حق همه کودکان است

 تاما اعدام کودکان، همواره يک تراژدى بزرگ اس

   

  تنها پنج کشور در جهان هستند که هنوز در آنها اعدام نوجوانان بزهکار ادامه دارد

   

 و ايران در رديف نخست قرار دارد

   

  با تاسف سن بلوغ در قوه قضائيه ايران برای متهم و مجرم

  .سال می باشد 9و دختران   سال،  15براى پسران    

وم نمودن اين بهره کشی و جنايت اعمال شده نسبت به کميته دفاع از حقوق کودک و نوجوان با محک

آينده سازان ايران ، خواستار تغيير قوانين قرون وسطائی برای کودکان و نوجوانان و بويژه کودکان 

  .کار ايران است

262/2010  

  کميته دفاع ازحقوق کودک ونوجوان 

  کانون دفاع از حقوق بشر در ايران 
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   اسکآب ؛ رويای کودکان روستاهای ج

 
  . هميشه باشد و هميشگی باشد, به آبی فکر کن که باشد, به بی آبی فکر نکن

 
به , دستهای کوچک و سبزت را خيس تصور کن, چشمهايت را ببند و سهم خودت را تجسم کن 

تانکرهای آب را جدا جدا تصور , خورشيد فکر کن ولی نه آنقدر که روياهايت بسوزد و خشک شود
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, شور نه, تلخ نه. به آب فکر کن. باشد به گياه فکر کن که ميتوانست سهم کوچک تو از زندگی. نکن

  . به آب زالل که تانکرها به ارمغانش نياورده باشند, آلوده نه

روستای شيهولی از توابع بخش ليردف شهرستان جاسک يکی از روستاهايی است که آب در آن به 

رد و خاک عنوان يک هديه برای مردم تلقی می شود و هر روز مردم آن چشم به جاده می دوزند تا گ

  . تانکر آب را ببينند و شکر آن را به جا بياورند

از بندر جاسک می توان به عنوان يک شهرستان کم آب يا بی آب نام برد که شهروندان اين  

شهرستان از کمبود و در روستاها از نبود اين مايه حيات رنج می برند و در دنيايی که بشر به دنبال 

رج از اين کره خاکی است شهروندان آنجا سطل به دست به دنبال آب کشف ناشناخته ها در دنيای خا

هنوز کودکان روستايی جاسک وقتی آب می بينند انگار به بهشت دست پيدا کرده اند و . می دوند

  . رويای آبی شب را وقتی تانکر آب می آورد تعبير شده می بينند

تری مرکز شهرستان جاسک قرار دارد کيلوم 150روستای شيهولی از توابع بخش ليردف در فاصله  

و تنها يکی از آن روستا هايی است که هنوز آب به عنوان يک هديه برای مردم آن تلقی می شود و 

هر روز مردم آن چشم به جاده می دوزند تا گرد و خاک تانکر آب را ببينند و دست به سوی آسمان 

  . ياورنددراز کنند و از اين هديه آسمانی دعای شکر را به جا ب
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  / پرونده نعمت صفوی کجاست؟

   اطالعی کردند مسئوالن قضايی اردبيل بازهم اظهار بی
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سالگی به دليل  16نوجوان اردبيلی که در سن , پيگيريهای انجامشده در مورد پرونده نعمت صفوی 

همجنسگرايی بازداشت و پس از محاکمه در دادگاه اطفال از سوی دادگستری اردبيل به اعدام محکوم 

ب شهر اردبيل در تا کنون به نتيجهای نرسيده است و هر سه شعبه کيفری دادگاه انقال, گرديده بود

 . مورد پرونده اين نوجوان اظهار بياطالعی نمودهاند

اين در حالی است که حکم اعدام نعمت پس از ارسال به ديوان عالی کشور نقض شده و پرونده وی  

تاريخ ارجاع . برای رسيدگی دوباره به شعبه همارز در دادگاه کيفری اردبيل ارجاع داده شده است

ميباشد بنابراين پرونده مربوطه بايد در دادگاه کيفری اردبيل باشد اما برخورد  87اسفند  14پرونده 

  . مسئوالن قضايی و اظهار بياطالعی آنان نگرانی در مورد وضعيت اين نوجوان را افزايش داده است

مواردی گزارش شده که نوجوانان محکوم به اعدام به اتهام همجنسگرايی بدون اطالع به , در گذشته 

در اين . کيلشان اعدام شدند و همين امر بر نگرانيها در مورد وضعيت نعمت صفوی افزوده استو

صحبت , رابطه با يکی از وکاليی که پرونده چند نوجوان محکوم به اعدام را در اختيار داشته است

ن نوجوان با توجه به اينکه حکم اعدام اي«: وی در رابطه با احتمال اعدام ناگهانی نعمت گفت. نموديم

. نقض شده است احتمال اعدام ناگهانی وی وجود ندارد چرا که بايد حکم اعدام پس از تاييد اجرا شود

بنابراين يا دادگاه تجديدنظر هنوز تشکيل نشده و اگر تشکيل شده است حکم اعدام برای بار دوم صادر 

  » . تنشده چرا که اگر صادر شده بود بازهم به ديوان عالی کشور ارسال ميگش

در بيانيه سازمان ديدهبان حقوق بشر در محکوميت اعدام سه نوجوان يه اتهام همجنسگرايی اينچنين 

سال مرتکب جرم می شوند طبق قوانين بين  18مجازات مرگ برای نوجوانانی که زير «: آمده است

ن حقوق هم کنوانسيون حقوق کودک و هم کنوانسيو. المللی ممنوع شده و اين ممنوعيت مطلق است

 18سياسی ومدنی به صورت خاص مجازات مرگ برای افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 

اين قوانين منعکس کننده اين حقيقت هستند که کودکان و نوجوانان با . سال دارند را منع کرده است

 بلوغ و ديگرخودداری های بزرگساالن, قضاوت, بزرگساالن متفاوت هستند چرا که فاقد تجربه

کنوانسيون حقوق مدنی وسياسی را در سال  1994ايران کنوانسيون حقوق کودک را در سال . هستند

  » . به تصويب رساند 1975
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   سن ارتکاب جرم کاهش يافته است

 



 انتخابات، کودتا و کودک

  

315 

 

   

  مجرم هستند سالگی  18داريم که قبل از رسيدن به سن بلوغ و قبل از  کودکانی را 

مرکز مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعی ناجا با اشاره به اينکه ريشه بسياری از جرايم، در 

اکنون کودکانی را داريم که  سن ارتکاب جرم کاهش يافته است و هم: کودکی افراد مجرم است، گفت

 .زنند سالگی دست به ارتکاب جرم می 18لوغ و قبل از قبل از رسيدن به سن ب

های اجتماعی خانوده، با بيان اينکه دوره  به گزارش ايلنا، فردوس قماشچی در همايش بررسی آسيب

ای نيز بين  نامه تفاهم: شود، افزود چندان دور شروع می تربيت پليس مددکار ويژه اطفال در آينده نه

يکی . منعقد شده که بر اساس آن، چهار طرح در نظر گرفته شده استوپرورش  آموزش  ناجا ووزارت

ها است و طرح  ها نهادينه شدن طرح مشاوره و مددکاری در همه مدارس و دبيرستان از اين طرح

  .آزاری است ديگر که بايد مورد بررسی قرار گيرد، طرح ملی پيشگيری از کودک

ريشه بسياری از جرايم افراد مجرم، در پيشينه و : دمديرکل مرکز مشاوره و مددکاری ناجا ادامه دا

به گفته قماشچی، اگر با . اند دوران کودکی آنهااست و اينکه در کودکی مورد آزار قرار گرفته

  .کند آزاری مقابله جدی شود، خيلی از رفتارهای مجرمانه ظهور پيدا نمی کودک

آموزان را يکی ديگر از  وانی دانشهای اجتماعی و ر او تاسيس بانک اطالعات مربوط به آسيب

توانيم  با ابن اطالعات می: های مشترک ناجا و آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت طرح

وی خبر از کاهش سن ارتکاب جرد . آموزان را بهتر بشناسيم و برای حل مشکل آنها اقدام کنيم دانش

سالگی دست به  18ه سن بلوغ و قبل از اکنون کودکانی را داريم که قبل از رسيدن ب هم: و داد و افزود

  .زنند ارتکاب جرم می
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   تن از فعالين حقوق کودکان 2بازداشت 

 
  بابک نظری، و سعيده ميرزائی 

  .دستگير و به نقطه نامعلومی منتقل شدند توسط مامورين وزارت اطالعات 

  .دستگير و به نقطه نامعلومی منتقل شدند   تن از فعالين حقوق کودک 2در طی روزهای گذشته 

بهمن ماه فعال حقوق کودک خانم سعيده  7به گزارش فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، روز 

دنيايی بهتر که در . او . جی . و از فعالين ان ساله فوق ليسانس شيمی از دانشگاه تهران 25ميرزائی 

حال کمک کردن به کودکان کار و خيابانی بود توسط مامورين وزارت اطالعات دستگير و به نقطه 

  .نامعلومی منتقل شد
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جهان شايسته برای کودکان بود ولی بدليل پلمپ . او.جی .ساله از ان 22همچنين آقای بابک نظری 

طالعات مدتی است که برای ياری به کودکان کار و خيابانی همکاری خود کردن آن توسط وزارت ا

صبح توسظ مامورين وزارت اطالعات  10:00او حوالی . مولوی آغاز کرده بود. او. جی.را با ان

  .بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد

م شهر رفتند و مامورين وزارت اطالعات بعد از ظهر همان روز به منزل پدری آقای نظری در اسال

دی و ساير وسائل .آنها بعد بازرسی طوالنی کامپيوتر،سی. منزل آنها را مورد بازرسی قرار دادند

بازرسی مشابهی در منزل خانم ميرزائی صورت گرفت و بعضی از .شخصی او را با خود بردند

  .وسائل شخصی او توسط مامورين وزارت اطالعات ضبط گرديد

   هفته های اخير مامورين وزارت اطالعات تعدادی از فعالين کودک راالزم به ذکر است که در 

ماه  2بازداشت کرده اند که از جملۀ آنها خانم مريم ضياء و آقای مهدی آميزش می باشند که در حدود 

مامورين وزارت اطالعات همچنين تعداد ديگری از . زندان اوين زندانی می باشند 209است در بند 

برای مدتی بازداشت کرده و پس از چند روز بازجوئی با ضمانت بطور موقت آزاد فعالين کودک را 

  .کرده اند
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   !قربانی قربانی: از زندان تا اعدام کودکان

 ازفقه اسالمی تا فرهنگ خشونت زا

ارای رتبه کشور دارای مجازات اعدام ، د 33، ايران از بين  1998بر پايه آمارهای موجود درسال 

نخست ، تعداد : به بيان ديگر نسبت اعداميها به زندانيان هر کشور نيز نشان ميدهد . دوم است

دوم اينکه از بين هر ده هزار نفر زندانی . زندانيان کشور چين حدود ده برابر زندانيان ايران ميباشد

طرح اين است که داليل  از اينرو مهمترين پرسش قابل. نفر اعدامی دارد 4نفر و ايران  6در چين 

  . فزونی اين اعدامها چيست

برابرشده است ، يعنی  7در ايران ، تعداد زندانيان  1376تا  1359شواهد نشان ميدهد که در سالهای 

و اين درحالی است که !) درصد 700نزديک (نفر افزايش يافته  600/156نفر به  400/22از حدود 

اگر افزايش تعداد زندانيان را به . افزايش داشته است درصد 55جمعيت کشور طی اين مدت فقط 

درصد بر تعداد  350سال مذکور ،  16نسبت رشد جمعيت تعديل کنيم ، با فرض ثبات جمعيت در 

در صورتی که تعداد واردشدگان به زندانها را در يک سال درنظر بگيريم . زندانيان افزوده شدهاست

د زندان شده و با توجه به متوسط تعداد زندانيان کشور ، در نفر وار 000/490حدود  1376، در سال 

  . نفر زندانی در زندانهای کشور به سر ميبرند 000/600هر سال ، حداقل 

به تعبير ديگر ، از هر صدهزار نفر افراد کشور در سال يک نفر زندانی ميشود و اگر فقط افراد 

يعنی ، به . فر يک نفر چنين وضعی پيدا ميکندن 50بزرگسال را درنظر گيريم ، در هر سال ، از هر 

خانواد در هر لحظه يک نفر در  80نفر جمعيت کشور يا از هر  400طور کلی ، به ازای هر 

شواهدی از اين دست نمايان گر شدت وقوع جرايم و آسيب پذيری جامعه ). 2! (زندانهای کشور است

  . يگر استازيکسو و احتمال وقوع بيشتر مجازات اعدام از سوی د
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با وجود يکه در زمينه جرايم اجتماعی برحسب انواع آن ، گروه بندی جنسی و سنی و ساير 

شاخصهای قابل بررسی ، آمار رسمی و دقيقی در دست همگان نميباشد وليکن شواهد حاکی است که 

سال  از ابتدای وقوع انقالب اسالمی در ايران تا کنون صرفنظر اززندانيان سياسی اعدام شده در

نفر  40، حدود ) 3(نفر ميرسد  20سا لگی که تعداد آن به بيش از  18تا  13واقع در سن  1367

در اين . کودک به داليل غير سياسی و بعنوان مجازات برای جرايم و مفاسد اجتماعی اعدام شدهاند

  . شاره شودنوشتار تالش ميشود به برخی از مهمترين زمينهها و ابعاد بروز اين پديده در ايران ا

  : ها  زمينه

يکی از مهمترين داليل اعدام کودکان در ايران عبارت است از ناهماهنگی و عدم تطابق ميان  .1

. قوانين اسالمی با قوانين حقوق بشر و معاهدات بين المللی مرتبط با آن بويژه در مورد کودکان

