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نامه سرگشاده خانواده زندانی سياسی شيرکوه معارفی ،خطاب

به:

مجامع بين المللی و سازمانھای حقوق بشری
كمپين دفاع از زندانيان سياسي و مدني :ھمزمان با جشن نوروز دادگاه اسالمی سقز حکم اعدام شيرکو
را تاييد کرد و قرار بر اين است که در  11ارديبھشت حکم اجرا شود .
بھمن معارفی) شيركو معارفي( فعال کرد از سوی دستگاه قضايی جمھوری اسالمی ،محارب شناخته
شده است .شيرکوه معارفی31،ساله ،اھل بانه به اتھام اقدام عليه امنيت ملي و محاربه با خدا به اعدام
محكوم شده وي در تاريخ ده آبانماه سال  ١٣٨٧دستگير شده و از آن زمان تا کنون در بازداشت ادارهی
اطالعات و زندان شھر سقز است.
نامه سرگشاده خانواده زندانی سياسی شيرکوه معارفی ،خطاب به مجامع بين المللی و سازمانھای حقوق
بشری:
شيرکوه معارفی ،در خطر اعدام قرار دارد.
شيرکوه تنھا به اتھام ھواداری از حزبی که که سالھاست از مبارزه مسلحانه عليه حکومت جمھوری
اسالمی دست کشيده و وارد فاز تبليغاتی و فرھنگی شده ،محکوم به محاربه با جمھوری اسالمی شده و
حکم اعدام وی نيز در يک دادگاه چند دقيقه ای صادر شده است .ھمزمان با جشن نوروز دادگاه اسالمی
سقز حکم اعدام شيرکو را تاييد کرد و در  11ارديبھشت حکم اجرا شود
لذا ما به عنوان اعضای خانواده و نزديکان شيرکوه معارفی از تمامی مجامع بين المللی و حقوق بشری
تقاضا داريم تا ضمن دفاع از حقوق اوليه و ابتدايی يک زندانی سياسی ،نسبت به اعدام شيرکوه با
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حکومت جمھوری اسالمی وارد مذاکره شده و مسووالن اين حکومت را که داعيه مذھبی بودن دارد را
متقاعد کنند که اين حکم اجرا نشود.ما اعضای خانواده معارفی بر اين باوريم که اگر شيرکوه مرتکب
اعمالی شده است که از نظر قوانين جمھوری اسالمی جرم محسوب می شوند نيزبر اساس ھمان قوانين
اسالمی می توان به او فرصت داد ،فرصت دوباره زيستن و دوباره بودن را.
و در آخر اينکه اعدام مطابق قوانين مجازات اسالمی در ايران اشد مجازاتی است که دستگاه قضايی
برای يک متھم در نظر می گيرد ،در حالی که رافت و مھربانی نيزاز بارزترين ويژگی ھای تمام اديان
آسمانی ،به خصوص اسالم به شمار می آيد و ما انتظار
داريم تا جوانان اين آب و خاک بر مبنای ھمين مھربانی ھا مورد قضاوت قرار گيرند .آيا اين انتظار
توقع زيادی است که يک پدر پير و مادر دل شکسته دارند؟
خانواده معارفی
شھرستان بانه – ايران
كمپين دفاع از زندانيان سياسي و مدني  ،نسبت به تداوم رفتارھای غير قانونی در قبال آقای شيركو
معارفي اعتراض کرده و نھادھای داخلی و بين المللی مدافع حقوق بشر را برای نجات جان اين زنداني
و ديگر زندانيان سياسی محکوم به اعدام جلب می کند

نقض حقوق کودکان و نوجوانان  :اسفند ماه 1389
ھمراه با فھرستی کوتاه از کانون ھای موثر
توسط :سحر صياد رودکار
/ 1تعداد نيروھای پليس و لباس شخصی ھا در تجمع امروز مردم تھران به مراتب از تجمع  ٢۵بھمن
بيشتر بود .وی گفت که در برخی ميدان ھا تعداد زيادی نيروی پليس به صورت آماده باش ديده می
شدند .او ھمچنين به کمپين گفت » :پسربچه ھای  ١۶-١۵ساله را به يک باتوم و جليقه مجھز کرده
بودند و کنار خيابان به صف کرده بودند .تا وقتی مردم آمدند انھا را کتک بزنند «.حضور افراد زير
ھجده سال در ميان نيروھای پليس که برخی نيز جثه ھای کوچکی داشته اند توسط دو شاھد عينی
مستقل ديگر نيز تاييد شده است.کمپين بين المللی حقوق بشر  1اسفند 1389
 18 / 2روز پيش نيروھای اداره ی اطالعات شھر سردشت سه نوجوان کرد اھل پيرانشھر به نام ھای
راميار عليزاده ،صادق عليزداه و رسول بيرکانی را بازداشت کرده و به اداره ی اطالعات شھر
سردشت منتقل میکنند که سرانجام با توديع وثيقه از زندان آزاد شدند .آژانس ايران خبـر  5اسفند
1389
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 / 3براساس گفته ی مدير کل ثبت احوال ھرمزگان ،در اين استان طی شش ماه گذشته شش "دختربچه"
با سن "کمتر از  ١٠سال" به طور رسمی ازدواج کردهاند .خبرگزاری ھرانا  6اسفند 1389
 /4آلودگي ھوا به عنوان مھم ترين مشكل شھر تھران موجب شده تا اولين شھر دنيا از لحاظ تعداد
كودكان سرطانی باشد.ھادی حيدرزاده ،مشاور زيست محيطی شھردار تھران ،افزود که عامل اصلی
سرطان در کودکان ،که اکثراً سرطان خون است ،آلودگی ھوا است .اما نگاه امنيتی و سياسی دولت ھا
باعث می شود که حقايق در باره آلودگی ھوای تھران گفته نشوند .به نظر کارشناسان ،در کنارآلودگی
ھوا ،مصرف بنزين غير استاندارد نيز ،يکی از مھم ترين علل افزايش ميزان سرطان و فرستادن
پارازيت ھا برای اخالل در کار ماھواره ھاست .شھرزاد نيوز  6اسفند 1389
 /5برخی از مردان چينی ،با تغيير ھويت خود ،با دختران ايرانی در قشم ازدواج می کنند .که ميتواند
به افزايش تولد فرزندان بی ھويت و بی سرپرست منجر شود.مھين زارع ،معاون سازمان ملی جوانان
استان ھرمزگان ،افزود :برخی از اتباع خارجه ،به ويژه افاغنه غيرمجاز ،اقدام به ازدواج با اتباع
ايرانی کرده اند که حاصل آن گسترش زنان و کودکان بیسرپرست بوده است.به گفته سودا ،که در سن
 11سالگی به يک مرد افغان فروخته شد ،پس از فوت پدر ،مادرش برای گذران زندگی او را به مردی
افغان فروخته است .شھرزاد نيوز  6اسفند 1389
 30 /6درصد از جمعيت  18ميليونی کودکان و نوجوانان کشور در مدرسه و تحت نظارت نظام
آموزش و پرورش نيستند و بيش از  50درصد بزھکاران کانون ھای اصالح و تربيت شھرھای تھران،
شيراز ،اھواز ،مشھد و زاھدان ،بازماندگان از تحصيل در دوره راھنمايی و اخراج شدگان اين دوره
ھستند .شھرزاد نيوز  7اسفند 1389
 / 7قتل دلخراش دختر و پسر خردسال احتماال توسط والدين .وطن امروز 8اسفند :1389
 / 8حضور لباس شخصیھا و گارد ويژه کم سن و سال و کھنسال امروز برای جلوگيری از حضور
مردم در خيابان يکی از تغييرات در آرايش نيروھای امنيتی بود خبر گزاری رھانا  10اسفند 1389
 / 9يک کارشناس ارشد حقوق بينالملل گفت :حتی اگر يک دختر يا يک زن ايرانی در سال ،بدون
رضايت خويش قربانی اين عمل ) حتنه دختران ( شود بايد در کنار آن قربانی ايستاد و نسبت به آن
اعتراض کرد خبرگزاری ھرانا  14اسفند 1389.
 / 10يک نوجوان  ١۶ساله در گيالن به نام "شايان اميدی" به ھمراه دوست  ٢۴سالهاش "سجاد" ،به
اعدام محکوم شدهاند .خبرگزاری ھرانا  15اسفند 1389
 /11امروز نيروھای بسيجی بار ديگر برای جلوگيری از تجمع مسالمتآميز معترضان ايرانی از
کودکان و نوجوانان  ١٢تا  ١۵ساله در خيابان استفاده کردهاند .خبر گزاری رھانا  17اسفند .1389
 /12رئيس آموزش و پرورش استثنايی استان بوشھر گفت" :در حال حاضر از پنج ھزار کودک
استثنايی استان حدود  ٧٠درصد آنان از تحصيل محرومند .خبرگزاری ھرانا  19اسفند 1389
 /13سامان استوار روز چھارشنبه  ١١اسفند ماه خارج از منزل دستگير و بعد از انتقال به منزلش و
تفتيش آن توسط ماموران امنيتی به مکان نامعلومی منتقل شد .چند روز بعد  ،خانم سحر بيرام آبادی که
در يکی از انجمھای خيريه کمک به کودکان آسيب ديده در شھر بم فعاليت می کرد ،دستگير و به
شھرستان بم منتقل شد .ھمچنين در ھفته جاری خانم نھاله شھيدی ،ديگر شھروند بھايی ساکن کرمان
دستگير و احتماال به شھرستان بم منتقل شده است .خانم شھيدی به صورت ھفتگی به تدريس و کارھای
آموزشی در يکی از روستاھای محروم اطراف شھرستان بم مشغول بوده است و بدين ترتيب طی ده
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روز گذشته سه شھروند بھايی فعال در حوزه کودکان در کرماندشتگير شدند .جمعيت مبارزه با تبعيض
تحصيلی 19 ،اسفند 1389
 /14يک نشريه انگليسی ادعا کرد ،کودکان مسلح  14ساله مأمور به استقرار در کنار پليس ضد
شورش شده اند  .آنتی نيوز  23اسفند 1389
فھرستی کوتاه از کانون ھای موثر درنقض حقوق کودکان و نوجوانان ايرانی دراسفند 1389
نھاد ھای دولتی
حضور کودکان و نوجوانان ١۶-١۵ساله در ميان نيروھای سرکوبگر کمپين بين المللی حقوق بشر 1
اسفند 1389
بازداشت سه نوجوان کرد آژانس ايران خبـر  5اسفند 1389
ازدواج رسمی شش "دختربچه" با سن "کمتر از  ١٠سال" .خبرگزاری ھرانا  6اسفند 1389
افزايش آمار دانشآموزان بزھکار شھرزاد نيوز  7اسفند 1389
تھران بيشترين کودکان سرطانی جھان را دارد شھرزاد نيوز  6اسفند 1389
حضور لباس شخصیھا و گارد ويژه کم سن و سال و کھنسال خبر گزاری رھانا  10اسفند 1389
صدور حکم اعدام برای يک نوجوان  ١۶ساله در گيالن خبرگزاری ھرانا  15اسفند 1389
استفاده مجدد از کودکان و نوجوانان  ١٢تا  ١۵ساله برای سرکوب خبر گزاری رھانا  17اسفند 1389
محروميت از تحصيل  ٧٠درصد از کودک استثنايی استان بوشھر خبرگزاری ھرانا  19اسفند 1389
دستگيری سه شھروند بھايی فعال در حوزه کودکان در کرمان جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی19 ،
اسفند 1389
کودکان مسلح  14ساله مأمور به استقرار در کنار پليس ضد شورش آنتی نيوز  23اسفند 1389
کانون خانواده
ازدواج دختران ايرانی با مردان چينی در جزيره قشم شھرزاد نيوز  6اسفند 1389
قتل دلخراش دختر و پسر خردسال احتماال توسط والدين وطن امروز 8اسفند 1389
ختنه دختران شديدترين نوع کودکآزاری است خبرگزاری ھرانا  14اسفند 1389
کميته دفاع از حقوق کودک و نوجوان
جعفری
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زندگی آری اعدام نه

ماده  19اعالميه جھانی حقوق بشر
ھر کس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقايد خود بيم و
اضطرابي نداشته ،و در کسب اطالعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ،با تمام وسائل ممکن و بدون
مالحظات مرزي ،آزاد باشد.
ماده  3اعالميه جھانی حقوق بشر
ھر کس حق زندگي ،آزادي و امنيت شخصي دارد.
شيرکو معارفی ،فعال سياسی و مدنی کرد در خطر اعدام می باشد
ھموطنان و انسانھای آزاديخواه
بدنبال تداوم اعمال خشونت آميز ،احضار و دستگيری ھای خودسرانه ،محاکمه يا زندان ،کشتار و
اعدام ھای علنی و غيرعلنی دولتی که در مناطق مختلف ايران توسط دولت جمھوری اسالمی ايران به
خصوص در مورد اقوام و ملل ايرانی )آذری ،کرد ،فارس ،بلوچ  ،عرب  ،ترکمن و  (...به شديدترين
وجه اجرامی شود .
و از آنجا که اين سرکوب و خفقان از بدو استقرار جمھوری اسالمی ايران تاکنون ادامه داشته و بويژه
در دوران دولت احمدی نژاد آھنگ پرشتاب تری به خود گرفته است ،لذا کميته اقوام و ملل کانون دفاع
از حقوق بشر در ايران نسبت به تداوم رفتارھای غير قانونی ،دستگيری ،زندان ،شکنجه و اعدام فعالين
سياسی و اجتماعی اعتراض می نمايد.
بدينوسيله توجه آزاديخواھان و نھادھای سياسی و مدافعين حقوق بشری برای نجات اين زندانی محکوم
به اعدام و ديگر زندانيان سياسی محکوم به اعدام را جلب می نمايد
کميته اقوام و ملل ايرانی کانون دفاع از خقوق بشر در ايران خواھان آزادی فوری و بدون شرط تمامی
زندانيان سياسی محکوم به اعدام بخصوص شيرکو معارفی می باشد.
300
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کميته دفاع از حقوق اقوام و ملل ايرانی
کانون دفاع از حقوق بشر در ايران

امروز بسياری از کودکان غيرايرانی در سر چھارراه ھا به تکدی گری می
پردازند
سحر صياد رودکار
ھادی مقدسی :
امروزبسياری ازکودکان غيرايرانی درسر چھارراه ھا به تکدی گری می پردازند
تا چھره جمھوری اسالمی را لوث کنند.
شبکه ھای خارجی برخی از اينھا را اجير می کنند
تا در سر چھار راه ھا بايستند و از آنھا فيلم تھيه می کنند
تا چھره کشور و نظام ما را خدشه دار کنند!!.
خبرگزاری ھرانا  -يک عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس شورای اسالمی ،بدون اشاره به نابرابری
ھای اجتماعی و وجود فقر و بيکاری در کشور ،ادعا کرد "امروز بسياری از کودکان غيرايرانی در
سر چھار راه ھا به تکدی گری می پردازند تا چھره جمھوری اسالمی را لوث کنند .شبکه ھای خارجی
برخی از اينھا را اجير می کنند تا در سر چھار راه ھا بايستند و از آنھا فيلم تھيه می کنند تا چھره
کشور و نظام ما را خدشه دار کنند".
به گزارش خبرآنالين ،ھادی مقدسی ،عضو کميسيون اجتماعی مجلس ھشتم ،در پاسخ به سوالی در
مورد قانون ھدفمندی يارانه ھا و تاثير آن بر کاھش سطح رفاه در زندگی مردم گفت" :مسئله معيشتی
تنھا  % ٣٠است .زيرا اين ناھنجاری ھا را در دھک ھای باالی جامعه به مراتب بيشتر ديده می شود.
البته ما به عنوان متولی عدالت اجتماعی بايد بر اين  ٣٠٪متمرکز شويم .ما ھم می پذيريم که اين ميزان
حقوق ماھاينه کفاف يک خانواده را نمی ھد.
از سوی ديگر سوء مديريت ھا را نيز نبايد ناديده گرفت".
وی ھمچنين افزود "بايد پذيرفت ما نتوانسته ايم درآمد الزم را برای گسترش عدالت و اجرای تعھداتی
که مجلس برای ما در نظر گرفته است کسب کنيم .پس ضمن پذيرش اين واقعيت ھا سعی می کنيم
نيازھای دھک ھای پائين جامعه را در نظر بگيريم.
اين ھا مباحثی است که بايد در کنار مباحث فرھنگی انجام دھيم.از سوی ديگر متوليان فرھنگی ما
نتوانستند ارزش ھای فرھنگی ما را به نسلھای بعدی جامعه انتقال دھند .بحث حجاب و تحکيم مبانی
خانواده ،ارزش ھای مختلف اجتماعی و فردی ،کرامت انسانی و… دستگاه ھای فرھنگی به ھمان
ميزان که منفعالنه در پی سرگرم کردن ھستند در پی بستر سازی ذھنی در نسل ھای آينده نيستند".
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مقدسی اظھار عقيده کرد "اين يکی از ايرادات فعاالن فرھنگی ما در اين عرصه است .اگر زيرساخت
ھای فرھنگی جدی نگيريم ،مشکالت اقتصادی و اجتماعيمان در ميان مدت نيز به سرانجام نمی رسد.
امروز با چھل ھزار تومان ممکن است يک خانم مجبور به اداره زندگيش شود اما اگر در کنار اين
چھل ھزار تومان فرھنگ قناعت  ،کرامت انسانی و انسان زندگی کردن را و فرھنگ توانمند کردن را
به او ندھيم نمی توانيم از او توقع داشته باشيم.
بايد در اين امر متوليان فرھنگی ،اقتصادی ،فرھنگی و نيز متوليان سياسی نيز به شکل متمرکز وارد
کار شوند".
نماينده بروجرد در ادامه اين مصاحبه مدعی شد "امروز به عنوان کودکان ايرانی بسياری از کودکان
غير ايرانی در سر چھار راه ھا به تکدی گری می پردازند تا چھره جمھوری اسالمی را لوث کنند!
شبکه ھای خارجی برخی از اينھا را اجير می کنند تا در سر چھار راه ھا بايستند و از آنھا فيلم تھيه می
کنند تا چھره کشور و نظام ما را خدشه دار کنند.بحث بحث ساده ای است اما مطالبات جدی پشت اين
قرار دارد .دستگاه ھای سياسی و وزارت کشور و شھرداری ھا و بھزيستی و يا….در اين خصوص
غفلت کرده است.
آنھا نمی داند که يک اراده فرامرزی و دشمنی با نظام پشت آن قرار دارد".
ادعای اين نماينده مجلس در حاليست که گزارش ھای رسمی از سازمان بھزيستی و ھمچنين
خبرگزاری ھای کشور حاکی از آن است که کودکان و نوجوانان زيادی در کشور ،به دليل فقر و
تنگدستی مالی والدين و ھمچنين آسيب ھای اجتماعی ،مجبور به ترک تحصيل و کار در مشاغل کاذب
و طاقت فرسا ھستند.

ثبت بالغ بر  ١٣ھزار مورد نقض حقوق بشر در ايران ،طی اسفند ماه ٨٩
 ٨٩٧١مورد نقض حقوق کارگران
 ٣٩٢مورد نقض حقوق دانشجويان
 ۵۶مورد صدور ،تاييد يا اجرای حکم اعدام
 ٢۴٠٨مورد نقض حقوق فعالين سياسی و مدنی
 ۵٧مورد بازداشت و نقض حقوق اقلييتھای ملي
 ٨٩مورد بازداشت و نقض حقوق اقلييتھای مذھبی
 ۴۴٨مورد شکنجه و نقض حقوق زندانيان در زندانھا
ثبت بالغ بر  ١٣ھزار مورد نقض حقوق بشر در ايران ،طی اسفند ماه ٨٩
تنظيمي مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ،در اسفند ماه سال  ،٨٩بالغ بر
بر اساس گزارش
ِ
 ١٣۴٧٩نقض موردی حقوق بشر در ايران رخ داده ،که اين ميزان ،حداقل موارد ثبت شده به طور
رسمی می باشد.
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به گزارش ارگان خبری فعاالن حقوق بشر ،در طول ماه گذشته )اسفند( ،بيش از  ٨٩٧١مورد نقض
حقوق کارگران ٣٩٢ ،مورد نقض حقوق دانشجويان ٢۴٠٨ ،مورد نقض حقوق فعالين سياسی و مدنی
حوزه آزادی انديشه و بيان ۵۶ ،مورد صدور ،تاييد يا اجرای حکم اعدام ۴۴٨ ،مورد شکنجه و
در
ٔ
نقض حقوق زندانيان سياسی و عادی در زندانھا ۵٧ ،مورد بازداشت و نقض حقوق اقلييتھای ملي،
 ٨٩مورد بازداشت و نقض حقوق اقلييتھای مذھبی در ايران رخ داده است.
بشري مستقل ،پيرامون موارد نقض حقوق بشر در
خالصه ای از گزارش تنظيمی اين نھاد حقوق
ِ
ايران ،به شرح زير است:
زندانيان :در طی اسفند ماه دست کم  ۴۴٨مورد نقض حقوق زندانيان به ثبت رسيده است ٣ ،گزارش
مربوط به شکنجه و ضرب و شتم زندانيان ١۶٠ ،مورد عدم رسيدگی پزشکي ۵ ،مورد انتقال به سلول
انفرادي ٧٣ ،مورد اعتصاب غذا ۴ ،مورد نقل و انتقال اجباری و يا تبعد به زندانی دور افتاده ،يک
مورد خودکشي ،شش مورد اعمال فشار و تھديد ،دست کم  ٨٠مورد قتل زندانيان ٩ ،مورد بالتکليفی و
يک مورد مرگ در اثر عدم رسيدگی پزشکی از جمله مواردی است که در اين حوزه قابل ذکر است.
انديشه و بيان :در طی اسفند ماه سال  ٨٩دست کم  ٢۴٠٨مورد نقض حقوق رخ داده است که ٢٣٠٨
مورد آن مربوط به بازداشت شھروندان و فعاالن سياسی و اجتماعی در اعتراضات روزھای  ٨مارس
و چھار شنبه سوری و تجمعات يکم و دھم اسفند ماه بوده است.
دست کم  ١٠مورد توقيف نشريات ۴ ،مورد فيلترينگ وب سايتھای خبری و  ٣مورد اختالل در شبکه
اينترنت از جمله مواردی است که در اين ماه رخ داده است.
 ١۴مورد گزارش ممانعت از شکل گيری تجمعات و اعمال خشونت در برپايی آن به ثبت رسيده است
و  ١٠مورد ضرب و شتم فعالين سياسی و مدنی نيز از جمله موارد ثبت شده در اين ماه است.
دانشجويان :در طی اسفند ماه و در حوزه حقوقی دانشجويان  ٣٩٢مورد نقض حقوق دانشجويان به ثبت
رسيد و يکی از آمارھای بيسابقه در اسفند ماه در خصوص بازداشت دانشجويان رخ داد و تنھا در طی
اين ماه  ۴۵دانشجو توسط نھادھای اطالعاتی و امنيتی بازداشت شدند.
ھم چنين در برخوردھای صورت گرفته توسط کميتهھای انضباطی  ٢١٣ترم محروميت از تحصيل
برای دانشجويان صادر شد.
يک دانشجو اخراج و  ١٢تن نيز به کميته انضباطی احضار شدند و دست کم  ١۶دانشجو نيز مورد
ضرب و شتم قرار گرفته و مجوز يک نشريه دانشجويی نيز لغو شد.
سه تجمع دانشجويی مختل شد و  ٧دانشجو نيز به نھادھای اطالعاتی و يا دادگاهھای انقالب احضار
شدند.
کارگران :در طی اسفند ماه  ٨٩يک فعال کارگری بازداشت شد و در اين حوزه نيز  ٨٩٧١مورد نقض
حقوق کارگران از سوی گزارشگران مستقل گزارش شده است.
بيش از  ١۵٠٠کارگر با تعديل نيرو و يا اخراج مواجه شدند و دست کم  ١۴مورد تجمع اعتراضی و يا
اعتصاب کارگری به ثبت رسيد.
دست کم  ٣٣ماه حقوق تعويقی کارگران گزارش شده است و بيش از  ١٠٠٠کارگر بيکار توسط اين
نھاد به ثبت رسيده است.
يک فعال کارگری نيز از سوی دستگاه قضايی به  ۴ماه حبس تعزيری محکوم شد.
اقليتھای قومی :در طی اين ماه  ۵٧مورد نقض حقوق اقلييتھای قومی جمع آوری شده است که عمده
آن مربوط به بازداشت شھروندان در اين حوزه حقوقی است .دست کم  ٣٣نفر از سوی نھادھای امنيتی
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و اطالعاتی بازداشت شدند و  ١٢تن از شھروندان و کولبران توسط نيروھای انتظامی کشته شدند .سه
نفر در اين حوزه از سوی دستگاه قضايی به  ٩٠ماه حبس تعزيری محکوم شدند.
اقليتھای مذھبی :در طی اسفند ماه  ۵۶مورد نقض حقوق بشر در خصوص صدور و يا اجرای حکم
اعدام به ثبت رسيده است که در اين بين  ٣٩تن از شھروندان به اتھامات مختلف از جمله مواد مخدر
اعدام شدند.
دست کم  ٣تن در مالئ عام اعدام شدند و برای  ١٧تن ديگر حکم اعدام صادر شده است.
آذربايجان غربی با اجرای  ۶مورد اعدام در صدر و تھران و کرمان در ردهھای بعدی قرار دارند.
اصناف :در طی ماه اسفند  ۵٢٠مورد نقض حقوق در حوزه اصناف مختلف به ثبت رسيده است که در
اين ميان اخراج اساتيد دانشگاهھا و کارکنان ھواپيمايی قابل ذکر است..
در اين حوزه  ٣تن بازداشت ٣ ،تن اخراج و برای  ۶نفر نيز احضاريه جھت معرفی به دادگاه صادر
شده است.
بيش از  ۵٠٠نفر نيز برای  ١٠ماه حقوق معوقه خود دست به تجمع اعتراضی زدند.
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ميزان مرگ و مير کودکان يک تا  ۵٩ماھه
در شھرستان زابل از ميانگين کشوری بيشتر است
بر اساس يافتهھای يک پژوھش ميزان مرگ و مير کودکان يک تا  ۵٩ماھه در شھرستان زابل از
ميانگين کشوری بيشتر است و مھمترين علت آن ميزان فراوان حوادث و سوانح در کودکان اين
شھرستان است.
از شاخصھای مھم توسعه و سالمت در کشورھا ميزان مرگ و مير کودکان زير  ۵سال است .در
سالھای اخير ميزان مرگ و مير کودکان زير  ۵سال ايران کاھش يافته اما ھمچنان نسبت به کشورھای
در حال توسعه باالتر است.
به گزارش مھر ،با توجه به حس فوريت جدی با منابع بسيج شده در جھت پيشرفت کاھش ميزان مرگ
و مير کودکان تا سال  ٢٠١۵جمعی از پرستاران شھرستان زابل بر آن شدند تا عوامل موثر بر مرگ و
مير کودکان  ١-۵٩ماھه سال  ١٣٨۶اين شھرستان را تحقيق کنند.
بر پايه اين گزارش ،اين پژوھش يک مطالعه توصيفی  -تحليلی و گذشته نگر بود که در سال ١٣٨۶
انجام گرفت .اين تحقيق بر روی  ٩٣کودک يک تا  ۵٩ماھه به روش سرشماری انجام شد و ابزار
مورد استفاده در اين تحقيق چک ليستھای مرگ و مير کودکان وزرات بھداشت بود که اطالعات آن
توسط کارشناسان آموزش ديده مرکز مرگ و مير کودکان شھرستان زابل جمعآوری میشد و پس از
استخراج دادهھا و تبديل به ارقام آماری توسط نرمافزار  SPSSمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
بر ھمين اساس ،نتايج اين پژوھش نشان داد تعداد مرگ و مير کودکان  ١-۵٩ماھه  ٩٣نفر و بيشترين
مرگ و ميرھا در سنين  ١-١٢ماه )۶٨درصد( بوده است.
از اين تعداد  ٣٧درصد دختر و  ۶٣درصد پسر بودند .بيشترين علت فوت در نتيجه حوادث و سوانح با
 ٢٧درصد شيوع ،بود و بعد از آن مرگ ناشی از بيماریھای تنفسی با فراوانی ١٨ /٣درصد و
بيماریھای دستگاه گوارش با  ١۵ /٢درصد بود.
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بيشترين علت عدم بھبود کودک نيز به علت حساس نبودن والدين به عالئم خطر بيماریھا و تأخير در
مراجعه به مراکز درمانی )٧۶درصد( و سپس اصرار والدين به ترخيص کودک قبل از بھبودی کامل
به دليل مشکالت اقتصادی )١٢درصد( بوده است.