ه ، ساختار دارای ، کارکردها به بيان ديگر فقه اسالمی به دليل تعهد مفاد آن به ساختارهای گذشت

به تعبير دورکيم . و مفاهيم وابسته به دورانی است که با دستاوردهای نوين بشری ناسازگار است

جامعه شناس فرانسوی ، قوانين و مقررات هر جامعهای بر حسب توسعه يافتگی و ميزان تکامل 

خاص هر دوره تاريخی  اجتماعی و فرهنگی آن پاسخگوی نيازهای ساختاری روابط و مناسبات

از نظر او در جوامع ابتدايی و سنتی با تسلط اقتصاد معيشتی و روابط قبيلهای و همچنين . است

سلطه روابط غير دمکراتيک و استبدادی ، تمامی قوانين ناظر بر مجازات حذفی و انتقام جويانه 

ين نوع از اجتماعات با رهبران ا. بوده و جهت زاجره داشته يا مبتنی بر زجر مجرمان بوده است

بهره گيری از اين روش ميتوانستند به تنظيم و تضمين مناسباتی بپردازند که منافع آنان را در پی 

به نظر ميشل فوکو در نظام کيفری قديم تنها . داشته و شالوده روابط موجود اجتماعی را حفظ کند

بيشتر به صورت زجر دادن در هدف مجازات ايجاد رعب و وحشت بود ، به همين دليل مجازاتها 

افزايش جمعيت ، ). 4(منظر عموم بود و مجازاتی که همگان شاهد آن نبودند معنايی نداشت 

پيچيدگی روابط و تحول مفاهيم از يکسو و توسعه نهادهای سياسی ، اجتماعی و اقتصادی منجر 

فری را به سمت به تغيير نگرش انسان به مبانی قضايی و حقوقی نيز شده و جهت قوانين کي

در نظام حقوقی جديد بسياری از مفاهيم از جمله حقوق شهروندی . تنبيهی و ارشادی تغيير داد

از اينرو روح قوانين . مبتنی بر فرد گرايی ، حقوق زنان و کودکان بازنويسی و بازانديشی شدند

و کرامت انسان  درشکل توسعه يافته آن بويژه با توجه به شاخصهای انسانی ، د فاع از حق حيات

در نظام جديد ). 5(در جا معه است و ديگر فرد برای حفظ و دفاع از جامعه قربانی نميگردد 

اگرچه هيچ گاه هدف مجازات و . دربارة فايده کيفر برای جامعه و فرد مجرم چون و چرا ميشود

ن نظام ، در اي. نيز پيشگيری از وقوع جرم فراموش نشد ، هدف اخير نيز به آن اضافه گرديد

تنبيه دو تغيير مهم ميکند ، اول اين که ديگر متوجه جسم و بدن نيست ، بلکه قلب وانديشه و اراده 
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و اميال فرد هدف قرار ميگيرد ، دوم اينکه در منظر عام صورت نميگيرد و مردم از صحنة 

يکند ، شيوة به همين دليل ، در اين نظام ، زندان که آزادی فرد را سلب م. مجازات غايب شدهاند

اصلی تنبيه شناختهشدهاست و مجازات بدنی و از جمله اعدام در بسياری از کشورها لغو شده يا 

  ). 6(در عمل اجرا نميشود 

از سوی ديگر قصاص در فقه اسالمی بيانگر نوعی مقابله به مثل است تا بنحوی بتواند از اين . 2

ی العموم که بر پايه قوانين اسالمی ، در اين ميان مدع. رهگذر حق را به صاحب حق برسا ند

نمايند گی استيفای حق مؤمنان را بر عهده دارد بعنوان نماينده حکومت اسالمی و نه نماينده 

در ! منتخب مردم برای حفظ همبستگی جامعه به تکرار عمل مجرمانه عليه مجرم فرمان ميدهد

ا شيخوخيت ريش سفيدان طراحی چنين ساختاری که هنوز بر پايه مرد ساالری و پدر ساالری ي

سال يا به اصطالح صغير هيچ نمايندهای  18شده است ، زنان و کودکان بويژه دختران زير 

اين نحوة مجازات از منظر دورکيم بيش از آنکه کارکرد رعب . برای دفاع از حقوق خود نمييابند

مبستگی اجتماعی از و وحشت داشته باشد ، ناظر به تأمين هدف ديگری است که همان تقويت ه

اين مهم اگرچه در کوتاه مدت ممکن است چنين پيامدی ). 7(طريق ارضای وجدان جمعی است 

را بدنبال داشته باشد ولی در ميان مدت و دراز مدت سبب بروز حس ناامنی اجتماعی و تشديد 

  . نرخ خشونت در جامعه ميگردد

، جنگ هشت ساله ،  57ر ناشی از انقالب جامعه ايران امروز به دليل تجربه بحرانهای مستم. 3

بی تدبيری مردم و دولت در زاد و ولد و فور بيش از توان آموزشی و پرورشی جامعه ، با مسايل 

خشونت گرايی ناشی از سوء استفاده نظامی از . عديدهای از جمله در بين کودکان روبرو است

و نابسامانی بسياری از خانوادههای ، فقر ) 8(کودکان در طول دوران انقالب و جنگ تا کنون 

حاشيه نشين و مهاجر روستايی ساکن در حومه شهرها و تحميل بحرانهای روانی و تنی آن بر 

اندام نحيف کودکان ، کار اجباری و ورود زود هنگام کودکان در محيطهای نا امن ، غير رسمی 

ی ميل به پرخاشگری و و بهره جويانه شغلی در ميان بزرگساالن از ديگر ابعاد شکل گير

  . کجروی در بين کودکان ميباشد

 --فاصله طبقاتی و حس فراگير تبعيض در ميان خانوادههای شهری و بويژه ميان مرکز . 4

پيرامون يا حاشيه و متن در شهرها از ديگر زمينههايی است که در حد فاصل دستيابی به اهداف 

قدرت از يکسو و وسايل مشروع نيل بدانها از  مورد تاييد جامعه از قبيل کسب ثروت ، منزلت و

سوی ديگر نوعی ناهماهنگی غير قابل ترميمی را بوجود ميآورد که به اصطالح از آن بعنوان 

در چنين فضای ناهنجاری ، افراد بويژه کودکان نابالغی که بطور . انومی يا ناهنجاری ياد ميکنند

سالم و نابرابر اجتماعی شدهاند ، بيش از ديگران زود هنگام وارد مسئوليت پذيری و رقابتهای نا 
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آمادگی استفاده از روشهای مختلف وحتی نامشروع را برای دستيابی به اهداف و آمال اجتماعی 

  : نمودهای اين شکل از انومی يا بی هنجاری به دوشکل عمومی بروز ميکند . مييابند

که ارقام آن در ايران گويای بحرانی  بصورت درون فکنانه واقدام به حذف خود يا خودکشی) الف

مورد  13917جمعا  80تا  76شواهد نشان ميدهد که در طی سالهای . بودن اين پديده است

 93/13درصد مردان و  10/11از نظر سنی نيز . خودکشی به مراجع انتظامی گزارش شدهاست

مسئلة مهم در اين  .سال سن داشتهاند 17درصد زنانی که اقدام به خودکشی کردهاند کمتر از 

در بين اقدامکنندگان به ) ٪ 31/12(سال  17نفر کودک و نوجوان کمتر از  1713ارقام ، 

انگيزه افرادی که در اين سالها به خودکشی دست زدهاند بدون توجه به جنس و . خودکشی است

درصد  7/  18درصد به علت اختالف خانوادگی ،  54/29: سن ، به ترتيب فراوانی عبارتند از 

درصد به علت  4درصد به علت اختالل حواس ،  4/  97به علت شکست در زندگی و نااميدی ، 

درصد به علت تحميل در  1/  37درصد به علت مسائل ناموسی و  1/  49فقر و تنگدستی ، 

درصد افرادی که اقدام به خودکشی کردهاند ، دارای انواع ديگری از  45/51همچنين . ازدواج

  ). 9(دهاند که اعالم نشده است انگيزه بو

وجود قوانين . نوع دوم بروز آسيب شناختی اين بی هنجاری شيوع جرايم اجتماعی است) ب

ترميمی وکنترل کنندهای که آنها نيز مبتنی بر خشونت وبرخورد زاجره است ، زمينه باز توليد 

ودکان بر کودکان را خشونت را تقويت کرده ولذا ميل به جرم زايی را بين کودکان وخشونت ک

 18نزاعهای خشونت بار ميان کودکان زير . عالوه بر خشونت بزرگساالن بر آنان افزايش ميدهد

سال که منجر به برخورد قانونی ، زندان و مجازات سنگين آنان ميگردد برايند طبيعی شرايط 

ی جامعه نابرابر و پرخاشگرانهای است که بعنوان يکی از شاخصهای فرهنگی و روانشناخت

در اينجا بر پايه آمار موجود به برخی از اين جرايم اشاره . ايران امروز ميتوان از آن ياد کرد

  : شده ونرخ مشارکت کودکان نيز ذ کر ميشود 

از اين . نفر بودهاند 092/101برپايه جدول يک ، سارقان دستگيرشده در سالهای مورد بررسی ، 

  : اند  درصد مرد بوده و در گروههای سنی ذيل قرار گرفته 99/  4درصد زن و  0/  6تعداد تنها 

سال به باال  35٪ و  37/37سال  34تا  25٪ ،  12/38سال  24تا  18٪ ،  8/  9سال  17زير 

توزيع فراوانی سارقان دستگيرشده در ارتباط با راهزنی ، دخل زنی ، کيف ربايی و . ٪ 01/15

  : رد و زن عبارتست از جيب بری برحسب گروههای سنی به تفکيک م

سال  34تا  25٪ ،  93/32سال  24تا  18٪ ،  9/  4سال  17زير ) : ٪ 39/90(مردان ) الف

  ٪ ،  62/15سال به باال  35٪ و  44/32
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/  66سال  34تا  25٪ ،  2/  58سال  24تا  18٪ ،  1/  21سال  17زير ) : ٪ 61/  9(زنان ) ب

  ). 10(٪  1/  16سال به باال  35٪ و  4

به دليل واپسگرايی و عدم تطابق قوانين اسالمی با قوانين مدنی که پيشتر بدان اشاره شد ، . 6

بسياری از اعمال و کنشهای بظاهر خالف قانون و شرع ، در وا قع معنای مجرمانه نداشته بلکه 

طرح  بيانگر بخشی از نيازهای انسانی است که محملها وشرايط انسانی و برابر خواهانهای برای

يکی از اين کنشها رفتار جنسی کودکان . و تامين قانونی و هنجارمند آنها فراهم نگرد يده است

در ايران امروز خواه در مبانی رسمی حکومتی و . خواه با همجنس يا نا همجنس خود ميبا شد

خواه در فرهنگ عامه مردم يا وجدان جمعی ، روابط جنسی از هر نوع آن برای کودکان در 

رابطه ميان کودکان دختر با همساالن پسر ، رابطه . حقوق مسلم آنان تعريف نميگردد زمره

کودکان پسر با پسر بويژه با توجه به کششهای هورمونی و ژنتيکی آنان از زمره روابط نا 

اين . مشروعی تلقی ميشود که در قوانين جاری اسالمی با شديد ترين مجازات پاسخ داده ميشود

اختار قبيلهای و سنتی قوميتهای مختلف ايرانی نيز دارای مجازات سنگين و کنشها حتی در س

در اين نوع . زاجرهای است که نمونههای آن را ميتوان در قتلهای ناموسی در ايران مشاهده کرد

مجازات خواه از سوی حکومت اسالمی ، خواه از سوی ريش سفيدان يا شيوخ قومی و محلی ، و 

گسال خانواده اعم از پدر ، برادر ، شوهر وعمو به بهانه دفاع از کيان ، خواه از سوی مردان بزر

هويت اجدادی و تعصبهای خانوادگی ، قومی ، دينی و جامعه در سطح کالن برای جلوگيری از 

  . رفتار نابهنجار و مجرمانه ، فرد مجرم مورد هدف قرار گرفته و حذف ميشود

نفر مقتول و  7078لهای فوق در رابطه با قتل عمد دادههای جدول دو حاکی است که در طول سا

نکتة قابل توجه در مورد کشتهشدگان قتل عمد اين . نفر بعنوان قاتل دستگيرشدهاند 7028در کل 

سال سن  17درصد از جنس مؤنث کمتر از  3/  40درصد از جنس مذکر و  6/  74است که 

مقتولين در سنين کودکی و نوجوانی بوده و درصد  14/10اين نسبتها بدين معنا است که . داشتهاند

درصد کشتهها  93/10درصدی جنينها را به آن اضافه کنيم ، مالحظه ميشود که  0/  79اگر سهم 

البته اين رقم بدون محاسبه افراد واقع . نفر کودک و نوجوان ، عمدا به قتل رسيدهاند  774يعنی 

  . باط باوجود بزرگی رقم آن شفاف نميباشندسالگی است که ارقام در اين ارت 18تا  17در سن 

بر اساس اين . درصد زن بودهاند 7/  76درصد مرد و  94/81از جمع قاتلين قتلهای عمد نيز ، 

اختالف : دادهها ، انگيزههای قاتلين برای کشتن افراد مقتول به ترتيب فراوانی بدين شرح ميباشد 

درصد ، اختالفات  6/  60ائل ناموسی درصد ، مس 64/10درصد ، نزاع  25/11خانوادگی 

درصد ، در ارتباط با موضوع  4/  70درصد ، مسائل جنسی و منکراتی  6/  41ملکی و مالی 

 3/  95درصد ، اختالفات قومی و قبيلهای  4/  15درصد ، به قصد انتقامجويی  4/  41سرقت 
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درصد  0/  76بات الکلی درصد ، مستی ناشی از مشرو 2/  72درصد ، در ارتباط با موادمخدر 