يورشھای وحشيانه و شبانه  19بھمن به منازل حاميان مادران عزادار
حاميان مادران عزادار طی يورشھای وحشيانه و شبانه  19بھمن به منازلشان ،دستگيرو به بند 209
شکنجه گاه وزارت اطالعات منتقل شدند .آنان فراتر از  40روز تحت شکنجه ھای جسمی و روحی و
توھينھای اخالقی قرار داشتند
بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" احکام سنگين و غير انسانی  4سال
زندان عليه  2تن از حاميان مادران پارک الله )مادران عزادار( توسط محمد مقيسه ای از اعضای
کمسيون قتل عام زندانيان سياسی سال  67صادر گرديد.
روز شنبه  20فروردين ماه  2تن از حاميان مادران پارک الله خانم ھا ژيال کرم زاده مکوندی و ليال
سيف الھی برای ابالغ حکم به شعبۀ  28دادگاه انقالب احضار شدند و توسط محمد مقيسه ای از
اعضای کمسيون قتل عام زندانيان سياسی سال  1367به احکام سنگين  ،غير قانونی و غير انسانی 4
سال زندان محکوم شدند.
از طرفی ديگر پرونده خانم الھام احسنی که اخيرا از جھنم ولی فقيه علی خامنه ای به خارج از کشور
پناه آورده است را ھمچنان باز نگه داشته اند .محمد مقيسه ای رئيس شعبۀ  28دادگاه انقالب خواھر
خانم احسنی را که کفالت او را به عھده گرفته است احضار و به او اعالم نموده اند که مبلغ کفالت را از
حقوق وی کم خواھند کرد .
خانم ھا ليال سيف الھی ،ژيال کرم زاده مکوندی،الھام احسنی و فاطمه رستگاری نسب از حاميان
مادران پارک الله )مادران عزادار( که در جريان يورشھای وحشيانه و شبانه  19بھمن  1388به
منازلشان دستگير و به بند  209شکنجه گاه وزارت اطالعات منتقل شدند و تا بيش از  40روز در اين
شکنجه گاه تحت شکنجه ھای جسمی و روحی و توھينھای اخالقی بازجويان وزارت اطالعات قرار
داشتند .ولی با اعتراضات گسترده بين المللی رژيم ولی فقيه علی خامنه ای وادار به آزادی آنھا شد.
تعدادی از آنھا در طی سال  1389بارھا به ستاد پيگيری وزارت اطالعات احضار ،مورد بازجويی
تلفنی و تھديد قرار گرفته اند .تا به حال نزديک به  89نفر از حاميان پارک الله دستگير شده اند
.مادران پارک الله و حاميانشان با فعاليتھای خود خواستار؛محاکمه آمران و عامالن کشتارھای 30
ساله اخير  ،آزادی بی قيد و شرط ھمۀ زندانيان سياسی و عقيدتی و لغو اشکال مختلف اعدام می باشند.
سياست سرکوب خونين مردم ايران توسط ولی فقيه علی خامنه ای تعيين می شود و از طريق نيروھای
سرکوبگر انتظامی و نظامی  ،قوۀ قضاييه ،بازجويان)شکنجه گران( وزارت اطالعات و سازمان
زندانھا به اجرا گذاشته می شود.رژيم ولی فقيه با ارجاع پرونده حاميان مادران پارک الله به محمد
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مقيسه ای که از اعضای کمسيون قتل عام زندانيان سياسی  67می باشد و در جريان اعتراضات سال
 88تعدادی ازشرکت کنندگان در اعتراضات گسترده مردم ايران را به اعدام محکوم نمود و حکم
جنايتکارانۀ حداقل  2نفر از آنھا را به اجرا گذاشت .سعی دارد که مادران جانباختگان  30سال اخير و
حاميان آنھا را مرعوب کند تا از پيگيری خواسته ھای به حق خودشان باز دارد .
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،صدور احکام سنگين  ،غير قانونی و غير انسانی عليه حاميان
مادران پارک الله را شديدا محکوم می کند و از دبير کل ،کميسر عالی حقوق بشر ،گزارشگران ويژه
زنان و تمامی مدافعان حقوق زنان می خواھد که به دفاع از آنھا برخيزند و مانع اعمال سرکوبگرانه
ولی فقيه عليه مادران جانباختگان و حاميان آنھا شوند.
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران
20فروردين  1390برابر با  09آوريل 2011
گزارش فوق به سازمانھای زير ارسال گرديد:
دبير کل ملل متحد سازمان ملل
کميساريای عالی حقوق بشر
گزارشگرويژه زنان سازمان ملل متحد
کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا
سازمان عفو بين الملل
http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193

کشتن يک دختر  7ساله
خبرگزاری ھرانا  -جوان ٢٢سالهای ،پس از شکنجه دختر بچهای  ٧ساله در مشھد او را به طرز
فجيعی به قتل رساند.
اين جوان  ٢٢ساله چند روز قبل از ارتکاب اين عمل از يکی از استانھای جنوبی کشور برای کار به
مشھد آمده بود و در يک کارگاه توليدی واقع در حاشيه شھر مشھد کار میکرد.
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ملت ما نوشت :وی در چند روز نخست کاریاش متوجه دختر دانشآموزی شد که از مقابل کارگاه
عبور میکرد و به مدرسه میرفت .جوان ٢٢ساله که افکار پليدی را در سر میپروراند با ديدن
دختربچه ،نقشه سوءاستفاده از وی را در ذھن خودش طراحی کرد و ظھر روز بيست و سوم آذرماه،
دخترک را به بھانهای به داخل ساختمانی مخروبه کشاند و جلوی دھان او را محکم گرفت.
در اين لحظه با توسل به زور دختربچه را شکنجه کرد و بخاطر ترس از اينکه دختر ھفت ساله وی را
شناخته است ،وی را به طرز فجيعی به قتل رساند.
اين جوان سپس جسد غرق به خون دخترک را داخل زمينھای کشاورزی جاده مشھد -کالت رھا کرد و
به سرکار خود برگشت اما خانواده اين دخترک که از ناپديد شدن او نگران شده بودند ،مفقودشدن
فرزندشان را به پليس اطالع دادند.

اين جوان  ٢٢ساله که به علت عذاب وجدان پس از چند روز خود را به پليس معرفی کرد در
بازجويیھای به عمل آمده گفت :اھل يکی از شھرھای جنوبی ھستم و تا کالس دوم دبيرستان درس
خواندهام .من برای کار به مشھد آمدم و در کارگاھی مشغول کار شدم .چند روزی بود که دخترک را
میديدم تا اينکه روز قبل از حادثه به بھانه گرفتن شيلنگ آب به در خانه آنھا رفتم و او را از نزديک
ديدم .با ديدن اين دختربچه وسوسه شدم تا نياز جنسیام را با او برطرف کنم به ھمين خاطر ظھر روز
بعد ،زمانی که دخترک از مدرسه به خانه برمیگشت ،صدايش کردم و به بھانه اينکه بيا شيلنگ را
بگير او را به داخل ساختمانی مخروبه کشاندم.
وی افزود :من جلوی دھان دختربچه را گرفتم و با زور او را مورد آزار و اذيت قرار دادم .بعد از آنکه
به نيت خود رسيدم دختربچه درحالی که حالش بد بود و گريه میکرد چند ثانيه به چشمانم خيره شد .با
اين تصور که او مرا شناخته است او را کشتم .من که اصال نمیفھميدم چه کار میکنم جسد دخترک را
به کنار جاده کشاندم و داخل گودالی انداختم و فرار کردم.
فرد مذکور درحالی که بشدت دچار عذاب وجدان و احساس پشيمانی و ندامت شده بود و دستانش
میلرزيد با صدايی لرزان گفت :در اين مدت از خواب و خوراک افتاده بودم و به ھر کجا نگاه میکردم
چھره دختر بیگناه يادم میآمد .من خيلی عذاب کشيدم و وجدانم ناراحت بود باالخره خودم را از کابوس
و وحشت نجات دادم و حقيقت را گفتم اگرچه ديگر راھی برای بازگشت نمانده است.
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شايان ذکر است که بازپرس پرونده کيفرخواست متھم را به اتھام قتل عمد و آزار و اذيت دختربچه
صادر کرد و بزودی اين متھم در دادگاه کيفری استان خراسان رضوی محاکمه خواھد شد.

افزايش آمار قربانيان شبکه فاضالب آبادان
به دليل عدم اصالح شبکه فاضالب توسط نھادھای مسئول :آمار قربانيان شبکه فاضالب آبادان ،روز
به روز در حال افزايش است
تکه تکه شدن دختر چھار ساله آبادانی در شبکه فاضالب ،آمار قربانيان را به ھفت نفر رساند ،تا بار
ديگر عدم پذيرش مسئوليت از سوی وزارت نفت و وزارت نيرو در مناطقی از شھر که توسط
پااليشگاه به مردم واگذار شده و عدم اصالح شبکه فاضالب توسط نھادھای مسئول ،مردم اين شھر را
داغدار و پريشان خاطر کند.
آمار قربانيان شبکه فاضالب آبادان ،روز به روز در حال افزايش است و اختالفات مديريتی در سازمان
ھا و ادارات اين شھرستان در پذيرش مسئوليت علت اصلی اين رخدادھا ،از علل اصلی اين اتفاقات
ناگوار به شمار می رود.
به گزارش »تابناک« تکه تکه شدن دختر چھار ساله آبادانی در شبکه فاضالب ،آمار قربانيان را به
ھفت نفر رساند ،تا بار ديگر عدم پذيرش مسئوليت از سوی وزارت نفت و وزارت نيرو در مناطقی از
شھر که توسط پااليشگاه به مردم واگذار شده و عدم اصالح شبکه فاضالب توسط نھادھای مسئول
شھری ،مردم اين شھر را داغدار و پريشان خاطر کند.
بنا بر اين گزارش ،روز گذشته ،سيد حسين دھدشتی ،نماينده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی ،در
تذکری خواستار رسيدگی ھر چه سريع تر به اين موضوع شد.
دھدشتی گفت :بيست ماه پيش ،سه نفر در شبکه فاضالب آبادان کشته شدند .مسأله پيگيری شد؛ اما
نتيجه ای نداشت .ھفت ماه پيش نيز سه نفر ديگر به دليل گاز گرفتگی در شبکه فاضالب جان باختند.
مشست ھای متعددی برگزار با رئيس جمھور نيز مطرح شد و ايشان دستور پيگيری جدی دادند که در
اين مدت ،سه جلسه با وزير نيرو ،سه جلسه با معاونين وزير و مسئولين مربوطه گرفته شد تا موضوع
رسيدگی و با مقصرين برخورد و مھمتر از آن از تکرار اين گونه حوادث پيشگيری شود.
وی ادامه داد :آخرين جلسه با وزير محترم و ھيأت رئيسه مجلس دو ماه پيش بود؛ ايشان تأکيد کردند
مشکل حل شود ،اما تاکنون ھيچ کاری انجام نگرفته است.
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متأسفانه ،بايد عرض کنم آنچه نگران بوديم بار ديگر رخ داد و ھفتمين قربانی ،دختر بچه معصوم چھار
ساله ای است که ده روز پيش در شبکه فاضالب جان باخت .انصافا ً در کجای کشور اين گونه رخدادھا
اتفاق می افتد؟ چرا کسی پاسخگو نيست و حرکتی برای حل مشکل صورت نمی گيرد؟
با اين تفاسير ،معلوم نيست درد اين مردم را بايد به کجا برد و از چه کسی پاسخ خواست؟!
پارس ديلی نيوز 26 :فروردين

اعضای کانون دفاع از حقوق بشر درايران برای به دست گرفتن تنديس طالئی حقوق بشر در 17
آپريل گرد ھم می آيند.
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كودكان ربوده شده
يك دختر  6ساله و يك پسر  11ساله ربوده شدند
فرمانده انتظامي استان يزد از دستگيري ربايندگان 2كودك  6و  11ساله يزدي خبر داد.

سردار علياكبر علياكبريان روز سهشنبه به خبرنگاران گفت:در نخستين روز سال  ،والدين دو كودك
خردسال به فاصله چند ساعت با حضور در يكي از مراكز انتظامي مفقود شدن فرزندان خود را
گزارش كردند.
با تشكيل پرونده اي در اين ارتباط مشخص شد دوكودك گمشده ھنگامي كه مشغول بازي در نزديكي
محل سكونتشان بودند به طرز مرموزي مفقود شدهاند.
وي افزود :در حالي كه تحقيقات در اين زمينه ادامه داشت فردي پس از  4روز از طريق تلفن و از
شھرستانھاي مختلف با والدين كودك تماس گرفته و تقاضاي مبلغ زيادي پول براي آزادي آنھا كرد.
رئيس پليس شھرستان يزد افزود :با آموزش ھاي مناسب و تشكيل چند تيم عملياتي و اطالعاتي مشخص
شد آدم رباھا پس از ربودن اين دو كودك آنھا را به خارج از استان و به نقاط شرق كشور منتقل كرده
اند .با به دست آمدن اين اطالعات و با ھماھنگي انجام شده با فرماندھي انتظامي استانھاي كرمان و
سيستان و بلوچستان و بانكھاي مربوطه ،پس از  20روز ربايندگان اين دو كودك شناسايي و با اعزام
تيم ھاي اطالعاتي محل رفت و آمد آدم ربا ھا محاصره و اين متھمان دستگير شدند.
علياكبريان يادآور شد :كودكان ربوده شده كه يك دختر  6ساله و يك پسر  11ساله ھستند ،تحويل
خانوادهھايشان شدند.
فرمانده انتظامي استان يزد محل نگھداري كودكان توسط ربايندگان را سيستان و بلوچستان اعالم كرد و
گفت :يك متھم ديگر نيز در اين زمينه تحت تعقيب است كه بزودي وي نيز دستگير خواھد شد.
فرمانده انتظامي يزد تصريح كرد :در زمان تحويل اين كودكان به خانوادهھايشان ،جمع زيادي از اھالي
محل با حضور در اين مكان از پليس به خاطر دستگيري متھمان قدرداني كردند.
رئيس پليس آگاھي استان ھم ضمن ھشدار به خانوادهھا از آنان خواست از ارتباط و رفت و آمد با
غريبهھا و افراد ناشناس خودداري كنند .تابناک  24فروردين
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تجاوز پدر به کودک  10سالۀ خود!!!!
صدور حکم حضانت فرزند به مادر به دليل تجاوز پدر به کودک  10سالۀ خود!!!!
زنی که مدعی بود دخترش توسط پدر سنگدل خانواده مورد تجاوز قرار گرفته ،درخواست طالق خود
را به دادگاه خانواده ارائه کرد.
اين زن پس از حضور در دادگاه به قاضی گفت :حدود  9ماه قبل به يک ماموريت کاری رفته بودم و
در اين مدت دختر  10سالهام در خانه با پدرش تنھا بود .پس از اين ماموريت به مرور زمان متوجه
رفتارھای غيرعادی دخترم شدم .اين رفتارھای غيرعادی تا آنجا ادامه داشت که مشاور مدرسه او نيز
از آنھا آگاه و من را نيز در جريان گذاشت.
وی که از نظر روحی بسيار شکسته شده بود ،دربارهی نحوه اطالع از تجاوز به دخترش گفت :پس از
گذشتن چند ماه از ماجرا متوجه افت شديد تحصيلی دخترم در مدرسهاش شدم و افت تحصيلی و
رفتارھای غيرعادی او را به مشاورش در مدرسه اطالع دادم .مشاور مدرسه ھم پس از صحبت با
دخترم ،متوجه تجاوز به دختر  10سالهام شد .پس از آن من تا چند ماه رفتارھای اطرافيان را زير نظر
گرفتم اما اميدوار بودم که اين گمان نادرست باشد.
اين زن ادامه داد :پس از گذشت چندين ماه ،صحبتھای مشاور مدرسه با دخترم نتيجه داد و او
سرانجام از تجاوز پدرش پرده برداشت .وقتی اين موضوع را از زبان مشاور شنيدم نمیدانستم بايد چه
کنم و يا چه بگويم .پس از آن تنھا سعی کردم دخترم را از پدرش دور کنم چرا که او با يادآوری
خاطرات و اتفاقات پيش آمده ھر روز از نظر روحی ضعيفتر میشد.
پس از صحبتھای مادر  34ساله ،پدر دختر در برابر قاضی حاضر شده و با ابراز پشيمانی از تجاوز
به دخترش ،عنوان کرد :اين اتفاق امری غيرارادی بوده و من خود نيز از کردهام پشيمانم.
قاضی پس از شنيدن سخنان مرد ،رو به او کرد و پرسيد :پشيمانی که شما میگوييد تنھا در صورتی
میتواند موضوعيت داشته باشد که اين عمل يک بار به وقوع پيوسته باشد اما طبق آنچه در پرونده
موجود است شما چندين بار به دختر  10ساله خود تجاوز کردهايد آيا واقعا پشيمانی شما حرفی درست
است؟
پدر در پاسخ به سوال قاضی با اظھار ندامت دوباره از عمل خود ،اظھار کرد :ھر بار پس از اين
عمل ،عذاب وجدان شديدی به سراغم میآمد و حتی ساعتھا گريه میکردم؛ اما گويی اين تجاوزھا
غيرارادی انجام میشد و من نمیتوانستم جلوی حس درونی خودم را بگيرم .حاال نيز کل ھزينه درمان
دخترم را تا آخرين ﷼ پرداخت خواھم کرد تا اين کار خود را جبران کنم.
زن پس از شنيدن سخنان ھمسرش تاکيد کرد که تنھا درخواستش از دادگاه طالق و دادن حضانت بچه
به اوست و بر اين اساس قاضی نيز در پايان دادگاه حکم طالق را صادر کرد.
منبع خبر سايت آفتاب  27فروردين
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قربانيان از اقشار فقير به زير  14سال تنزل يافته است
اکثر قربانيان از اقشار فقير ،از نظر تحصيلي ،در سطح راھنمايي و دبيرستان در گروه سني  15تا 17
سال بوده که اينک به زير  14سال تنزل يافته است
سايت فرارو  27فروردين  :1390در سالھاي اخير ،ھمزمان با گسترش پديده قاچاق انسان در جھان،
گزارشھاي بيشتري از قاچاق انسان در ايران انتشار يافته است.بر اساس پژوھش سازمان دفاع از
قربانيان خشونت ،قاچاق زنان و دختران در ايران بطور عمده به  2شكل »قاچاق به پاكستان« و »
قاچاق به كشورھاي حاشيه خليج فارس بويژه امارات متحده عربي« صورت ميگيرد.
براساس اعالم پليس امنيت تھران بزرگ ،قاچاق انسان بصورتي كه در كشورھاي ديگر انجام ميشود،
در معاونت مذكور سابقه ندارد؛ اما خروج زنان و دختران جوان بصورت غيرقانوني به كشورھاي
حاشيه خليج فارس از جمله دوبي و امارات و فروش آنان به شيوخ عرب مسبوق به سابقه است.
قربانيان عموما بين  14تا  25سال دارند و از نظر اقتصادي و اجتماعي ،در اكثر موارد كشمكشھاي
درون خانواده ،اعتياد والدين ،طالق ،فقر ،مسكن نامناسب ،سكونت در مناطق پرجمعيت و حاشيهنشيني
شھرھاي بزرگ موجب ميشود تا دختران محيط نامساعد خانواده را ترك كرده يا پدر خانواده مجبور
به فروش دختران خود ميشود.
ھمچنين از نظر سطح تحصيالت ،از آنجا كه اغلب قربانيان از اقشار فقير و دختران فراري ھستند ،از
نظر تحصيلي ،در سطح راھنمايي و دبيرستان و در رده سني  15تا  17سال ھستند و از فقر فرھنگي و
ضعف اعتقادات رنج ميبرند.
كارشناسان اخيرا از افزايش قاچاق زنان و دختران در استانھاي مرزي كشور و روند صعودي سن
قاچاق دختران كمتر از  14سال خبر دادند.منبع :سايت زنان ايران  27فروردين

دختر  ٨ساله بطوری که جای سالمی در بدن او نيست
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متخصص پزشکی قانونی  :شکستگی دو ساعد و سر  ،آثار شالق و سوزاندن سيگار در نقاط مختلف
بدن اين دختر  ٨ساله بطوری که جای سالمی در بدن او نيست
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خبرگزاری ھرانا  -دختربچ ٔه  ٨سالهای که به فجيعترين وضع توسط ناپدریاش مورد آزار و اذيت
جسمی قرار گرفته ،ھم اکنون در بيمارستان بستری است.
دکتر کامران آقاخانی متخصص پزشکی قانونی بيمارستان رسول با اعالم اين خبر در گفتوگو با مھر
اظھارداشت" :اين دختر  ٨ساله شب گذشته توسط اورژانس اجتماعی سازمان بھزيستی به بيمارستان
سوانح و سوختگی مطھری منتقل میشود".
وی با عنوان اين مطلب که مسئول فنی بيمارستان مطھری نيز ھست ،افزود" :متاسفانه به علت
شکستگیھای متعدد از ناحيه دست و سر ،ناگزير شديم اين دختر را به بيمارستان رسول اعزام کنيم".
آقاخانی در تشريح وضعيت اين دختر  ٨ساله گفت" :موارد کودک آزاری زيادی را شاھد ھستيم اما
وضعيت اين دختر قابل مقايسه با ساير کودک آزاریھا نيست .شدت آزار و شکنجه او به قدری
دردناک است که قابل شرح نيست".
اين متخصص پزشکی قانونی با اشاره به شکستگی دو ساعد و سر اين کودک ،افزود" :آثار شالق و
سوزاندن سيگار در نقاط مختلف بدن اين دختر  ٨ساله به وضوح ديده میشود به طوری که جای سالمی
در بدن او مشاھده نمیشود .اين دختر به ما گفته است که با مادر معتاد و ناپدریاش زندگی میکند و ۴
روز است به او غذا ندادهاند".
آقاخانی با تاکيد بر انعکاس چنين فجايع دردناک و آزار دھندهای گفت" :از رسانهھا میخواھم که در
مقابل اين قبيل کودک آزاریھا از خود واکنش نشان دھند و مسئوالن مربوطه نيز با افراد خاطی به
شدت برخورد کنند".
وی با اشاره به شکستگی سر و دو ساعد اين دختر  ٨ساله ،از انجام تصويربرداری و معاينات دقيق
برای درمان شکستگیھا و سوختگیھا خبر داد و افزود" :وضعيت به قدری فجيع است که باور آن
برای ھيچ کس وجود ندارد و نمیتوان گفت که فردی که او را آزار داده است ،خلق و خوی انسانی
دارد".
اين دختر ساکن يکی از محالت جنوب تھران است که توسط اورژانس اجتماعی بھزيستی به بيمارستان
منتقل شده است.
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نامه زندانی ارژنگ داودی:
دشمن از تو سنگ خاره ای ،من آھنم
جان من فدای خاک پاک ميھنم
گزارش زير توسط زندانی سياسی ارژنگ داودی که برای انتشار در اختيار "فعالين حقوق بشر و
دمکراسی در ايران" قرار گرفته شده است حاکی از شکنجۀ وحشيانۀ  4زندانی سياسی در بند سپاه
شکنجه گاه وزارت اطالعات در زندان گوھردشت کرج است که در اثر اين شکنجه ھا زندانی سياسی
فرزاد مددزاده دچار ناراحتی شديد از ناحيۀ گوش گرديد و عليرغم دردھای شديد ،او و سه زندانی
سياسی ديگر از درمان محروم ھستند.فرزاد مددزاده در پی يورش وحشيانۀ نيروھای مالکی که به
دستور علی خامنه ای به ساکنين بی دفاع و حمايت شده بين المللی شھر اشرف که منجر به شھادت
خواھرش مھديه مددزاده و برادرش علی اکبر مددزاده شد ھمراه با زندانيان سياسی رضا
جوشن،منصور رادپور و افشين بايمانی به اين شکنجه گاه ھا برده شد و برای مدت طوالنی مورد
بازجويی،توھين ھای اخالقی و شکنجۀ جسمی قرار گرفتند .متن گزارش به قرار زير می باشد:
با ياد خدا،
آزاديخواھان جھان،
ھم ميھنان آزاده،
روز چھارشنبه مورخ  24فروردين  90مقارن ساعت  01:00ظھر چھار تن از زندانيان به نام ھای
زير به بند  8زندان رجايی شھر معروف به بند سپاه منتقل گرديدند .با استفاده از چشم بند و کاربرد
حرفھايی رکيک در حين بازجويی به ضرب و شتم آنان نيز پرداختند بطوری که نامبرده رديف
دوم)فرزادمددزاده ( از درد گوش ھنوز شديدا معذب است.
 -1افشين بايمانی حکم ابد  11سال تحمل حبس ،فرزاد مددزاده حکم  5سال  3سال تحمل حبس ،منصور
رادپور حکم  8سال  5سال تحمل حبس ،رضا جوشن حکم  2سال  17ماه تحمل حبس
سه نکته قابل ذکر است :
اوال :اينکه پس از مراجعت نامبردگان به بند  4سالن  12مسئوالن اين بند که از ماجرای ضرب و شتم
خبر داشتند از اعزام آنان به ويژه زندانيان رديف دوم)فرزاد مددزاده( به بھداری زندان امتناع نمودند .
ثانيا :ھمۀ اين زندانيان سياسی دارای حکم قطعی بودند و در حال گذراندن دوران محکوميت ناعادالنۀ
خود در زندان ھستند فی لذا بازجويی از آنان آنھم توسط ماموران سپاه پاسداران  ،محلی از اعراب
ندارد.
ثالثا  :نيم ساعت پس از اعزام نامبردگان باال اعالم شد آقای سعيد ماسوری که با تحمل بيش از  10سال
حبس از قديمی ترين زندانيان سياسی می باشد و به تازگی حکم اعدام او که به ابد تقليل يافته برای
اعزام به اتاق رئيس زندان به نام مردانی به زير  8مراجعه نمايد ولی پس از يک ساعت منتفی واعزام
مشکوک مشارعليه به بعد موکول گرديد .
با اذعان نظر سوابق ضد حقوق بشری رژيم تا بن دندان مسلح واليت فقيه و نيز توجه مفرط جھانيان به
حوادث اخير در منطقۀ خاورميانه بيم آن می رود که غفلت از نقض فاحش حقوق بشر در ايران تعيين
گزارشگرويژه حقوق بشر و تاخير درشروع به کار ايشان ،نوش داروی بعد از مرگ سھراب ھايی در
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بند رژيم باشد .زيرا جوسازيھا و بزرگ نمايی ھا به ھرشدت روی انسانھا کمکی بر بال نکات منفی
است که تحوالت در کشورھای منطقه نشانگر زمينه سازی سازمان يافته حکومت به منظور عادی
جلوه دادن خشونت و کشتار و مقابله با مردم بپا خاسته ايران بوده و به وضوح می رساند که آدمخواران
رژيم واليت فقيه می ترسد برای اجرای نقشه ھای شيطانی خود بر عليه مبارزين راه آزادی ايران
تکرار سناريوی عجيب دھۀ سياه 60می باشد.
دشمن از تو سنگ خاره ای من آھنم
جانم فدای خاک پاک ميھنم
ايران ھرگز نمی ميرد !
اژنگ داوودی
زندان رجايی شھر بند  4سالن 12
پنجشنبه  25فروردين 1390
گزارش فوق به سازمانھای زير ارسال گرديد:
دبير کل سازمان ملل متحد
کميساريای عالی حقوق بشر
کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا
سازمان عفو بين الملل
http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com