انگيزة ! درصد 0/  47درصد و فقر  0/  68درصد ، اختالل حواس  0/  73، پوشاندن خطا 

  ). 11(درصد قتلها نيز غير از موارد ذکرشده است  53/42

  :  پيامدها

از نظر نگرش طولی در تاريخ از گذشته به آينده ، ميتوان بزرگساالن امروز را کودکان . 1

از همين رو ترويج ونهادينه کردن خشونت در . کان امروز را نسل آينده تلقی کردديروز و کود

ميان کودکان منجر به بروز نهادههای خشونت و پرخاشگری در نسل فردا وباز توليد مستمر آن 

  . خواهد شد

در متن خشونت عليه کودکان ازحبس تا اعدام آنان ، مهمترين نکته اين است که کودک ، . 2

هل انگاری وخطاهای بزرگساالنی است که در نقش پدر يا مادر و يا رهبران سياستگذار قربانی س

و مجريانی است که در مسند قدرت ، هزينه بی کفايتی وبی تدبيری خود را از آيندگانی ميپردازند 

يکبار بخاطر شرايط اجتماعی وروانی که بزرگترها برای آنان : که خود بطور دوگانه قربانياند 

کردهاند وکودکان در آن غوطه ميخورند وبار ديگر به دليل مجازات نا حقی که اين  فراهم

  ! قربانيان ميپردازند

دامنه آسيب زايی اينگونه برخورد شديد يا خطاهای کودکان بويژه اعدام ، چنان آثار خشم . 3

تا چندين ونفرت وکينهای را در ميان خانوادههای بازمانده اين قسم از کودکان باز مينهد که 

اين آثار طيف وسيعی از پدر ، مادر ، خواهر و . گردش نسلی نيز نميتوان از آن دوری جست

  . برادر تا ساير همساالن کودکان قربانی را دربر ميگيرد

  : راهکارها 

بی ترديد ادامه اين روند سبب ساز گسترش بيش از پيش نرخ جرم زايی و کجروی اجتماعی 

برای برون رفت . سال عبور ميکنند 18همه ساله از گروه سنی زير بزرگساالنی خواهد شد که 

  : از اين چرخه باطل وشوم ميتوان برخی از برنامههای زير را در اسرع وقت در اولويت گذارد 

اصالح قوانين مدنی ، حقوقی و کيفری در باز شناسی جرايم بويژه در مورد کودکان ، در ) الف

ن کشورها از جمله حقوق بشر و کنوانسيونهای وابسته بدان بويژه انطباق با قوانين ومعاهدات بي

  حقوق کودک ، 

آئين نامه  18اصالح وباز سازی سيستم و سازمان کانونهای اصالح وتربيت که طبق ماده ) ب

قانونی و مقررات اجرايی سازمان زندانها و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور چنين تعريف گرديده 

ح و تربيت مرکزی است جهت نگهداری ، اصالح و تربيت و تهذيب اطفال کانون اصال: است 

اين کانون ). 12(سال تمام سن داشته باشند  18غيربالغ و بزهکار يا بزهکارانی که کمتر از 
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امروزه به دليل انباشت کودکان نابالغ وبزهکار در آن و همچنين مشکالت و محد ود يتهای 

يتی گريبانگير آنها است ، مرکزی است برای باز پروری جرم و بسياری که از نظر مالی و مد ير

  . نه جرم زدايی

حذ ف مجازات اعدام برای کودکان نيز از جمله مهمترين اقداماتی است که بايد در د ستور ) پ

ا زسوی ديگر کاهش طول دوره زندان کودکان نيز برای . کار برنامه ريزی و اجرا قرار گيرد

ند جامعه پذيری مجد د کودکان بزهکار و باز پروری آنان با بهره گيری سرعت بخشيدن به فراي

از توان و دانش متخصصان روانشناس و بازگشت آنان به آغوش خانواده از ديگر اولويتهای 

  . مطرح ميباشد

پيش بينی تدابيری برای جدا سازی مادران زندانی که همراه با نوزاد يا کودکان خرد سال ) ت

طوال نی محکوم شدهاند از ساير زندانيان بزرگسال وبا جرايم مختلف در بندهای  خود به حبسهای

عالوه بر اين ميبايست بطور جدی از ورود کودکان . عمومی نيز بنوبه خود دارای اهميت است

  . سال در بندهای بزرگساالن خواه بصورت رسمی يا غير رسمی جلو گيری کرد 18زير 

صيلی فراگير کودکان نيز از ديگر برنامههای راهبردی است برنامه ريزی برای پوشش تح) ث

در حال حاصر بر . که ميتواند در ميان مدت زمينه گرايش به جرايم وامر بزه را کاهش دهد

ميليون نفر از ) سه و نيم( 3/  5نزديک  1375اساس آخرين نرخ سرشماری کشور در سال 

  )! 13(ی آموزشی بسر نميبرند در فضاها) سال 18زير (کودکان واقع در سن تحصيل 

پيش بينی قوانين بازدارنده برای عدم ارتکاب خشونت عليه کودکان در محيط خانه ، مدرسه و ) ج

حتی کار نيمه وقت ، ترويج چگونگی حفظ حقوق کودک و باز گشايی مراکزی در سراسر 

فی سريع شهرهای بزرگ برای دفاع و پناه کودکان آسيب ديده يا در معرض خشونت و معر

  . موارد مشابه از سوی مردم از ديگر نهادهای ضروری برای استيناف حقوق کودکان است

بی ترديد اجرای برنامههای پيش گفته بدون وجود نهادهای غير دولتی در نقش ديده بان و ) چ

نظامهای سياسی غير دمکراتيک به دليل کوته بينی خاص تاريخی . پيگير ، نميتواند تحقق يابد

که ناشی از دولت مستعجل بودن آنهاست ، حميت پرداختن به اين مهم را به دليل تعلق آن به شان 

از اينرو سازمانهای غير دولتی متشکل ا ز . آينده ، در اولويتهای برنامهای خود نميگذارند

صاحبنظران ، فعاالن اجتماعی ، زنان ، خانوادههای آسيب ديده از خشونت عليه کودکان نيز 

  . با يک عزم فرا گير بدنبال تشکيل نهادهايی از اين دست باشند ميبايست

در اين ميان بهره گيری از ياريهای سازمانهای جهانی و غير انتفاعی در بين کشورها نيز از 

  . جايگاه ويژهای برخوردار است
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   کنم آمار دانش آموزان معتاد را ارائه نمی

 
  کشور  مسئوالن ايکاش

 کشور واقعيات اسفبارنگران  از واقعيات جامعه دارند،  نگرانی هائی که از آگاهی مردم  بميزان 

  بودند

دولت نامشروع  اگر رئيس اين. عدم شفافيت در ارائه آمارها و ارقام کماکان در دولت دهم ادامه دارد

کند،  و بی کفايت از شفافيت درباره صندوق ذخيره ارزی و اعالم موجودی آن شانه خالی می

. گريزند زيردستان و منصوبين او نيز هر يک به نحوی از ارائه آمارها در حيطه مسئوليت خود می

ر دانش آموزان در آخرين نمونه، وزير آموزش و پرورش دولت دهم، به بهانه تاثير منفی اعالم آما

 .معتاد و با انتقاد از رسانه ای شدن اين موضوع، اين آمار را غيرقابل اعالم عنوان کرد

وزير آموزش و پرورش با انتقاد از ارائه آمار دانش آموزان معتاد در رسانه ها توسط برخی از 

حميدرضا حاجی ". نمک بنده اگر آمار دانش آموزان معتاد را هم داشته باشم ارائه نمی: "مسئوالن گفت

اگر از شما بپرسند و يا از رئيس يک : "بابايی در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب افزود

قشری بپرسند که بين شما چند معتاد وجود دارد آيا شما و آن رئيس اعالم خواهيد کرد چند نفر معتاد 

  "داريد؟

ی، به خصوص آمارهای حساسی از اين دست های اجتماع اين در حالی است که داشتن آمارهای آسيب

و در ميان قشر حساسی مثل دانش آموزان، اولين گام برای شناسايی مشکالت است، تا در مرحله بعد 

معلوم نيست با اين . ها، اقدامات پيشگيرانه و درمانی صورت بگيرد بر مبنای اين آمارها و واقعيت

، و پرهيز از نگاه واقع گرايانه به مشکالت و نوع نگاه مسئولين به مسائل حساسی از اين دست

  .مسائل، در آينده وضع به چه سمت خواهد رفت
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  شما بگوييد کجای کشور معتاد ندارد

آيا شما اساسا وجود "حاجی بابايی همچنين در قسمتی ديگر از اين گفتگو، در پاسخ به اين سئوال که 

من منکر نيستم که عده ای دانش آموز : "ستگفته ا" دانش آموز معتاد را در مدارس قبول نداريد؟

  "معتاد داريم اما شما بگوييد کجای کشور معتاد وجود ندارد؟

به گزارش مهر، اين سخنان در حالی از سوی حاجی بابايی مطرح شده است که مديرکل فرهنگی و 

ق پيشگيری ستاد مبارزه با مواد مخدر با استناد به تحقيقات صورت گرفته توسط دکتر صدي

." هفت دهم درصد دانش آموزان کشور معتاد هستند: "سروستانی و دکتر محمدخانی عنوان کرده بود

 400همچنين علی کريمی فيروز جايی رئيس کميته آموزش و پرورش مجلس از وجود دو هزار و 

  .دهد دانش آموز معتاد خبر داده بود که دو دهم درصد دانش آموزان را تشکيل می

نين با اشاره به سخنان عده ای که عنوان می کنند چرا صورت مسئله را پاک می حاجی بابايی همچ

مگر معتاد را بايد مدرسه راه داد، : دهيد، گفته است کنيد و دانش آموزان معتاد را به مدرسه راه نمی

وزير . وی را بايد بفرستيم بيمارستان بهبود پيدا کند چون مريض است و پس از بهبودی برگردد

فرد معتاد از خارج از مدرسه مبتال شده و اين بيماری را به : و پرورش تاکيد کرده استآموزش 

  .داخل سرايت داده و برعکس اين موضوع ممکن نيست

چطور دانش : وی همچنين با مقايسه اعتياد دانش آموزان با بيماری آنفلونزای خوکی افزوده است

رد و همه هم می گويند خوب است، نبايد به مدرسه آموزی که آنفلوآنزای خوکی دارد را بايد بيرون ک

  برود، اما معتاد بايد به مدرسه برود؟

  سخن گفتن درباره اعتياد دانش آموزان آثار منفی در جامعه به جا می گذارد

توان  آيا با ناديده گرفتن اين معضل در مدارس توسط شما می"حاجی بابايی در پاسخ به اين سئوال که 

کرد که هيچ برنامه ای برای جلوگيری از گسترش اعتياد در مدارس برای سالهای اين برداشت را 

بنده بدنبال انسجام مديريت در اين باره هستم تا امکان . ما برنامه داريم: تاکيد کرده" آينده نداريد؟ 

مراقبت از دانش آموزان فراهم شود چرا که وقتی مدير فرصت مراقبت نداشته باشد اين معضل به 

  .د می آيدوجو

پيش از اين نيز وزير آموزش و پرورش با بيان اينکه مسئوالن اجتماعی نگاه منفی و سياسی نسبت به 

ميليون دانش آموز معصوم و يک ميليون معلم  14ما : "اين موضوع نداشته باشند، عنوان کرده بود

اگر . گذارد معه به جا میبرتر داريم که کوچکترين سخن گفتن درباره اعتياد آنها آثار منفی را در جا

هزار دانش آموز معتاد داريم بگوييد چه زمانی آمار گرفته ايد و اسامی آنها را  30گوييد که  راست می

  ."هم عنوان کنيد
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رسد مشی دولت نهم و رئيس آن به سرمشقی برای تمام مديران دولتی تبديل شده است، تا  به نظر می

کيفيت کار خود اهميت بدهند نگران قضاوت مردم و آثاری که  ها نيز بيش از آن که به عملکرد و آن

غافل از اين که همان طور که با شکل و نمودار . گذارد باشند اقدامات شان در جامعه بر جا می

کنند و  را از چشمان مردمی که آن را در زندگی روزمره شان لمس می" واقعا موجود"توان تورم  نمی

ها  های اجتماعی و رواج و شيوع آن و از جمله آسيب–کرد، باقی مسائل کنند پنهان  با آن زندگی می

  .توان از مردمی که هر روز با اين معضالت سروکار دارند دور نگه داشت را نيز نمی 

نگران  از واقعيات جامعه دارند، نگرانی هائی که از آگاهی مردم کشور بميزان مسئوالن ايکاش

  .کشور بودند  واقعيات اسفبار

  

  

 

 ضياء فعال حقوق کودک بازداشت شد  مريم
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نبه به بازداشت ضيا مدير جمعيت تالش برای جهانی شايسته ی کودک صبح امروز پنج ش مريم

  .نيروهای امنيتی درآمد

ضيا به منزل وی ميروند  مريممامورين لباس شخصی صبح امروز به قصد تفتيش منزل و بازداشت 

و از آنجا که ضيا در منزل نبوده است، فرزندان وی را مجبور ميکنند با وی تماس گرفته تا به منزل 

  .و به مکان نا معلومی انتقال داده اندمراجعت کنند، پس از مراجعت وی را بازداشت کرده 

در ميدان هفت تير که برای اعتراض  85خرداد  22وی پيش از اين نيز سابقه ی بازداشت در تجمع 

در حال حاضر از وضعيت وی اطالعی در دست  .تشکيل شده بود را داشته است" قوانين نا برابر"به 

  .نيست

  

  

  

  

  

  

  

  

   دالر 20زان؛ ايران نيم دالر، دنيا آمو سرانه پيشگيری از اعتياد دانش

  .تنها پاک کردن صورت مسئله است  آموزان، انکار اعتياد دانش

علی عباسپور تهرانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اينکه دو دهم درصد معتادان کشور را 

پاک کردن صورت انکار وجود اعتياد در بين دانش آموزان تنها : دانش آموزان تشکيل می دهند گفت

   .مسئله است و هيچ کمکی به حل وضعيت موجود نمی کند

رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با ابراز تاسف از بودجه سه ميليارد تومانی پيشگيری از 

دالر  20در دنيا برای پيشگيری از اعتياد به ازای هر دانش آموز : اعتياد دانش آموزان در ايران گفت

  .و اين رقم در ايران به ازای هر دانش آموز نيم دالر استهزينه می کنند 

هم اکنون ايران : آنها را بيان کرد افزود توان  اين نماينده مجلس با بيان اينکه آماری وجود دارد که نمی

به دليل همسايگی با افغانستان در مرکز سونامی مواد مخدر جهان قرار دارد و حجم زيادی از مواد 

   .شود مان میمخدر وارد کشور
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پيش از اين جلسه مشترکی با حضور مسئوالن وزارت آموزش و پرورش و ستاد مبارزه با مواد 

مخدر در کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسالمی برای بررسی وضعيت اعتياد در 

    .مدارس برگزار شد

هزار  30ر عدم حضور نماينده مردم تهران در مجلس با تاييد سخنان وزير آموزش و پرورش مبنی ب

به هرحال بايد واقعيتهای اعتياد دانش آموزان را پذيرفت و : دانش آموز معتاد در مدارس تصريح کرد

آنها را انکار نکرد و برای جلوگيری از گرايش دانش آموزان به مواد مخدر دولت بايد در اليحه 

ئه آموزش در اين زمينه اختصاص اعتبار مناسبی را برای تامين نيروی انسانی و ارا 89بودجه سال 

  . دهد

اي است آه  اين در حالی است که اعتياد و سوء مصرف مواد مخدر به مثابه يك آسيب اجتماعي، پديده

رود، عملكرد بهنجار حيات  يابي و حفظ نظم موجود از بين مي همراه با آن توانايي جامعه در سازمان

آشور ما به دليل شرايط خاص و  “اختاري در هاي س گردد و باعث دگرگوني اجتماعي مختل مي

ترين مسير ترانزيت،  جواري با مراآز عمده توليدآننده مواد مخدر و قرار گرفتن در بهترين و آوتاه هم

نظام  ”اي اجتماعي به نام اعتياد و سوء مصرف مواد مخدر شده است  در چند دهه اخير گرفتار مسئله

   .شود يك اجتماع مي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي

جواري با مراآز عمده توليدآننده مواد مخدر و قرار گرفتن در  آشور ما به دليل شرايط خاص و هم

اي اجتماعي به نام اعتياد و سوء  ترين مسير ترانزيت، در چند دهه اخير گرفتار مسئله بهترين و آوتاه

د مخدر در جامعه ايران و قاچاق هاي رشد و گسترش موا وجود زمينه. مصرف مواد مخدر شده است

اآنون به يك صنعت زيرزميني و نامرئي تبديل شده، پيچيدگي اوضاع فعلي را فراهم آورده  آن، آه هم

رغم تمهيدات اتخاذ  اي آه علي رود تا به يك بحران اساسي در جامعه تبديل شود؛ به گونه است و مي

زات مرتكبين قاچاق مواد، مجرم شمردن فرد معتاد، شده در ابعاد گوناگون از جمله تشديد قوانين، مجا

هاي متعدد جهت شناخت علل اين  ها و پروژه انسداد مرزها، اقدامات پزشكي و درماني و انجام طرح

آارگيري راهكارهاي متعدد، هر روز نسبت به قبل شاهد گسترش روزافزون تعداد معتادان،  پديده و به

گردان، آاهش متوسط سن  يان مواد مخدري، شيوع داروهاي روانعود مجدد آنان، افزايش آمار زندان

هاي متعدد  هاي درماني، متحمل شدن هزينه اعتياد، باال بودن نرخ شيوع اعتياد، ناآارآمدي برنامه

وطنان در مرزها و  اقتصادي و اجتماعي ناشي از سوء مصرف مواد مخدر، شهادت صدها تن از هم

  .مان هستيم  اعي آن در جامعهپيامدهاي منفي اقتصادي ـ اجتم

  

  

  



 انتخابات، کودتا و کودک

  

330 

 

   

  

های آموزش پيشگيری از  کودک امسال تحت پوشش برنامه مهد 300

   گيرند اعتياد قرار می

  : مدير کل فرهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر

  .گيرند  های آموزش پيشگيری از اعتياد قرار می مهدکودک امسال تحت پوشش برنامه 300

  .يپلم هستندمعتادان کشور زير ددرصد  80

مهد  300در سال جاری : مديرکل امور فرهنگی و پيشگيری ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم کرد

  .گيرند های اجتماعی و اعتياد قرار می کودک تحت پوشش آموزش پيشگيری از ابتال به آسيب

مهد کودک  100تاکنون نيز حدود : ايسنا، افزود» اجتماعی«وگو با خبرنگار  هومان نارنجيها در گفت

گذاری ما نيز  اند و هدف های زندگی قرار گرفته های پيشگيری از اعتياد و مهارت تحت پوشش آموزش

درصد از مهدهای کودک کشور را در قالب طرح آزمايشی آموزش  60اين است که حداقل 

  . های زندگی و پيشگيری از اعتياد پوشش دهيم مهارت

های اجتماعی از  های زندگی و پيشگيری از آسيب زش مهارتوی در راستای توضيح اين که چرا آمو

های ابتدايی  متربيان و محصالن پايه: دبستانی آغاز شده است، بيان کرد ها و نوآموزان پيش مهدکودک

های آينده  آموزان دبستانی در حقيقت نمود خروجی ها و دانش دبستانی نظام آموزشی از جمله پيش

گيرد و از اين رو،  قع شخصيت افراد در سنين پايين زندگی شکل میجامعه هستند؛ چرا که به وا

به  هار اين سنين با هدف مجهز شدن آنهای اجتماعی به افراد د آموزش پيشگيری از ابتال به آسيب

  . های زندگی بسيار ضروريست مهارت

لب معتادان تر اين موضوع بايد به اين نکته توجه داشت که اغ برای دريافت عينی: وی تصريح کرد

کنند، قرار  آموزانی که پيش از رسيدن به مقطع دبيرستان ترک تحصيل می کشور در گروه دانش

  . درصد معتادان افراد زير ديپلم هستند 80دارند، آن گونه که 

دهد که  اين موضوع نشان می: مديرکل امور فرهنگی و پيشگيری ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود

های جدی و علمی پيشگيری  ابتدايی و راهنمايی در چرخه تحصيل، تحت آموزش اگر افراد در مقاطع

ديدگان اجتماعی و معتادان  بينی کرد که شمار آسيب توان پيش از اعتياد قرار گيرند، در آن صورت می

  . کشور نيز کمتر شود

گيری از های پيش هايی که در قالب آموزش نارنجيها همچنين با اشاره به محورهای اصلی آموزش

، »نه گفتن«های  آموزش مهارت: های اجتماعی به دانش آموزان ارائه می شود، خاطرنشان کرد آسيب
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، »توانمندسازی در برقراری ارتباط سالم«، »يابی دوست«، »گيری صحيح تصميم«، »حل مساله«

  .از جمله اين محورهاست» ها شناختن دخانيات و مواد و مضرات آن«، »توجه به سالمت بدن«

  

  

  

  

  

  

  

 

   درصد کودکان خيابانی، به سيگار و مواد مخدر اعتياد دارند ٢٠

  سال قرار دارند ١٧تا  ١۵درگروه سنی   بيشتر کودکان خيابانی

  وبيشترين فراوانی مصرف متعلق به سيگار، حشيش و هروئين است 

کودکان  درصد از ٢٠گری، حدود  اعتياد به عنوان يکی از آسيب های اجتماعی در زمينه تکدی

مصطفی آقاجانی، استاد مددکاری دانشگاه آزاد اسالمی، در اين زمينه . خيابانی را درگير کرده است

سال قرار دارند و با توجه به موقعيت  ١٧تا  ١۵بيشتر کودکان خيابانی در گروه سنی : اظهار داشت

اد به عنوان مهمترين آقاجانی از اعتي. کاری و زندگی شان در معرض انواع آسيب ها قرار می گيرند

درصد کودکان خيابانی به مواد  ٢٠حدود : نوع آسيب های اجتماعی در اين قشر جامعه نام برد و گفت

درصدشان معتاد به سيگارند و پنج درصد ديگر به  ١۵مخدر اعتياد دارند که از اين ميان نزديک به 

خيابانی از نظر اقتصادی و فرهنگی وی با بيان اينکه تمام کودکان . انواع مواد مخدر معتاد هستند

در صد از اين کودکان در خانواده هايی زندگی می کنند  ۴٠حدود : زير خط فقرقرار دارند، ادامه داد

سيگار، حشيش و هروئين به : آقاجانی افزود. که دست کم يکی از اعضا به مواد مخدر اعتياد دارد

  .را در ميان کودکان خيابانی و متکديان دارندترتيب بيشترين فراوانی در استفاده از مواد مخدر 
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   از خاطرات يک پزشک

   
امروز، وقتی مريض های داخل درمانگاه تمام شدند، برای معاينه دانش آموزان عشايری به مدرسه 

زمين ها بعد از باران ديشب گلی . چادريشان که از دو نيمکت و يک تخته  سياه تشکيل شده بود رفتم

بدرقه مان تا کنار جاده آمده  وقتی به دمپايی های بچه ها که برای. به سختی می شد راه رفت بود و

  ! راه رفتن در زمين های خيس هم مهارتی می خواهد! نبودند بودند نگاه کردم، هيچکدامشان گلی

  

  

   ضرب و شتم دو دانش آموز بهايی توسط معّلم قرآن
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  ....وقتی ضربات پياپی . حق معلمی را خوب به جا آورده با تمام وجودش لگد محکمی به ما زد

مدرسه "به دنبال مجموعه اقدامات حکومتی در جهت نقض حقوق بهائيان در ايران ، چندی پيش در 

واقع در شيراز دو دانش آموز بهائی مورد ضرب و شتم شديد معلم قرآن خود به " دتراهنمائی سعا

  .قرار گرفتند" آقای رشيدی"نام 

مدرسه "به دنبال مجموعه اقدامات حکومتی در جهت نقض حقوق بهائيان در ايران ، چندی پيش در 

د معلم قرآن خود به واقع در شيراز دو دانش آموز بهائی مورد ضرب و شتم شدي" راهنمائی سعادت

  .قرار گرفتند" آقای رشيدی"نام 

  :ساله بازگو می کند  12توضيحات ذيل شرح واقعه را از زبان يکی از اين دو نوجوان 

هنوز زنگ پايان کالس به صدا در نيامده بود ولی درس قرآن تمام شده بود و بچه ها آهسته با يکديگر 

گمان کردم . شما دو نفر، بياييد اينجا: ما را ساکت کرد صحبت می کردند که ناگهان طنين صدای معلم

قبل از اينکه از جای .خطاب به بچه های پشت سر ماست اما مثل اينکه من و دوستم را صدا می کرد 

خود بلند شويم معلم خود را به ميز ما رساند و با چند ضربه محکم دوستم را که ابتدای نيمکت نشسته 

متحير و وحشت زده به آقای . و با مشت و لگد او را به گوشه کالس کشاندبود به بيرون پرتاب کرد 

معلم که به سمت من می آمد نگاه می کردم و از ترس در جای خود ميخکوب شده بودم که ضربات 

تنها کاری که توانستم انجام دهم اين بود که دستم را دور گردنم . مشت او به سر و صورتم وارد شد

ش به گردنم اصابت نکند ؛ آخر به تازگی لوزه هايم را عمل کرده بودم و نگران نگه دارم تا ضربات

به هر حال من را هم مانند دوستم به . ضرباتی بودم که ممکن بود به محل جراحی شده وارد شود

گوشه کالس پرتاب کرد و گفت همين جا روی زمين بنشينيد و مجدداً  با تمام وجودش لگد محکمی به 

ضربات پياپی معلم بر سرم وارد می شد تنها صدايی که می شنيدم کلمات توهين آميزی  وقتی. ما زد

هميشه وقتی وارد کالس می شد رو به ما ، ديانت . بود که به اعتقادات من و دوستم روا می داشت

نمی دانم چرا در آن روز اينهمه . بهائی را به سخره می گرفت و بعد درس خود را شروع می کرد

احساس کردم هميشه منتظر فرصتی بوده تا . ا به خاطر عقيده و باورمان از خود بروز دادخشونت ر

از ما به دليل اعتقاد و باورمان به ديانت بهائی انتقام بگيرد و شايد اين فرصت را غنيمت شمرده و 

دينم فردای آن روز که وال.سرخورده و دلشکسته به خانه آمدم .حق معلمی را خوب به جا آورده است 

کامالً  منکر اين واقعه شده و " آقای شفيعی"برای پيگيری اين جريان به مدرسه آمدند ، مدير مدرسه 

. به خانواده ام قول داد که چنانچه چنين واقعه ای پيش آمده باشد به مربی مربوطه تذکر خواهد داد

در صف صبحگاهی مدير  .روز بعد به اين خيال که حتماً  از ما دلجوئی می شود ، وارد مدرسه شدم 

مدرسه از پشت تريبون سخنرانی می کرد که زبان به توهين گشود و با انواع تهمت های ناروا ديانت 

بهائی را ساخته دست انگليس و اسرائيل خواند و پيروانش را افرادی با اعتقادات پوچ و بی اساس 
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به جای معلم به مدير تذکر داده  متحير مانده بودم مثل اينکه. ،جاسوس و دشمنان اسالم معرفی کرد