صدای ناله ھا و فريادھای زندانيان شکنجه شده
در طی شب صدای ناله ھا و فريادھای زندانيان شکنجه شده در سالنھای ديگر بند  1بخوبی شنيده می
شود
بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران"  35نفر از ھموطنان کرد از زندان
اوين به سلولھای انفرادی بند  1زندان گوھدشت کرج منتقل شدند.
روز پنجشنبه  25فروردين ماه  35نفر از ھموطنان کرد را از زندان اوين به سلولھای انفرادی سالن 2
بند  1زندان گوھردشت منتقل کردند .ھنوز ھويت وعلت انتقال آنھا به شکنجه گاه نامشخص است .در
طی شب صدای ناله ھا و فريادھای زندانيان شکنجه شده در سالنھای ديگر بند  1بخوبی شنيده می شود
و باعث ايجاد شرايط سخت روحی برای آنھا شده است.
سلولھای انفرادی سالن  2بند  1زندان گوھردشت محل شکنجۀ زندانيان سياسی و عادی می باشد .
زندانيان بی دفاع در اين بند تحت وحشيانه ترين شکنجه ھا قرار می گيرند .شيوۀ شکنجه ھايی که عليه
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زندانيان در اين بند بکار برده می شود به قرار زير می باشد ؛ابتدا به زندانی پابند ،دست بند و چشم بند
می زنند سپس چند شکنجه گر حول او دايره می زنند ،پس از آن او را از ھر طرف آماج ضربات
باتون خود قرار می دھند .اين ضربات برای مدت طوالنی ادامه می يابد و گاھا شدت ضربات بحدی
شديد است که منجر به شکسته شدن باتون می گردد  .ضربات باتون در اکثر مواقع منجر به شکسته
شدن دست ،پا ،دندانھا،،سر  ،دنده ھا  ،زخمی و کبودی شدن زندانی می گردد .شکنجه گران ھمچنين
شوکرھای برقی با ولتاژ زياد عليه زندانی بکار می برند که در موارد متعدد منجر به سوختگی پوست
زندانی می گردد .پاسداربندھا از شکنجه ھای جنسی مانند ،تجاوز و استعمال باتون را بکار ميگرند.آنھا
ھمچنين برای مدت طوالنی مانع خواب زندانی می شوند،ايجاد محدوديت برای استفاده از سرويسھای
بھداشتی و حمام،محدود کردن جيره غذايی زندانی تا حد گرسنگی شديد و موارد متعدد ديگر می باشد.
اين شکنجه ھا زير نظر مردانی رئيس زندان گوھردشت کرج و توسط فرجی نژاد رئيس اطالعات
،افسر پاسدار ميرزا آقايی  ،سليمانی و مرادی صورت می گيرد .شکنجه ھای قرون وسطايی فرجی
نژاد،افسر پاسدار ميرزآقايی،سليمانی و مرادی تا به حال منجر به قتل و معلوليت چندين زندانی شده
است .اين افراد با دست باز ھر روز به جنايتھای قرون وسطايی خود در اين زندان با ابعاد غير قابل
تصوری ادامه می دھند.
از طرفی ديگر مردانی رئيس جديد زندان گوھردشت کرج اقدام به تشديد شرايط قرون وسطايی زندان
نموده است از جمله اين اقدامات،خانواده ھا را از حق تامين البسۀ عزيزان خود محروم کرده است و
زندان ھم که سالھا است که از تامين لباس زندانيان خوداری می کند ،امکاناتی مانند تلويزيون،يخچال
،زير انداز و غيره که زندانيان عادی خود از فروشگاه زندان خريداری می کنند ھنگام انتقال زندانی به
نقطۀ ديگر حق بردن وسائل شخصی خود را ندارند ،مالقات حضوری به زندانيانی تعلق می گيرد که
در نماز جماعت شرکت کنند ،کاھش کيفيت و کميت غذای زندانيان باعث شده است که زندانيان قادر به
صرف آن نباشند و در اکثر مواقع از گرفتن غذا امتناع نمايند.
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران ،انتقال زندانيان سياسی به شکنجه گاه زندان گوھردشت کرج
برای تحت شکنجۀجسمی قرار دادن آنھا را محکوم می کند و از کميسر عالی حقوق بشر و گزارشگر
ويژه شکنجه سازمان ملل متحد و ساير مراجع بين المللی خواستار ارجاع پرونده جنايت عليه بشريت
رژيم ولی فقيه علی خامنه ای به شورای امنيت سازمان ملل متحد جھت گرفتن تصميمات الزم اجرا می
باشد.
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران
 29فروردين  1390برابر با  18آوريل 2011
گزارش فوق به سازمانھای زير ارسال گرديد:
کميساريای عالی حقوق بشر
گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد
کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا
سازمان عفو بين الملل
http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
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دانشآموز نقشهکشی بر اثر ضربه لگد معلم مدرسه دچار نقص عضو شد
"انصاری رامندی" دانشآموز دبيرستان نقشهکشی بر اثر ضربه لگد معلم مدرسه دچار نقص عضو شد
خبرگزاری ھرانا  -تنبيه بدنی توسط معلمان در مدرسه موجب نقص عضو يک دانشآموز در استان
قزوين شد.
"انصاری رامندی" که دانشآموز کالس دوم دبيرستان رشته نقشهکشی دبيرستان ھاشمینژاد شھر
دانسفھان در استان قزوين است ،روز گذشته بر اثر ضربه لگد معلم مدرسه از ناحيه شکم دچار
عارضه شد و برای مداوا به بيمارستان شھيد رجايی قزوين منتقل شد.
به گفته پدر اين دانشآموز ،اين حادثه به علت تصور اشتباه معلم در حمل موبايل توسط پسرش روی
داده است.
به گزارش مھر ،وی افزود :روز گذشته پسرش بعد از شرکت در مراسم دعا ،يک قطعه بيسکويت
دريافت میکند که آن را در جيبش گذاشته و در مراسم صبحگاه مدرسه شرکت میکند.
رامندی تصريح کرد :معلم نقشهکشی اين دانشآموز به تصور اينکه وی موبايل با خود به ھمراه آورده
است اقدام به تنبيه بدنی او کرده و با لگد به وی ضربه میزند.
پدر اين جوان تصريح کرد :لگد معلم به بيضهھا و شکم کامران اصابت کرده و باعث ايجاد درد شديد
در ناحيه شکم شده است.
به گفته پدر اين دانشآموز بعد از انجام معاينات پزشکی و سونوگرافی مشخص شد که بدليل ضربه
وارده يکی از بيضهھای پسرش از کار افتاده و با عمل جراحی امروز در بيمارستان شھيد رجايی
قزوين از بدنش خارج شده است.
اين دانشآموز در حال حاضر در بيمارستان شھيد رجايی قزوين بستری است.
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آمار آزار جوانان زير  18سال
از ھر چھار دختر و ھر ھشت پسر ،يک نفر از آنھا در سنين قبل از  ١٨سالگی مورد آزار قرار
میگيرند
خبرگزاری مھر :پوستھای داغ شده ،صورتھای ورم کرده و استخوانھای شکسته ،ھمه اينھا باعث می
شود که دخترک پنج ساله که از شدت کودک آزاری راھی بيمارستان شده حتی برای اشکھايش نيز
پناھی نداشته باشد .کودک چمباتمه زده است الی ملحفه سفيد بيمارستان در بخش کودکان ،کلی سيم و
لوله از دو طرفش به او پيوند می خورد ،دو چنگ ظريف را مشت کرده و لرزلرزان برابر صورت
گرد و کوچکش گرفته ،چنگھا اما میلرزند و دمادم صورت کوچک را پيدا و ناپيدا میکنند .صورت
دختر پر است از لکهھايی دايره ،کوچک به اندازه ھمين  25تومانیھای سکهای ،که جای ھمين
چنگھای مشتکرده است .ھمهی وجود کوچک دختر ،زلزلهای محدود شده حاال ،اشکش بیصدا پايين
میآيد .جای سيخ داغشده پوست روشنش را به شکلی زشت نقاشی کرده.
گاه انگار خواب آشفته ديده باشد دخترک ،فرياد می کشد و باز مینالد.
بغض امانت نمی دھد ،انگار دھانت تلخ شده ،میلرزی .جای مشتھا انگار روی تنش تير میکشد.
درد ،باز درد ،کودک در خود میپيچد .چمباتمه میزند  ،کج میشود تنش مماس تشک میشود ،درد در
جانش پيچيده ،صاف رفته توی تمام کبوديھای بدنش روی ھمان زخمھا .حاال الاليی کودک کبود شده اما
کسی کبوديھايش را نوازش نمی کند .خيلی وقت است توی چھار ديواری برخی خانهھا اين اتفاقات می
افتد تا صدای کودکان آزار ديده در جدال با مرگ و زندگی ،سرانجام روی تخت بيمارستان و در ميان
اندوه تيم پزشکی و پرستاران برای ھميشه قطع شود.
سوختگی ،گاز گرفتگی و ضرب و شتم وخيلی چيزھای ديگر که فاصله می اندازد بی منتھا بين آنھا و
کودکيشان آنجا که بی آرزو می شوند .حاال ديگر صدای نالهھای ضعيف و معصومانه زخمھا،
سوختگیھا و کبودیھای روی پيکر ضعيف و الغرشان ھمه و ھمه از پايان زندگی پر درد و رنجشان
حکايت دارد .کودک آزاری دارای گستره وسيعی است و ممکن است در ھر فرھنگ و اجتماعی که
دارای ارزشھای اخالقی خاص خود ھستند ،اتفاق بيفتد.
آزار کودکان میتواند جسمی ،عاطفی ،لفظی و يا جنسی باشد .حتی ناديده انگاشتن و توجه نکردن به
کودکان نيز میتواند به نوعی در رده اين اختالل قرار گيرد.
اين آزارھا میتواند صدمهای جدی به کودکان وارد کند و يا حتی باعث مرگشان شود.پژوھشھا نشان
میدھد از ھر چھار دختر و ھر ھشت پسر ،يک نفر از آنھا در سنين قبل از  ١٨سالگی مورد آزار
قرار میگيرند .ھمچنين ساالنه يک کودک از ھر  ٢٠کودک ،از نظر جسمی صدمه میبيند ،آزارھای
جسمی کودکان شامل مواردی چون،سوزاندن ،کتک زدن و شکستن استخوانھاست .آزارھای جنسی،
لمس بدن کودکان بهصورتی ناشايست را شامل میشود .غفلت و بیتوجھی میتواند مواردی چون
خودداری از غذا دادن به کودکان ،پوشانيدن لباس ،تھيه سرپناه و ساير نيازھای اساسی را شامل شود،
ناديده انگاری عاطفی شامل مواردی چون ،خودداری از ابراز عشق و محبت ،راحتی و توجه است.
بیتوجھی از لحاظ سالمت و بھداشت ھنگامی روی میدھد که از مراقبتھای پزشکی برای کودکان
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خودداری شود .کودکانی که مورد آزار و اذيت قرار میگيرند از شکايت کردن و بيان آن ،میترسند.
آنھا از اين میترسند که مورد سرزنش قرار بگيرند و يا اينکه بزرگترھا ،حرفھايشان را باور نکنند.
والدين اغلب نشانهھای کودک آزاری را نمیشناسند زيرا نمیخواھند با واقعيت روبهرو شوند .به گفته
معاون امور اجتماعی سازمان بھزيستی استان اصفھان ،کودکانی که آزرده شدهاند ،بايد ھر چه سريعتر
تحت درمان و پشتيبانی خاص قرار گيرند ،ھر قدر آزار کودکان طوالنیتر باشد ،احتمال بھبود کامل
آنھا کمتر خواھد بود .دل نگرانی ھا از پديده رو به افزايش کودک آزاری و ديگر مشکالتی که کودکان
ممکن است باآن روبرو شوند ،سازمان بھزيستی را مدتی پيش به اين فکر واداشت تا خط تلفنی ١٢٣را
برای ياری فوری اجتماعی کودکان داير کند.
نخستين مسئله ای که پس ازيک دوره فعاليت اين خط تلفنی پيش روی مسئولين سازمان بھزيستی
قرارگرفت "،قدرت اجرايی " و" موانع قانونی " برای مداخله بود که اين سازمان فاقد آن در دفاع از
حقوق کودکان بود و ھست .براساس آمارھايی که در رابطه با کودک آزاری وجود دارد می توان
دريافت که "کودک آزاری از جمله شايع ترين خشونتھای خانگی است" ،ھمين آمار نشان می دھد که
"دختران با سھمی  52.5درصدی از گزارشھای کودک آزاری،بيشتر مورد آزار قرار می گيرند.
به اعتقاد کارشناسان حوزه آسيبھای اجتماعی موانع پيش روی برای برخورد با پديده زشت کودک
آزاری موانعی متعددی است که ريشه در قوانين ،خرده فرھنگھا و آموزش خانواده ھا دارد.
درگزارش نھايی بسياری از مواردی که مددکاران سازمان بھزيستی پس از دريافت گزارش کودک
آزاری آن را مورد پيگيری قرار داده اند ،قيد شده که " با توجه به قيموميت پدر ،پيگيری قضايی با
مشکل مواجه شده است ".از سوی ديگر نکته ای که محققان اجتماعی بر آن تاکيد دارند ،ابھامات
قانونی در برخورد با کودک آزاران ،بخصوص والدينی است که در رابطه با فرزندان خود مرتکب
خشونت می شوند.
دکتر عزت اله فرھمند حقوق دان می گويد :براساس قوانين فعلی " اقدامات والدين و اوليا" قانونی و
سرپرستان صغار و محجورين که به منظور تاديب يا حفاظت آنھا انجام می گيرد ،مشروط به اينکه
اقدامات مذکور درحد متعارف تاديب و محافظت باشد" ،جرم نيست.
ھمچنين ھرچند ماده ١١٧٩قانون مدنی به والدين " حق تنبيه " کودک خود را می دھد ،ولی تاکيد می
کند که به استناد اينحق نمی توانند فرزند خود را " خارج از حدود تاديب " تنبيه کند.
مشخص نبودن محدوده "تاديب و تنبيه " و نامشخص بودن " حد متعارف " در موارد قانونی مذکور
"دست قاضی را در زمان الزم برای صدور حکم بسته " و "دست والدين غيرمسئول و خشن را برای
اعمال خشونت" باز داشته است .اين در حالی است که اين خشونت پنھان در بسياری از موارد خاموش
می ماند و در مقابل يک مورد کودک آزاری که فاش می شود ،حداقل ٢٠مورد ديگر نھان می ماند .از
طرفی به گفته بسياری از حقوقدانان کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و احتياج به شکايت شاکی
خصوصی ندارد" ،اين در حاليست که در قوانين مذکور برای تعقيب اين جرم عمومی و کشف جرم که
مقدمه تعقيب است ،ھيچگونه چاره انديشی و تدبير کارسازی اتخاذ نشده است " .فرھمند " حقوقدان و
عضو ھيات علمی دانشگاه می گويد :در قوانين کشور ،در مواردی به کودک آزاری اشاره شده و آن را
جرم دانسته اما متاسفانه اين قوانين در مورد کودک آزاری از سوی افراد غريبه بوده و در مورد اعمال
کودک آزاری از سوی والدين کودک مقدار زيادی ابھام وجود دارد ،از آنجا که کودک آزاری عموما
درمنزل رخ می دھد ،اين عمل در جای خود يک نوع خشونت خانگی محسوب می شود .بيشتر
کودکانی که مورد آزار قرار می گيرند در رده سنی يک تا پنج سال قرار دارند و اغلب آنھا نيز توسط
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پدران خود آزار می شوند که خود را مالک فرزندان خويش می دانند واين باور به نوعی ريشه در
قوانين ما و برخی باورھا دارد اين والدين در آينده نسلی خشونت ديده را وارد جامعه می کند که خود
اقدام به خشونت می کنند و شماری از آسيبھای اجتماعی را يدک می کشند.
در ھمين رابطه صادقی با اشاره به اينکه والدينی که در دوران کودکی مورد آزار و اذيت قرار
گرفتهاند بيشتر امکان دارد کودکان خود را مورد آزار قرار دھند تاکيد می کند :پزشکان از نظر اخالقی
ملزم ھستند ،ھرگونه نشانهھای آزار کودکان و يا غفلت و بیتوجھی نسبت به آنھا را گزارش دھند.
وی می افزايد :وقتی اين کودکان بزرگ میشوند به مخدرات و دارو روی میآورند و تالش میکنند به
صورتی فرار کنند و يا اين که آزار ،اذيت و آسيبی که از سوی ديگران ديدهاند ،انکار کند .تحمل آزار
در دوران کودکی ممکن است در بزرگسالی به خودکشی و افسردگی ھم منجر شود.
طبق آمار واحد مددکاری انجمن حمايت از کودکان نتايج يک تحقيق ميدانی در ايران نشان میدھد که
بيش از  ۵٠درصد والدين تنبيه بدنی کودکان را حق خود و يکی از راھھای تربيت کودکان می دانند.
ھم اکنون  ٢٧ميليون کودک زير  ١٨سال در ايران وجود دارد و طبق آمار سازمان بھزيستی ١۴۴
ھزار و  ۵۶۵مورد کودکآزاری در شش ماه اول سال  ٨٨به اورژانس اجتماعی گزارش شده است.
در ھمين رابطه سعيد صادقی معاون اجتماعی سازمان بھزيستی استان اصفھان با اعالم آمار  9ماھه
سال گذشته کودک آزاری در اصفھان گفت :از کل تعداد تماسھا با اورژانس اجتماعی  123حدود 305
مورد آزار جسمی کودکان ثبت شده 22مورد آزار جنسی  52مورد روانی 131مورد غفلت ھشت مورد
ترکيبی بوده است و مورد پيگيری قرار گرفته است.
وی با اشاره به اينکه  60درصد موارد کودک آزاری ازطريق اورژانس اجتماعی ثبت شده ،گفت:
پايگاه اطالع رسانی  123قصد دارد مداخالت روانی -اجتماعی را قبل از مداخالت قضايی و انتظامی
و حتی در کنار اين نوع مداخالت اجرا کند.
ھم اکنون بنابر آمار ۵٣ ،درصد آزارھا توسط پدران و در کل  ٩٠درصد آزارھا توسط پدر و مادرھا و
يا ناپدری ونامادری و در فضای خصوصی و منزل انجام می شود و تقريبا ً ھمه موارد در خانوادهھای
نابسامان است .معاون اجتماعی سازمان بھزيستی با اعالم اينکه در خانوادهھايی که والدين سطح
تحصيالت باالتری دارند کودکان بيشتر مورد آزار عاطفی قرار میگيرند اما در کل در ھر دو نوع
خانواده کودکآزاری تاثير سوء بر شخصيت و خودپنداری کودک دارد و ھر دو مانعی بر رشد
عاطفی ،روانی و اجتماعی کودک است.
اين کارشناس مسائل اجتماعی ،نھادينه بودن خشونت در خانواده و بازتوليد اين فرھنگ در نسلھای
بعدی را از داليلفرھنگيکودک آزاری دانست و گفت :ھنوز ھم نزديک به  ٧٠درصد خشونتھا در
فضای خصوصی و خانواده اتفاق ميا فتد و مھمترين تاثير اين خشونت ايجاد دوگانگی در شخصيت
کودکان ،محترم نبودن مفاھيم پدر و مادر و ھمزمان آسيب از جانب آنھا ،تشويق به اعتماد و احترام به
آنھا و تاکيد بيش از حد در مورد اطاعت و حرفشنوی از والدين عليرغم ازدياد و فزونی کاستیھا و
غفلتھا و بیکفايتی والدين در تربيت فرزندان موجب تشديد احساس تنفر ،گناه ،خشم در کودکان
میشود .وی خاطرنشان کرد :در برخی موارد ما شاھد تماس تلفنی کودکانی ھستيم که مورد آزار
والدين قرار میگيرند و احساس گناه شديدی در مورد اطالع رسانی آزار دارند.
نتايج يک تحقيق ميدانی در ايران نشان میدھد که بيش از  ۵٠درصد والدين تنبيه بدنی کودکان را حق
خود میدانند و آن را يکی از راھھای تربيت کودکان ذکر می کنند و  ۴٠درصد والدين اقدام به تنبيه
بدنی کودکان کردهاند.
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صادقی فقر اقتصادی را در کنار فقر فرھنگی را از ديگر عوامل کودک آزاری عنوان کرد و گفت:
اغلب کودکآزاريھا در خانوادهھای متشنج و تک والد و خانواده معتاد رخ می دھد و معموالً اين
خانوادهھا از نظر اقتصادی در شرايط نابسامانی به سر می برند .عدم برنامه ريزی مناسب برای
کودکان چه در سطح خرد و چه در سطح کالن ،تولد بدون برنامه ريزی قبلی کودکان در خانواده تا
سياستھای ضد و نقيض در دورهھای تاريخ بر فرزند آوری يا کنترل جمعيت حاکی از نگاه ابزاری به
کودک است.
ھمه اينھا در حالی مطرح می شود که ھنوز نھاد متولی کودکان در ايران وجود ندارد و ما شاھد
سياستگذاريھای مقطعی ،شتاب زده در امور مربوط به کودکان ھستيم و در نھايت امور مربوط به
کودکان جزئی حاشيهای از وظايف متعدد يک سازمان قرار میگيرد و يا سازمانھای متعدد درگير
مسئلهای میشوند که ھر کدام اين وظيفه را به ديگری محول می کند.
طبق قانون حمايت از کودکان و نوجوانان تحت عنوان اليحه منع کودک آزاری در 1381/10/24
جھت اجرا ابالغ شد و اين قانون  9ماده دارد و افراد زير  18سال را تحت پوشش قرار می دھد
ھمچنين طبق ماده چھاراين قانون ،ھرگونه صدمه و اذيت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و
ناديده گرفتن عمدی سالمت و بھداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصيل آنان ممنوع اعالم شده و
مجازات دارد.
ماده پنج می گويد :کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و احتياج به شکايت شاکی خصوصی ندارد .در
ماده شش "کليه افراد و موسساتو ...مکلفند به محض مشاھده موارد کودک آزاری مراتب را جھت
پيگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصميمی مقتضی به مقامات صالح قضايی اعالئم کنند" ...وگرنه مجازات
می شوند اما با تمام اينھا کودک آزاری ھمچنان وجود دارد آنجا که اشکھا ھم بی پناه می شوند

کانون ھای موثر درنقض حقوق کودک و نوجوان ايرانی
فھرستی کوتاه از کانون ھای موثر درنقض حقوق کودک و نوجوان ايرانی
درفروردين 1390
آسيب ھای اجتماعی
قتل فجيع دختر بچهای  ٧ساله پس از شکنجه ،در مشھد .خبرگزاری ھرانا  22فروردين 1390
دزدی و بازپس گرفتن دوكودك  6و 11ساله در نخستين روز سال ،سايت تابناک  24فروردين 1390
نھاد ھای دولتی
دستگيری وانتقال فعاالن حقوق کودک سارا حاج بھرامی وعلی ديوساالر به زندان کرمان .خبرگزاری
ھرانا  02فروردين 1390
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ادعای عجيب يک عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس شورای اسالمی .خبرگزاری ھرانا 09
فروردين 1390
ميزان مرگ ومير کودکان يک تا  ۵٩ماھه درشھرستان زابل ا ميانگين کشوری بيشتراست خبرگزاری
ھرانا  16فروردين 1390
قاچاق دختران كمتر از  14سال و فروش آنان به شيوخ عرب  .سايت فرارو  27فروردين 1390
عدم برگزاری دادگاه بھنام ابراھيمزاده ،فعال حقوق کودک .خبرگزاری ھرانا  29فروردين 1390
نقض حکم تبرئه حکم اعدام علی مھين ترابی و احتمال اعدام وی  .خبرگزاری رھانا  29فروردين
1390
نقص عضو "انصاری رامندی" توسط معلم مدرسه .خبرگزاری ھرانا  30فروردين 1390
برگزاری دادگاه پنج فعال حقوق کودک کرمانی  .خبرگزاری رھانا  30فروردين 1390
کانون خانواده
تجاوز مکرر پدری به دختر  ١٠سالهاش  .خبرگزاری ھرانا  22فروردين 1390
آزار و اذيت جسمی دختربچ ٔه  ٨ساله به فجيعترين وضع توسط ناپدریاش .خبرگزاری ھرانا 30
فروردين 1390
از ھر چھاردختر وھر  ٨پسر ،يک نفر ازآنھا قبل از١ ٨سالگی مورد آزار قرار میگيرند خبرگزاری
مھر 31فروردين 1390
کميته دفاع از حقوق کودک و نوجوان
جعفری
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باز ھم اعدام جمعی در مالء عام
چھار نفر با جرثقيل در يکی از سواحل بندر عباس در مالءعام به دار آويخته شدند.
خبرگزاری ھرانا  -گزارش ھا حاکی از آن است که دستکم دو نفر از چھار نفری که اول ارديبھشت ماه
در بوستان ساحلی غدير بندر عباس در مالءعام اعدام شدند ،به اتھام قتل در سنين  ١۶تا  ١٧سال به
مجازات مرگ محکوم شده بودند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ايران ،اول ارديبھشت ماه  ١٣٩٠چھار نفر با جرثقيل در يکی از
سواحل بندر عباس در مالءعام به دار آويخته شدند.
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سه نفر از آنھا به اتھام قتل يک پسر  ١۵ساله در آذر ماه  ١٣٨٧و نفر چھارم )يک جوان  ٢٢ساله( به
اتھام تجاوز به يک دختر  ١٧ساله در ارديبھشت ماه  ١٣٨٨محکوم به اعدام شده بودند.
گفته می شود سه نفر متھم به قتل پسر  ١۵ساله چند ماه پس از اين اتفاق دستگير شدند و در آن زمان
سن دو نفر از آنھا با نام ھای "ع .ن" و "ه .ب"  ١٧سال و سن نفر سوم به نام "پ .و"  ١٨سال بود.
از آنجائی که اين افراد چندين ماه پس از قتل دستگير شدهاند ھنوز معلوم نيست که آيا سن فرد سوم نيز
ھنگام »ارتکاب« جرم زير  ١٨سال بوده است يا نه.
بدين ترتيب دستکم دو نفر از چھار نفر اعدام شده در بندر عباس به اتھام جرم در زمانی که کمتر از
 ١٨سال داشتند به اعدام محکوم شده بودند.
اين در حالی است جمھوری اسالمی ،کنوانسيون بين المللی حقوق کودک را امضا کرده است .بر اساس
ماده  ٣٧اين کنوانسيون "حکم اعدام و حبس ابد ،نبايد براى جرايمى صادر شود که افراد زير  ١٨سال
مرتکب شدهاند ".با اين وجود ايران در صدر ليست کشورھايی است که به اعدام نوجوانان بزھکار
ادامه میدھد.
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عدم دسترسي به مواد غذايی سوءتغذيه است
سازمان جھاني بھداشت :عدم دسترسي به مواد غذايی با توجه به افزايش كنونی قيمتھا ،عامل اصلي و
مشترك سوءتغذيه است
رييس انجمن پزشكان كودكان ايران گفته است كه با وجود كاھش سوءتغذيه در ايران و جھان ھنوز ھم
يك سوم كودكان ايراني دچار آن ھستند.
به گزارش خبرگزاري مھر ،دكتر غالمرضا خاتمي كه در نشست خبري سيودومين كنگره بزرگداشت
دكتر محمد قريب سخن ميگفت با اعالم اين خبر به تفاوت ميزان سوء تغذيه در مناطق مختلف ايران
اشاره كرد و گفت كه در يك استان ممكن است اين نرخ پنج تا شش درصد و در برخي استانھا تا ٢٠
درصد ھم باشد.
دكتر خاتمي در ارديبھشت ماه سال گذشته از شيوع شش تا ھفت درصدي سوءتغذيه كودكان ايراني
خبرداده و نيز افزوده بود كه در استانھاي محروم اين ميزان به  ١١درصد نيز افزايش يافته است.
دكتر زھرا عبداللھي كارشناس دفتر بھبود تغذيه وزارت بھداشت نيز در تيرماه سال گذشته با تكذيب
گفته نماينده يونيسف در تھران مبني بر افزايش سوءتغذيه كودكان گفت كه »سوء تغذيه كودكان ايراني
از  ١۵به ھشت درصد كاھش داشته كه نشاندھنده كاھش  ۴٠درصدي آن است«.
آمار جديد رييس انجمن پزشكان كودك مبني بر وجود سوءتغذيه در يك سوم كودكان كشور با توجه به
آمار كاھشي سالھاي گذشته ،كامال متفاوت به نظر ميرسد.
اداره بھبود تغذيه وزارت بھداشت ايران از سال  ٨۶شروع به تھيه نقشه آسيبپذيري سوءتغذيه كودكان
ايراني در  ٣۵٠شھرستان كرده كه ھدف آن شناخت دقيق ميزان شيوع سوء تغذيه در كودكان ايراني
بود تا بتوان با دستيابي به اطالعات الزم در مسير كنترل و كاھش آن برنامهريزي كرد.
در اين نقشه آسيبپذيري ،سوءتغذيه كودكان از طريق اندازهگيري قد ،وزن ،دور سر و نسبتھايي كه
از اين سه اندازه بدست ميآيد معلوم ميشود.
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سوءتغذيه حاد معموال منجر به كموزني بدن و الغري ميشود ،نوع مزمن سوءتغذيه ممكن است با
كموزني ،و كوتاهقدي ھمراه باشد و سوءتغذيه بسيار شديد با دو شاخص پيشين به عالوه اندازه دور سر
كمتر از حد استاندارد ھمراه ميشود.
سوءتغذيه در ايران و دنيا و علل آن
دكتر خاتمي عمدهترين انواع سوءتغذيه در ايران را كمبود ريزمغذيھا )آھن ،يد ،منيزيوم ،ويتامينھاي
آ ،اي ،ب شش ،سي و دي ،روي و (...و امالح دانست.
كارشناسان سازمان جھاني بھداشت در آخرين نشست خود در ماه گذشته در ژنو برآورد كردند كه حدود
 ۴٠درصد كودكان مدرسهرو در كشورھاي درحال توسعه آھن كم دارند.
ضمنا برآورد جھاني نشان ميدھد كه ساالنه  ١٣ميليون كودك در دنيا با وزن كم متولد ميشوند كه
حدود  ٢٫۵ميليون آنھا به دليل عدم دريافت كافي آھن از سوي مادر در دوران بارداري دچار اين
مشكل شدهاند.
بيش از يك سوم كودكان پيش از سن مدرسه جھان دچار كمبود ويتامين آ ھستند و حدود دو ميليارد نفر
از جمعيت دنيا از كمبود يد رنج ميبرند.
براساس برآورد سازمان جھاني بھداشت كمبود ويتامين آ ،روي ،آھن و يد مھمترين نگراني اوليه
بھداشتي جھان است.
يكي از نشانگرھاي كليدي سوءتغذيه مزمن ،كوتاهقدي است كه كودك در مقايسه با استانداردھاي رشد
سازمان جھاني بھداشت كوتاهتر از گروه سني خود است.
آمار مربوط به سال  ٢٠١٠نشان ميدھد كه  ۴٣ميليون كودك زير پنج سال چاقي بيش از حد دارند كه
خود نوعي سوءتغذيه محسوب ميشود و باعث افزايش بيماريھاي قلبي–عروقي  ،ديابت و برخي
ديگر بيماريھا ميشود.
سازمان جھاني بھداشت عدم دسترسي به مواد غذايي به خصوص با توجه به افزايش كنوني قيمتھا در
دنيا را عامل اصلي و مشترك سوءتغذيه در سراسر جھان ميداند كه عمدتا گريبان كشورھاي با درآمد
كم يا متوسط را گرفته است.
شيرندادن كودك از سوي مادر در مدت زمان مناسب ،ارائه غذاي نامناسب به كودك و نرسيدن مواد
مغذي كافي به كودك از جمله عوامل اصلي ديگر سوءتغذيه كودكان به شمار ميآيند.
انواع عفونتھا مانند اسھال مكرر ،ذاتالريه ،سرخك و ماالريا نيز سوءتغذيه را تشديد كردهاند.
دكتر خاتمي ،رييس انجمن پزشكان كودك ايران فقر را عامل تشديد سوء تغذيه دانسته و در باره
عفونتھاي رايج در ايران نيز گفته كه در گذشته اسھال ،شايعترين بيماري كودكان بوده اما در حال
حاضر عفونتھاي تنفسي بيشتر از ھمه شايع ھستند كه منشا آنھا باكتريھا و ويروسھا ھستند
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ھزاران دانش آموز زلزله زده ريگانی دچار بيمارھای انگلی و پوستی شدند
ھزاران دانش آموز زلزله زده ريگانی در انتظار بازسازي مدارس ھستند و استفاده از آب موتور پمپ
ھای کشاورزي موجب بروز بيمارھای انگلی و پوستی ميشود

روزنامه مردمساالری :درحالي ھزاران دانش آموز زلزله زده ريگاني در انتظار بازسازي مدارس
ھستند که استفاده از آب موتور پمپ ھاي کشاورزي در برخي از اين مدارس موجب بروز بيمارھاي
انگلي و پوستي مي شود.
به گزارش مھر ،شھرستانھاي ريگان و فھرج يکي از محروم ترين شھرستانھاي استان کرمان محسوب
مي شوند که نياز به توجه ويژه براي رفع محروميت و ايجاد زير ساختھا در بخشھاي مختلف دارند.
اما زمين لرزه  5/6ريشتري ريگان در برخي از اين مناطق اوج محروميت را بار ديگر نشان داد يکي
از اين بخشھا مدارس شھرستان ريگان است که بدليل غير استاندارد بودن و خشت و گلي بودن اين
مدارس آن ھم در شھرستان زلزله خيز ريگان مدتھاست ،آسمان سقف مدارس قريب پنج ھزار دانش
آموز اين شھرستان شده است.
بخش قابل توجھي از مدارس ريگان بخصوص در مناطق عشاير نشين چادري و يا خشت و گلي است
و نياز به توجه جدي مسئوالن دارد.
اين درحالي است در پي بروز زمين لرزه ھاي متوالي در اين منطقه دانش آموزان از حضور در برخي
از اين مدارس بدليل غيرمقاوم بودن خودداري مي کنند و ترجيح مي دھند در فضاي باز تحصيل کنند و
نبايد اين نکته را نيز از نظر دور داشت که اکثر اين مدارس نيز حصار کشي ندارند.
فرماندار ريگان در اين خصوص در جلسه شوراي آموزش و پرورش اين شھرستان گفت :بازسازي و
مقاوم سازي مدارس ريگان ضروري است و در ھمين راستا بخصوص پس از زمين لرزه ريگان به
نظر مي رسد اقدامات مناسبي درحال شکل گرفتن است .وي از احداث  20مدرسه مقاوم بجاي مدارس
غير مقاوم در آينده نزديک خبر داد و ابراز اميدواري کرد با آغاز اين حرکت بزودي مدارس مستحکم
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در ريگان جايگزين مدارس خشت و گلي و سنگي شود .محمد برزنگ افزود :ھم اکنون در ريگان بيش
از  46مدرسه غيرمقاوم وجود دارد که پنج ھزار دانشآموز در آنھا در حال تحصيل ھستند که مي تواند
در صورت بروز زمين لرزه جان دانش آموزان را با خطر مواجه کند.
اين مسئول خاطرنشان کرد :براي ساخت مدارس مقاوم در اين شھرستان ھزار ميليارد تومان اعتبار در
نظر گرفته شده است که اميدواريم ھر چه زودتر احداث شوند.
مدير مرکز بھداشت ريگان نيز در اين جلسه با اشاره به وضعيت بھداشتي مدارس ريگان خواستار
تامين آب آشاميدني سالم و سرويسھاي بھداشتي در آنھا شد.
محمد جاللي گفت :برخي مدارس ريگان آب آشاميدني سالم وجود ندارد و آب مورد نياز از طريق چاه
و ھمچنين پمپ ھاي آب کشاورزي منطقه تامين مي شود که ھمين مسئله موجب بروز بيماريھايي در
دانشآموزان مي شود.
وي ادامه داد :تنھا طي سال گذشته  650مورد بيماري انگلي و پوستي در بين دانش آموزان مشاھده شد
که با اقدام سريع شبکه بھداشت اين بيماريھا کنترل شد.
اين مسئول بھداشتي استفاده از آبھاي آلوده را موجب بروز بيماري ھاي روده اي در دانش آموزان
دانست و گفت :اين امر سالمت و بھداشت مدارس را با خطر مواجه مي کند.
جاللي افزود :يکي از مھمترين نيازھاي دانش آموزان ريگاني وجود مربي بھداشت و نظارت بر
بھداشت آنھا است که بايد در اين خصوص اقدام الزم انجام شود .اين وضعيت در مدارس شھرستان
فھرج نيز وجود دارد به طوري که فرماندار فھرج در اين خصوص به مھر اظھار داشت :بسياري از
مدارس ريگان بخصوص در بخش عشايري خشت و گلي ھستند و وضعيت مناسبي ندارند .حسين زين
الصالحين افزود :اختصاص اعتبار الزم براي مقاوم سازي و نوسازي اين مدارس ضروري است .وي
تصريح کرد :پس از زمين لرزه در اکثر اين مدارس چادر توزيع شد و دانش آموزان در چادر تحصيل
مي کردند.
فرماندار فھرج ابراز اميدواري کرد که در کوتاه ترين زمان ممکن کار بازسازي و مقاوم سازي
مدارس فھرج آغاز شود.
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شورای عالی ساماندھی کودکان خيابانی
فرھاد اقطار :بايد" :شورای عالی ساماندھی کودکان خيابانی" تشکيل شود.
شھرزادنيوز :طبق آمارھای سازمان بھزيستی 50 ،درصد کودکان خيابانی کشور در تھران به سر می
برند و  70در صد آنان خانواده دارند ،اما از آنجا كه خانوادهھای اغلب اين كودكان توانمند نيستند و با
چالش ھای اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی مواجه ھستند ،پس از تحويل كودكان خيابانی به والدين شان
توسط بھزيستی ،اين كودكان مجددا به خيابانھا بازمی گردند.
فرھاد اقطار ،مديركل مداخله و بازتوانی سازمان بھزيستی كشور ،با بيان مطلب فوق ،افزود که برای
ساماندھی کودکان خيابانی ،که در فصل گرما تعدادشان افزايش می يابد ،بايد "شورای عالی ساماندھی
کودکان خيابانی" تشکيل شود.
وی ضمن انتقاد از عدم دخالت وزارت بھداشت در اين مورد ،تصريح کرد که برخی از اين كودكان و
نوجوانان معتاد و تعدادی نيز به دليل ابتال به بيماریھای "ھپاتيت" و "ايدز" نيازمند مداخله درمانی
ھستند.
اين مقام بھزيستی ھمچنين گفت که طی سال گذشته حدود  6500کودک خيابانی ساماندھی شده اند که
 30درصد آنان را فرزندان اتباع خارجی تشکيل می دادند.