  !!!بودند تا او هم سهم خود را در اين نقض حقوق به بهترين شکل ممکن ادا کند

  :در منشور ملی حقوق دانش آموز آمده است 

  :حقوق اساسی دانش آموز

  .دانش آموز دارای حق آزادی عقيده و بيان و مصونيت پس از بيان می باشد  -1ماده 

وز مصون از تعرضات جسمانی ، روانی ، و حيثيتی می باشد و کرامت واالی دانش آم – 2ماده 

  .شخصيت انسانی وی بايد مورد احترام قرار گيرد 

  

  

  

  

  

  

 

  زندان اوين بسر مي برند 209فعالين کودکان همچنان در بند 

ان زند 209روز است که در بند مخوف  60مريم ضيائي از فعالين کودکان کار و خياباني بيش از 

  .اوين بسر مي برد

دي ماه با يورش مامورين  10در تاريخ  فرزند مي باشد 2ساله متاهل و داراي  40خانم مريم ضيائي 

مامورين وزارت اطالعات . زندان اوين منتقل شد 209وزارت اطالعات به منزلش دستگير و به بند 

بازرسي طوالني اقدام به ضبط  آنها پس از.بازرسي قرار دادند براي مدتي طوالني منزل او را مورد

خانم ضيائي چندين هفته از داشتن .ماهواره و ساير وسائله شخصي وي کردند کيس کامپيوتر،رسيور

در اين مدت فرزندان او در شرايط سخت عاطفي .با خانواده و فرزندانش محروم بودند هرگونه تماس

  .مي بردند بسر

پيگير و ضعيت و  نصور حيات غيبي بطور مستمراز زمان دستگيري خانم ضيائي همسر او آقاي م

انقالب،دادستاني و زندان اوين مراجعه  شرايط او بوده و در طي اين مدت به مراکزي مانند، دادسراي

روز پيگيري به اين خانواده اطالع  60بيش از  بعد از. کرد ولي پاسخ مشخصي به او داده نمي شد

  . ادن وثيقه او مي تواند از زندان آزاد شودد داده شد که هفته آينده در مقابل قرار
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در ارتباط بوده و همچنين در ارتباط با سازمان مجاهدين  خانم ضيائي متهم شده است که با رسانه ها

اکثر فعالين اجتماعي، زنان،دانشجويان،فعالين سياسي و ساير اقشار  در حال حاضر به. بوده است

 ارتباط با بيگانه، ارتباط با رسانه ها ،اقدام عليه امنيت ملي واي اتهاماتي مانند  جامعه بصورت کليشه

  .غيره نسبت داده مي شود

يورش مامورين وزارت اطالعات  در حال حاضري تعدادي از فعالين کودکان کار و خياباني با

 تعدادي از آنها به قرار زير مي باشد؛ زندان اوين منتقل شدند که نام 209دستگير و بند مخوف 

بهمن ماه با يورش مامورين وزارت اطالعات  7، ساله فوق ليسانس شيمي 25عيده ميرزائي س .1

  شد زندان اوين منتقل 209دستگير و به بند 

دستگير و  دي ماه با يورش مامورين وزارت اطالعات 10ساله، 22) آميزش(مهدي سليمي واال  .2

  زندان اوين منتقل شد 209به بند 

با يورش مامورين وزارت اطالعات دستگير و به بند  بهمن ماه 7ساله، 22آقاي بابک نظري  .3

  زندان اوين منتقل شد 209

 حقوق بشر و دمکراسي در ايران، يورش به فعالين اجتماعي،دستگيري و انتقال آنها به بند فعالين

پرونده  ،تحت شکنجه هاي وحشيانه قرار دادن براي وادار کردن آنها به اعتراف جهت 209مخوف 

ساير سازمانهاي  را محکوم مي کند و از يونيسف،کميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد وسازي 

  .است حقوق بشري خواستار اقدامات عملي براي آزادي فعالين کودک در ايران
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   حق مسلم کودکان ايرانی چيست؟؟؟ی احمدی نژاد، قاآ

  ه شهراهوازپول نفت درلبنان و تصاويردبستان عشايری درحاشي
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   گل فروشانی که همراه گل هايشان پر پر می شوند

  
ميرسدو اين کودکان، همان حوريان بهشتی ) س(جاده ای که به بهشت زهرا .اينجا جنوب تهران است

   .اند که با دسته دسته گلهايی که می فروشند، زندگی می کنند

ب گرم و سوزان تابستان وبادهای سرد و چشمانشان درخشش خاصی به خود می گيرد وقتی زير آفتا

سخت زمستان، تنها يک ماشين بين صدها ماشين رهگذر، توقف می کند تا شايد با خريدن شاخه گلی 

دلشان را شاد کند بيشتر در سنين کودکی اند و البه الی اين کودکان نوجوانان هم به چشم می 

  .يستدخورندخستگی و گرسنگی معنا ندارد وقتی هيچ ماشينی نا
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چشمان مادر به راه است تا بلکه فرزندش از راه برسد و پيام آور لقمه نانی باشد تا غذايی از دست 

يد باال نيامده بود که مادر هنوز خورش.معصوم گل فروش کوچکش فراهم نمايد و دور سفره بنشينند

اينجا همه گل .بدرقه شان کرد و نزديک ظهر که می شود، مادر نگران نان آور گل فروشش می شود

 !اينجا جنوب شهر تهران، پايتخت ايران است .به دست اند و چشم به راه

خود را به  چشمانش به جاده ای طوالنی خيره است و انتظار می کشد،آرام و قرار ندارد و تمام حواس

نقطه ای معطوف کرده، به آن نقطه ای که ماشينی در حال آمدن است تا به طرف آن بدود و از رقيبان 

همان . چهره اش بر اثر تازيانه بادهای سرد پائيزی بيابان خشک و قرمز شده است.خود جلو بزند

اما جثه . ردسال سن دا١۵گونه که به سمت ماشين ها می دود، می گويد اسمش محبوبه است و 

ساله به نظر نمی آيد، هر چند که دستانش ١۵کوچک محبوبه، يکی از گل فروشان نوجوان اين اتوبان 

بسان کسی است که سال های سال خارهای زندگی را چيده و پوست خشک صورتش سيلی زمانه را 

رج مجبوراست به همراه برادرش که او هم گل فروش است برای تأمين خ. به جان خريده است

خانواده کار کند، دلش برای درس و مدرسه لک زده است ولی به خاطر غيبت های مکررش برای 

او و  .کار از مدرسه اخراجش کرده اند و ديگر نتوانسته و نگذاشته اند که به تحصيلش ادامه دهد

 ۵٠٠٠خرند و  تومان می ٣٠٠٠شاخه گل در دستانش را از بازار گل به قيمت  ۵٠همکاران کودکش

چند هفته پيش يکی . خرند تومان سود را به ازای تمام خطرات به جان می ٢٠٠٠. فروشند ومان میت

های سردش جان  از دوستانشان از ترس ماموران انتظامی به سمت جاده فرار کرده و اتومبيلی با آهن

فرار از  نفرشان برای ٢آنها می گويند هفته ای حداقل .های زردش را گرفته بود دستان گرم او و گل
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دست شهرداری و نيروی انتظامی و يا بی احتياطی رانندگان در اين جاده کشته می شوند ولی اين 

باعث نمی شود خانواده اين کودکان آنها را از کار منع کنند و بعضا به اجبار آنها را به سر کار می 

 .فرستند

 

  
درست برعکس . هايی بود که هيچ عطری برای تمنای فروش نداشت دستان دخترک پر از گل

فروختند با چهره  هايی که گل می خترک و ديگر بچهچهره د. وبرق باالی شهر های پر زرق فروشی گل

گيرند، زمين تا  ای برای رد شدن از خيابان دست پدر مادرشان را می هيچ دغدغه هايی که بی بچه

تمنای پولی . اش بودند همه تمنای فروش داشتند هايی هم که در دستان کوچک گل. آسمان فرق داشت

زهرا به  هاست هنگام عبور از جاده بهشت سال .کند که حداقل برای خوردن يک ساندويچ کفايت
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رسد وضعيت اسفبار اين کودکان هنوز زنگ خطرها را  خوريم اما به نظر می کودکان گلفروش برمی

برای مسووالن به صدا درنياورده تا برای رسيدگی به وضعيت آنها در راستای ساماندهی شرايط 

بر اساس قانون وظيفه رسيدگی به وضع اين گل . هندفعلی، اقدامی هرچند کوچک اما موثر انجام د

فروشان بر عهده نيروی انتظامی و شهرداری است اما وقتی از هر کدام از اين ارگانها پيگير اين 

 .مطلب می شويم ،آن رامحول به سازمان ديگر می کند
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سد معبر و ايجاد ترافيک در اتوبان بهشت زهرا را از  ١٩منطقه  ۵يکی از ماموران شهرداری ناحيه 

اين اتوبان به دليل ترافيکی که گل فروشان ايجاد : مشکالت اساسی اين اتوبان ذکر کرده و می گويد

 .می کنند، هفته ای دو کشته بر جای می گذارد

) افغانی ها(به گفته اين مامور ابتدای اتوبان ايرانی ها می ايستند و از وسط اتوبان به بعد خارجی ها

نفر از  ٣٠د حدود هر يک از افغانی هايی که دراين اتوبان مشغول هستن. می ايستند و گل می فروشند

وی که تمايلی به فاش شدن . نزديکان خود را به اين مکان آورده و بر ازدحام اين مکان افزوده اند

شهرداری مأموريت و اجازه اجرايی و قانونی برای برخورد با سد معبر و گل : نامش نداشت ادامه داد

نونی با آنها شود چرا که معتقد فروشان را دارد اما دادسرای شهرری اجازه نمی دهد تا برخورد قا

  .است، گل فروشی جرم نيست

 
بيشتر نوجوانان اين اتوبان،آلوده به مواد مخدر از جمله شيشه، ترياک و : اين مأمور ادعا می کند

از آنجايی که گل فروشی راحت ترين کار و برای آنها پر در آمدترين شغل است به اين غيره هستند و 

وی می گويد شهرداری چند غرفه فروش گل در داخل بهشت زهرا . جا می آيند و گل می فروشند

به فعاليت در   )س(های جاده بهشت زهرا احداث کرده است اما وی علت رغبت نداشتن گلفروش

اگرچه برخی : گونه بيان می کند اصرار آنها به فروش گل در سطح جاده را اين های مربوطه و غرفه

خرند، اما بخش  از شهروندان گل مورد نياز خود را از مرکز فروش گل در داخل بهشت زهرا می

دهند گل و گالب مورد نياز خود را از  قابل توجهی از مردم نيز هستند که از سر دلسوزی ترجيح می

که متاسفانه در اين ميان هستند افرادی که  کنار جاده خريداری کنند، ضمن اين کودکان گلفروش

که مسافتی را تا مرکز فروش گل در داخل بهشت زهرا طی کنند، داخل  دهند به جای اين ترجيح می

ماشين بنشينند و اين کودکان گلفروش خود به نزدشان آمده و بدون اتالف وقت از آنها گل بخرند و 

که اين کودکان گلفروش و صاحبکاران آنها نيز با اطالع از همين استقبال مردم از بازاری  جالب اين
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وی در حالی که عصبانی به نظر می رسد . که دارند، حاضر نيستند گلفروشی در جاده را رها کنند

اين مسأله بدون درگيری قابل حل است اگر راهنمايی و رانندگی همکاری کند شاهد :ادامه می دهد

راهنمايی و رانندگی با مستقر : اين مأمور شهرداری ادامه می دهد. صادفات ناگوار نخواهيم بودت

متر می تواند از بروز حوادث ناگوار رانندگی که عمدتًا به خاطر  ١٠٠کردن يک مأمور در هر 

 .توقف رانندگانی که برای خريد گل توقف می کنند، جلوگيری کند

 
اين در حالی است که جانشين رئيس پليس راهنمايی و رانندگی تهران بزرگ از کوتاهی شهرداری 

معبردستفروشان و بخصوص کودکان گلفروش حاشيه جاده بهشت زهرا که   آوری سد تهران برای جمع

   .کند شود، انتقاد می يک و احتمال بروز تصادفات میموجب افزايش تراف

زهرا و  ها کودک کم سن و سال گلفروش در حاشيه جاده بهشت حضور ده: سرهنگ مجيد پريزاد

کند که اين مساله  اتوبان تهران قم بيانگر اين است که شهرداری در انجام مسووليت محوله کوتاهی می

ه فوت را افزايش داده و ضروری است شهرداری بروز تصادفات و بخصوص تصادفات منجر ب

 .راهکار جدی در اين زمينه بينديشد ١٩تهران بويژه شهرداری منطقه 

آباد،   ها معموال از ساکنان مناطق اطراف بهشت زهرا مانند اسالمشهر، صالح فروشندگان اين گل

ز راه فروش گل امرار معاش هستند که به دليل وضع بد مالی خانواده ناچارند ا… باقرآباد، ورامين و

اگر شانس بياورند و نيروی انتظامی دستگيرشان نکند يا بساطشان توسط ماموران سد معبر .کنند

شهرداری جمع نشود، آن وقت است که تازه بايد تمام طول روز زير آفتاب گرم تابستان و سرمای 

زانه، خسته از تمام ناماليمات هايشان بنشينند و در پايان کار رو سخت زمستان به انتظار فروش گل

 اند، تنها مبلغ اندکی به آنها برسد ده هزار تومان فروشی که داشته  زندگی از مجموع چند
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رغم  زهرا بيانگر اين است که علی اين حال حضور پررنگ اين کودکان در حاشيه جاده بهشت

های جاده بهشت زهرا هنوز راه به جايی نبرده است  های ساماندهی گلفروش های داده شده طرح وعده

کنند با رفع  اند و در اين ميان هر يک تالش می سپرده و مسووالن اين کودکان را به فراموشی

مسووليت از خود اين وظيفه را بر دوش سازمان ديگری بيندازند راهنمايی و رانندگی که تنها به 

های خاص در حاشيه اين جاده اکتفا کرده و شهرداری نيز فقط چند کانکس  حضور در مناسبت

برابر قيمت  ٢ها را  هايی که معموًال گل است، کانکس انداخته فروشی در داخل بهشت زهرا راه گل

 .فروشند فروش می های گل بچه
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های مربوطه برای ساماندهی اين وضعيت، تشکيل شده و  شايد بارها جلسات متعددی در دستگاه

های  تصميمات متعددی بر روی کاغذ نوشته شده باشد اما آنچه امروز، مهم است اين است که اين بچه

  کشند و به دنبال به دست آوردن اسکناسی هنوز در حاشيه جاده بهشت زهرا هستند، نفس میفروش  گل

  .دوند ها می همپای ماشين
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   »آيا کسی هست که مرا ياری کند؟« نيدنوجوانان را اعدام نک

سال را منع کرده وايران  ١٨کنوانسيون حقوق کودک، مجازات اعدام برای افراد زير  ٣٧ماده ی 

به رغم اين، ساالنه چند مجرم نوجوان ايرانی به پای . نيز اين کنوانسيون را به رسميت شناخته است

ر موارد مجازات نوجوانان در ايران و از جمله صدور حکم اعدام برای آنان د. چوبه دار ميروند

همواره يکی از چالشهای مهم .. مختلف از جمله درگيری و قتل، قاچاق مواد مخدر، روابط جنسی و

اميد رضا سرشار يکی از افرادی است که در زمينه ی لغو . نقض حقوق بشر در ايران بوده است

به ی کميته اعدام نوجوانان از طريق طراحی پوستر و لوگو فعاليت می کند، آنچه در پی می آيد مصاح

  .ی گزارشگران حقوق بشر با وی است

چه شد که به فکر طراحی کردن راجع به اين موضوع خاص : کميته گزارشگران حقوق بشر

  افتاديد؟

برای . گرايی مدتی پيش راديو زمانه مطلبی منتشر کرد درباره اعدام سه نوجوان به خاطر همجنس

) کتاب است 5ی انگليسی آن در صفحه  نسخه االن(اعتراض به اين موضوع پوستری طراحی کردم 

ای مثال شش تايی طراحی  ايشان پيشنهاد دادند که مجموعه. و آن را برای خانم قهرمان ارسال نمودم
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ی انگليسی آن  بعد هم نسخه. ی خوبی بود، نتيجه کار را سايت خبر روز چاپ کرد به نظرم ايده. کنم

  .را نشر افرا منشر کرد

  ايد بدهيد؟ ها و اين که چطور آنها را کشيده ع به اين طرحلطفا توضيحی راج

ها با متنی که همراه آنهاست نيازی به توضيح ندارند، فقط موضوعی که قصد  کنم طرح فکر می

گرا ناشی شده اما  ی اين کار از اعدام نوجوانان همجنس اشاره به آن را دارم اين است که با اينکه ايده

به نظرم مجازات اعدام . به اعدام نوجوانان صرف نظر از جرم کار شدبعد اين کتاب دراعتراض 

ها را با  نکته ديگر اينکه تمامی طرح. برای جرمی که کسی در کودکی مرتکب شده اشتباه است

  .ام انگشت اشاره کشيده

  های ديگری انجام داده ايد؟ پيش از اين چه فعاليت

هايم را  سالی است که وبالگی دارم و مطالب و طرح تقريبا سه. مثل بسياری من هم وبالگ می نويسم

  .چند جلد هم برای نشريه چراغ طراحی کردم. کنم ها با وقفه منتشر می در آن

توان در اين زمينه فرهنگ  آيا قصد ادامه طراحی در اين زمينه را داريد؟ به نظرتان چگونه می

  سازی کرد؟

و احتماال قسمت بعدی اين کتاب را هم کار خواهم ی حقوق کودک عالقه دارم  کال به کار در زمينه

ی حقوق کودک و اعدام نوجوانان شايد بهترين کار درگير کردن مردم با اين موضوع  در زمينه. کرد

بايد بستری را فراهم نمود تا مردم بدانند و حس کنند کسانی هستند که در اين سن و سال اعدام . باشد

  .شوند می

  .توان نسبت به آينده آنها اميدوار بود ريزی شود می شهروندی مستقل برنامه کودکان بعنوان برایاگر

دوران کودکی، تنها،   :ثريا عزيزپناه عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان گفت

های دخترانه و پسرانه نيست، بلکه به يک برنامه جامع و کامل  بازی دوران نياز کودکان به اسباب

 .نياز دارد

اگر کودکان در ايران به عنوان يک شهروند و کودکی مستقل از : زارش ايلنا وی تاکيد کردبه گ

توان نسبت به  ريزی شود می خانواده به حساب آيند و به عنوان شهروندی مستقل برايشان برنامه

  .آينده آنها اميدواری بيشتری داشت

است که آنها مايملک پدر و خانواده  متاسفانه وقتی اعمال قوانين برای کودکان به نحوی: او افزود

  .شوند آيند و موجوديت مستقل ندارند، در نتيجه حيف و ميل می به حساب می

  فرهنگی،  های آموزشی، جايگاه فعلی کودکان در عرصه: اين فعال حوزه کودکان تصريح کرد

اعمال شده های حامی کودکان و قوانين  های آموزشی آنان، ارگان ، همچنين خروجی…اجتماعی و

 .دهنده نداشتن مهربانی و صميميت نسبت به اين شهروندان کم سن و سال است برای آنها نشان
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دوران کودکی : عزيزپناه دوران کودکی را با دو مشخصه همراه دانست و خاطر نشان کرد

گذار رشد شخصيت دوران بزرگسالی و دوران ساختن روح و شخصيت است که چگونگی  پايه

های حاکميتی  ور از اين دوره اهميت زيادی دارد که بزرگساالن چه در غالب سيستمطی شدن و عب

  .ها بايد در طی شدن اين دوران به کودکان کمک کنند و چه خانواده

با توجه به جوان بودن جامعه ايران : عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان ادامه داد

آتيه يک جامعه است، وظيفه سنگينی بر دوش دولت است تا گذار تمام  و اينکه دوران کودکی پايه

  .تمام ساز و کارهای تعريف شده برای گذراندن استاندارد دوران کودکی را فراهم کند

با اين : شويم، تصريح کرد ترين جامعه محسوب می عزيزپناه با اعالم اينکه در سطح دنيا جوان

ها به چه صورت برخورد شده و  خاير و سرمايهجوانان که سرمايه عظيمی هستند، مانند مابقی ذ

  چه امکاناتی برای آينده اين کودکان مهيا شده است؟

های آموزشی و حمايتی موجود  های مشاهده شده در قوانين و برنامه متاسفانه با خروجی: او افزود

  .شوند آنها حيف و ميل می  برای کودکان ايرانی،
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   کودکان بسيجی؛ بسيج کودکان بسيج و يا بسيج کودکان
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اند و هم  های مسلحانه کشته شده به گفته سازمان ملل دو ميليون کودک طی دهه گذشته در مناقشه

های مختلف هستند که آثار  هزار کودک به عنوان سرباز درگير مناقشه ٣٠٠اکنون در حدود 

 ۴٠بر اساس آمارهای موجود قريب . کنند میروانی و مخربی را به علت اين اقدامات تحمل 

به بيان ديگر جامعه . سال و نيمی ديگر باتر از آن قرار دادند ١٩درصد جمعيت کشور زير 

امروز ايران دارای ساختاری کودکانه بوده و يکی ازمهمترين جهت گيری های سياستی و 

 .های آتی است ه سنی در سالهای اين گرو ای در توسعه ايران پيش بينی نيازها و چالش برنامه

با اين وصف نه تنها چنين برنامه ريزی صورت نمی گيرد بلکه بر خالف آن از اين نيروی عظيم 

از . کودکان در راستای هدفهای سياسی و نظامی و در زير عنوان بسيجی بهره برداری می شود

ا شعار ارتش بيست ابتدای وقوع انقالب اسالمی در ايران رهبران دينی ، سياسی و نظامی ب

در همين راستا در طول . ميليونی به صرافت تاسيس نيروی شبه نظامی ايديولوژيک بسيج برآمدند

سالهای نخست انقالب وجنگ هشت ساله با عراق همواره بخش مهمی از سپاه انقالب و جنگ از 

  .سال تامين شده است ١٨ميان اين گروه سنی وکودکان زير 

  
 : ها زمينه

 : از مهمترين فضاهای جذب، تربيت و آموزش کودکان بسيجی در ايران پس از انقالب عبارتند

؛ اين مراکز از همان ابتدای پيروزی انقالب عالوه بر نقش آموزش دينی وبسيج توده مساجد ١٫

های خلقی در تظاهرات و اعتراض های فراگير عليه ماشين دولتی نظام پهلوی ، دارای 

از همين رو برای . کارکردهای نوين سياسی ، نظامی ، ايديولوژيک و اقتصادی نيز گرديد

ان بدون محدوديت سنی خاص برنامه ريزی سراسری ومستمری صورت گرفت که آموزش بسيجي

ها در  های مذکور عمدتا با هدف کنترل رفت وآمد افراد واتومبيل آموزش. تاکنون نيز ادامه دارد



 انتخابات، کودتا و کودک

  

354 

 

   

ها و جريانات  های دولت فرموده عليه گروه معابر شهری و بين شهری ، حضور در راهپيمايی

ای، مديريت انتخابات  حرکات سياسی و اجتماعی شهری و منطقهسياسی دگرانديش، سرکوب ت

های خاص تاريخی و نمايش مردمی  ای رياست جمهوری، مجلس شورا، ارعاب در برهه دوره

  .گرفت مشروعيت سياسی نظام و درنهايت توزيع ارزاق عمومی صورت می

ی از مهمترين مراکز اين مراکز نيز خواه بصورت نمادين و خواه به صورت عملی يک مدارس؛ ٢٫

آموزش نظامی وايديولوژيک در اين مراکزنيز با همان . جذب و حفظ ارتش کودکان بوده و هست

وجود فضای غيررسمی تهديد و تطميع برای کودکان محصل با . اهداف پيش گفته صورت می گيرد

در ميان ساير روشهای رقابتی ، پاداش ، توفيق درسی در مدرسه وکنکور دانشگاهی و اقتدار يابی 

محصالن ، هويت بخشی های کاذب و برخورداری از برخی امکانات تفريحی وفرهنگی از زمره 

  .ديگر انگيزه ها وروش های ساماندهی نهاد بسيج مدارس می باشد

از ديگر زمينه های موثربرنهادينه شدن اين سازمان نظامی ايديولوژيک برای کودکان ميتوان به 

  عوامل زير اشاره نمود

آمادگی روحی وروانی بيشتر کودکان در پذيرش آرمان خواهی های دينی ، تقدس بخشی به افراد  ٣٫

و برخورد تعصب آميز در رويارويی با مسايل اجتماعی و فرهنگی و نگرشهای افراد و گروه های 

  .دگر انديش ، و به بيان ديکر استعمار فکری وروانی آسانتر اين گروه سنی

شورآفرينی خاص دوران نوجوانی در کسب قدرت ، مديريت و امکانات ناشی  رمانتيک بودن و ۴٫

  از عضويت در شاخه های مختلف بسيجی

 :پيامدها

توسعه نهاد ارتش و بسيج کودکان با وجودی که در کوتاه مدت پاسخگوی نيازهای تاکتيکی و  ١٫

جو و خشونت طلب استراتژيک نظام سياسی است ولی در دراز مدت منجر به تربيت نسلی پرخاش

شود که از هم اکنون آثار ستيزه جويی ها وبرخوردهای حذفی جوانان و بزرگساالنی که جزو  می

  .ارتش کودک و کودکان بسيجی ديروز بودند ، نمايان است

تربيت نسل متعصب ، فناتيک و بی مدارا با انديشه ها وآرای مختلف ، از زمره ديگر برآيند های  ٢٫

نهادسازی ميان کودکان است که آثار آن را در ميان برخی از کودکان بسيجی آسيب شناختی اين 

سالهای دهه شصت که امروزه در صف مديران و مسيوالن لشگری وکشوری قرار گرفته اند ميتوان 

  .مشاهده کرد

ها را ميتوان  آسيب پذيری نسل بسيجيان کودک در عمليات نظامی نيز که نمونه های بسياری از آن ٣٫

که منجر به مرگ و ) نظير افرادی مانند فهميده ها(دوران هشت سال جنگ با عراق بازيابی کرد در 
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مير يا نقص عضو های گوناگون و بيماريهای روحی و روانی بازماندگان اين باليای انسان ساخت 

  .ددميگر

  استفاده نظامی از کودکان به عنوان نيروهای داوطلب .دد

 : راهکارها

ن ميراث نسلی ، بازتابهای بحران ها و مديريت غلط و بهره برداريهای ايديولوژيک بی ترديد با چني

 : از همين روضروری است. رهبران سياسی ونظامی امروز را بايد نسل های آتی نيز بپردازند

انجمن های غيردولتی فعال در مسايل کودکان باهمياری نهادهای جهانی کودکان وحقوق بشر ،  ١٫

سال در امور نظامی يا شبه  ١٨نظامی ايران رابرای منع بکارگيری کودکان زير  رهبران سياسی و

  .نظامی مانند بسيج به همکاری دعوت نمايند

کمک به اصالح قوانين مرتبط در بسيج با تبعيت از قوانين جهانی و کنوانسيون حقوق کودک  ٢٫