برای کودکان کار
ياد کودکان کار،
انسان ھايی با دست ھای کوچک و دل ھای بزرگ،
آفتاب سوختگان غريبه با بيمه و مزد قانونی کودکانی که استنشاق عطر شالله ی گيسوانشان در
چھارراهھای پر ازدحام،
اتفاق سادهای است؛
برای عابران بیتبسم
آنانی که پشت نيمکتھای بیجان نمینويسند
عکس دلھای کوچکشان در شيشهھای بخار گرفته ،محو می شود پيش از آنی که در
خطوط سپيد کاغذ ببينند "بابا نان داد"
ھمانانی که رفتگر محله،
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غمشان را میشناخت
می دانست،
دلتنگیھايشان ناتمام است؛
مثل مھربانیشان و تکه نان کپک زدهاش را
با آنھا قسمت کرد
يادشان گرامی باد!
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اسباب بازی ھای ساخت چين
اسباب بازی ھای ساخت چين ،ازمواد بازيافتی تھيه ميشوند و آلوده به آرسنيک ،سرب ومايعات
بازيافت شده از فاضالب ھاست
سکوتي به پھناي قاچاق عروسکھای آلوده
مرگ رنگين درآغوش کودکان ايرانی
روزنامه سياست روز :اگر فرصت داشته باشيد وبه سراغ بازاراسباب بازی ھا درتھران برويد مي
بينيد که باالی  90درصد آنھا اسباب بازی ھای چينی وارداتی است.محصوالتی که نه تنھا به صورت
قاچاق وارد کشور شده بلکه ھيچ استاندارد و نظارتی بر روی آنھااعمال نمي شود.
نگاھی به بازار اسباب بازی
زمانی گفته می شد که مايعاتی که در اسباب بازی ھا ساخت چين استفاده مي شود از فاضالب است
وحاال ھم گفته می شود که اين اسباب بازی ھا از مواد بازيافتی تھيه می شوند و آلوده به آرسنيک و
سرب و چيزھای ديگراست.
درحال حاضربازار اسباب بازی دنيا دست چينی ھا است و براساس اظھار نظرات رسمی بيش از 95
درصد اسباب بازی ھايی که در ايران به فروش می رسد از چين وارد می شود و حدود سه درصد از
کشور ھای ديگر مانند آلمان ،ايتاليا و ژاپن می آيد و تنھا دو تا سه درصد اسباب بازی ھايی که در
دست کودکان ايرانی است در داخل کشور توليد می شود.
درحاليكه آمريکايی ھا اعالم کرده اند که تماس دست کودکان با آنھا منجر به صدماتی به کبد ،شش ھا و
سيستم ھورمونی آنھا می شود ،جاي تاسف داردكه بيش از  95درصد اسباب بازی ھايی که نزديک به
 17ميليون و  600ھزار کودک زير  15سال ايرانی از آن استفاده می کنند ساخت چين است.
توجيھاتي از نوع مسئوالنه جالب اينجاست كه دبير شوراي نظارت براسباب بازي کانون پرورش
فکري کودکان و نوجوان کشورمي گويد :به دليل قيمت مناسب و تنوع توليدات چيني  95درصد اسباب
بازي ھاي وارداتي به ايران ازاين کشور است .محمد حسين فرجودرادامه اضافه مي كند :ھر چند از
کشورھاي آلمان ،ايتاليا وتايلندنيز اسباب بازي وارد ايران مي شود اما به دليل قيمت بسيار باال نسبت
پاييني از سرجمع واردات اين کاال به کشور را به خود اختصاص مي دھند.
ھمچنين يک مقام مسئول در سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتی استان در تھران دراين خصوص مي
گويد :بيش از  95درصد اسباب بازيھاي بازار ،آلوده ھستند.به ھرحال استقبال از اين برندھاي چيني
آنقدر زياد است كه حتي بعضي از توليد كننده ھاي داخلي ،اسباب بازي ھاي شان را به اسم اسباب
بازي چيني مي فروشند .در حالی که تقريبا تمامی کارشناسان بر وجود آلودگی در مورد برخی از
اسباب بازی ھای وارداتی تاکيد می کنند نظارت دقيقی در اين مورد وجود ندارد و نھاد ھای مسئول در
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اين زمينه يا سکوت کرده اند يا در مقابل اجناس قاچاقی که ھرچند آمار دقيقی از آنھا در دست نيست اما
در مورد اسباب بازيھا زياد است سلب مسئوليت می کنند.
آيا نظارتی بر بھداشتی بودن اسباب بازی ھای وارداتی موجود در بازار وجود دارد يا نه؟
می توان گفت موضوع اسباب بازی ھای آلوده عالوه بر وزارت بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی
مربوط به وزارت بازرگانی و سازمان گمرک نيز ھست .يک مقام آگاه در اين زمينه به
خبرنگارسياست روزمی گويد  :در مورد برخی مواد به کار رفته در اسباب بازی ھای موجود در
بازار موادی که در ساخت ماشين ھای عقب کش به دليل استفاده از تکنولوژی "دايکاست" )ريخته
گری تحت قشار( مقداری سرب خشک در اين نوع اسباب بازی وجود دارد و از آنجايی که فلز سرب
پرتوزا است الزم است تا ميزان پرتوھای آن مورد بررسی قرار گيرد.
جاي خالي نظارت
به ھر حال ماجرای اسباب بازی ھا و تاثيرات آنھا چه از نظر فرھنگی و چه از نظر ايمنی ماجرايی
است که نگرانی ھای زيادی ايجاد کرده است .اين نگرانی نيز وجود دارد که ماجرای اسباب بازی ھا و
به ويژه آلودگی آنھا مثل بسياری از ماجراھايی از اين دست از جمله آلودگی برنج ،آب  ،آبميوه ،گوشت
و  ...به فراموشی سپرده شود.
معاون اداره كل نظارت بر اجراي استاندارد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ،در ھمين
خصوص مي گويد :اسباب بازي ھاي وارداتي چه استاندارد و چه غيراستاندارد عمدتا ساخت چين
ھستند و در ميان اسباب بازيھاي وارداتي غيراستاندارد مي توان به مواردي مانند يويوي
غيراستاندارد ،انواع حيوانات و عروسك ھا ،ھواپيما ،ماشين اسباب بازي ،تفنگ ،اسكوتر برقي و
غيربرقي ،پوليشي و سپر شمشي اشاره كرد.
محمدمھدي جعفري با بيان اين كه واردات اسباب بازي عمدتا از بنادر جنوبي مانند ھرمزگان ،بوشھر و
خوزستان انجام مي شود ،افزود :پيش از اين مشكل اصلي توليدكنندگان چيني اسباب بازي اين بود كه
آنھا با مشخصات استاندارد ايران آشنا نبودند ،اما ھم اكنون اين مشخصات روي سايت موسسه و
تحقيقات صنعتي ايران قرار گرفته است و واردكنندگان و تجار ايراني مي توانند مطابق با اين
استانداردھا اقدام به واردات اسباب بازي كنند.
وي توضيح مي دھد :اسباب بازي از دو جنبه مشخصات فيزيكي و مكانيكي و وجود فلزات و عناصر
سنگين در آن مانند سرب ،جيوه ،ارسنيك و كروم بررسي مي شود و اقالمي ھم به ويژه در ميان اسبا
ب بازي ھاي وارداتي بوده اند كه داراي عناصر سرب و كروم بيش از حدمجاز و مشكل زا براي
كودكان بوده اند كه به تبع اين اقالم مرجوع شده اند.
معاون اداره كل نظارت بر اجراي استاندارد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در ادامه اعالم
کرد  :از انواع اسباب بازي مي توان به سوار شدني ،اسباب بازي ھايي كه داراي مايع ھستند،
الكتريكي )باتري دار( ،پوليشي مانند خرس ھاي عروسكي ،پرتابي مانند تفنگ و دارت ،باد شونده مانند
بادكنك ،شناور در آب و خمير بازي اشاره كرد .حتي تخم مرغ شانسي ھم كه درون اسباب بازي وجود
دارد ،مشمول استاندارد اجباري است.
به گفته وي برخي از اسباب بازي ھا براي يك رده سني مفيد و براي رده ديگر مضر است .به عنوان
مثال پازل براي گروه ھاي سني باالتر آموزنده و مفيد بوده ،در حالي كه براي گروه سني پايين مانند
زير  3سال خطرناك بوده و مي تواند به عنوان عامل خفگي محسوب شود.
سم ھای مھلک در دستان کودکان
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يک مشاور تربيتی و مربی کودک در اين مورد می گويد :تا آنجا که امکان دارد والدين اسباب بازی
خيلی ارزان نخرند،به ويژه اگر قرار است بچه اين اسباب بازی ھا را به دھان ببرد .دست کم وجود
نشان استاندارد را چک کنند يا در نھايت وسايل چينی نخرند .ضمن اينکه بعضی اسباب بازی ھايی که
از سرب و مواد شيميايی تھيه می شوند که بوی تند و زننده ای دارند ،اين وسايل بازی ،مشکوک به
وجود مواد سمی است .رويا – س که مادر يک کودک سه ساله است می گويد :قيمت اسباب بازی ھای
خارجی بسيار باال است که مثال قيمت يک تکه ساده آن از  30ھزار تومان تا  50ھزار تومان است با
توجه به نياز کودکم بايد اسباب بازی ھای مناسب سن او را تھيه کنم ولی نمی دانم اسباب بازی ھای
ارزانتر آيا آلوده ھستند يا نه ؟ اينکه مطمئن نباشی که کودکت با چه وسايل خطرناکی بازی كرد ترا
ھميشه با ترس و نگرانی ھمراه می کند .
سکوت و نبود نظارت منجر به مرگ چند کودک می شود ؟
نمی دانم شايد بتوان در مورد ديگر اجناس قاچاق وارد شده به کشور صبر کرد يا حتی زمانی برای
جمع آوری يا جلوگيری از ورود آن تعيين کرد اما برای اسباب بازی ھايی که ھر لحظه در آغوش و
دھان کودکمان
می چرخد ھيچ زمانی وجود ندارد .شايد اگر مسئولين که در اين مورد سکوت کرده اند و ھر کدام توپ
را به زمين ديگری می اندازند به اين فکر کنند که شايد فرزند يا نوه شان ھم اکنون در خانه مشغول
بازی با ھمين وسايل آلوده ھستند و ھر لحظه مرگ آنھا را تھديد می کند ممکن است کمی تجديد نظر
کنند

پناھجويان بی پناه در ھند
ھند از جمله کشورھايی است که کنوانسيون پناھندگی را امضا نکرده است  ،پناھندگان ھيچگونه
امکانات حمايتی را ازطرف دولت ھندوستان ندارند ،ھيچ سازمانی مسئوليت پشتيبانی از پناھندگان را
بر عھده ندارد
در طی سال ھای اخير ايرانيان زيادی به دليل مسائل سياسی و عقيدتی به کشورھای اطرف پناھنده شده
اند .ھندوستان از جمله کشورھايی است که ميزبان پناھندگان بسياری از سوی ايران است که تاکنون با
مشکالت بسياری مواجه بوده اند.
بسياری از پناھندگان ايرانی ساکن ھندوستان با مسائلی نظير نداشتن اجازه کار ،فقر ،مسائل بھداشتی و
پزشکی ،تھديدات امنيتی و نفوذ و سلطه دستگاه امنيتی ايران مواجه ھستند که رسيدگی به وضعيت آنان
و انتقال به کشور ثالث را ضروری کرده است .جعفر زنگه پناھنده ايرانی که سال ھا پيش به دليل
مسائل سياسی و عقيدتی مجبور به ترک ايران شده بود ،نزديک به ھفت سال است که ھمراه با خانواده
خود در شرايط بسيار دشواری ساکن ھندوستان بوده است .اين پناھنده مسيحی در گفتگو با نماينده
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کانون حقوق بشر ال ياسين می گويد بيش از  72روز است که به ھمراه ھمسر خود »نسرين« مقابل
کميساريای عالی پناھندگان سازمان ملل در دھلی نو اقدام به تحصن نموده اند .به گفته وی اين تحصن
دراعتراض به وضعيت بسيار دشواری است که شرايط زندگی برای آنان را طاقت فرسا کرده است.
نقض حقوق اوليه پناھندگان ايرانی در ھندوستان
او می گويد در دوران پس از انقالب از جمله فعاالنی بوده است که به نقد شرايط می پرداخته و در آن
زمان به دليل نوشتن مقاله انتقادی ،شرکت در تظاھرات گروه ھای طرفدار سلطنت دو مرتبه بازداشت
شده و به مدت  6ماه در زندان بسر برده است و به خاطر شرايط نامساعدی که در ايران داشتند به
ھندوستان پناه آوردند .از طرف ديگر تغيير آيين و گرويدن به آيين مسيحيت از جمله عواملی بوده است
که آنان را با تھديدات و آزار و اذيت نيروھای نفوذی حکومت در ھندوستان مواجه ساخته است .وی در
ارتباط با وضعيت خود و ساير پناھندگان اين طور شرح می دھد "پذيرفتن شدن ما در کميساريای عالی
پناھندگان سازمان ملل به مدت چھار سال و نيم به طول انجاميد و ھم اکنون حدود  3سال است که در
يک وضعيت نامشخص بسر می بريم .ما پناھجويان ايرانی ساکن ھند با مسائل زيادی رھا شده ايم...
حتی ازامکانات اوليه زندگی محروم مانده ايم.
مشکالتی نظير بی کاری و نداشتن مجوز کار ،ناتوانی در تھيه مسکن ،تغذيه نامناسب ،عدم دسترسی
به امکانات پزشکی ،خطر بازگردانده شدن به ايران ،نداشتن امنيت روحی و روانی ،سرنوشت و آينده
نامعلوم شرايط را برای ھمه پناھندگان تلخ و پرمخاطره کرده است.
درصد قابل توجھی دچار بيماری ھای روحی و روانی شده و حتی تا به حال يکی از پناھجويان پس از
ھفت سال انتظار و نااميدی پشت درھای بسته سازمان ملل ،دست به خودکشی زده است.
ما سال ھاست که منتظر پاسخ کميساريالی عالی پناھندگان ھستيم که ما را به کشوری منتقل کند که
حداقل امکانات زندگی که از اوليه ترين ارکان حقوق بشر است ،وجود داشته باشد .ما از زندانی فرار
کرديم و در يک زندان بزرگتر وارد شده ايم .ھيچ کس حاضر نيست به وضعيت پناھجويان ايرانی سر
بزند و ببيند که ما در چه وضعيتی زندگی می کنيم .ما به اميد ساختن يک آينده سالم کشور خود را ترک
کرديم اما نزديک به ھفت سال است که در يک بسيار وضعيت دشوار قرار داريم که حتی آينده آن نيز
مشخص نيست .ای کاش يک نفر از سازمان ھای حقوق بشر از اينجا بازديد می کرد و وضعيت ما
پناھندگان را از نزديک مشاھده می کرد.
در شرايطی قرار گرفتيم که نه بازگشت به ايران وجود دارد و از طرف ديگر فشارھای موجود که با
آوارگی و زندگی فقيرانه ھمراه بوده است ،زندگی ما تبديل به يک مرگ تدريجی شده است .و به اين
پرسش ما پاسخ دھند که در کشوری که اجازه کار نيست و ھيچ حمايت و پشتيبانی مالی برای پناھندگان
وجود ندارد ،چطور می توان زندگی کرد؟"
نفوذ نيروی ھای امنيتی حکومت ايران در ھندوستان و تھديد پناھندگان
"ما از ايران فرار کرديم اما ھمچنان زير چتر نيروھای امنيتی قرار داريم که ما را به طرق مختلف
زير نظر قرار می دھند.
حتی دولت ھند ھم با رژيم ايران است و به دليل روابط و توافقات سياسی که با ايران دارد ،از
پناھندگان حمايت نمی کند.
ھند از جمله کشورھايی است که کنوانسيون پناھندگی را امضا نکرده است و پناھندگان ھيچگونه
حمايتی را از طرف دولت ھندوستان نداشته و ھيچ سازمانی مسئوليت پشتيبانی از پناھندگان را بر عھده
ندارد .پليس ھند تنھا با دادن برگه ای به پناھندگان اجازه اقامت موقت داده است و ھمواره پناھجويان با
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خطر بازگردانده شدن به ايران مواجه ھستند " .اين پناھجوی ايرانی در ارتباط با استراتژی سيستم
اطالعاتی و جاسوس پروری حکومت ايران می گويد" ،نيروی ھای نفوذی رژيم ھيچ گاه به طور علنی
ھويت خود را آشکار نمی کنند و ھمواره از طرق غيرمستقيم عمل می کنند .اگر يادمان باشد خمينی در
آن زمان گفت که ما بايد  20ميليون سرباز اطالعاتی داشته باشيم و رژيم ايران از بسياری افراد
فرصت طلب به عنوان ابزاری برای اھداف اطالعاتی خود استفاده می کند .شايد بتوان گفت که ھيچ
رژيمی مانند ايران نيست که اين چنين از بعد امنيتی – اطالعاتی در زندگی مردم رخنه کرده باشد .من
به عنوان يک فرد مسيحی که تا به حال در کليسا فعاليت داشته ام تا به حال بار چندين بار عکس ھای
ما را با موبايل گرفته اند و با من تماس ھای
تھديد آميزی گرفته شده مبنی براينکه سی دی ھای ما به سفارت ايران رسيده و با اين وجود آيا ھنوز
قصد داريم به فعاليت خود در کليسا ادامه دھيم...
من نمی دانم به مشکالت و نارسائی ھا و مسائل داخلی و معيشتی فکر کنم يا به مسائلی که از بيرون
برايمان ايجاد می کنند.
سوال من اين است که به عنوان يک شھروند ،در کدام نقطه از جھان می توانم آرامش داشته باشم .در
ايران که نداشتم ،زندگی در ھند برايمان يک مرگ تدريجی بتديل شده است و شرايط روز به روز وخيم
تر می شود .اگر ما در کشور خودمان امکان زندگی داشتيم آيا حاضر می شديم اين ھمه مشکالت و
مصائب را قبول کنيم؟"
***
مسئله جدی نقض حقوق بشر در ايران و سرنوشت تاسف باری که حکومت ايران برای مردم خود رقم
زده ،ايرانيان بسياری را وادار به ترک وطن خود کرده است .اين در حالی است که طيف زيادی از
پناھجويان پس از خروج از ايران با مسائل جديدی روبه رو شده اند که آنان را با مسئله نقض حقوق
خود در زوايای ديگری مواجه ساخته است.
واقعيت اين است که دگر انديشان ،اقليت ھای مذھبی و افرادی که به آيين ھای ديگر گرويده اند ھيچگاه
در ايران امنيت جانی و روانی نداشته و ھمواره تحت فشارھا و خطرات جدی از سوی حکومت قرار
گرفته اند .اما نکته تامل برانگيز زمانی است که پناھندگان عقيدتی در کشور ميزبان خود نيز ھمچنان با
تھديدات امنيتی از سوی رژيم مواجه باشند .اين موضوع کميساريای عالی امور پناھندگان سازمان ملل
را در برابر اين سوال جدی قرار می دھد که چه قانونی می تواند امنيت جانی و روانی پناھندگان را
تضمين کند؟
آيا کشوری مانند ھندوستان که ھيچ تعھدی به پناھندگان ندارد و نفوذ قدرتمند دستگاه امنيتی ايران در
اين کشور به وضوح ديده می شود ،می تواند گزينه مناسبی برای نگه داری از پناھندگان سياسی و
عقيدتی به شمار آيد؟
سازمان ھای حقوق بشر و حمايت از پناھندگان چه تدبيری برای پناھجويان ايرانی دارند که ھم اکنون
به شکل ديگری با مسئله نقض حقوق بشر مواجه ھستند؟
گزارش از نونا صالحی
عضو کميته گزارشگران کانون حقوق بشر ال ياسين
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سه تن از اعدام شدگان برادربودند
سه تن از اعدام شدگان برادربودند و در مالعام در سه راه حميديه در غرب اھواز به دار آويخته شدند
به گزارش سايت العربيه .نت )سايت شبکه تلويزيونی العربيه( دستگاه قضايی ايران اعالم کرده است ٩
نفر را به اتھام قتل ماموران نيروی انتظامی و ارتکاب عمل منافی با عفت عمومی اعدام کرده است.
سايت خبری اھواز نيوز روز شنبه  ١٧ارديبھشت ماه نام  ٨تن از اين افراد را منتشرکرده و تاکيد کرده
است سه تن از اعدام شدگان برادر بودند و در مالعام در سه راه حميديه در غرب اھواز به دار آويخته
شدند.نام اين سه برادرعلی حيدری ) ٢۵ساله (  ،جاسم حيدری )  ٢٣ساله ( و ناصرحيدری ) ٢١ساله(
اعالم شده است.
بر اساس اين گزارش  ۶شھروند عرب ديگر نيز در زندان کارون اھواز به دار آويخته شدند که نام
ھای آنھا اميرمعاوی  ،علی نعامی  ،امير بدوی  ،احمد ناصری )  ٢٢ساله ( وھاشم حميدی )  ١۶ساله (
است .
مناطق عرب نشين در اھواز و شھرھای اطراف در نيمه آوريل گذشته شاھد اعتراضات مردمی
گسترده ای بود که توسط نيروھای امنيتی سرکوب شد.
محمود اميری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ايران از جامعه جھانی و سازمان ملل خواھان انجام
تحقيقات در مورد اعدام ھا و درگيری ھای اخير اھواز شد .آژانس ايران خبر  19ارديبھشت

يكپنجم درآمد كودكان كار به خود كودك و خانوادهاش تعلق ميگيرد
برای پيشگيری بايدعالوه برتقسيم عادالنه ثروت در جامعه بايد آموزهھای مھارت زندگی را در كشور
برای تمام خانوادهھا ...
دبير انجمن روانپزشكان ايران گفت :يكپنجم درآمدي كه كودكان كار به دست ميآورند به خود كودك و
خانوادهاش تعلق ميگيرد و بقيه درجيب افرادي كه آنھا را به كار ميگمارند ميرود.
پرويز مظاھري در گفتوگو با فارس ،با بيان اينكه متأسفانه كودكآزاري در كشور وجود دارد ،اظھار
داشت :مواردي وجود دارد كه آسيب به كودك توسط پدر و مادر خود كودك وارد ميشود و اين رفتارھا
به دليل افزايش تحريكپذيري والدين ،عصبانيت بيش از حد ،اختالل افسردگي ،اضطراب و وجود
اختالل شخصيت ايجاد ميشود.
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وي افزود :عوامل اجتماعي مانند فقر اقتصادي و فرھنگي ،بيكاري و تحميل ھزينهھاي زياد زندگي فرد
نيز ميتواند موجب كودكآزاري شود.
مظاھري تصريح كرد :يكسري كودكآزاري ھم در افراد بيبضاعت وجود دارد كه پدر و مادر اجازه
تحصيل به فرزند نميدھند و كودك خود را براي كار در اختيار افراد سودجو ميگذارند و اين
كارفرماھا از وجود كودكان در كارگاهھاي شرايط سخت استفاده ميكنند.
وي اضافه كرد :نكته مھم اين است كه يكپنجم درآمدي كه اين بچهھا به دست ميآورند به خود كودك و
خانوادهاش تعلق ميگيرد و بقيه در جيب افرادي كه آنھا را به كار ميگمارند ميرود.
دبير انجمن روانپزشكان ايران خاطر نشان كرد :براي پيشگيري از كودكآزاري عالوه بر تقسيم
عادالنه ثروت در جامعه بايد آموزهھاي مھارت زندگي را در كشور براي تمام خانوادهھا و در سطح
مطبوعات و صدا و سيما منتشر كنيم 19 .ارديبھشت

فروش نوزاد به  600ھزار تومان
ھزينه زندگيام را به سختي تامين ميكردم .و پس از زايمان در يكي از بيمارستانھا ،قادربه پرداخت
ھزينه بيمارستان نبودم
جام جم آنالين :زن معتادي كه براي تامين ھزينه اعتياد ،نوزادش را  600ھزار تومان به يك زوج
نابارور فروخته بود ،در يكي از محلهھاي شھرستان تربت جام دستگير شد.
ھفته گذشته مرد طالفروشي با مركز فوريتھاي پليسي  110شھرستان تربتجام تماس گرفت و از
زني به اتھام فروش طالي بدلي شكايت كرد.
با حضور ماموران در طالفروشي و تحقيق از شاكي مشخص شد زن جواني  2النگوي طال به او
فروخته كه پس از آب كردن طالھا ،متوجه بدلي بودن آنھا شده است.
ماموران در بازبيني فيلم دوربين مداربسته طالفروشي تصوير زن متھم را به دست آوردند و جستجوھا
براي دستگيري او آغاز شد 2.روز پيش ماموران انتظامي ھنگام گشتزني در يكي از محلهھاي جنوبي
شھر ،زني را در حال تكديگري ديدند كه شباھت بسياري به متھم تحت تعقيب پليس داشت.
بنابراين با ھماھنگي قضايي زن جوان دستگير و به مركز پليس منتقل شد.
زن جوان در بازجوييھاي مقدماتي ادعا كرد به اشتباه دستگير شده و شاكي را نميشناسد.
در پي اظھارات متناقض زن متھم ،وي در مواجھه حضوري با مرد طالفروش ،به فروش النگوھاي
طال به مرد شاكي اعتراف كرد.اعتراف به فروش نوزاد :زن متھم به پليس گفت :ھمسرم معتاد بود و
مرا نيز معتاد كرد .ھر دو براي تامين ھزينه زندگيمان دزدي و گدايي ميكرديم تا اين كه وقتي باردار
شدم ،شوھر معتادم مرا ترك كرد.
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متھم افزود :ھزينه زندگيام را به سختي تامين ميكردم .چند ماه پيش نيز پس از زايمان در يكي از
بيمارستانھا ،قادر به پرداخت ھزينه بيمارستان نبودم .زن جوان ادامه داد :در بيمارستان با زني آشنا
شدم و او زماني كه متوجه اعتيادم شد ،گفت حاضر است ھزينه بيمارستان را بپردازد و فرزندم را كه
قادر به نگھداري از او نبودم خريداري كند.پس از اين درخواست ،او زن و مردي را به مالقاتم آورد و
در گفتوگو با آنھا متوجه شدم ،پس از چند سال زندگي مشترك صاحب فرزندي نميشوند.
زن متھم افزود :به خاطر زندگي نابساماني كه داشتم ،تصميم گرفتم فرزندم را به آنھا بدھم تا شايد او
آينده بھتري كنار مادر و پدر جديدش داشته باشد.
وي ادامه داد :پس از توافق با آن زوج نابارور ،آنھا ھزينه درمانيام را پرداخت كردند و  600ھزار
تومان نيز به من دادند و فرزندم را تحويل گرفتند ،اما والدين جديد فرزندم از من خواستند ھرگز به
ديدن آنھا نروم.
زن جوان اضافه كرد :پس از چند روز دچار عذاب وجدان شدم و تصميم گرفتم پول آن خانواده را
برگردانم و بچهام را تحويل بگيرم ولي آنھا را پيدا نكردم.
وي يادآور شد :بعد از چند ماه سرگرداني در خيابانھاي شھر ،با زني آشنا شدم كه در خريد و فروش
طالھاي بدلي فعاليت ميكرد او مرا به دام انداخت و براي گذران زندگيام مجبور بودم طالھاي بدلي
بفروشم.
بنا بر اين گزارش ،متھم با قرار قانوني روانه زندان شد .تحقيقات براي يافتن زوجي كه نوزاد او را
خريده بودند ،ادامه دارد.