سال برای  ١٨زيرکودکان وهمچنين قانون خدمت نظام وظيفه در ايران در زمينه محدوديت سنی 

  .عضويت در نهادهای نظامی يا مشابه آن
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  :  مورد تماس با انجمن حمايت از کودکان در آذر ماه ۴٠٨

  .بيه بدنی صورت گرفته استدرصد تن ۴١درصد موارد تنبيه روانی و  ٧۵در  

  
گيرندگان با صدای يارا در آذر ماه  های ارائه شده در رابطه با تعداد کل تماس بر اساس گزارش

ن را مادران و سهم پدران در اين ميان تنها يک درصد گيرندگا درصد تماس ٩۴امسال حاکيست 
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گيرندگان کودکان و دو درصد را ساير افراد تشکيل داده  همچنين سه درصد از مجموع تماس. است

   .بودند

گيرندگان را  درصد از کل تماس ٨٩به گزارش ايسنا، اين در حاليست که در تير ماه امسال مادران 

 .سهم پدران، چهار درصد و خود کودکان نيز شش درصد بود به خود اختصاص داده بودند و

های آذر ماه صدای يارا مربوط به گروه  بر پايه اين گزارش، اولويت مطالب مطرح شده در تماس

های صورت گرفته در  سال بوده است، حال آن که بيشترين تماس ١٠سنی صفر تا شش و هفت تا 

 .ساله بوده است ١٣تا  ١٠هفت سال و پس از آن کودکان تير ماه در ارتباط با مسايل کودکان زير 

درصد  ۴١درصد موارد تنبيه روانی و  ٧۵آمارهای آذر ماه صدای يارا حاکی از آن است که در 

 .تنبيه بدنی صورت گرفته است

به گزارش ايسنا، تنبيه روانی شامل داد زدن، توهين، سرزنش و مقايسه کودک با ديگران بوده 

 .است

گيرندگان نيز بايد عنوان کرد که به ترتيب فراوانی، باالتر از ديپلم و  تحصيالت تماس در مورد

 .گيرندگان بوده است ديپلم و سيکل، تحصيالت تماس

های برقرار شده با انجمن حمايت از کودکان در آذر ماه به ترتيب فراوانی از  بيشترين تماس

های کرج، کرمان، يزد، اصفهان  از شهرستانها  ، پنج، دو، هفت و هشت تهران و تماس١۴مناطق 

 .و تبريز بوده است

، چهار و ١١های صورت گرفته در تير ماه به ترتيب از مناطق  اين در حاليست که بيشترين تماس

درصد موارد مطرح شده در  ۵٢گرگان و ورامين بوده است که   های کرج، پنج تهران و شهرستان

  .د در ارتباط با مسايل دختران مطرح شده بوددرص ۴٨رابطه با موضوعات پسران و 
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   آزار جنسی کودکان، در دختران بيش از پسران است

سطح تحصيالت والدين، اعتياد، الکليسم، بزرگ شدن  موقعيت اجتماعی پايين، فقر، پايين بودن

کودک در خانواده تک والدی و استفاده طوالنی مدت از اينترنت از ريسک فاکتورهای کودک 

 .آزاری جنسی است

به گزارش مدرسه فمينيستی، همچنين نتايج نشان داد شيوع افسردگی، اعتماد به نفس پايين، اعتياد 

درس فعاليت جنسی، تمايل شديد به خودکشی، اقدام به خودکشی، به الکل و سيگار، شروع زو

رفتارهای ضداجتماعی پرخاشگری و عدم پذيرش جنسی در افرادی که در کودکی مورد آزار 

 .جنسی قرار گرفته اند بيشتر است

کودک آزاری عبارت از انجام هر عملی در مورد کودک و يا غفلت از کودک توسط يک فرد 

منجر به صدمه قابل مالحظه جسمی و يا روانی گردد و يا باعث شود آسيب  است که می تواند

گفتنی است ضرورت شناسايی افراد در معرض خطر، ارائه  .جدی کودک را تهديد کند

راهکارهايی جهت پيشگيری و در صورت وقوع تشخيص به موقع و درمان از وظايف مهم 

مانند مربيان بهداشت مدارس، پرستاران  افرادی است که به نوعی با کودکان در تماس هستند

  .است… معلمان و 

  
اين پژوهش توسط ليال وفايی نژاد کارشناس مامايی انجام شده است و در بيستمين همايش بين 

  .المللی بيماری های کودکان نيز ارائه شده است 
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انه نفتی در ايران به دنبال مرکز بزرگترين تصفيه خ ، کودآان آباداني

  غذا در بين زباله ها

, عکسهايي آه مشاهده ميكنيد کودکانی هستند که در زباله های شهری در جستجوی غذا ميباشند :

آنهادر جستجوی نان در کشور اتمی ايران برای سير نمودن خويش به بدترين وضعيت ممکن تن داده 

سرزميني آه , دارد آه بخشهايی هنوز ناپيدا از درون ايران انتشار اين عكسها از آن جهت اهميت,اند 

برای انظار جهانيان , به واسطه نظام سرآوبگر به سرزمين نکبت و بدبختی و مصيبت بدل شده است 

  تصاوير مربوط به حاشيه شهر آبادان مرکز بزرگترين تصفيه خانه نفتی در ايران.آشکار نمايد
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ايران توسط خانواده صورت کودکان در های جنسی در صد آزارهفتاد 

   می گيرد

خانم . ايران برگزار شددر «جنسی آزاری کودک«تهران، سميناری با عنوان دردانشکده حقوق در

وکيل پايه يک دادگستری، عضو کميسيون حقوق بشر کانون وکال و استاد دانشکده  رزا قراچرلودکتر 

، ضمن اشاره به راديو فردا مصاحبه با  ، دراين سمينار بود  در که يکی از سخنرانانحقوق 

 در ، می گويد که يکی از مهمترين مشکالت قانونیدر مورد حقوق کودکانخالءهای حقوقی موجود

خانواده و اکثرا آزار ها درهای جنسی آن است که اين آزار زمينه کودکان در ايران برای حمايت از 

پدر و جد پدری  جنسی توسط  آزاری  به گفته وی، هنگامی که کودک. انجام می شود پدر توسط

تهران،  در دانشکده حقوقدر  روز سه شنبه  .صورت می گيرد، واليت قهری از آنها سلب نمی شود

  . ايران برگزار شددر  «جنسیآزاری کودک «سميناری با عنوان 

دگستری و عضو کميسيون حقوق بشر کانون وکال و استاد خانم دکتر رزا قراچرلو، وکيل پايه يک دا

مورد در  ه خالءهای حقوقی موجود در بار سمينار بود، در اين دانشکده حقوق که يکی از سخنرانان 

 .تاکيد کردآزار جنسی کودکان زمينه  در سخن گفت و بر لزوم تدوين قانونی خاصکودکان  حقوق 

جنسی مطرح است، در باره کودک آزاری  حثهای مهمی که يکی از ب :(راديو فردا)نازی عظيما 

. اين باره وجود دارددر قانون و خالءهای قانونی است که کودکان آزار ديده در ناديده گرفته شدن حق 

 خانم دکتر رزا قراچرلو، استاديار دانشکده حقوق و عضو کميسيون حقوق بشر کانون وکالی تهران

ايران در اين زمينه می گويد، يکی از مهمترين مشکالت قانونی در  برشمردن نارساييهای قانونی در

 .خانواده انجام می شودآزار ها در های جنسی آن است که اين کودکان درزمينه آزاربرای حمايت از 

ها توسط خود خانواده ها و والدين و متاسفانه بيش از همه، درصد اين آزار هفتاد :دکتر رزا قراچرلو

پدر و  حالی که طبق قانون مجازات اسالمی ما و طبق قانون مدنی،  در می گيرد،صورت پدر توسط 

می توانند طفل را تا حدی که ضرورت می دانند تنبيه کنند و اين دست آنها را باز می گذارد و مادر 

  مورد سوء استفاده قرار می گيرد

صورت می گيرد، دپدری پدر و ج جنسی توسط  آزاری  نکته ديگر آن است که وقتی کودک :ع. ن .

   .واليت قهری از آنها سلب نمی شود

ی امانت را رعايت نمی کنند، توسط دادگاه پدر   پدر و جد زمينه مالی وقتی در: دکتر رزا قراچرلو

 خب پس بديهی است که به طور منطقی و معقول، وقتی که کودک. واليت قهری از آنها سلب می شود

   .ن واليت از آنها سلب شودی جنسی انجام می دهند، ايآزار
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جنسی، وقتی قربانی کودک باشد، حتی تقليل آزار و نکته ديگر آن است که مجازات مرتکب :ع. ن

   .می يابد

حاليکه در   .اگر زنی با مردی بالغ زنا انجام دهد، مستوجب سنگسار يا رجم است :دکتر رزا قراچرلو

در  مجازات حتی. ن زن صد ضربه شالق می خورداگر زنی با يک فرد نابالغ زنا انجام دهد، فقط آ

قانونگذار ما . زمانی که طفل يک طرف جرم باشد، نه تنها بيشتر نمی شود، بلکه کمتر می شود

   .انجام ندادهکودکان حمايت خاصی از 

خانواده در ايران در  ی جنسی آزارکودک درصد   70بر اساس پژوهش دکتر سعيد مدنی،  :ع .ن

   .روی می دهد

 درصد  خانواده ها صورت می گيرد و بيشترينآزاری درصد کودک در هفتاد  :کتر رزا قراچرلود

. ی دارد، و بعد شوهر خالهپدردارد، اينطور که ثابت شده، بعد نا پدر ی را به ترتيب اولآزارکودک 

   …و عمو و اينها را درو ما ادربعد می رسيم به بر. ی جنسی منظور هستآزاريعنی کودک 

  ی دخترها هستند يا پسرها؟ آزار بيشتر اين قربانيان کودک  :ع. ن

 .جنسی قرار گرفته بودند، دخترها بودندپدر مورد آزاربيشتر قربانيانی که توسط  :دکتر رزا قراچرلو

سست شدن مبانی خانواده، . علت آن فرهنگی است. یپدربيشتر است تا ناازاری پدر ميزان کودک 

کودکی مورد سوء درها ممکن است پدر خود اين. اتی، فرهنگی، مذهبیسست شدن ريشه های اعتقاد

در  ، پنهان ماندنش پدرانی عدم کيفر يا مجازات متناسب برای چنين . استفاده جنسی قرار گرفته باشند

جامعه است؛ چون جرمی است که به آن می گويند جرم پنهان و حتی آماری هم که وجود دارد، آمار 

  حتی دولت هم ابا دارد از اين که اين مساله را عنوان کند. اهسياه است؛ ليست سي

   .و ايراد مهم ديگر انعطاف ناپذيری مجازات اين جرم است :ع. ن .

که با فرزند پسرش لواط انجام دهد يا با دختر خودش زنا انجام دهد، پدری  :دکتر رزا قراچرلو

يد است که قضات تمايل ندارند اين ولی اين مجازات به حدی شد. مجازاتش مرگ يا سنگسار است

يعنی قانون حداکثر مجازات را پيش بينی کرده، . مرتکب شده، ثابت شده بدانندپدر  جرم را، وقتی 

سال پدر  :ع. ن .يا اعدام است، يا رهايی .ولی يک حداقلی نگذاشته که دست قاضی را باز بگذارد

طرحی را که نتيجه چندين هزار ساعت  جمعی از استادان، مسئوالن و وکيالن، پيش نويس 1383

، آن گونه که با قوانين بين کودکان تحقيق آنان بود، برای تاسيس نهادی ملی برای نظارت بر حقوق 

تا کنون نه از بررسی اين طرح خبری است . المللی سازگار باشد، تهيه کردند و به مجلس ارائه دادند

  .و نه از تصويب يا رد آن
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   است  حتی يک ريال هزينه پژوهشی مصوب نشده 

فاطمه دعايی مديرعامل و رئيس هيات مديره کانون توسعه و همياری مهدهای کودک کشور با 

های کاربردی و علمی با رويکرد کارآفرينی به  م افتتاحيه طرح ملی آموزشحضور در مراس

های کودک قبل از  نظر کارآفرينی در مهد: کودکان در مهدهای کودک سراسر کشور تاکيد کرد

جانبه و قبل از انقالب و پس از آن وجود داشت تا کودک آزمايشاتی را انجام  تاريخ قرارداد پنج

 .آفرينی برسددهد و به توليد و کار

هايشان را با مطالعه بشناسند  به گزارش ايلنا او با اشاره به دولتمردان از آنها تقاضا کرد که ثروت

  .و پس از آن برای آنها هزينه کنند چرا که مهدهای کودک ثروت ايران هستند

هزار  ١۴در حقيقت : هزار مهدکودک در کشور خاطر نشان کرد ١۴دعايی با اشاره به وجود 

درصد آنها ماهر و کارآزموده هستند به طوری که اين  ٩٠دير در کشور وجود دارد که حداقل م

  .اند هزار نفر کارآفرينی کرده ٧٠هزار مدير برای  ١۴

زمانی که به يک دختر نه ساله  : او با اشاره به هفت سال زندگی اول يک کودک خاطر نشان کرد

ايم چرا که يک دختر يک شبه خانم  م اشتباه کردهبگوئيم خانم شده و جشن تکليف برايش بگيري

 .شود نمی

شود و  ريزان سطح کالن مملکتی بدانند که آموزش از سطح جنينی آغاز می برنامه: او ادامه داد

  .درخواست ما آن است که نگاه و نگرش درستی نسبت به شش سال اوليه يک فرد داشته باشند

اری مهدهای کودک کشور مجلس قبل و بعد از انقالب به گفته هيات مديره کانون توسعه و همي

  .حتی يک ريال نيز بابت هزينه پژوهش در کشور تصويب نکرده است

کارها   ها بعضی او با اشاره به سخنرانی ضيايی معاون وزير رفاه که اعالم کرد در مهدکودک