مرگ انسانيت در ايران اسالم زده
منبع حکومتی  :پدری سنگدل که معتاد به شيشه است کودک سه ساله خود را با بنزين به آتش کشيد!.
در اين حادثه که در کرج روی داد کودک با سوختگي بيش از  85درصد سوختگی به بيمارستان کرج
منتقل شد که حالش به شدت وخيم اشت و پزشکان اميدی به زنده ماندن وی ندارند.
اين فرد  33ساله که به مواد مخدر از نوع شيشه اعتياد دارد ،بعد از سوزاندن فرزندش ،بالفاصله خود
را با بنزين به آتش کشيد که درصد سوختگي او بيش از  50درصد اعالم شده و در شرايط بدی قرار
دارد.
به گزارش سايت حکومتی آخرين  ،شنيده ھا حاکی از آن است که اختالفات خانوادگي اين فرد معتاد با
ھمسرش علت اصلي سوزاندن اين کودک سه ساله بوده است .
به دنبال اين فاجعه دلخراش دستگاه قضايی وارد عمل شد و پرونده اي در اين خصوص در دادسراي
عمومي و انقالب کرج تشکيل شده است .
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گفتنی است در ماھھای اخير اقداماتی اين چنينی از سوی والدين معتاد به کرات گزارش شده که يکی از
موارد آن سوزاندن بدن يک دختر 4ساله با سيگار بود بطوری که سراسر بدن اين کودک سوزانده شده
بود .پارس ديلی نيوز  22ارديبھشت
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عدم پرداخت حقوق مربيان پيش دبستانی
مربيان پيش دبستانی ھر ماه بايد به سراغ مدير رفته و طلب حقوق کنند که بعضا تاريخ مشخصی
ندارد
ارزياب مربيان پيش دبستانی بندرعباس گفت :طبق بررسی که در ارزيابی مربيان صورت گرفت90 ،
درصد مربيان پيش دبستانی در ھرمزگان که نشاط آوران جامعه کودکان ھستند خود دچار افسردگی
شده اند .فاطمه صغری مسعودی بيان داشت:
اين مربيان که بايد دارای روحيه قوی و با نشاط برای تربيت کودکان باشند به دليل مشکالتی از قبيل
عدم امنيت شغلی ،نداشتن قراردادی مشخص ،حقوقی معين ،بيمه و از ھمه مھمتر بی توجھی مسئوالن
دچار افسردگی شده اند.
وی گفت :مربيان پيش دبستانی ھر ماه بايد به سراغ مدير رفته و طلب حقوق کنند که بعضا تاريخ
مشخصی ندارد در حاليکه ھمکاران آنھا در مدارس با سربلندی فيش حقوقی خود را دريافت می کنند.
مسعودی مربيان پيش دبستانی را يکی از موثرترين افراد در شکل گيری شخصيت کودکان دانست و
تصريح کرد :بنا و اساس شخصيت انسان در دوران نونھالی شکل می گيرد و اگر کودک در اين دوران
دارای شخصيتی افسرده و ضعيف شود تا پايان زندگی به لحاظ تربيتی دچار مشکل خواھد شد.
وی تمام تبعيضات انجام شده و در حال انجام را ضربه ای مھلک بر پايه نظام آموزش و پرورش
عنوان و تاکيد کرد :اگر مقطع پيش دبستانی را نمی خواھيد ،تکليف را مشخص کنيد تا نه کودکان دچار
مشکل شده و نه مربيان بيشتر از اين سرخورده شوند
منبع :خبرگزاری مھر
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شکنجه شدن پسر  4ساله تھراني
او بعد از چند ساعت دست و پنجه نرم کردن با مرگ به ھوش آمد.
منبع حکومتی:درپي شکنجه شدن پسر  4ساله تھراني ،والدين جوان او به عنوان عامالن کودکآزاري
از سوي پليس دستگير شدند و تحقيقات از آنھا ادامه دارد.
به گزارش جام جم؛ ساعت  21:50شامگاه يکشنبه اين ھفته يک خودروي سواري مقابل بيمارستان
کودکان مفيد توقف کرد و زني جوان در حالي که پسر کوچولويي را بغل کرده بود ،سراسيمه از
خودرو پياده و وارد بيمارستان شد.
زن با ترس و وحشت درخواست ميکرد فرزندش نيما را نجات دھند »:باور کنيد من فقط او را کتک
زدم ،قصد آسيب رساندن به او را نداشتم«.
در حالي که زن ضجه ميزد ،مردي جوان ھراسان به سمتش آمد تا او را آرام کند ،اما زن وي را به
کناري ھُل داد و دوان دوان به سمت در ورودي اورژانس رفت.
درپي اين درخواست ،پرستاران به کمک او شتافتند و کودک را که بيھوش بود و به سختي نفس
ميکشيد ،به بخش کودکان انتقال دادند .زن جوان و مردي که ھمراھش ايستاده بود ،بيقراري ميکردند
و ھر دو با التماس از پزشکان ميخواستند فرزندشان را نجات دھند.
آثار شکنجه بر بدن کودک
پزشکان در بررسي وضعيت کودک با مشاھده آثار کبودي زير چشمانش و سوختگي در بدن نحيف وي
متوجه شدند او بارھا شکنجه شده است.
پزشک معالج کودک با اطالع از اين موضوع ،ماموران حراست بيمارستان را خبر کرد و خواست با
پليس تماس بگيرند و از خروج والدين پسر  4ساله از بيمارستان جلوگيري کنند.
دقايقي بعد ماموران کالنتري قلھک تھران عازم بيمارستان شدند و با ھماھنگي قضايي والدين جوان
نيماکوچولو را بازداشت و به کالنتري منتقل کردند.
تالش براي نجات جان نيماي  4ساله ادامه يافت تا اينکه او بعد از چند ساعت دست و پنجه نرم کردن
با مرگ به ھوش آمد.
روز بعد با به ھوش آمدن نيما ،پرستاران ھنگام بررسي وضعيت جسماني او مشاھده کردند ناخن يکي
از انگشتان نيما با انبر کشيده شده ،آلت تناسلياش سوخته و بخشي از پوست سرش نيز کنده شده است.
شواھد نشان ميداد اين کودک مدتھاست شکنجه ميشده است.
با مشخص شدن اين موضوع ،روند رسيدگي به پرونده وارد مرحله جديدي شد و والدين پسر آسيبديده
به طور جداگانه در کالنتري قلھک تھران بازجويي شدند.
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اعتراف مادر به کتک زدن کودک  :مادر نيما به پليس گفت 15 :سال پيش ازدواج کردم و در اين مدت
با شوھرم ھيچ اختالفي نداشتيم .يک ھفته پيش وقتي با دو فرزندم به خانه پدريمان در شھر تبريز
رفتيم ،پسر  2سالهمان نزد آنھا ماند و نيما را با خود به تھران آورديم.
زن متھم افزود :نيما در نبود برادرش مدام بيقراري ميکرد .از اين وضع خسته شده بودم عصر حادثه
وقتي به خانه بازگشتم ،ديدم نيما و پسر ھمسايهمان خانه را به ھم ريختهاند و شيطنت ميکنند .عصباني
شده و پسر ھمسايه را از خانه بيرون کردم .نيما را ھم به اتاق برده و کتکش زدم .التماس و گريهھاي
کودکانهاش در من اثر نميکرد.
متھم افزود :ابتدا چند سيلي به سر و صورتش زدم .بعد با سيخ چند ضربه به او زدم که بدحال شد و
زمين افتاد .چند بار صدايش زدم ولي جواب نداد .ترسيده بودم .در تماس با شوھرم ،ماجرا را برايش
گفته و خواستم ھرچه زودتر به خانه بيايد.متھم ادامه داد :شوھرم به محض ورود به خانه و ديدن نيما
وحشت کرد .باور نميکرد آنقدر او را زدهام که بيھوش شده است.
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وي اضافه کرد 2 :نفري پسرمان را به بيمارستان رسانديم .باور کنيد فقط ھمين يک بار نيما را کتک
زدم .پدر ،ھمسرش را بيگناه و خود را مقصر دانست
درپي اظھارات زن متھم ،شوھرش در بازجويي ادعاھاي ھمسرش را نپذيرفت و گفت:شکنجه پسرم
نيما ،کار من بود.ھمسرم بيگناه است .نيما در خانه خيلي شيطنت ميکرد و ھربار که من و مادرش را
اذيت ميکرد و به حرفھايمان گوش نميداد ،او را بشدت کتک زده و موھايش را ميکندم.
بنابر اين گزارش ،درپي اظھارات متناقض اين زن و شوھر جوان ،براي آنھا قرار قانوني صادر شد.
گزارش خبرنگار ما حاکي است ،وضعيت عمومي نيما ،پسر  4ساله رضايتبخش اعالم شده است .او
اکنون در بخش جراحي کودکان بيمارستان مفيد تھران بستري است.
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پيام محمد صديق کبودوند
دستگاه ھای امنيتی و قضايی با فرادستی و در آزادی کامل اقدام به دستگيری و بازداشت و شکنجه و
محاکمه و صدور احکام سنگين و اجرای اعدام فعاالن و کوشندگان حقوق مردم کرد در ايران می کنند
کردوند :پايگاه اطالع رسانی خانواده کبودوند
محمدصديق کبودوند در آستانه سالگرد اعدام پنج زندانی از جمله چھارزندانی کرد در زندان اوين،
پيامی ارسال داشت که در پی می آيد:
محمدصديق کبودوند» :به دليل فقدان حمايت ھای داخلی و جھانی از مردم تحت آپارتايد کردستان،
دستگاه ھای امنيتی و قضايی با فرادستی و در آزادی کامل اقدام به دستگيری و بازداشت و شکنجه و
محاکمه و صدور احکام سنگين و اجرای اعدام فعاالن و کوشندگان حقوق مردم کرد در ايران می کنند.
ظاھراً ديوار کوتاه کردھا ،باعث شده که حتی برای ايجاد رعب و وحشت در کشور ،از مردم بی پناه
کرد ھزينه شود .چنانچه سال گذشته در آستانه سالگرد قيام جنبش سبز پنج زندانی از جمله چھارکرد که
ھريک حدود چھار از عمر خود را در حبس سپری کرده بودند ،قربانی شدند و اين اقدام انجام شد تا به
اصطالح زھره چشم از جنبش سبز که کردھا در آن مشارکت چندانی نداشتند گرفته شود ،شيرين علم
ھولی ،فرزاد کمانگر ،فرھاد وکيلی و علی حيدری از جمله اين قربانيانند.
من به نام سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ،اعدام نامبردگان را از آن جھت که ھيچ گونه سند و يا
دليل قانع کننده ای برای توجيه اين درجه از خشونت غيرانسانی ارائه نشد ،توجيه ناپذير دانسته و اساسا ً
اعدام زندانيان سياسی را غيرقابل پذيرش می دانم .من بر اين باورم تا زمانی که مردم کرد و نيز مردم
ايران برای الغای مجازات اعدام بويژه زندانيان سياسی دست به اقداماتی اساسی و گسترده نزنند اين
روند نفرت آور ادامه خواھد يافت .از اين رو از مردم ايران و مردم کردستان درخواست می نمايم،
حداقل يکصدم از اوقات فراغت خود را از راه ھای مدنی صرف تالش برای لغو سلب حيات انسان ھا
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توسط دولت ھا و توقف مجازات اعدام زندانيان سياسی بنمايند .بياييم برای الغای مجازات اعدام در
ايران کوشش بيشتری بکنيم«.
تھران :زندان اوين  18ارديبھشت  7 /1390مه 2011
معلمان در بند آزاد شوند
بيانيه
متاسفانه طی چندسال اخير تعدادی از معلمان به اتھام ھای سياسی دستگير ،محکوم به حبس و يا اعدام
شده اند ،معلمی چون فرزاد کمانگر به اتھام ارتباط با يک گروه کردی حتی بدون ارائه ھرگونه سند
قابل پذيرش برای وجدان عمومی به دار آويخته شده ،و يا معلم ديگری چون عبدالرضا قنبری به صرف
ارتباط تلفنی يک فرد ناشناس با وی ،که ادعا شده فرد تماس گيرنده عضو يک گروه مخالف دولت
بوده ،بازداشت و محاکمه و به مرگ محکوم شده است .ھم چنين معلمان ديگری از جمله رسول بداقی
به اتھام عضويت در انجمن مدافع معلمان و يا محمدداوری و ارژنگ داودی به صرف داشتن عقيده ای
خاص محکوم به حبس ھای سنگين شده اند.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ،سلب آزادی  ،حبس و محکوميت معلمان و مربيان جامعه مدنی
از جمله نامبردگان را صرفا ً بدليل روشنگری و يا داشتن عقيده خاص ،اقدامی غيرقانونی و غيرقابل
توجيه می داند و براين باور است که ھيچگونه دليل و يا توجيھی برای اقناع افکار و وجدان عمومی
نمی توان يافت .اين سازمان خواھان آزادی اين دسته از معلمان از بند و احترام به نقش و جايگاه آنان
در روشنگری جامعه و نيز تامين حقوق آنھاست.
تھران :اول خرداد  21 /1390مه 2011
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
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کودک آزاری :ھانيه  8ساله
ازناحيه ساعد مورد اصابت جسم سخت قرارگرفته است.
از ناحيه باسن با آبجوش سوزانده شده کف پای اين دختر با سيگار و قاشق داغ سوخته است .عالمت
سوختگی ميان دو کتف اين دختر نشان دھنده قرار گرفتن جسم داغ روی کتف اوست ،جای ضربهھای
شديد در کمر و پشت دخترک و نيز آثار سوختگی در پاھای ھانيه مشھود است.
ھر دو دست اين دختر توسط جسمی سخت شکسته شده و شکستگی در حد جابجا شدن استخوانھای
دست او است.
پزشک ھانيه :اين دختر از لحاظ روحی بسيار آسيبديده
ھانيه دختر ھشت سالهای که توسط ناپدری معتادش مورد شکنجه قرار گرفته بود از ناحيه ساعد مورد
اصابت جسم سخت قرار گرفته است .از ناحيه باسن با آبجوش سوزانده شده و کف پای اين دختر با
سيگار و قاشق داغ سوخته است.
عالمت سوختگی ميان دو کتف اين دختر که نشاندھنده جسم داغ روی کتف اوست جای ضربهھای
شديد در کمر و پشت دخترک و نيز آثار سوختگی در پاھای ھانيه مشھود است.
ھر دو دست اين دختر توسط جسمی سخت شکسته شده و شکستگی بهگونهای است که استخوانھای
دست او جابهجا شده است.
به گفته پزشک وی ،اين دختر از لحاظ روحی بسيار آسيبديده بهگونهای که بايد مدتھا تحت
رواندرمانی قرار گيرد.
پزشکان با بررسی آثار جراحات در پيکر اين دختر دريافتند ھانيه حداقل دو ھفته مورد آزار و اذيت
ناپدریاش قرار گرفته است.
خالء قانونی عليه کودک آزاری :کودکان قربانی در آرزوی امنيت
روزنامه جھان صنعت:طی دو ماه گذشته معضل کودکآزاری در کشور به قدری پررنگ شد که با
ديدن روزنامهھا دل ھر خوانندهای به درد آمد .البته "دل مسووالن ھم به درد آمد" اما جای سوال است
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که چرا با اين وجود ھيچ اقدامی جھت سامانبخشی به کودکان آزار ديده و ريشهيابی در اين بحث انجام
نشد.
ھانيه اولين کودکی نبود که با شکنجه ناپدری در رسانهھای داخلی و خارجی مشھور شد ،پس ازھانيه
نوبت به پيمان ،نيما ،باربد و . . .بود که آمار به اين اسامی ھم ختم نشده و کشته شدن پسر چھار ماھه
توسط مادرش ھم به اين فھرست اضافه شد.
آمارھا چه میگويند
يکی از غمانگيزترين شکنجهھا آزار کودکی  35روزه بود که در بيمارستانی در گيالن درگذشت .در
دست و پای اين نوزاد پسر که پيمان نام داشت آثار سوختگی ديده میشد و دچار ضربه مغزی شده بود.
اين نوزاد والدينی  17و  19ساله داشت .در بين موارد کودکآزاری که در ايران به ثبت رسيده ،اين
مورد ،خردسالترين کودکی است که مورد اعمال خشونتبار والدينش قرار گرفته است.
آمار رسمی اين کودکآزاریھا کمتر اعالم میشود اما در آخرين آماری که در اين زمينه منتشر شده
آمده است که  66درصد کودکآزاریھا از سوی مردان اعمال میشود و دختران بيش از پسران در
معرض کودکآزاری قرار میگيرند .ھمچنين  25درصد کودکآزاریھا در خانوادهھای طالق اتفاق
میافتد .اين در حالی است که آمارھا نشان میدھد  50درصد والدين ايرانی معتقدند تنبيه برای کودک
الزم است و  40درصد والدين نيز به تنبيه بدنی گرايش دارند.
بررسیھا در خصوص روابط ميان خانواده و فرزندان نشان میدھد در مقابل يک مورد کودکآزاری
که فاش میشود ،حداقل  20مورد ديگر پنھان میماند .تحقيقات نشان میدھد بيش از  90درصد
کودکآزاریھا در محيط خانه اتفاق میافتد و اين درحالی است که پدران با  48/5درصد ،باالترين و
پس از آن مادران با  23/8درصد در رديف بعدی عوامل کودکآزاری جسمانی در خانوادهھای کودک
آزار قرار دارند.
ھمچنين بنا به آمار انجمن حمايت از حقوق کودکان 3/6 ،درصد از کودکآزاریھا در سال  84توسط
مديران و معلمان بوده است.
مادران کارمند کودکآزاران پنھان
از سوی ديگر متاسفانه برخی از مادران پيش از اينکه به فکر رسيدگی به مشکالت و نيازھای تربيتی
کودک باشند به فکر پر کردن جيب خود برای رفاه بيشتر ھستند .برخی مادران پيش از اينکه خود را
مادر بدانند ،خود را کارگر سرمايهداران میدانند .کودکی که در روز فقط چند ساعت در کنار مادری
خسته و بیحوصله ،که وظايف گوناگون خانهاش عقبافتاده است به سر میبرد ،بسيار مورد غفلت،
بیتوجھی ،کمبود عاطفی ،انحرافات اخالقی ،قرار گرفته و گاه مورد آزار مادر بیحوصله و پرمشغله
قرار میگيرد که اغلب چنين کودکانی ،غالب ساعتھای عمر خود را زير نظر مربيان مھدکودکی که
مشخص نيست تا چه اندازه احساسات و نيازھای کودک را درک میکنند ،میگذرانند و کمتر طعم
محبتھای مادرانه را احساس میکنند.از طرفی اعتياد والدين از مھمترين داليل کودکآزاری است
بهطوری که به دليل خصوصياتی که اعتياد دراين والدين ايجاد میکند ،مانند پرخاشگری،
بیمسووليتی ،کاھش عاطفه و ...سبب میشود تا کودکان مورد آزار ،بيشتر مورد سوءاستفاده قرار
گيرند .وجود معتادانی که پدر خانواده ھستند ،منجر شده تا اغلب آنھا به دليل مصرف موادمخدر ،تعادل
روانی خود را از دست داده و زن و فرزندان خود را مورد آزار واذيت و انواع خشونتھای خانوادگی
قرار دھند.بيشتر پروندهھای کودکآزاری در ايران در مورد کودکانی تشکيل شده که والدين معتاد
داشتهاند .اعتياد به ويژه در خانوادهھای فقير ،توانايیھای تربيتی والدين را ساقط کرده و آنھا را در
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شرايطی قرار میدھد که ھمواره به خود زحمت فکر در عمق اعمال خويش را نمیدھند و آسانترين و
سريعترين راه را برای سرکوب فرزند در پيش میگيرند .آنھا به دليل نياز مالی مرتکب سوءاستفاده از
کودک در اموری؛ چون فحشا ،تکدیگری ،نقل و انتقال موادمخدر میشوند .در حداقل موارد نيز
کودک را مجبور به کارھای سخت میکنند .در اينجا جا دارد به شرح حال چند کودکی که تحت شکنجه
قرار گرفته و ھمچنان در آتش خشم والدين خود میسوزند ،بپردازيم:
ھانيه  2ھفته مورد آزار و اذيت ناپدریاش قرار گرفت
ھانيه دختر ھشت سالهای که توسط ناپدری معتادش مورد شکنجه قرار گرفته بود از ناحيه ساعد مورد
اصابت جسم سخت قرار گرفته است.
از ناحيه باسن با آبجوش سوزانده شده و کف پای اين دختر با سيگار و قاشق داغ سوخته است.
عالمت سوختگی ميان دو کتف اين دختر که نشاندھنده جسم داغ روی کتف اوست جای ضربهھای
شديد در کمر و پشت دخترک و نيز آثار سوختگی در پاھای ھانيه مشھود است.
ھر دو دست اين دختر توسط جسمی سخت شکسته شده و شکستگی بهگونهای است که استخوانھای
دست او جابهجا شده است.
به گفته پزشک وی ،اين دختر از لحاظ روحی بسيار آسيبديده بهگونهای که بايد مدتھا تحت
رواندرمانی قرار گيرد.
پزشکان با بررسی آثار جراحات در پيکر اين دختر دريافتند ھانيه حداقل دو ھفته مورد آزار و اذيت
ناپدریاش قرار گرفته است.
در موردی ديگر زمانی که خودرو سواری مقابل بيمارستان کودکان مفيد توقف کرد و زنی جوان
درحالی که پسر کوچولويی را بغل کرده بود ،سراسيمه از خودرو پياده و وارد بيمارستان شد شروع
ماجرای يک کودکآزاری ديگر بود.
پرستاران نيما را در حالی که بيھوش بود و به سختی نفس میکشيد به بخش کودکان انتقال دادند.
پزشکان در بررسی وضعيت کودک با مشاھده آثار کبودی زير چشمانش و سوختگی در بدن نحيف وی
متوجه شدند او بارھا شکنجه شده است.
تالش برای نجات جان نيمای چھار ساله ادامه يافت تا اينکه او بعد از چند ساعت دست و پنجه نرم
کردن با مرگ به ھوش آمد.
روز بعد با به ھوش آمدن نيما ،پرستاران ھنگام بررسی وضعيت جسمانی او مشاھده کردند ناخن يکی
از انگشتان نيما با انبر کشيده شده ،آلت تناسلیاش سوخته و بخشی از پوست سرش نيز کنده شده است.
شواھد نشان میداد اين کودک مدتھاست شکنجه میشده است .اما نکته عجيب اينکه نيما پس از 10
روز به خانوادهاش بازگردانده شد.مصطفی اقليما ،رييس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ايران با اعالم
خبر تحويل نيما به پدرش عنوان کرد :بر اساس قانون پدر ھر زمان که بخواھد میتواند با مراجعه به
دستگاه قضايی ،زمينه بازگرداندن فرزندش را فراھم کند.وی ادامه داد :اگر چه روال قانونی تحويل
نيما به پدرش طی شده است اما بايد ديد که قاضی مسوول رسيدگی به پرونده چگونه اين موضوع را
پيگيری کرده که پدر را واجد صالحيت نگھداری از نيما شناخته است.اقليما تاکيد کرد :بعيد است که
قاضی پرونده از پزشکیقانونی درباره سالمت روانی والدين نيما استعالم کرده باشد.
باربد در آتش سوخت  :اما با گذشت يک ھفته از انتشار خبر دومين کودکآزاری شديد ،اينبار ،مادری
ديگر در حالی بر بالين پيکر سوخته پسرک سه سالهاش شيون میکند که به اذعان پرستاران ،احتمال
زنده ماندن اين کودک با  70درصد سوختگی ،بسيار اندک است.
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باربد را پدرش آتش زده است .خودش میگويد به خاطر تھديد و وادار کردن ھمسرش به ادامه زندگی
مشترک اما قطعا نقش محرک اعتياد آور شيشه در اين ماجرا بسيار پررنگتر است .به ھر حال برای
والدين خاطی ،ھميشه بھانهای وجود دارد.
در حال حاضر وضعيت جسمی باربد بسيار بد است ،بهگونهای که به دليل سوختگی تمام بخشھای
پوست کودک ،امکان اتصال سرم به بدنش وجود ندارد و با توجه به سوختگی لبھای کودک ،مايعات
و دارو از طريق مجاری بينی به بدن او تزريق میشود.
زن روانی ،نوزادش را سر بريد!
اما اين حوادث ھمچنان ادامه دارد و در موردی ديگر زنی که به اتھام کشتن پسر چھار ماھهاش از
سوی پليس جنايی شھرستان شھريار بازداشت شده است برای تشخيص سالمت روانی به پزشکیقانونی
منتقل شد متھم با ھمکاری شوھرش جسد را درون صندوقعقب خودرو گذاشته بود تا آن را در
زادگاھش در کرمانشاه دفن کند.
اين اتفاقات در حالی رخ میدھد که به عبارتی دست والدين برای آزار کودکان توسط قانون باز گذاشته
شده است زيرا مجازات سقف کودکآزاری در ايران تنھا شش ماه حبس است.
عضو ھياتمديره انجمن حمايت از حقوق کودکانبا اشاره به اينکه آيين دادرسی ويژهای برای رسيدگی
به جرايم عليه کودکان وجود ندارد ،اضافه کرد :اين در حالی است که برای رسيدگی به جرايم کودکان
و نوجوانان قانون مشخصی پيشبينی شده است.
مشاور حقوقی انجمن حمايت از حقوق کودکان در اينباره افزود :رسيدگی به پروندهھای کودکآزاری
در دادسرای اطفال تنھا براساس يک بخشنامه انجام میشود و دادسراھای عمومی نيز اختيار رسيدگی
به اين پروندهھا را دارند .نادی مدعی شد :بازپرس در دادسراھای عمومی تخصص الزم را برای
رسيدگی به جرايم عليه کودکان ندارد .وی ھمچنين از محدوديت اختيارات بازپرس دادسرای اطفال
انتقاد و اظھار کرد :محدوديتھايی که برای بازپرس دادسرای اطفال پيشبينی شده است گاھی موجب
میشود که متھمان کودکآزاری در حين رسيدگی به پرونده متواری شوند و از چنگال قانون
بگريزند.عضو ھياتمديره انجمن حمايت از حقوق کودکان با اشاره به اينکه سقف مجازات در نظر
گرفته شده برای کودکآزاری شش ماه حبس است ،خاطرنشان کرد :يکی از مشکالت قانون فعلی
حمايت از کودکان و نوجوانان عدم تناسب جرم و مجازات است.
وی يادآور شد :احکام مجازاتھای سنگينتر از شش ماه حبس که بعضا برای مجرمان پروندهھای
کودکآزاری صادر میشود از طريق ظرفيتھای قانون مجازات اسالمی و پيگيری مواردی ھمچون
ايراد ضرب و جرح عمدی و نقص عضو صادر میشود.
نادی در خاتمه ،با اشاره به اظھارات برخی از نمايندگان مجلس مبنی بر ضرورت تصويب قوانين ويژه
برخورد با کودکآزاری تاکيد کرد :فعاالن حقوق کودکان میخواھند که بر تصويب قوانين بعدی در اين
زمينه تاثيرگذار باشند .از سوی ديگر بسياری از جامعهشناسان و حقوقدانان ،نقض قوانين را مھمترين
عاملی میدانند که باعث افزايش و عدم مھار کودکآزاری در کشور است .خشونت تا حدود زيادی
نھادينه شده است اما در اين ميان کودکان و زنان از آسيبھای اجتماعی بيشتری رنج میبرند که نياز به
حمايتھا و اھرمھای قانونی دارد ،ھمين مساله که در ھنگام آسيب رساندن به يک زن يا کودک بايد
تنھا نيمی از ديه کامل يک انسان پرداخت شود ،عالوه بر آنکه میتواند از لحاظ روحی به اين قشر
صدمه وارد کند و باعث به وجود آمدن نوعی حمايت قانونی ناآگاھانه میشود .برای رفع اين مشکل
نياز به حمايت جدی دستگاهھای قانونی و اجتماعی است که نقضھای قانون را شناخته ،اصالح و
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قوانين جايگزين را وضع کنند .در آخر بايد گفت اين برگ از روزنامه ھم خوانده شده و در نھايت به
خاطرهھا میپيوندد اما چيزی که میماند ادامه روند کودکآزاری در کشور و سرازير شدن اشک
کودکانی است که ھر لحظه از درد به خود میپيچند و ...به اميد روزی که قانونی مصوب شود که
حداقل والدين ترسی در دل داشته و اقدام به کودکآزاری نکنند.

عدم قصاص پدر قاتل
طبق قانون پدر ميتواند با مجوز قانونی بچه اش را ببرد و حتی اگر فرزندش را بکشد قصاص نشود
امابر مينای ھمين قانون سالمت روانی و اجتماعی اين پدر ابتدا بايد توسط پزشکی قانونی تائيد شود
و سپس بچه به اين فرد تحويل داده شود
رئيس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ايران گفت :دومين مورد کودک آزاری که چند روز پيش اعالم
شد پس از آنکه از بيمارستان مفيد به شيرخوارگاه آمنه منتقل شد ديروز پس از دو روز اقامت در اين
مرکز با حکم قاضی تحويل پدرش شد.
دکتر مصطفی اقليما در گفتگو با دادنا با بيان اين مطلب افزود :اين درست است که طبق قانون پدر می
تواند با مجوز قانونی ھر وقت که بخواھد بچه اش را ببرد و حتی اگر فرزندش را بکشد قصاص نشود
اما ھمين قانون نيز اين را در نظر گرفته است که سالمت روانی و اجتماعی اين پدر ابتدا بايد توسط
پزشکی قانونی تائيد شود سپس بچه به اين فرد تحويل داده شود .وی ادامه داد:
ابتدا بايد عواملی که سبب اين کودک آزاری شده اند شناسايی و رفع شوند و تنھا سازمانی که بايد در
اين زمينه کار کند سازمان بھزيستی است.
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رئيس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ايران اضافه کرد :آيا پزشکی قانونی ،سالمت روانی و
صالحيت اخالقی والدين اين کودک را تشخيص داده است که قاضی حکم تحويل بچه را صادر کرده
است؟ آيا برای قاضی اين مدارک آماده بوده است که حکم تحويل بچه را در حالی که حتی درمان
جسمی اين کودک ھنوز تکميل نشده بود ،داده است؟
وی خاطرنشان کرد :در اين ميان ھيچ کمکی به اين کودک نشده است حتی ممکن است موجب اين شود
که اين کودک که با لو دادن والدينش به اذيت و آزارش ،پس از بازگشت به خانه بيشتر از اين به خاطر
دردسری که ايجاد کرده ،تنبيه شود.
اقليما در رابطه با افزايش موارد کودک آزاری در يک ماه اخير افزود :اينھا مواردی ھستند که به
صورت اتفاقی مددکاری توانسته بچه ھا را شناسايی کند وگرنه ده ھا موارد ديگر ھست که ما متوجه
نمی شويم.
وی با انتقاد از اورژانس اجتماعی ادمه داد :تلفن آسيبھای کودکان که داير کرده اند چه دردی را درمان
می کند .وقتی بچه ای تماس می گيرد و می گويد که پدرش کتکش زده و بعد در کمتر از يک ھفته
دوباره تحويل ھمان پدر می شود ،ما مشکل اين کودک را حل نکرده ايم بلکه آن را چند برابر کرده ايم.
رئيس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ايران گفت :اگر سازمان بھزيستی از مادر ھانيه زمانی که آنقدر
بی پول بود که مجبور شد با يک مرد معتاد ازدواج کند حمايت می کرد شايد او نيز مجبور به اين
ازدواج نمی شود و شايد امروز سرنوشت ديگری پيش روی اين کودک بود.
وی خاطرنشان کرد :االن دولت سرپرست چنين کودکانی است و يک پدر برای آنھا محسوب ميشود.
ھزينه اين کودکان ماھی  30ھزار تومان نيست بلکه بيش از  400ھزار تومان در ماه است .چگونه
است دولت برای نگھداری يک دزد در زندان بيشتر از ماھی  600ھزار تومان ھزينه می کند اما نمی
تواند برای اين کودکان ھزينه کند؟
اقليما افزود :اگر اينطور ادامه بدھيم و زودتر راھکاری در نظر گرفته نشود ھر روز آسيبھای
اجتماعی در کشور بيشتر می شود چرا که ما تنھا اين سه مورد که رسانه ای شده اند را می بينيم اما ده
ھا مورد ديگر در جامعه ھستند که ھيچ گاه شناسايی نمی شوند.
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جوانترين زندانيان بند  ٣۵٠زندان اوين
جوانترين زندانيان بند  ٣۵٠زندان اوين ايوب قنبرپوريان٢٠ساله و روح ﷲ ميرزاخانی١٩ساله
اتھام :اخالل در نظم و اقدام عليه امنيت ملی اجتماع و تبانی بر ضد امنيت ملی
خبرگزاری ھرانا  -ايوب قنبرپوريان و روح ﷲ ميرزاخانی جوانترين زندانيان بند  ٣۵٠زندان اوين
محسوب می شوند .قنبرپوريان به تازگی به رجايی شھر منتقل شده است.
به گزارش کلمه ،روح ﷲ ميرزا خانی  ١٩ساله از جوانترين زندانيان حوادث انتخابات در بند ٣۵٠
زندان اوين ،بزرگترين بند زندانيان سياسی کشور ھم اکنون در ميان بيش از  ١٧٠زندانی ديگر اين بند
به سر می برد .روح ﷲ ميرزاخانی  ١٩ ،ساله به اتھام اجتماع و تبانی بر ضد امنيت ملی از آذر ماه
سال گذشته در زندان اوين است  .او ھنوز بالتکليف است و ھيچ دادگاھی برايش برگزار نشده است .
ايوب قنبر پوريان نيز که به تازگی از بند  ٣۵٠اوين منتقل شده ،به اتھام اخالل در نظم و اقدام عليه
امنيت ملی به سه سال و چھار ماه حبس محکوم شده است  .اين جوان  ٢٠ساله در يکی از تظاھرات
ھای مسالمت آميز مردم در اعتراض به نتيجه انتخابات  ١٣٨٨بازداشت و روانه زندان شد .
وی اھل يکی از روستاھای کوه دشت لرستان است که در تھران به عنوان کارگر ساختمان مشغول به
کار بوده است  .ايوب سرپرست خانواده بوده و در تمام ماھھای گذشته ،خانواده اش بدون حضور او با
مشکالت مالی فراوان دست به گريبان بوده اند.
او مدتی در بند دو الف سپاه نگه داری شد و مدتھا در بند  ٣۵٠زندان اوين به ھمراه تعدادی ديگر از
زندانيان سياسی نگھداری می شد و سپس به رجايی شھر انتقال يافت.
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سومين قربانی کودکآزاری در يکماه اخير

 .123اين شماره تلفن در يک ماه گذشته و بنا بر اعالم خبر گزاریھای رسمی در ايران بارھا به صدا
در آمده و خبر دردناک چندين مورد کودک آزاری حاد در ارديبھشت ماه امسال ،از اين طريق به
بيرون از محيط خانه راه يافته و در فضای رسانه ای کشور و حتی در ميان رسانه ھای فارسی زبان
خارج از ايران انعکاس يافته است.
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شماره تلفن مرکز فوريت ھای اجتماعی که زير مجموعه سازمان بھزيستی ايران است و اين روزھا به
دليل جايجايی مکرر مديران و ادغام وزارت خانه ھا روزھای خوشی را پشت سر نمی گذارد فقط در
يک ماه ،ناجی  3کودک شده که به طور پياپی مورد آزار حاد آن ھم از سوی خانواده ھای شان قرار
می گرفتند ،ھانيه و نيما و اکنون باربد سه کودکی ھستند که در ارديبھشت ماه امسال تا دم مرگ آزار
ديده اند.
آتش زدن "باربد"
با گذشت تنھا يك ھفته از انتشار خبر دومين كودك آزاري و از ضرب و جرح شديد نيما از سوی پدر و
مادرش ،اين بار ،يک مادر در حالي بر بالين پيكر سوخته پسر 3سالهاش به نام باربد شيون ميكند كه
به گفته پرستاران ،احتمال زنده ماندن اين كودك با  70درصد سوختگي ،بسيار اندك است .باربد را
پدرش آتش زده .خودش ميگويد به خاطر تھديد و وادار كردن ھمسرش به ادامه زندگي مشترك؛ اما
قطعا نقش محرك اعتياد آور »شيشه« در اين ماجرا پررنگتر است.
شيرين صدر نوري  ،مددكار اجتماعی كه دو روز پيش از نگارش اين گزارش به عيادت »باربد« رفته
بود ،در گفتوگويي با خبرگزاری دانشجويان ايران)ايسنا( ،درباره چگونگي وقوع اين حادثه گفت :پدر
»باربد« به علت اعتياد به شيشه مدتھا بود كه نسبت به »مينا« ھمسرش ظنين بوده و اختالفات اين دو
موجب ميشود كه مينا تصميم به جدايي بگيرد .بنابراين خانه اجارهاي مشتركشان را در حالي كه
شوھرش »باربد« را از او جدا ميكند ،ترك كرده و به منزل پدرياش ميرود.
اين مددکار اجتماعی با بيان اينكه پدر باربد ،درمدت درگيري با ھمسرش ،چندين بار با او تماس گرفته
و با تھديد آسيب زدن به باربد ،از مادر درخواست بازگشت كرده بود ،گفت که محمد به دليل مصرف
مواد مخدر شرايط رواني نرمالي نداشته ،بنابراين در زماني كه مادر باربد در منزل پدرياش حضور
نداشته و پدربزرگش نيز از منزل خارج شده بود ،با تھديد مادربزرگ به منزل آنھا وارد ميشود و
باربد را با خود به درون اتاقي برده و بنزيني كه داخل يك شيشه نوشابه با خود آورده بود را بر پيكر
باربد ريخته و وي را به آتش ميكشد ،مادربزرگ نيز زماني در ماجرا مداخله ميكند كه شيون باربد
سه ساله را شنيده و با صحنه دلخراش سوختن او در شعلهھاي آتش مواجه ميشود و از ھمسايه ھا در
خواست کمک می کند و به ترتيب پيکر سوخته باربد به بيمارستان منتقل و می شود و پدر نيز که خود
کمی سوخته بوده از سوی پليس دستگير می شود.
»باربد« در حالي سومين قرباني كودكآزاريھاي اخير به شمار ميرود كه پيش از او و در فاصله
کمتر از يک ماه ھانيه و نيما نيز قربانی کودک آزاری شديد شده بودند.
رشد کودک آزاری در سال جديد
در ھمين حال مصطفی اقليما ،رئيس انجمن مددکاری اجتماعی ايران از افزايش انواع مختلف آسيبھای
اجتماعی نسبت به سال گذشته و دو برابر شدن گزارشھای مربوط به کودک آزاری شديد در کشور
خبر داد و گفت :مھمترين دليل وقوع اين آسيب ،مشکالت اقتصادی و فقر است.
دکتر اقليما به خبرگزاری مھر گفت :در حال حاضر ميزان درآمد با مخارج خانواده ھا يکی نيست
بنابراين با افزايش مشکالت آنھا ميزان آسيبھا نيز ھر روز بيشتر می شود.
رئيس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ايران با تاکيد براينکه آسيبھای اجتماعی قابل تبديل به
يکديگرھستند ،معتقد است :در شرايطی که زندانھای ايران  3برابر ظرفيت فعلی ،زندانی دارند و
ھمچنين آمار طالق نسبت به سال گذشته  6درصد افزايش و ازدواج  2درصد کاھش داشته است،
آسيبھايی مانند کودک آزاری ،در کنار آن زياد می شود.
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به گفته اقليما ،ميزان خط فقر يک ميليون تومان اعالم شده است در حالی که حقوق کارگران امسال
 330ھزار تومان است و از سوی ديگر با توجه به اينکه قيمت اجاره يک آپارتمان کوچک حدود 500
ھزار تومان است بنابراين امکان پرداخت آن با اين حقوق ھا وجود ندارد و ھمين امر درنھايت با بروز
مشکالت اقتصادی باعث ايجاد آسيبھای مختلف در خانواده ھا خواھد شد.
آمارھا فرياد می زنند
يکی از غم انگيز ترين شکنجه ھا آزار کودکی  35روزه بود که چند سال پيش در بيمارستانی در گيالن
در گذشت .در دست و پای اين نوزاد پسر که پيمان نام داشت آثار سوختگی ديده می شد و دچار ضربه
مغزی شده بود .اين نوزاد والدينی  17و  19ساله داشت .در بين موارد کودک آزاری که در ايران به
ثبت رسيده ،اين مورد ،خردسال ترين کودکی است که مورد اعمال خشونت بار والدينش قرار گرفته
است.
آمار رسمی اين کودک آزاری ھا کمتر اعالم می شود ،اما در آخرين آماری که در اين زمينه منتشر
شده آمده است 66 :درصد کودک آزاری ھا از سوی مردان اعمال می شود و دختران بيش از پسران
در معرض کودک آزاری قرار می گيرند .ھمچنين  25درصد کودک آزاری ھا در خانواده ھای طالق
اتفاق می افتد .اين در حالی است که آمارھا نشان می دھد  50درصد والدين ايرانی معتقدند تنبيه برای
کودک الزم است و  40درصد والدين نيز به تنبيه بدنی گرايش دارند.
بررسی ھا درباره روابط ميان خانواده و فرزندان نشان می دھد ،در مقابل يک مورد کودک آزاری که
فاش می شود ،دست کم  20مورد ديگر پنھان می ماند .تحقيقات نشان می دھد بيش از  90درصد
کودک آزاری ھا در محيط خانه اتفاق می افتد و اين در حالی است که پدران با  48/5درصد ،باالترين
و پس از آن مادران با  23/8درصد در رديف بعدی عوامل کودک آزاری جسمانی در خانواده ھای
کودک آزار قرار دارند.
بيشتر پرونده ھای کودک آزاری در ايران درباره کودکانی تشکيل شده که والدين معتاد داشته اند.
اعتياد ،به ويژه در خانوادهھای فقير ،تواناييھای تربيتی والدين را ساقط کرده و آنھا را در شرايطی
قرار می دھد ،که ھمواره به خود زحمت فکر در عمق اعمال خويش را نمی دھند و آسانترين و
سريعترين راه را برای سرکوب فرزند در پيش می گيرند.
مشکل قانونی داريم؟
علی نجفی توانا ،حقوقدان در گفت و گو با روز از فقدان سازوکار مشخص حقوقی برای دفاع از حقوق
کودکان در ايران می گويد.
دکتر نجفی توانا می گويد:با نھايت تأسف بايد گفت که در مقررات داخلی ايران بر خالف برخی قوانين
داخلی و وجود قوانين بازدارنده در سطح جھانی ،ساز و کار مشخص و کارآمدی برای دفاع از حقوق
کودکان نداريم و حمايت الزم از کودکان در مواجھه با دشواریھای احتمالی زندگی نمیشود.
به گفته او :در آخرين قانون حمايتی مصوب سال  ١٣٨٣نيز پدر و مادر مستثنی شدند در حالیکه
درصد قابل توجھی از کودک آزاریھا در کشور ما از سوی پدر و مادر فاقد صالحيت انجام میشود.
بر پايه گزارش مددكاری انجمن حمايت از حقوق كودكان ايران نيز  ،اكثر كودكان مورد آزار در زمينه
حضانت ،بدسرپرستی و بیسرپرستی نياز به مساعدتھای حقوقی دارند.
بايد کاری کرد :گزارش ساالنه واحد مددكاری انجمن حمايت از حقوق كودكان حاكی است ،در يك سال
اخير حدود  200مورد كودكآزاری به مددكاری انجمن ارجاع شده كه ھمه اين موارد نشاندھنده
خشونت ورزی به كودكان است.
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براساس اين گزارش ،حدود  48درصد اين كودكان مورد آزار بدنی 49 ،درصد آزار عاطفی13 ،
درصد آزار جنسی 20 ،درصد بھرهكشی اقتصادی و  12درصد مورد آزار آموزشی قرار گرفتهاند.
ھرچند در برخی موارد نيز دو يا چند مورد كودكآزاری توامان صورت گرفته است.
براساس ھمين گزارش ،با اين كه كودكآزاری بويژه از نوع جسمی و بدنی آن ،از لحاظ قانونی جرم
محسوب میشود ،اما عمال اين مسائل با وجود تاييديه پزشكی قانونی و قابل رويت بودن ،ھمچنان رخ
میدھد.
بر پايه اين گزارش و با استناد به آمارھای ارايه شده كه بيشترين آزارھا در خانه و خانواده اتفاق
میافتد ،بايد برنامهھايی برای حمايت از خانوادهھايی كه در وضعيتھای دشوار و با آسيبھای متعددی
روبهرو ھستند ،اجرا شود .برنامه ھايی برای سرمايهگذاری در بخش خدمات رفاه اجتماعی و آموزش
مھارتھای فرزندپروری .موضوعی که در اوضاع پرتالطم سياسی -اجتماعی ايران بيشتر بيشتر شبيه
يک آرزوست .روز آنالين

کودکان خيابانی ،خيابان را سرپناه خود می دانند
کودکان خيابانی ،خيابان را سرپناه خود می دانند و خانواده را در خيابان جستجو می کنند
شھرزادنيوز :شماری از کودکان خيابانی ،به دليل فقر ،حاشيه نشينی ،جنگ و مھاجرت ،از امکان رشد
طبيعی در محيط خانواده سالم بازمانده و به شھرھای بزرگ روی آورده اند.
محمدرضا کاظم زاده ،مديرکل بھزيستی خراسان شمالی ،که در جلسه ستاد ساماندھی کودکان خيابانی
سخن می گفت ،در باره کودکان خيابانی اظھار داشت که آن ھا افراد زير  18سالی ھستند که به
شھرھای بزرگ رفته و در خيابان کار می کنند و به صورت ھفته ای و يا سالی يک بار با خانواده ھای
خود تماس می گيرند.
وی ضمن بيان اين مطلب که کودکان خيابانی ،خيابان را سرپناه خود می دانند و خانواده را در خيابان
جستجو می کنند و تا وقتی که فقر ھست ،کودکان خيابانی ھم وجود دارند ،افزود که در استان خراسان
شمالی يک مرکز نگھداری از کودکان خيابانی وجود دارد که در سال گذشته  66کودک خيابانی را پناه
داده و در  9ماھه سال جاری ،پذيرای  47کودک خيابانی بوده است.
مديرکل بھزيستی خراسان شمالی ،يادآور شد که تنھا راه رشد و تربيت سالم کودکان ،توانمند سازی
خانواده ھاست.
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کودک آزاری در ايران ،رو به افزايش است

در سالھای اخير کودک آزاری در ايران ،رو به افزايش است

وضعيت باربد سه ساله که ظاھرا پدرش به دليل اعتياد به شيشه او را با بنزين سوزانده ،به حدی وخيم
است که پزشکان اميد چندانی به بھبود او ندارند.
قاضی پرونده موارد اخير کودک آزاری به بيمارستانی که اين کودکان در آن بستری ھستند ،اجازه
مصاحبه و انتشار اطالعات در مورد آنھا را نداده است.
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بر اساس خبرھای منتشر شده ،نيما چھار ساله تنھا بعد از  ١٠روز درمان در بيمارستان مفيد تھران به
پدرش تحويل داده شد.
مصطفی اقليما ،رئيس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ايران با اعالم اين خبر به خبرگزاری ايسنا
گفت" :بر اساس قانون ،پدر ھر زمان بخواھد می تواند با مراجعه به دستگاه قضايی زمينه بازگرداندن
فرزندش را فراھم کند".
اين در حالی است که در صورت اثبات کودک آزاری توسط قاضی پرونده ،کودک تحويل والدين نمی
شود و در اختيار بھزيستی قرار می گيرد.
آقای اقليما گفت که وضعيت جسمی نيما )که دچار سوختگی در نقاط مختلف بدن از جمله آلت تناسلی و
نيز کبودی شديد دو چشم بود( جای ترديد در عدم صالحيت والدين او باقی نمی گذارد.
مشکالت قانونی در مورد پديده کودک آزاری از مسائلی است که کارشناسان بارھا به آن اشاره کرده
اند و از مقامات ايران خواسته اند که خالءھای قانونی را برطرف کنند.
ايران به کنوانسيون حقوق کودک و اصالحيه آن پيوسته ،اما بخش ھايی از مواد اين کنوانسيون را
نپذيرفته و ھمين امر باعث خالءھای قانونی شده است.
با توجه به اينکه آمار نشان می دھند که مردان اکثر موارد کودک آزاری را در ايران مرتکب می
شوند ،معافيت ھای قانونی قصاص در مورد پدر از جمله نقايص قانونی در اين زمينه تلقی شده است.
به اعتقاد صاحبنظران ،مجازات ھای کودک آزاری بازدارنده نيست ،اما مقامات ايرانی اين نظر را رد
می کنند.
موسی قربانی ،نماينده مجلس ايران در گفت و گويی با خبرگزاری مھر گفته بود که در صورتی که
کودک آزاری ھمراه با شکستگی يا ايراد ضرب و جرح باشد ،جرم خاص محسوب می شود و عامل آن
طبق ماده  ۶١۴قانون مجازات اسالمی به تحمل  ٢تا  ۵سال حبس و پرداخت ديه محکوم خواھد شد.
آقای قربانی ھمچنين گفت که قوانين ايران در خصوص حمايت از حقوق کودک "بسيار پيشرفته" است.
بر اساس نظرسنجی ھای انجام شده ۵٠ ،درصد والدين ايرانی معتقدند که تنبيه برای کودک الزم است
و  ۴٠درصد از والدين به تنبيه بدنی گرايش دارند.
اين در حالی است که ماده دوم قانون حمايت از کودکان و نوجوانان مصوب سال  ١٣٨١می گويد" :ھر
نوع اذيت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب صدمه جسمانی ،روانی و اخالقی به آنھا شود و
سالمت جسم و روان آنان را به مخاطره بيندازد" ،ممنوع و از مصاديق کودک آزاری است.
کارشناسان داليل مختلفی را در خصوص بروز اين پديده مطرح می کنند ،يکی از اين موارد مشکالت
اقتصادی است .فشار مالی بر والدين موجب می شود که کودکان نخستين وسيله تخليه خشونت ھای
تحميل شده از سوی جامعه به والدينشان باشد.
اعتياد ھم در بعد اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی از عمده ترين عوامل کودک آزاری در ايران محسوب
می شود .بر اساس آخرين آمار منتشر شده ،بيش از دو ميليون مصرف کننده مواد اعتيادآور در ايران
وجود دارد که از اين تعداد  ۶٠درصد مرد ھستند.
کارشناسان ھمچنين معتقدند که فقر فرھنگی ھم به اندازه فقر اقتصادی در کودک آزاری موثر است.
يکی از اين کارشناسان که نخواست نامش فاش شود به بی بی سی فارسی گفت" :پدر و مادری که نسل
ھا در خانواده خود مورد تنبيه بدنی قرار گرفته اند را نمی توان تنھا با اين جمله که اگر فرزندتان را
تنبيه کنيد ،مرتکب کودک آزاری شده ايد ،از اين کار بازداشت .اين والدين نياز به آموزش دارند و
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بسياری از آنھا بايد پيش از بچه دار شدن توسط مراکز مختلف در مورد نحوه ارتباط با کودک آموزش
ببينند".
در ھمين حال کارشناسان تاکيد دارند که بايد مسئله "تنبيه" کودکان را از موضوع کودک آزاری جدا
دانست .اين کارشناسان معتقدند که تنبيه ،کودک را متوجه می کند که بايد رفتارش را اصالح کند ،اما
متاسفانه پدران و مادران به بھانه تنبيه فرزند او را در معرض ھر گونه آسيب روحی و روانی قرار
می دھند.
براساس آخرين آمارھای منتشر شده در مورد کودک آزاری ۶۶ ،درصد کودک آزاری ھا از سوی
مردان اعمال می شود و دختران بيش از پسران در معرض کودک آزاری قرار دارند .ھمچنين ٢۵
درصد از کودک آزاری ھا در خانواده ھايی روی می دھد که در آنھا طالق اتفاق افتاده است.

اعتياد به مواد مخدر ،طالق ،انحطاط اخالقي
اعتياد به مواد مخدر ،طالق ،انحطاط اخالقي ،اعتياد به مشروبات الكلي ،مشاجرات و درگيريھاي
شديد خانوادگي و ...در خانوادهھای اين قبيل کودکان مشھود بوده است.
نرخ كودک آزاريھاي جنسي در ايران طی سال  86نسبت به سال  3/5 ،85درصد رشد نشان می دھد
که  14/5درصد از  200مورد كودك آزاري گزارشي ،جنسي بوده و  70درصد از كودكان آزار ديده،
دختران بودهاند.
به گزارش شفاف ،بنا بر گزارشی که توسط يک نھاد بينالمللی و وزارت بھداشت تھيه شده نرخ كودک
آزاريھاي جنسي در ايران طی سال  86نسبت به سال  3/5 ،85درصد رشد نشان می دھد .به طوری
که  14/5درصد از  200مورد كودك آزاري گزارشي شده ،كودك آزاريھاي جنسي بوده که  70درصد
از كودكان آزارديده ،دختران بوده اند.
به گزارش شفاف ،حدود  57درصد از آزارگران جنسي كودكان آزار ديده ،پدران آنھا بودهاند .مابقي
آزارگران را ناپدري ،دوست پدر ،دوست برادر ،مربي باشگاه ورزشي و معلم ورزش مدرسه تشكيل
دادهاند که طيف سنی اين كودكان عمدتا شش تا ھجده سال ھستند.
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اعتياد به مواد مخدر ،طالق ،انحطاط اخالقي ،اعتياد به مشروبات الكلي ،مشاجرات و درگيريھاي
شديد خانوادگي و ...در خانوادهھای اين قبيل کودکان مشھود بوده است.
متأسفانه  75درصد كودک آزاريھا توسط خود والدين صورت میگيرد و تنھا 25درصد آن توسط افراد
ديگر جامعه و عوامل خارجی اتفاق میافتد .اين كودک آزاریھا توسط والدين به علت نداشتن آگاھي و
ضعف نگرش والدين بوده و در بيشتر موارد از روی عمد نيست ،ولی متأسفانه نشانه غفلت از كودكان
بوده و خسارت جبران ناپذيری در پی دارد.
تحقيقات نشان داده كه آن دسته از والدين که بيشترين تماس را با كودكان خود داشته و وقت بيشتري را
با آنھا ميگذرانند ،بيشتر اقدام به اذيت و آزار ناخواسته فرزندان خود میكنند.

اثرات مخرب کودک آزاری
استاد دانشگاه عالمه طباطبايی با اشاره به اثرات مخرب کودک آزاری به انتقاد از ضعف قوانين
موجود در اين مورد پرداخته ،اظھار داشت:
»برخی از والدين کودک خود را به دليل کنجکاویھايی که در مورد اندام خود و يا جنس مخالف خود
دارند به شدت تنبيه و تا حد مرگ کودک خود را تنبيه میکنند در حالی که کنجکاوی کودکان در اين
سن امری طبيعی است و نبايد عکس العمل ھای شديد نشان داده شود«.
دکتر فريد براتی در گفتگو با خبرنگار سالمت نيوز اظھار داشت»:متاسفانه کودک آزاری توسط والدين
مسئلهای است که در جامعه ما وجود داشته و بخشی از آن ناشی از نقص قوانين ما است که به اين
قضيه توجه چندانی نمی شود البته کارھايی صورت می گيرد اما به گونهای است که اگر روان شناس و
مددکاری بخواھد از طريق سازمان بھزيستی کشور وارد عمل شود محمل قانونی ندارد و حتی با آنھا
برخورد می شود«.
وی افزود »:کودک آزاری مثل ھر پديده و آسيب اجتماعی ديگری پديدهای چند وجھی است و ناشی از
عوامل زيستی ،روانی ،اجتماعی و معنوی است و میتواند يک سلسله علتی وجود داشته باشد.در
خصوص جنبهھای زيستی ،والدين از نظر مغز و ھورمونی ،کم کاری و يا پرکاری تيروئيد مشکل
دارند و يا از لحاظ زمينه شخصيتی پرخاشگرانه ھستند و يا به صورت ارثی پرخاشگری را از خانواده
خود به ارث بردهاند و زمانی که در شرايط مساعد محيطی قرار میگيرند آن را ابراز میکنند«.
اين روانشناس تصريح کرد:
» البته از عوامل فيزيولوژيکال ھم نمیتوان گذشت به عنوان مثال فرد دچار محروميت فيزيولوژيک
شده و زمانی که نياز وی برآورده نشود دست به خشونت میزند«.
استاد دانشگاه عالمه طباطبايی يادآور شد »:از عالئم روانشناختی والدين کودک آزار میتوان به
استرسھا و عدم کنترل ھيجانھا و فشارھای زندگی و کم تحملی و نوع ناتوانی در نحوه درک شرايط و
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رشد بچه ھا نام برد به عنوان مثال برخی از والدين کودک خود را به دليل کنجکاویھايی که در مورد
اندام خود و يا جنس مخالف خود دارند به شدت تنبيه و تا حد مرگ کودک خود را تنبيه میکنند در حالی
که اگر به شرايط رشد و آموزش الزم به بچه ھا آگاھی داشته باشند بايد بدانند که کنجکاوی کودکان در
اين سن امری طبيعی است و نبايد عکس العمل ھای شديد نشان داده شود«.
وی گفت»:از لحاظ عوامل اجتماعی میتوان به فقر ،مسائل بيکاری والدين ،وجود خشونت در خانواده
و رسانه و نحوه انعکاس مسائل در رسانهھا که گاھی به جای عبرت باعث آموزش و يادگيری والدين
می شود اشاره کرد.در خصوص مباحث معنوی و اخالقی بايد گفت که اين والدين ھنوز خود را به
عنوان کسی که مسئول است نشناخته و به لحاظ ھنجاری و ارزشی خود را درک نکردهاند و نمیدانند
مسئوليت پدر و مادر بودن يعنی چه و با وظايف خود آشنا نيستند.در مجموع ھمه اين عوامل دست به
دست ھم میدھند و پدر و مادر را به سمت مبادرت به خشونت عليه کودک خود که موجودی ناتوان
است سوق می دھند«.
دکتر فريد براتی تاکيد کرد»:بسياری از والدينی که اقدام به کودک آزاری می کنند بيمارروانی نيستند و
در کتب و منابع گفته شده کسانی که نسبت به کودکان اعمال خشونت می کنند بيمار نيستند و تنھا تعداد
کمی از آنھا بنا به داليل روانی دست به کودک آزاری میزنند.در اين ميان وظيفه دستگاهھای متولی و
آموزشی و فرھنگی زياد میشود و صدا و سيما نقش موثری درباره اطالع رسانی و آموزش در اين
خصوص را خواھد داشت اما متاسفانه به محض اينکه گاھی اخباری در خصوص کودک آزاری منتشر
میشود بعد از گذشت چندی از يادھا میرود و کار اساسی در اين خصوص صورت نمیگيرد«.
وی گفت»:کودک آزاری اقسامی دارد و تنھا به کودک آزاری جسمی ختم نمیشود و در بسياری از
موارد کودکان مورد آزار جنسی قرار میگيرند و کودک آزاری جنسی يعنی به قصد تلذذ جنسی از
کودکی که آگاھی ندارد استفاده می شود و کودک وادار به اعمال جنسی میشود و متاسفانه گاھی فيلم
ھايی ھم توسط اين افراد تھيه می شود اما بيشترين مواردی که در خصوص کودک آزاری منتشر
میشود در مورد کودک آزاری جسمی است و به موارد ديگر کودک آزاری پرداخته نمیشود«.
روانشناس و مدرس دانشگاه عالمه طباطبايی در ادامه گفت»:نوع ديگری از کودک آزاری ،کودک
آزاری روانشناختی و عاطفی است که بسيار ھم در جامعه ما رايج است.
ھر عملی که باعث شود احترام به خود و عزت نفس در کودک منکوب شود و کودک تحقير شود و يا
مدام با ديگران مقايسه شود جزء ابيوزھای روانشناختی به حساب میآيد.
و در بسياری از موارد میبينيم که والدين القابی را به کودک میدھند و يا وی را با ديگران مقايسه
میکنند.نوع ديگر آن غفلت والدين از کودکش است که به دليل فقر و بی توجھی به کودک است که يا
نمیتوانند و يا نمیخواھند نيازھای اساسی و جسمی و روانشناختی کودک خود را برآورده کنند«.
وی تاکيد کرد»:در کشورھای ديگر قوانينی وجود دارد که روانشناسان و مددکاران به محض دريافت
گزارش کودک آزاری و يا حتی مشکوک شدن به بدرفتاری والدين سريعا وارد عمل شده و بررسی
میکنند و در صورت صحت موضوع کودک را از والدين جدا کرده و از والدين سلب مسئوليت می
کنند اما در کشور ما متاسفانه کارشناسان ،بھزيستی و اورژانس اجتماعی از طرف قانون حمايت
نمیشوند البته چندين کارگروه در قوه قضاييه در اين خصوص فعال ھستند اما يا قوانين با سرعت انجام
نمیشود و يا با طمانينه عمل می کنند«.
مديرکل سابق امورخانواده بھزيستی افزود »:در حالی که در کشورھای ديگر اگر ھمسايه ای از کودک
آزاری والدينی آگاه باشند و گزارش ندھند محکوم شده و تحت تعقيب قرار می گيرند اما در کشور ما
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مرزھای بين تربيت و تنبيه و آزار کودک روشن نيست و قوانين شفاف نيست و عزم ھمگانی الزم است
تا اين مسائلی که در جامعه رواج دارد و روح جامعه را آزار می دھد حل شود تا ميزان خشونت روز
به روز باالتر نرود و حتی برخی از افراد از شرايط اجتماعی موجود تاثير نگيرند«.
دکتر فريد براتی گفت»:تحقيقات نشان داده است که کودک آزاری عالوه بر پيامدھای کوتاه مدت
مخربی که بر روی کودک به جای می گذارد و کودک دچار احساس ناامنی ،اضطراب ،عدم تمرکز
حواس ،ترس ،افسردگی ،بی توجھی و رفتارھای اختالل ) PTSDاسترس پس از ضربه( می شود،
پيامدھای بلند مدتی را ھم به دنبال خواھد داشت.
به عنوان مثال تحقيقات نشان داده است که اگر فردی در دوران کودکی خود يک يا چند نوع کودک
آزاری را تحمل کرده باشد دچار اختالالت روانی به ويژه اختالل شخصيت می شود و اغلب کسانی که
قاتالن سريالی و يا آزارگران ھستند در دوره کودکی ضربه ھای روانی و کودک آزاری را تحمل کرده
اند«.
وی در ادامه اظھار داشت»:کودکی که توسط والدين خود مورد آزار قرار میگيرد دچار ضربه روانی
میشود که به مانند زلزلهای است که ھمه افراد خانواده وی را از او گرفته است و در واقع يک
تروما)حادثه بزرگ( برای وی است و کودک در جھان خود نمیتواند تحليل کند که علت کار والدينش
چيست و تحقيقات نشان داده خشونت عليه ديگران از پيامدھای بلند مدت کودک آزاری است و در واقع
آنھا خود ھيوال می شوند و کودک آزاری پيامدھای فردی و اجتماعی زيادی را برای کودک به دنبال
خواھد داشت«.