ها تعطيل و  انشگاهشود و زورمان نرسيد تا بگوئيم د شود، تصادفا منجر به آموزش می انجام می

گونه جمالت اين مسئول در وزارت رفاه نگران  از اين: اندازی شود، خاطر نشان کرد انستيتو راه

شود بلکه به  شود، تصادفا کاری انجام نمی ها خيلی کارها انجام می هستم چرا که در مهدکودک

  .گيرد های تخصصی صورت می روش علمی بازی

های آينده در نظر  را به اولين دانشگاه  خواهيم تا مهدهای کودک از مسئوالن می: او ادامه داد

  .ترين افراد در نظر بگيرند بگيرند و کادر مهدهای کودک را از متخصص
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   کودکان کار عيد ندارند

  
يک عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان با ابزار نگرانی از کودکانی که به دليل 

  : وضعيت مالی نامناسب خانواده خود، عيد نوروز متفاوتی دارند، تاکيد کرد

ايرانيان نسبت به اين مسئله اتفاق نظر دارند که عيد متعلق به تمام کودکان است و کودکان در همه 

مرغ  های خود قرار دارند به طوری که در زمان رنگ کردن تخم اين مراسم مرکز توجه خانواده

شود اما تمام اين شرايط برای اغلب  خريدن لباس نو توجه خاصی به کودکان می  سين، سفره هفت

  .ودکان فراهم نيستک
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توان آن را به  به گزارش آفتاب، او با اعالم اينکه عيد نوروز ملزوماتی دارد که با رعايت آن می 

ای در مورد عيد  از سوی صاحبان انديشه و کارشناسان نظريه: يک جشن سنتی تبديل کرد، افزود

که جزو ميراث فرهنی  بخشی نوروز وجود دارد مبنی بر اينکه کاش عيد نوروز و تشريفات شادی

ميليون ايرانی در تمام دنيا به اين سنت قديمی وابسته هستند برای  ٧٠کهن ايرانيان بوده و بيش از 

  .تمام کودکان نيز فراهم باشد

عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان با اشاره به اينکه الزم است ساز و کار 

داشتن عيدی متناسب : ليان امر فراهم شود، تصريح کردبرگزاری عادالنه عيد نوروز از سوی متو

های الزم برای اينکه تمام  ريزی با روحيه کودکان از وظايف مسلم دولت است و دولت بايد برنامه

 .کودکان ايرانی لباس نو داشته باشند را فراهم کند

 

و سال نو از قبيل عيدی دادن، خوردن تنقالت و های مربوط به عيد نوروز  عزيزپناه به ساير سنت

متاسفانه اين اطمينان وجود دارد که بخشی از کودکان ايرانی از چنين : اشاره کرد و گفت. …

هايی، درک درستی نيز از عيد نوروز  امکاناتی محروم هستند و بدتر از آن به دنبال چنين محروميت

  .و مراسم آن ندارند
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اگر ساز و کارهای : نوروز برای تمام کودکان مراسمی خاص است، ادامه داد او با بيان اينکه عيد

برای کودک فراهم نباشد، معضل . …سين، عيدی گرفتن از بزرگان و  مربوط به سفره هفت

 .شود که دولت و مردم بايد پاسخگوی اين نگاه درمانده کودکان باشند بزرگی محسوب می

ها در کشور و صدقه دادن به نيازمندان در روزهای  هبه گفته عزيزپناه برگزاری جشن عاطف

پايانی سال امروزه در جهان هيچ جايگاهی ندارد و با وجود آنکه جمعيت کشور جوان بوده و حجم 

دهند، دولت بايد برای تمام اين  عظيمی از جمعيت را کودکان، نوجوانان و جوانان تشکيل می

اهم کند چرا که اين منابع عظيم شايستگی چنين ای را فر دغدغه ثروت عظيم در کشور عيد بی

  .فرصتی را دارند

عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان در مورد سنت ديد و بازديد و سفر در ميان 

آيد که اين فرصت برای عده زيادی از کودکان فراهم نباشد و تعداد  متاسفانه به نظر می: مردم گفت

ايام تعطيل نيز مجبور به کار کردن و نان درآوردن باشند؛ در نتيجه  شماری از کودکان کار در بی

 .عيد نوروز برای آنها نيز رنگ و بويی از سنت نخواهد داشت

ای  اين فعال حوزه کودکان با اشاره به دشوار بودن برگزاری مراسم عيد نوروز برای عده

ر فعاالن حوزه کودک و ساي: ها به دليل تورم فعلی در کشور خاطر نشان کرد ازخانواده

نظران تمايلی ندارند که اين چنين نگران به استقبال از بهار بروند، چرا که مردم دچار  صاحب

  .ای ندارند دغدغه ها هستند وعيد بی هايی پيرامون تورم و تاثيرات سوء حذف يارانه نگرانی
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  ختنه دختران، جنايتی سنتی

رد در خانه همسايه اش دنبال مهمانی می گشت که مادرش وعده ساله خجالتی ک ٧شيالن دختر 

داده بود ، اما در آنجا جشنی نبود ، شيرينی و مهمانی نبود ، تنها درد بود و وحشت ، و خاطره ای 

  .تلخ که روحش را تا ابد عذاب خواهد داد 

  
به گزارش خبرنگار سايت پزشکان بدون مرز به نقل از واشنگتن پست، برای دختران کرد 

مخصوصا در شمال عراق يک درد باستانی و قديمی که مردم فکر می کنند وابسته به عقايد مذهبی 

 .است کابوس کودکی آنان است 

ايی و شرق آسيا رسمی است که بسيار رواج دارد اما در شمال ختنه دختران در کشورهای آفريق

آنچه بر زنان کرد . هيچ کس نمی داند چگونه اين رسم به اين نقطه از جهان راه يافته است ! عراق ؟

  !عراق می گذرد بيشتر کابوس است تا نشانه ای از پاکی و عفت 
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شيالن انور عمر دخترک هفت ساله کرد در حالی که لبخند تمام صورتش را پر کرده است به اميد 

او وقتی وارد خانه همسايه . يهمانی ای که مادرش به او وعده داده بود به خانه همسايه می رود ديدن م

شد از مهمانها و جشن خبری نبود دخترک گيج به نظر می رسيد و وقتی مادرش با تحکم گفت که 

و مادرش ا. شيالن شروع به ناله کرد دخترک از ترس بدنش می لرزيد . زيرشلوارىاش را در بياورد

شيالن تالش می .را به روی زمين خواباند و با کمک زنهای ديگر به زور پاهايش را از هم باز کرد 

  ..…کرد پاهايش را ببندد 

  
هده داشت با يک تيغ ژيلت فوالدی ضدزنگ در مقابلش ظاهر يک زن که وظيفه ختنه کردن را برع

و صدای » .!!!!اين کار را برای خدا انجام می دهم«: شد او تيغ را باال برد و با صدای بلند گفت 

  .فرياد شيالن تا انتهای محله شنيده شد 
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ان کار، در حالی که شيالن گريه کنان در آغوش مادش بود و به سوی خانه شان برده می بعد از پاي

مادر شيالن نمی داند که واقعا چرا دختران کرد ختنه می . شد ، مادرش با رضايت خاطر می خندد 

  .شوند او فکر می کند که اين فرمان خداست و بايد امر خدا را اطاعت کرد

  »!از دست زنی که سنت نشده است غذا نمی خورم«: رد عراق می گويد ساله از ساکن ک ٩١پيرزنی 
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پاکشان زنگنه رئيس کميسيون زنان پارلمان کردستان عراق از مبارزه برای ممنوعيت ختنه زنان در 

مجازاتی که بيشتر به . سال حبس برای عامالن اين کار خبر می دهد ١٠شمال عراق و درخواست 

تا واقعيت ، زيرا اين طرح پارلمان، يک سال است که دارد خاک می يک خواب و خيال شبيه است 

! چون رهبران کرد اعتقاد دارند مجلس و مسئولين حکومت نبايد درگير چنين مسائل کوچکی . خورد

  شوند

  

اگر آنان می خواهند از دستان من غذا نخورند هرگز نخورند ، “ : دخترانی همچون شيالن می گويد

  “! ا هيچ وقت نمی کشيدمکاش اين همه درد ر

ما نمی دانيم چرا اين کار را انجام می دهيم اما هرگز اين کار را متوقف : می گويد ! يک روشنفکر 

  .نخواهيم کرد براى اينکه اسالم و پيرترهايمان آن را الزم می دانند 

نه زنان به است که خت) هاى جهان و يکى از معدود مکان( کردستان تنها بخش شناخته شده در عراق 

ها در مناطق کرد نشين شمال عراق ختنه شده  درصد زن ۶٠بيشتر از . طور گسترده انجام می شود 

درصد زنان ختنه  ٩۵اند ، بر طبق يک مطالعه در يکی از مناطق کرد نشين شمال عراق ، حداقل 

  . های حامی حقوق بشر اين کار را نابودی روح زنان می دانند  شده اند گروه

ها است ولی متاسفانه مردمی که اين عمل را انجام می دهند آن را به  مل خشونت بر ضد زناين ع

اسالم نسبت می دهند در حالی که روشنفکران با اين عقيده مخالف هستند زيرا اين عمل در بين 

غير واقعی بودن . شيعيان جهان رواج ندارد و قشر عظيمی از اهل سنت اين عمل را انجام نمی دهند 

ين ادعا زمانی ثابت می شود که آن را با ختنه پسران مقايسه کنيم ، عملی که اکنون فوايد آن برای ا

  .سالمت و جلوگيری از عفونت ثابت شده است 

ها نيست و جامعه های مرد ساالرانه و  آنچه مهم است اين است که اين عمل تصفيه معنوى برای زن

زمانی مادرو پدر شيالن خواهند فهميد که او تصفيه روحی براستی چه . سخت گير بر آن تاکيد دارند 

  نشده است بلکه آزار روانی ديده است ؟
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   کودک ايرانی همسر دارند 383هزار و  62

بر اساس تازه ترين گزارش سازمان ملی جوانان از وضعيت ازدواج و طالق در : خبرگزاری هرانا 

در » ساله 14تا  10دختر و پسر بين  383هزار و  62»ن است که سنين مختلف در ايران حاکی از آ

نفر و تعداد دختران » 293هزار و  19«ايران ازدواج کرده اند که از اين تعداد سهم پسران متاهل 

  .نفر گزارش شده است»  90هزار و  43«متاهل 

هزار و  2فر پسر و ن 701هزار  2«به گزارش خبرنگار اجتماعی جهان نيوز، از اين تعداد ازدواج،

اين گزارش تاکيد می کند ميزان طالق . وجود دارند که طالق گرفته اند» سال 14تا  10دختر  459

  .در اين سن روند افزايشی به خود گرفته است

هزار نفر اعالم کرده است،  63در حاليکه سازمان ملی جوانان تعداد کودکان متاهل ايرانی را حدود 

» هزار نفر 848«تعداد اين کودکان را 1387دی ماه  9در گزارشی در  شبکه خبری آفتاب نيوز

وگو با ايسنا، با استناد به  گزارش سرويس اجتماعی آفتاب، فرشيد يزدانی در گفت به . اعالم کرده بود

شود،  می 85سالنامه منتشر شده مرکز آمار ايران که مربوط به آخرين سرشماری کشور در سال 

هزار نفر اعالم و اظهار  848سال دارای همسر را  18تا  10اج کرده در سنين تعداد کودکان ازدو

در حال «وی با بيان اين که » .اند هزار نفر از اين مجموع دختر و مابقی پسر بوده 750حدود «: کرد

اند، نسبت جنسيتی اين کودکان  هزار نفر از کودکانی که ازدواج کرده بودند، طالق گرفته 25حاضر 

  .عنوان کرد» نفر مرد و مابقی را زن 600هزار و  15را 

نفر از اين کودکان به دليل  800هزار و  11حدود «اين پژوهشگر مسائل اجتماعی همچنين گفت که  

هزار نفر از مجموع کودکان  490«يزدانی با ااره به اينکه . اند ، همسر خود را از دست داده»مرگ
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 355حدود «د، شمار کودکان روستائی ازدواج کرده را کنن ، در شهرها زندگی می»ازدواج کرده

  .عنوان کرد » هزار نفر

. و مابقی مرد هستند» هزار نفر از مجموع کودکان شهری دارای همسر، زن 430«به گفته وی، 

هزار نفر زن و مابقی  312«نيز » هزار کودک روستائی دارای همسر 359«همچنين از بيش از 

درصد  6درصد از کودکان روستايی و  8زه کودکان همچنين تاکيد کرد که اين فعال حو. هستند» مرد

  .اند از کودکان شهری ازدواج کرده

در ايران نشانگرعدم حمايت از » کودک همسری«فرشيد يزدانی همچنين اعالم کرد که افزايش  

و ترويج  ها، بيماری ايجاد مخاطرات بهداشتی برای آن«: کودکان است که موجب بروز تبعاتی چون 

می » گيری با همسر های خانگی به دليل نابالغ بودن عقل و جسم و همچنين ناتوانی در ارتباط  خشونت

  .شود

کودک روستائی مطلقه  300هزار و  14«به گزارش آفتاب اين فعال حوزه مسائل کودکان، از وجود  

زار کودک ازدواج کرده ه 848هزار نفر از مجموع  62«: خبر داد و گفت» ساله 14تا  10در سنين 

علی طايفی، » .ها زن و بقيه مرد هستند هزار نفر آن 43سال داشتند که  14دارای همسر، کمتر از 

، نيز با اشاره به آسيب »جامعه شناسی کودکی در ايران«جامعه شناس، نيز در مقاله ای با عنوان 

   پذير بودن جوامعی که در آنها پديده کودک همسری رواج دارد، 
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