روايتی گذرا از سه کودک آزاری
روايتی گذرا از سه کودک آزاری انجام شده و البته رسانهای شده در يک ماه
سه فاجعه دردناک و تکان دھنده تنھا در يکماه حکايت از اوضاع و احوال بحرانی کودک آزاری در
جامعه است ،پديدهای که سالھا است در کالف در ھم تنيده قوانين کھنه و خاموش؛ خالءھای فرھنگی و
اجتماعی و آثار وضعيت اقتصادی و اجتماعی جامعه در حال حيات و رشد و فزونی است.
کودک آزاریھای اخير زنگ خطر را بلندتر از ھميشه به صدا درآورده است .زنگ خطری که نشان
میدھد باورھای اخالقی و دينی و فرھنگی افراد جامعه در چه سطحی است ،کودک آزاری پديده است
که نشان میدھد مشکالت اقتصادی و ومعيشتی ،اعتياد ،افول ارزشھای دينی و اخالقی و رشد انواع
بزه چه تأثيری را برای آينده جامعه به ھمراه خواھد داشت.
آمارھای نگران کننده از يک جنايت خاموش
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با کمال تأسف بايد گفت که موارد مختلف کودک آزاری در ايران به وفور يافت میشود ،کودک آزاری
شامل ھمه اذيت و آزارھايی است که به صورت جسمی ،روحی ،جنسی و عاطفی به کودکان اعمال
میشود و مواردی نظير سطح سواد خانوادهھا ،محيط اطراف؛ اعتياد و ...در وقوع و ميزان آنھا موثر
است.
بر اساس اعالم دفتر امور آسيب ديدگان بھزيستی ،طی ششماھ ٔه اول سال گذشته  ١۴۴ھزار و ۵۶۵
تماس با خط تلفن کودکآزاری اورژانس اجتماعی صورت گرفته که تمامی اين تماسھا مرتبط با آزار
کودکان بوده است و اين رقم نسبت به يک سال قبل در ھمينمدت چندين برابر افزايش داشته است .در
اين ميان يازده درصد از موارد کودک آزاری طی  ١٠ماھه سال گذشته به بھزيستی ارجاع داده شده
است.
ھمچنين بررسیھا نشان میدھد که حدود  ۵٠٠پرونده کودک آزاری در قوه قضائيه در حال رسيدگی
است ضمن آنکه نتايج تماس با تلفن اورژانس  ١٢٣نشانگر بيش از  ۶ھزار مورد حاد آزار کودکان در
سال است ھرچند وقوع بيش از  ٧٠درصد کودک آزاریھا در خانه موجب مي شود تا شمار زيادی از
موارد امکان انعکاس نداشته باشند و اين مسئله بيش از ھرچيز نشان میدھد اين پديده دردناک در
خاموشی قرار داشته و ابعاد آن پنھان است.
اما بر اساس ھمين آمارھای موجود در کشور ما  ۵۶درصد کودکان آزار ديده دختر و  ۴۴درصد پسر
ھستند که  ۴۴درصد کودکان توسط پدر ١٢ ،درصد توسط مادر و مابقی توسط آشنايان يا ساير افراد
مورد آزار قرار گرفتهاند که در اين بين سھم ناپدریھا بسيار پر رنگ است و نشان از تأثير طالق در
وقوع اين پديده اجتماعی دارد.
به گفته دکتر ابھری ،آسيبشناس و استاد دانشگاه ١٩ ،درصد کودکان آزار ديده فرزندان طالق ھستند و
 ٢۶درصد کودکان قربانی اعتياد پدر و مادر و يا ھر دو شده و آمارھای ارائه شده آزارھای جسمی از
قبيل تنبيھات سخت و يا انواع مختلف صدمات فيزيکی است و در کنار اين اعداد بايد به ضعف
مراقبت ،کم توجھی و ضعف حمايت عاطفی اشاره کرد که در ھيچ يکی از اين ارقام لحاظ نشده است.
اين استاد دانشگاه ھمچنين معتقد است که  ٨۵درصد کودک آزاریھا به دست والدين معتاد انجام شده
است که تحت تأثر مصرف مواد مخدر دست به اين اعمال زدهاند مسئلهای که ارتباط معنادار موضوع
مواد مخدر و وقوع جرائم اجتماعی خشونت بار را نشان میدھد ،خصوصا آنکه بيشتر موارد کودک
آزاریھای تحت تأثير مواد مربوط به مواد مخدرھای جديد و صنعتی بودهاند.
کودک آزاری محلی برای نقد قانون و عملکرد قضات
قانون حمايت از کودکان و نوجوانان در ديماه سال  ٨١و در  ٩ماده به تاييد شورای نگھبان رسيد بر
اساس ماده چھار اين قانون برای مرتکبان آزارو شکنجه روحی و جسمانی اطفال و ناديده گرفتن
بھداشت و سالمت جسمی و روانی آنھا مجازات زندان از  ٣ماه و  ١روز تا  ۶ماه و تا  ١٠ميليون
﷼ جزای نقدی به ھمراه داشته و ماده  ٣آن ھم مجازاتھايی سنگينتر برای مرتکبين به بھرهکشی
اقتصادی و به کارگيری اطفال در شغلھای خالف و ...مقرر کرده است.
با وجود اين قانون اگرچه به نظر میرسد که خالء قانونی در برخورد با کودک آزاری وجود ندارد ولی
تناسب مجازات با جرائم انجام شده توسط فعاالن حقوق کودک و صاحبنظران اجتماعی جھت پيشگيرانه
بودن آثار مجازاتھا محل ايراد و اشکال است ،ضمن آنکه عملکرد برخی از قضات نيز با انتقادھای
زيادی رويرو بوده است.
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در پرونده نيما ،گرچه آثار شکنجه و آزار جسمی کودک به وضوح نمايان بوده است و مادر و پدر نيز
به انجام آنھا اعتراف کرده بودند ،نيما پس از ھفتهای مداوا در بيمارستان با حکم قاضی به پدر سپرده
میشود و به خانه و يا ھمان محل وقوع کودک آزاری باز میگردد تا نگرانیھا از آينده اين کودک
ھمچنان باقی مانده باشد.
آنچه در مورد قوانين نمايان است ضعف آنھا در بازدارندگی و حمايت از قربانيان کودک آزاری است
که در افزايش شمار اين وقايع و وضعيت پروندهھای سال جاری قابل مشاھده است و موجب شده تا
برخی انجمنھا و فعاليت حقوق کودک از کميسيون اجتماعی مجلس خواستار اصالح و تصويب قوانين،
گنجاندن موادی به اليحه حمايت از خانواده و تشديد مجازاتھا شوند.
در اين بين نيره اخوان عضو کميسيون حقوقی و قضايی مجلس گفته است :کارگروھی برای بررسی
کودک آزاری در اليحه حمايت از خانواده تشکيل شده و اين موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و
بخشھايی از اين اليحه برای دفاع از حقوق کودکان اختصاص يافته است و قانون جديد موارد حمايتی
از اطفال و نوع جرمھايی که عليه اطفال انجام میشود مشخص شده است.
به گفته اخوان اين موضوع به دادگستری مربوط است و ما تنھا میتوانيم قانون مربوط به آن را
تصويب کنيم.
کودک آزاری و بزهھای اجتماعی تحت تأثير فشارھای اقتصادی
افزايش خشونت ،جرائم خشن ،نزاع ،افزايش بزھکاریھای اجتماعی و فحشا ،رشد اعتياد و در نھايت
کودک آزاری از جمله پديدهھای اجتماعی ھستند که به اذعان بسياری از کارشناسان اجتماعی متأثر از
مسائل اقتصادی و معيشتی افراد جامعه ھستند و از اين رو است که فعاالن اجتماعی خواھان آن بودهاند
که قبل از ھر تصميم و برنامه اقتصادی ،آثار اجتماعی آن نيز مورد مطالعه قرار بگيرد.
گرانی کاالھای مصرفی ،کاھش قدرت خريد خانوادهھا ،تورم و سختتر شدن شرايط زندگی برای
مردم در سالھای اخير وضعيت آسيبھای اجتماعی را بحرانی کرده است ،آمارھای مربوط ھم بر
نگرانیھا افزوده است و از ديد کارشناسان کودک آزاری نيز در اين بين مستثنی نبوده است.
به گفته اقليما ،استاد دانشگاه و متخصص آسيبھای اجتماعی فقر و بيکاری افزايش پيدا کرده است و
طبعا سير و روند کودک آزاری و ھمسر آزاری افزايش يافته است.
جامعه ،جامعهای پولی شده است.
نبايد از کسی که ھنوز امکانات اوليه زندگيش برآورده نشده است انتظار رفتارھای خوب داشته باشيم.
روز به روز مردم بيشتر دنبال پول رفتند و خانه و خانواده را رھا کردند.
وی تأکيد میکند؛ يکی از علتھا وضعيت درآمدی مردم است .من به شما قول میدھم امسال آسيبھای
اجتماعی ما  ۴٠الی  ۵٠درصد افزايش پيدا خواھد کرد .تمام مواد غذايی ما باالی  ۶٠درصد باال رفته
است .آيا فکر کرديم که علت اين ھمه آسيبھای اجتماعی میتواند ھمين کمبودھای مالی در زندگی
مردم باشد؟
پس محکوم کسی است که قوانين را بر پايه اصول و برنامه نمیگذارند.
اقليما تصريح میکند :اقتصاد بيشتر خودش را نشان میدھد .امنيت روانی ھم بسيار مھم است زيرا
سالمت اجتماعی را میسازد.
وقتی امنيت روانی وجود نداشته باشد انواع کودک آزاریھا به وجود میآيد .پدری که تمام روز را کار
میکند و نمیتواند کنار فرزندانش باشد ،اين مساله مشکالت خانواده را بيشتر میکند.
دولت ناتوان در مديريت بحرانھای اجتماعی
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فقط کافی است نگاھی به وضعيت نھادھای مسئول در حوزه اجتماعی بيندازيد تا با مشاھده وضعيت
مديريت ،اعتبارات و توان و عملکرد آنھا يکی از عوامل افزايش پديدهھايی نظير کودک آزاری نشان
داده شود؛ دستگاهھايی نظير وزارت رفاه ،سازمان بھزيستی ،کميته امداد ،سازمان ملی جوانان و...
سازمان بھزيستی بودجه الزم در اختيار ندارد ،تنھا کمتر از  ٣٠درصد کودکان کار و خيابانی تحت
پوشش بھزيستیاند ،مقرری متوسط افراد تحت پوشش کميته امداد تنھا  ٣٠ھزار تومان در ماه است و
مشخص نيست سرنوشت خانوادهای که پدرش بر اثر کودک آزاری به زندان میافتد به کجا خواھد کشيد
و ھزاران موضوع ديگر که نقش دولت را بيش از پيش پر رنگ میکند.
اينھا تنھا گوشهای از مشکالت نھادھای درگير با موضوعات اجتماعیاند ،ھنوز مشخص نيست با
ادغام وزارت رفاه و کار بر سر سازمان بھزيستی که ھمچنان با سرپرست اداره میشود چه خواھد آمد
و با توجه به افزايش قيمتھا و ھزينهھا مشخص نيست مراکز نگھداری از زنان ويژه ،افراد بیسرپناه،
دختران فراری ،کودکان کار و ...چه وضعيتی را پيدا میکنند.
در وقايع اخير مسئولين امر حتی زحمت يک گفتگو را ھم به خود ندادند ،چه کسی مسئول است؟ چه
کسی پاسخگو است؟
سکوت تنھا رويکرد دولتمردان است گويی آب از آب تکان نخورده و شايد ھم تمام اين فجايع از جمله
رويدادھای معمول اجتماع است که مانند آمار و مرگ و مير و ازدواج عادی میشود
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عوامل بروز پديده فرار از خانه
مھمترين عوامل بروز پديده فرار از خانه  :طالق ،فقر ،بيکاری والدين و خشونتھای خانوادگی
ايسنا :يک استاد دانشگاه معتقد است :طالق ،فقر ،بيکاری والدين و خشونتھای خانوادگی از مھمترين
عللی است که زمينه را برای بروز پديده فرار از خانه فراھم میکند.
مھدی زاير با اشاره به اينکه  ،خانواده گرمترين و مطمئن ترين کانون برای زندگی جوانان و نوجوانان
است و تعامل با والدين نيز از شيرين ترين و دلنشين ترين تعامالت برای نوجوانان است ،توضيح داد:
امروز در بيشتر کشورھای جھان ،فرار از خانه به يک معضل اجتماعی تبديل شده است و در ايران
نيز تحقيقات انجام شده در اين زمينه رشد روزافزون اين آسيب اجتماعی را نشان میدھد.
اين استاد جامعه شناسی با اشاره به اينکه بررسیھای انجام شده نشان میدھد  90درصد از دختران
فراری اعتياد دارند ،افزود :طالق  ،فقر و بيکار ی والدين و خشونت ھای خانوادگی نيز از مھمترين
علت ھايی است که زمينه را برای بروز پديده فرار از خانه فراھم می کند.
وی عنوان کرد :گرفتار شدن در باندھای قاچاق مواد مخدر ،سرقت و فحشا ،بيماریھای مھلک نظير
ايدز ،امکان کشته شدن به داليل مختلف ،از دست دادن آينده و بی ھويتی از پيامدھای فرار دختران از
خانه است.
اين استاد دانشگاه عنوان کرد :محيط نامناسب خانواده ،تناسب نداشتن فرھنگی ،اجتماعی و اقتصادی
والدين و شيوهھای تربيتی متفاوت آنھا و برخوردھای ضد و نقيضی که ممکن است با فرزندان شان
داشته باشند ،نوجوانان را دچار تضاد میکند؛ ممکن است در اين شرايط ،بھترين راه را برای برون
رفت و خالصی از اين محيط ،فرار از خانه ببينند.
زاير تصريح کرد :فرار دختران عمدتا در سنين نوجوانی رخ میدھد چرا که آنھا به دنبال ھويت
خودشان ھستند و از آنجا که راه درست را نمیدانند سردر گم میشوند.
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وی با بيان اينکه ھر اتفاقی که در پيرامون اين نوجوانان رخ بدھد ،فکر میکنند مقصر ،آنھا ھستند،
افزود :اين افراد در چنين شرايطی ممکن است تحمل مشکالت را نداشته و احساس ناامنی کنند و چون
فضای خانه نيز نمیتواند به آنھا آرامش بدھد ،بنابراين خانه را ترک می کنند.
اين جامعه شناس با بيان اينکه يکی از مھمترين علل فرار دختران از خانه ،ناسازگاری با والدين است،
اظھار داشت :طبق بررسیھای انجام شده  58.9درصد ناسازگاری با والدين 16 ،درصد اغفال13 ،
درصد احساس امنيت نکردن در خانواده 15 ،درصد وضعيت اقتصادی  5.12،درصد طالق والدين7 ،
درصد گرايش به مسايل انحرافی 5.12 ،درصد ازدواجھای ناموفق 5.12 ،درصد اعتياد ،و  0.5درصد
مشکالت روانی عامل فرار دختران بوده است.
او با اشاره به اينکه طبق بررسیھای انجام شده تنھا در  14درصد موارد و پس از بازگشت فرزندان،
خانواده ،رفتار مناسبی با دختر فراری داشته است ،افزود :نکته مھم تر اين است که بسياری از اين
افراد برای اولين بار از سوی نزديکان خود مورد تعرض قرار می گيرند.
وی تصريح کرد :طبق آمار ارايه شده  36درصد دخترانی که برای بار دوم از خانه فرار می کنند از
سوی اعضا خانواده مورد سوء استفاده قرار می گيرند؛  33درصد تنبيه 6 ،درصد به گدايی و 13
درصد به خريد و فروش مواد مخدر وارد میشوند.
وی با اشاره به اينکه سن فرار دختران از  16سال به  14سال کاھش يافته است ،عنوان کرد :با وجود
آنکه مسووالن سعی دارند با اين معضل برخورد نمايند ،اما آمار نشان میدھد که پديده ای به نام فرار
دختران رو به افزايش است به طوری که ھر ساله  15تا  20درصد به آمار قبلی اضافه میشود.
مھدی زاير خاطرنشان کرد :برخوردھای جبری ،انتظامی و محدود کردن ،ازجمله شيوه ھای سنتی
برخورد با اين پديده است که تجربه نشان میدھد درصد زيادی از دختران تحت اين شيوه ھا پس از
بازگشت دوباره اقدام به فرار میکنند ،اما شيوهھای جديد ،آموزش مھارتھای زندگی به خانوادهھا و
نوجوانان ،آموزش راهھای تربيت نوجوانان و تربيت فرزند که منجر به ھويت يابی صحيح اين دختران
میشود ،اثرات مناسب تری دارد ايسنا  5خرداد
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کنترل دخانيات ،وزارت بھداشت
مسوول دبيرخانه کنترل دخانيات وزارت بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی  :شرکت ھای توليدکننده
مواد دخانی در تبليغات خود جوانان و زنان را مورد ھدف قرار داده اند
خديجه محصلی به مناسبت ھفته مبارزه با دخانيات )سه تا  ١٠خرداد(در گفت و گو با خبرنگار
اجتماعی ايرنا افزود :شركت ھای توليدكننده مواد دخانی در تبليغات خود جوانان و زنان را مورد ھدف
قرار داده اند و ھم اكنون ميزان گرايش جوانان و نوجوانان به مصرف سيگار افزايش يافته و شمار
مصرف كنندگان آن رو به رشد است.
وی با بيان اينكه بسياری از نوجوانان از روی كنجكاوی كشيدن سيگار را برای نخستين بار تجربه می
كنند ،اظھار داشت :بر اساس بررسی ھای وزارت بھداشت ١۴/٢ ،درصد افراد باالی  ١۵سال در
كشور سيگاری ھستند كه سه درصد آنان ،زن و سه درصد را افراد  ١٣تا  ١۵ساله تشكيل می دھند.
محصلی ادامه داد :شركت ھای توليدكننده مواد دخانی در تبليغات خود از ترفندھا و الفاظی استفاده می
كنند كه مورد توجه جوانان به ويژه زنان است ،به گونه ای كه مصرف سيگار از سوی زنان را نشان
دھنده نبود تفاوت بين مرد و زن تلقی كرده و كشيدن سيگار را كسب قدرت و بزرگنمايی عنوان می
كنند.
اين مقام مسوول در وزارت بھداشت تصريح كرد ،توليدكننده ھای بزرگ سيگار در كشور ،از تبليغات
ديگری مانند كشيدن سيگار موجب الغری می شود ،استفاده می كنند ،در صورتی كه مصرف سيگار
عالوه بر اين كه موجب الغری كاذب می شود ،زيان ھای جبران ناپذيری در افراد ايجاد می كند.
محصلی به خانواده ھا ھشدار داد ،سيگار زيان ھای بسياری روی سالمتی فرد دارد در حالی كه
نوجوانان در برابر اين زيان ھا ،بسيار آسيب پذيرتر ھستند .منبع ايرنا  3خرداد
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ممانعت از تحصيل وی ،كودك آزاری تلقی میشود
آزار ،شكنجه جسمی و روحی كودك و ناديده گرفتن  ...سالمت و بھداشت روانی و جسمی و ممانعت
از تحصيل وی كودك آزاری تلقی میشود
اكرم پورنگنيا در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران )ايسنا( ،با اشاره به
تعريف كودك آزاري در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان اظھار كرد :در قانون حمايت از كودكان
و نوجوانان عبارتي تحت عنوان كودك آزاري بيان نشده است ،ولي از كليات آن ميتوان دريافت كه ھر
نوع آزار و اذيت كودكان كه موجب شود به آنان صدمه بدني ،جسماني و اخالقي وارد شده و سالمت
جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد و يا ھرگونه خريد و فروش و بھرهكشي و به كارگيري كودكان
به منظور ارتكاب اعمال خالف از قبيل قاچاق يا ھرگونه صدمه و آزار و شكنجه جسمي و روحي
كودك و ناديده گرفتن  ...سالمت و بھداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل وي كودك آزاري
تلقي ميشود.
وي با اشاره به طرح ارايه شده در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در  14بھمن  80عنوان كرد :در
اين تاريخ ،جلسه اول اين طرح مطرح شد .ماده  2آن اختصاص به تعريف كودك آزاري دارد كه بند 5
آن عالوه بر موارد فوق به تبعيض اشاره ميكند كه منجر به صدمه رواني با توقف رشد طبيعي كودك
شود و اعمالي از اين قبيل كه آزادي وي را سلب كند.
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اين وكيل دادگستري درخصوص ممانعت از تحصيل كودكان در قانون اظھار كرد :طبق ماده  4قانون
تامين وسايل و امكانات تھديد اطفال و نوجوانان ايراني مصوب  1353پدر يا مادر يا سرپرست قانوني
كودك و نوجوان كمتر از  18سال اگر با وجود امكانات از تحصيل كودكان جلوگيري كند ،مستوجب
مجازات خواھند بود.
پورنگ نيا در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا وادار كردن كودك به تكديگري در قالب قوانين
موجود جرم تلقي ميشود ،گفت :مصوب ماده  712از قانون مجازات اسالمي ،تكديگري جرم است و
قانونگذار ،مجازات حبس از يك تا سه ماه براي مرتكب منظور كرده است ،و بر اساس ماده  713ھمان
قانون ھر كس كه طفل را وسيلهي تكدي گري قرار دھد مستحقق مجازات از سه ماه تا دو سال خواھد
بود و در ماده  16قانون اقدامات تاميني صريحا اشاره شده است كه پدر يا مادري كه كودك را به تكدي
گري وادار كنند از آنھا سلب حضانت ميشود و اگر ثابت شود كه والدين كودك مسبب تكديگري او
ھستند از پدر و مادر سلب حضانت ميشود طبق صالحديد دادگاه طفل را به فرد صالحي كه حاضر به
نگھداري از كودك باشد ميسپارد و اگر قانون با افرادي كه كودكان را اجبار به تكدي گري ميكنند به
صورت جدي برخورد كند ديگر شاھد كودكان و نوجوانان متكدي در خيابانھا نخواھيم بود.
اين حقوقدان با اشاره به ماده  59قانون مجازات اسالمي اظھار كرد :اقدامات والدين قانوني كودكان كه
به منظور تاديب يا حفاظت آنھا انجام ميشود ،مشروط به اينكه اين اقدامات درحد متعارف و محافظت
از طفل باشد جرم محسوب نميشود ،و در ماده  1179قانون مدني نيز عنوان شده است كه والدين حق
تنبيه طفل خود را دارند اما با استناد به اين حرف نميتوانند طفل خود را خارج از حدود تاديب تنبيه
كنند.
وي ياد آور شد :اگر طفل ناخواسته يا نادانسته مرتكب اشتباھي شود والدين در حد متعارف حق تنبيه او
را دارند اما بايد از نظر روان شناختي اين موضوع را در نظر بگيرند كه آيا تنبيه طفل داراي بازدھي
بيشتري است يا نصيحت و ارشاد طفل.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد :در مواردي دادگاه ميتواند از پدر سلب حضانت كند كه پدر در
مورد فرزند خود مرتكب جرم و مستحقق مجازات باشد و قانون گذار ميتواند حضانت را از وي سلب
كند و واليت را به شخص ديگري بسپارد.
پورنگنيا افزود :مطابق ماده  220قانون منجازات اسالمي ،پدر يا جد پدري كه فرزند خود را به قتل
برساند از حكم قصاص معاف و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعديل محكوم ميشود.
اين حقوقدان آزار و اذيت كودكان را در چھارچوب خانه و خانواده دانست و بيان كرد :از آزار و اذيت
كودكان كمتر كسي با خبر ميشود ،مگر در مواردي كه شدت ازار و اذيت به حدي باشد كه طفل از
طريق آگاه شدن ھمسايگان راھي بيمارستان شود .در صورتي كه طفل در اثر آزار و اذيت دچار
بيماري رواني مانند افسردگي شود از طريق پزشكي قانوني قابل تشخيص است.
وي والدين كودك آزار را از طبقه خاصي ندانست و گفت :والدين كودك آزار متعلق به طبقه خاصي
نيستند ،فرھنگ و اخالق حاكم به خانواده است كه موجب يا مانع اين امر ميشود و نحوه آزار واذيتھا
نيز متفاوت است .در بسياري از موارد مشاھده ميشود كه افراد تحصيل كرده اقدام به كودك آزاري از
طريق تحقير يا تھديد يا تبعيض ميكنند .اگر چه اين امر به مراجع قضايي گزارش نميشود و در
چھارچوب خانواده باقي ميماند اما اثرات منفي و مخربي در جامعه باقي ميگذارد كه منتھي به
پرخاشگري وي ميشود و يا او را تبديل به انسان منفعل و مردم گريزي ميكند و به دليل اينكه كودك
آزاري در مالء عام صورت نميگيرد افراد خود را موظف به اعالم آن به مراجع ذيالصالح نميدانند
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و در صورتي جامعه از اين واقعه آگاه ميشود كه اين جريان منجر به مرگ طفل شود يا شدت
جراحات و صدمات وارده باال باشد.
پوررنگ نيا تشخيص ميزان نگھداري كودك در سازمان بھزيستي را با قاضي رسيدگي كننده به پرونده
دانست و خاطر نشان كرد :چنانچه جرايم وارده از سوي والدين مستوجب مجازات باشد ،طبق تشخيص
دادگاه فرد مخاطي متنبه ميشود و دادگاه ميتوانند حضانت طفل را به موجب ماده  1173از وي سلب
كند و با توجه به شرايط موجود حضانت را به فرد صالحي از بستگان واگذار كند و در مواردي كه فرد
كودك آزار به بيماري رواني مبتال باشد ،فرد مجرم در مراكز درماني بستری و تحت درمان قرار
خواھد گرفت.
اين وكيل دادگستري بيان كرد :در اليهاليهھاي جامعه امثال ھانيه و نيما زياد وجود دارند ولي كسي از
آن مطلع نيست ،اگر چه در قوانين موضوعه مجازاتھاي الزم پيش بيني شده ولي شدت مجازاتھا،
موجب ريشهكن شدن اين جرم نميشود و وقوع جرم ھمچنان تداوم دارد.
وي در پايان گفت :حل اين مشكل مستلزم به ارتقاي فرھنگ جامعه به ويژه خانواده است و اين امر با
ھمكاري موثر رسانهھا و مسئوالن تحقق مييابد .مدارس نيز ميتوانند نقش موثري در شناسايي كودكان
آسيب ديده داشته باشند زيرا ارتباط مستقيم آنان با كودكان موجبات اين امر را فراھم ميكند و به اين
وسيله ميتوان والدين كودك آزار را شناسايي كرد .منبع ايسنا  6خرداد
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حال عمومي اين کودک آزار ديده رضايت بخش نبوده
حال عمومي اين کودک آزار ديده رضايت بخش نبوده و با توجه به سوختگي  70درصدي بدن اين
كودك سه ساله ،موادغذايي و دارو ھمچنان از طريق بيني به بدن باربد تزريق ميشود.
شيرين صدر نوری  ،مددکار انجمن حمايت از حقوق کودکان در گفتگو با سايت انجمن گزارش داد که
با اشاره به پيشنھاد انتقال باربد به بيمارستان مجھزتري توسط انجمن حمايت از حقوق كودكان وبا
موافقت و دستور قاضي پرونده ،باربد به بيمارستان شھيدمطھري تھران منتقل شد.
وي ھمچنين اظھار داشت بنا به گفته پرستاران بيمارستان با اشاره به بروز عفونت در سوختگيھاي
بدن باربد  ،حال عمومي اين کودک آزار ديده رضايت بخش نبوده و با توجه به سوختگي  70درصدي
بدن اين كودك سه ساله ،موادغذايي و دارو ھمچنان از طريق بيني به بدن باربد تزريق ميشود.
اين مددکار انجمن با اشاره به ھوشيار بودن اين كودك ،گفت »باربد« مشكلي براي تكلم ندارد و اغلب
تمايل ندارد که تنھا باشد .
وی ھمچنين درباره روند رسيدگي قضايي به پرونده مذكور ،خاطرنشان كرد:
خاطرنشان كرد :بازپرس به اين پرونده نگاه مثبتي داشته و نسبت به مقوله كودك آزاري حساس است.
ھمچنين با توجه به صدور قرار بازداشت براي پدر باربد ،در حال حاضريک مامور مراقب در
بيمارستان حضور دارد.
باربد يکی از سه کودک آزار ديده در دو ماه گذشته است  .ھانيه توسط ناپدری خود به شدت مورد آزار
و اذيت قرار گرفته و اکنون در اختيار سازمان بھزيستی قرار دارد  .نيما کودک ديگری است که با
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وجود آزار وی توسط پدر کودک آزار و پس از مداوای نسبی در بيمارستان  ،به دستور قاضی پرونده
در اختيار پدر قرار گرفت .
پدر »باربد« اما به شيشه اعيتاد داشته و ھمين امر سبب شده بود تا در اثر توھم ايجاد شده بواسطه
مصرف مواد مخدر ،به ھمسرش مينا ظنين شود تا جايی که مينا تصميم به جدايی گرفت و پس از ترک
ھمسرش  ،به خانه پدری رفت و اين در حالی بود که محمد  ،باربد را در نزد خود نگه داشت .
پدر باربد ،درمدت درگيري با ھمسرش ،چندين بار با او تماس گرفته و با تھديد آسيب زدن به باربد ،از
مادر درخواست بازگشت كرده بود ،محمد به دليل مصرف مواد مخدر شرايط رواني نرمالي نداشته،
بنابراين در زماني كه مادر باربد در منزل پدرياش حضور نداشته و پدربزرگش نيز از منزل خارج
شده بود ،با تھديد مادربزرگ به منزل آنھا وارد ميشود و باربد را با خود به درون اتاقي برده و بنزيني
كه داخل يك شيشه نوشابه با خود آورده بود را بر پيكر باربد ريخته و وي را به آتش ميكشد ،مادر
بزرگ نيز زماني در ماجرا مداخله ميكند كه شيون باربد سه ساله را شنيده و با صحنه دلخراش
سوختن او در شعلهھاي آتش مواجه ميشود و از ھمسايه ھا در خواست کمک می کند و به ترتيب پيکر
سوخته باربد به بيمارستان منتقل و می شود و پدر نيز که خود کمی سوخته بوده از سوی پليس دستگير
می شود.
در حال حاضر انجمن حمايت از حقوق کودکان وکالت باربد را پذيرفته است .
منبع انجمن حمايت از حقوق کودکان  6خرداد

فقط  15درصد کودکان تحت پوشش مراکز بھزيستی ھستند
معاون دفتر توانمندسازی خانواده ،زنان و کودکان :فقط  15درصد کودکان تحت پوشش مراکز
بھزيستی بدون والدين و جد پدری ھستند
حميد رضا الوند افزود :ساالنه ھزار و  800تا دو ھزار کودک بدون سرپرست موثر و قانونی با دستور
دستگاه قضايی در خانه ھای کودک تحت پوشش سازمان بھزيستی پذيرش فعال می شوند.
به گفته وی 85 ،درصد کودکانی که پذيرش می شوند دارای والدين و جد پدری ھستند که به داليل
مختلفی مانند صالحيت نداشتن ،زندانی بودن ،طالق ،فساد ،دارا بودن بيماری صعب االعالج و...
شرايط نگھداری از کودکانشان را ندارند و با حکم قضايی کودک به مراکز نگھداری بھزيستی سپرده
می شوند اين درحالی است که فقط  15درصد آنھا والدين ندارند.
معاون دفتر توانمندسازی خانواده ،زنان و کودکان سازمان بھزيستی افزود :سال گذشته يک ھزار
کودک بی سرپرست نيز به عنوان فرزند خوانده به خانواده ھای دارای شرايط سپرده شدند.منبع:
خبرگزاری مھر  7خرداد
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طرح ساماندھی کودکان کار و خيابان روی زمين مانده
طرح ساماندھی کودکان کار و خيابان روی زمين مانده و بيشتر کالنشھرھا با اين مشکل مواجه ھستند.
شھردار نمیتواند رئيس دادگستری را در جلسه خود دعوت کند و خود نيز رئيس شود و کميته تشکيل
دھد
 .منبع :ايسنا  7خرداد
رئيس شورای عالی استانھا با اعالم اينکه طرح ساماندھی کودکان کار و خيابان روی زمين مانده گفت:
بيشتر کالنشھرھا با اين مشکل مواجه ھستند و رفع آن نيز تنھا بر عھده شھرداری نيست و بايد
بھزيستی ،نيروی انتظامی ،دادستانی و دادگستری به کمک شھرداری بيايند.
به گزارش خبرنگارمھر ،مھدی چمران روز پنجشنبه در چھل و پنجمين اجالس شورای عالی استانھا با
گرامی داشت ياد و خاطره شھدای خرمشھر اظھار داشت :ياد تمام شھدای عمليات بيت المقدس که
طوالنی ترين عمليات طی جنگ تحميلی بود را گرامی می داريم .اين عمليات از  10ارديبھشت آغاز و
تا سوم خردادماه ادامه پيدا کرد.
وی با بيان اينکه خرمشھر نقطه عطف پيروزی ھای ما بود ،اضافه کرد :به خاطر می آوريم در زمان
آزادسازی خرمشھر دوستانی از لبنان و فلسطين آمده بودند و آنھا نيز تحت تأثير پيروزی ما گفتند که ما
ھم در لبنان پيروز خواھيم شد و چنين ھم شد.
چمران ھمچنين سالروز ميالد فرزند گرامی پيامبر اسالم )ص( را بر ھمه آحاد ملت تبريک گفت و
افزود :ايشان اسوه و الگوی ھمه مردم و زنان جھان بوده و خواھند بود .او يک مبارز بود و بيش از
ھمه برای به پاداشتن حکومت حق و واليت مبارزه کرد و به شھادت رسيد.
وی ھمچنين سالگشت والدت امام خمينی )ره( را به ھمه ملت و مبارزين جھان تبريک گفت و تصريح
کرد :راھی که امام آغاز کرد فقط مختص به ايران نبود بلکه تأثيرات آن را نيز در آفريقا،آمريکای
جنوبی ،کشورھای عربی و اروپا نيز می بينيم.
رئيس شورای عالی استانھا افزود :حرکتی که امام آغاز کرد دنباله رو حرکت پيامبر اسالم )ص(بود و
اين حرکت ھرگز توقف پذير نيست و اميدواريم که ملت بتواند اين حرکت و انقالب را به نحو شايسته
به نسل ھای بعد منتقل کند.
وی در ادامه به يکی از حرکت ھای تحت تأثير انقالب ما گفت :حرکت جمال عبدالناصر برای ملی
کردن کانال سوئز برگرفته از حرکت ما برای ملی کردن صنعت نفت بود .جمال عبدالناصر بعدھا گفته
بود که ما از ايران درس گرفتيم .اما متأسفانه ما قدر نھضت مان را ندانستيم و روحانيت را کنار
گذاشتيم و شعبان بی مخ روی کار آمد که متأسفانه بعد از آن محمدرضا شاه روی کار آمد و کشور به
چپاول رفت که تا به امروز نيز نشانه ھای آن را می بينيم.
رئيس شورای عالی استانھا با اشاره به اينکه  14خرداد ماه سالروز عروج ملکوتی امام عزيزمان را
در پيش رو داريم ،اذعان داشت :عروج و پرکشيدن ايشان ما را در غم خود فرو برد.
چمران بر قيام تاريخ  15خرداد اشاره کرد و گفت :در آن روزھای تاريخ شاھد جنايات شاه ملعون
بوديم که مردم را در تھران و اطراف آن به رگبار بستند.
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وی با بيان اينکه  300ميليارد تومان بودجه به شرکت واحد اختصاص يافته است گفت :افزايش  15در
صد نرخ کرايه ھای اتوبوس را در سال گذشته اجرايی نکرده ايم وبا توجه به اين که نيمی از
اتوبوسھای تھران خصوصی است اميدواريم در سال جاری به شکل منطقی کرايهھا اصالح شود و از
ابتدای تابستان اجرايی شود.
کودکان خيابانی مشکل بيشتر کالن شھر ھا است
در ادامه اجالس عمومی شورای عالی استانھا طرح مشارکت و ھمکاری شھرداریھا در برنامهھای
ساماندھی کودکان کار و خيابان مورد بررسی قرار گرفت که چمران در اين رابطه گفت :اين طرح
روی زمين مانده است زيرا اين موضوع تنھا بر عھده شھرداری نيست و بايد بھزيستی ،نيروی
انتظامی ،دادستانی و دادگستری به کمک شھرداری بيايند.
وی با اشاره به کليات طرح مشارکت و ھمکاری شھرداریھا در برنامهھای ساماندھی کودکان کار و
خيابان گفت :متاسفانه اين طرح روی زمين مانده و بيشتر کالنشھرھا با اين مشکل مواجه ھستند؛
شھردار قاعدتا ً نمیتواند رئيس دادگستری را در جلسه خود دعوت کند و خود نيز رئيس شود و کميته
تشکيل دھد.
رئيس شورای عالی استانھا با اشاره به اينکه شھردار مجری است و اين طرح مربوط به شورای شھر
است ،ادامه داد :پيشنھاد ما اين است که محوريت را در شورا ببريم و ھماھنگی برای ساماندھی اين
کودکان از سوی آنھا انجام شود.
چمران بيان کرد :ما بايد بر اساس احساس مسئوليت انسانی در مقابل کودکان کار و خيابان و کودکان
متکدی طرحی تصويب کنيم که برای تمام شھرداریھای کشور قابل اجرا باشد.
وی خاطرنشان کرد :شوراھا بايد اين افراد را سازماندھی کنند و پس از آن شھرداری به انجام وظايفش
بپردازد .کليات طرح مشارکت و ھمکاری شھرداریھا در برنامهھای ساماندھی کودکان کار و خيابان
امروز تصويب شد.
شورای نگھبان تمايلی به حضور اعضا شورا در مجلس ندارد
بر اساس اين گزارش ،در جلسه شورای عالی استان ھا ،اعضای طرح دو فوريتی »محسوب شدن يک
دوره عضويت در شورای عالی استانھا به عنوان يک مقطع تحصيلی« برای نامزد شدن در انتخابات
دور نھم مجلس شورای اسالمی را تصويب کردند.
براساس اين طرح عضويت در اين دوره شورای عالی استانھا يک مقطع تحصيلی محسوب می شود
بنابراين کسانی که دارای مدرک تحصيلی ليسانس ھستند ،معادل فوق ليسانس محسوب می شود و می
توانند در دوره نھم مجلس کانديد شوند.
حداقل مدرک برای نامزدشدن در دوره نھم مجلس فوق ليسانس در نظر گرفته شد و نمايندگانی که
حداقل يک دوره سابقه عضويت درمجلس را دارند می توانند با مدرک ليسانس نيز برای دوره نھم
نامزد شوند.
چمران رئيس شورای عالی استانھا در جريان بررسی اين طرح گفت :البته اين طرح بعد از تصويب
در صحن علنی شورای عالی استانھا بايد به مجلس و شورای نگھبان برود و به تصويب آنھا نيز برسد.
وی افزود :بعيد می دانم اين طرح به تصويب شورای نگھبان برسد زيرا آنھا تمايلی به ورود اعضای
شورا به مجلس را ندارند.
در خاتمه اين جلسه طرح دوفوريتی با اکثريت آراء به تصويب رسيد
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رشد  2برابری مصرف قليان در بين جوانان
در بين جوانان  13تا  15ساله طی سالھای  82تا  86شيوع مصرف قليان در بين پسران از  16به 32
و در دختران از  8/9به 19درصد افزايش پيدا کرده است
بر اساس اعالم وزارت بھداشت ،نتايج آخرين مطالعات در کشور نشان می دھد شيوع مصرف قليان
طی سالھای  82تا  86در بين پسران  13تا  15ساله از  16به  32درصد و در بين دختران ھمين رده
سنی از  8.9به  19درصد افزايش پيدا کرده است.
به گزارش خبرگزاری مھر ،دکتر کاظم ندافی رئيس مرکز سالمت محيط و کار وزارت بھداشت در
ارتباط با مضرات مصرف قليان گفت :چاقی شکمی يکی از عوارض شايع مصرف قليان است که
عامل و تشديد کننده بسياری ار بيماريھا ھمچون ديابت و فشارخون باال است.
وی ادامه داد :برخالف بسياری از عقايد و باورھای سنتی دود منتشره از قليان حاوی مقادير بی
شماری مواد سمی است و نيکوتين حاصل از دود قليان ھمانند ساير مواد دخانی اعتياد آور است.
ندافی افزود :مصرف کنندگان قليان در ھر وعده مصرف  50تا  200پک می زنند که ھر پک حاوی
 0/15تا يک ليتر دود است به عبارت ديگر ھر فرد مصرف کننده قليان در ھر وعده معادل  100نخ يا
بيشتر سيگار مصرف می کند.
وی ادامه داد :منواکسيد موجود در دود قليان در مقايسه با سيگار به مراتب بيشتر و اثرات آن نيز چه
برای مصرف کننده و چه برای مصرف کننده و چه برای افراد در معرض دود تحميلی فراتر است.
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بر اساس تحقيق مذکور ،تجربه اولين مصرف سيگار در سن  10سالگی متاسفانه طی سال ھای ذکر
شده از  17/6به  36/1درصد افزايش پيدا کرده که عمدتا در گروه سنی پسران و از  15/1به 40/7
درصد بوده است
بنابر اين گزارش ،مصرف قليان طی سالھای مذکور از  12/1به  26/1درصد رسيده است که افزايش
مصرف سيگار را ھم از  2درصد به  3درصد به ھمراه داشته است.
طبق نتايج آخرين مطالعات انجام شده در ايران در خصوص و ضعيت استعمال دخانيات در بين جوانان
 13تا  15ساله طی سالھای  82تا  ،86شيوع مصرف قليان در بين پسران از  16به  32و در دختران
از  8/9به 19درصد افزايش پيدا کرده است.
رئيس مرکز سالمت محيط و کار وزارت بھداشت تصريح کرد :خطر انتقال بيماری ھای عفونی به
دليل استفاده مشارکتی افراد از قليان وجود دارد و توتون و تنباکوی استفاده شده در قليان از نازلترين
انواع توتون و تنباکوھای موجود است که در واقع خطرناکترين آن است.
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احتياجی به تصويب قانون جديدی در مورد کودک آزاری نداريم
بند يک ماده  59قانون مجازات اسالمی :اگر پدر و مادری از حدود متعارف تنبيه تجاوز نکنند،
مجازات نمیشوند .تنبيه متعارف آن است که باعث تغييررنگ پوست نشود
حقوقدان و رئيس کانون وکالی دادگستری از حقوقدانانی است که معتقد است ما احتياجی به تصويب
قانون جديدی در مورد کودک آزاری نداريم و به جای آن بايد دولت به جای جاخالی دادن در اين مورد،
حمايت الزم را از کودکان به عمل بياورد و قوانين موجود در اين مورد را به طور درست اجرا کند.
رئيس کانون وکالی دادگستری ،با حضور در کافه خبر ،با تشريح قوانينی که در مورد کودک آزاری
در کشور وجود دارد ،گفت » :در بند يک ماده  59قانون مجازات اسالمی ،راجع به حدود تنبيه کودکان
نکتهای وجود دارد .در اين ماده گفته شده که در صورتی که پدر و مادری از حدود متعارف تنبيه
تجاوز نکنند ،بابت تنبيه کودکان مجازات نمیشوند .توصيفی که اداره حقوقی قوه قضاييه از تنبيه
متعارف دارد اين است که تنبيه متعارف آن است که باعث تغيير رنگ پوست نشود«.
او ادامه داد » :بنابراين من فکر میکنم که وقتی قانون حمايت از کودکان و نوجوانان میگويد که آزار
جسمی کودکان و ناديده گرفتن عمدی سالمت جسمی و بھداشت آنھا ممنوع است ،من تصور میکنم که
نبايد ما به ماده  59قانون مجازات اسالمی ماخوذ باشيم .اين قانون مصوب سال  70است که برای بار
چندم ،اخيرا دوباره اجرای آزمايشیاش شروع شده .بنابراين من معتقدم که وقتی ما قانونی داريم که
مصوب سال  81است و در آن ھرنوع آزار و اذيت کودکان ممنوع شده ،ديگر نبايد به قانون سال 70
عمل کنيم ،برای اينکه بدون ترديد زدن بچه و يا حتی تھاجم لفظی به او ،باعث لطمه روحی به او
میشود «.خبرآنالين7 :خرداد

گروگانگيری نوجوان بلوچ
به دليل عدم ھمکاری برادرش با وزارت اطالعات :نوجوان بلوچ برای رسيدن به سن قانونی جھت
صدور و اجرای حکم اعدام٢٠ ،ماه است که در بازداشت بسر ميبرد بدون حق تماس تلفنی و مالقات با
خانواده
محمد صابر ملک رئيسی نوجوان بلوچ که  ٢٠ماه پيش تا کنون به صورت گروگان بازداشت شده است
ھمچنان در سلول انفرادی نگھداری میشود.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،اين نوجوان بلوچ به دليل عدم ھمکاری برادرش با وزارت اطالعات
در اواخر سال  ٨٨در شھرستان چابھار بازداشت و از آن زمان تا کنون در سلول انفرادی بازداشتگاه
اداره اطالعات زاھدان به صورت يک گروگان نگھداری میشود.
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وی در طول بيست ماه گذشته ھمواره از حق تماس تلفنی و مالقات با خانواده محروم بوده و بازداشت
نامبرده نيز موجب عقب افتادگی تحصيلی وی شده است.
ماموران وزارت اطالعات تاکنون توجيحی برای نگھداری اين نوجوان در بازداشتگاه ارائه نکردهاند و
عدم محاکمه وی توسط دستگاه قضايی نشانگر يک روند کامال غير قانونی در بازداشت نامبرده است.
برادر اين زندانی پيشتر در گفتگويی با ھرانا اعالم کرده بود که نگران آن است که ھدف وزارت
اطالعات از نگھداری طوالنی مدت وی در بازداشتگاه رسيدن وی به سن قانونی جھت صدور و
اجرای حکم اعدام باشد.
علی رغم گذشت بيش از يکسال از زمان معرفی وی به عنوان جوانترين زندانی سياسی ايران تا کنون
ھيچ سازمان غير دولتی در داخل و خارج کشور و ھيچ يک از مجامع مھم حقوق بشری تالشی برای
پيگيری وضعيت اين زندانی انجام ندادهاند.
مجمد صابر ملک رئيسی ھم اکنون ماه ھاست که از حق تحصيل و زندگی عادی در شرايط آزاد
محروم است و خانواده اين زندانی ماه ھاست حق مالقات با وی را ندارند .ھرانا  5خرداد

حاصل ھمه عمرم بر باد رفت
ِ

بخوانيد سخنان يک پدر را که فرزن ِد  ٢٠ساله اش را سی خرداد کشتند ،خانواده ھا را سرزنش نکنيم
شرايط خانواده ھايی که پسران و دختران
که چرا در اين دو سال سکوت کرده اند و ھيچ نگفتند ،ما از
ِ
گمنام علی که مرا به
ھمکالسی
داخل ايران دارند ،ھيچ ،ھيچ نمی دانيم .ممنونم از
جوان ديگری ھم در
ِ
ِ
ِ
ِ
نشر سخنانشان را داد.
اجازه
بزرگوارانه
که
بزرگوارشان
پدر
از
سپاسگذارم
و
کرد
وصل
واده
خان
اين
ِ
ِ
ھمراه شو عزيز...
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علی فتحعليان جوان  ٢٠ساله ای است که با بنا به گفته ی شاھدا ِن عينی ،در نا آرامی ھای پس از
مادر اين جوان در تمام اين دو
مستقيم گلوله جان داد اما پدر و
شليک
انتخابات ،در تاريخ سی خرداد با
ِ
ِ
ِ
چگونگی کشته
سال با ھيچ رسانه ای مصاحبه نکرده اند و در مورد رخدا ِد روبروی مسجد لوالگر و
ِ
شدن فرزن ِد خود سکوت کرده اند.
ِ
تمامی
رغم
علی
انتخابات،
باختگان
جان
ھای
خانواده
از
بسياری
اگرچه
گذشته
سال
دو
اين
درطول
ِ
ِ
ِ
تھديدات سکوت خود را شکستند و با رسانه ھا در مورد رنجی که متحمل شده بودند ،به گفتگو نشستند
اما خانواده ھايی ھستند که ھمچنان احساس امينت نمی کنند و درمواردی ترجيح می دھند به جز
نزديکان خود ،ديگران را نيز نسبت به نحوه کشته شدن فرزندان خود مطلع نسازند .آنھا غالبا کسانی
فرزندان جوان ديگرشان نيز در
ھستند که
داخل ايران زندگی می کنند و به کرات از سوی نھادھای
ِ
ِ
امنيتی تھديد شده اند که اگر سکوت خود را بشکنند ،آينده خوشی در انتظار فرزندان شان نخواھد بود.
شخصی خودشان ترجيح داده اند که
تصميم
برخی ديگر از اين خانواده ھايی که سکوت کرده اند ،بنا بر
ِ
ِ
موضوع کشته
شدن اعضای خانواده ی خود را رسانه ای نکنند چرا که معتقد ھستند وقتی عزيزترين
ِ
ِ
شرايط فعلی ھيچ نتيجه ای نخواھد
پيگيری قضايی در
يا
و
مصاحبه
اند،
داده
دست
از
را
خود
کسان
ِ
ِ
ِ
گان آنھا را به آنھا باز نخواھد گرداند.
رفته
دست
از
و
داشت
ِ
ھمسر خود
ت پرونده
ھمسر علی حسن پور ،شھي ِد  ٢۵خرداد که پيش از اين چندين بار در مورد وضعي ِ
ِ
طريق رسانه ھا اطالع رسانی کرده و از مسووال ِن کشور خواسته بود تا قات ِل ھمسرش را شناسايی
از
ِ
نزديک
و معرفی کنند ،به تازگی در مورد نحوه ی جان باخت ِن آقای لطفعلی يوسفيان يکی از بستگا ِن
ِ
بوييدن گاز اشک
خيابانی سال  ٨٨آقای يوسفيان در اثر
ت
آقای حسن پور می گويد :در جريان اعتراضا ِ
ِ
ِ
آوربه بيمارستان منتقل شد و در نھايت پس از چندين روز بستری و مراقبت ويژه ،در ھمان بيمارستان
جان باخت ..اين در حالی است که خانواده ی آقای يوسفيان نيز تاکنون سکوت کرده بودند.
شدن فرزن ِد
پدر علی فتحعليان ھمچنان قادر به صحبت کردن در مور ِد کشته
پس از گذش ِ
ِ
ت دو سالِ ،
تلفنی کوتا ِه خود با جرس می گويد ھمين
اعتراضی  ٣٠خرداد نيست ،اما در گفتگوی
خود در رخدا ِد
ِ
ِ
اھل درد باشند خودشان می دانند که از دست داد ِن فرزند را ھيچ
اندازه که گفتم بس است و آنان که ِ
متن اين گفتگو ،در پی می آيد:
چيزی جبران نمی کندِ .
شدن فرزن ِد شما در مقاب ِل مسج ِد لوالگر را به
آقای فتحعليان ،دو سال است که خب ِر مربوط به کشته
ِ
شاھدان عينی می خوانيم اما تا کنون ھيچ سخنی از سوی شما و ماد ِر ايشان منتشر نشده
نقل از
ِ
است ،آيا تمايل داريد در آستانه ی دومين سالگر ِد فرزندتان اين سکوت رابشکنيد و سخنی بگوييد؟
مقابل مسجد لوالگر اين
محل شھادت ايشان برای خودمان ھم دقيق مشخص نيست ولی ما ھم شنيديم
ِ
اتفاق برای پسرم افتاد .گفتنی ھا را ھمه می دانيد ،وقتی يک سوزن به بد ِن کسی می رود ،چقدر
قابل گفتن نيست .اصال
ناراحتی و درد دارد؟ ما فشارھای روحی و معنوی بسياری کشيديم که ديگر ِ
قابل بيان نيست و نمی شود به زبان آورد ،من چطور می توانم بگويم پسرم را چقدر دوست داشتم و چه
ِ
کشيدم  .اصال نمی شود ارزشگذاری کرد...
به ھر حال خيلی ھا می پرسند چرا شما تاکنون سکوت کرده ايد؟
ما خيلی اھ ِل مصاحبه نبوديم ،چيزی ھم نمی خواستيم به دست بياوريم وقتی پسرم را از دست داده ام
اگر حرفی می زدم آيا برای من فرزندم می شد؟ ھر چه می گفتم و ھر حرفی می زدم آيا برای من يک
لحظه ی در آغوش کشيد ِن دوباره ی فرزندم می شد؟ دنيا را ھم به ما بدھند که پسرم زنده نمی شد....
پس ِر شما چند سال داشت و شغل ايشان چه بود؟
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پسرم فقط  ٢٠سالش بود .دانشجوی رشته ی عمران بود.
شدن
می توانيد مختصری توضيح دھيد دقيقا چه روزی پسرتان را از دست داديد و چگونه از کشته
ِ
ايشان باخبر شديد؟
در ھمان  ٣٠خرداد  ٨٨بود .آن روزی که اين اتفاق افتاد پسرم درس داشت ،يعنی ھمان روزھا امتحان
مشغول درس خواندن بود .آن روز ھم
داشت .در آن زمان اصال از خانه بيرون نمی رفت و ھميشه
ِ
تمام محل را گشتيم و پيدايش نکرديم .فکر
اتفاقی رفته بود بيرون ولی ديديم دير شد و به خانه برنگشتِ ،
کرديم
طبق معمول رفت خانه ی پدربزرگش اما ديديم آنجا ھم نيست .فردای آن روز ھم از بيمارستان
ِ
به ما زنگ زدند و به ما خبر دادند که پسرتان اينجاست مدراک را بياوريد و پيکرش را تحويل بگيرد.
پيک ِر فرزندتان را چگونه و از کجا تحويل گرفتيد؟
ان لوالگر برای تحويل
پزشکی قانونی ،از آنجا
پيکر فرزندم به ما گفتند بايد برويد
وقتی رفتيم بيمارست ِ
ِ
ِ
مجوز دفن بگيريد ،ھمه اين کارھا بدون ھيچ مشکلی انجام شد و ما برای
ھم به ما گفتند بايد برويم
ِ
آخرين بار پسرم را به خانه آورده بوديم تا با خانواده اش وداع کند .بعد از آن پسرم را در قطعه ی ٩
بھشت زھرا دفن کرديم.
ماد ِر علی و خواھرانش آن روزھا چه شرايطی داشتند وقتی با خبر شدند که چه اتفاقی برای علی
افتاد؟
نمی دانم آيا شما خودتان مادر ھستيد يا نه ،وقتی فرزندتان مريض شود شما تا صبح نمی خوابيد .بچه
ای که يک مادر برايش  ٢٠سال زحمت کشيد ،با شرايط سختی که بچه مريض می شود و مادر بايد
پرستاری می کرد ،مشکالت درس و مدرسه اش ،يعنی  ٢٠سال تالش کرد تا حاصل زحمت و
قابل گفتن نيست ،فقط خداوند به ما صبر بدھد...
دسترنجش را سربلند ببيند ،االن چه بگويم ،اصال ِ
پيگيری قضايی ھم کرديد؟
آيا شما در مورد اين اتفاقی که برای فرزندتان افتاد،
ِ
تحويل پيکر فرزندم رفتيم ،خودمان دادخواست داديم و پيگيری بعدی با خودشان بود
آن زمان که برای
ِ
طبق روال قانونی و
و ما ھر از چند گاھی پيگير نتيجه ی دادخواست را پيگير می شديم ولی می گويند
ِ
اجرايی پرونده ھا خودشان دارند پيگيری می کنند...
ِ
آيا حرفی برای مسووالن داريد؟
چه بگويم ...جوان  ٢٠ساله ام ،تنھا پسرم را از دست دادم .علی فرزن ِد بزرگم بود ،االن که با شما دارم
حرف می زنم و اتفاقاتی که بر من گذشت وقتی يادآوری می کنم ادامه ی صحبت برای من مشکل می
حاصل
پشتيبان آينده ام بود ،ھمه ی زندگی ام بود ،چيزی نمی توانم بگويم...فکر می کنم
شود....پسرم
ِ
ِ
ھمه عمرم رفته بر باد....
با تشکر از فرصتی که در اختيار ما قرار داديد .جرس  8خرداد
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عمل لوزه  20دقيقه ای سبب مرگ مغزی ابدی

يک عمل لوزه  20دقيقه ای سبب مرگ مغزی ابدی "آتنا قجر"شد واينک پزشکان درانتظاراخذ
رضايت از والدين ،بمنظور قطع دستگاه تنفسی او ھستند
سنندج  -خبرگزاری مھر" :آتنا قجر" کودک سه ساله سنندجی که به دليل مشکل لوزه تحت عمل
جراحی قرار گرفته بود ،به دليل نبود تجھيزات مراقبتھای ويژه بعد از عمل و اھمال کاری پزشکان
دچار مرگ مغزی شده و پزشکان از بازگشت مجدد وی به زندگی قطع اميد کرده اند
به گزارش خبرنگار مھر در سنندج ،آتنا قجر که دو سال و  9ماه سن دارد ،روز سه شنبه سوم
خردادماه سال جاری در کلينيک آرا سنندج که متعلق به بخش خصوصی است تحت عمل جراحی قرار
گرفت و ھم اکنون دچار مرگ مغزی شده است که والدين آتنا عدم وجود تجھيزات مورد نياز مراقبت
ھای بعد از عمل و اھمال کاری پزشکان معالج را دليل اصلی اين وضعيت اعالم می کنند.آتنا که ھم
اکنون در بخش مراقبت ھای ويژه بيمارستان بعثت سنندج بستری است طی مدت پنج روز اخير در
وضعيت کما بوده و پزشکان متخصص مغز و اعصاب بيمارستان بعثت سنندج ،مرگ مغزی وی را
تائيد کرده اند و در حال حاضر در انتظار اخذ رضايت از والدينش برای قطع کردن دستگاه تنفس
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مصنوعی ھستند .مادر آتنا در خصوص وضعيت کودک خود و روند عمل جراحی اش به خبرنگار
مھر در سنندج گفت :با توجه به تشخيص پزشک متخصص ،آتنا روز سه شنبه در کلينيک جراحی آرا
تحت عمل قرار گرفت و متاسفانه از ھمان روز تاکنون وی دچار مرگ مغزی شده است و با توجه به
اعالم پزشکان اميد به زنده ماندن وی در حد صفر درصد است
وی ادامه داد :بعد از اعالم نياز به عمل جراحی آتنا و دستور پزشک معالج وی خانم دکتر آ .ف،
مشاوره بيھوشی وی نيز توسط دکتر ر .ش انجام شد و آنھا وضعيت عمومی آتنا را برای انجام عمل
جراحی مساعد عنوان کردند و روز سه شنبه سوم خرداد ماه راس ساعت  9صبح وی در کلينيک
جراحی آرا که متعلق به بخش خصوصی است ،بستری شد
وی می گويد :در حالی که من و پدر آتنا درخواست کرده بوديم که وی را برای عمل جراحی به تھران
اعزام کنند ولی پزشک معالج وی اعالم کرد که اين عمل سرپايی است و مشکل چندانی ندارد و می
توان آن را به راحتی در کلينيک بخش خصوصی آرا در سنندج انجام داد
مادر آتنا می گويد ،راس ساعت  10صبح فرزند من به اتاق عمل برده شد و بعد از گذشت  20دقيقه
پزشک معالج وی از اتاق عمل خارج شده و اعالم کرد که عمل با موفقيت انجام شده و وضعيت
عمومی بيمار نيز مساعد است ولی متاسفانه بعد از گذشت چندين ساعت و پيگيری ھای مختلف
مشخص شد که آتنا دچار مشکالتی شده و خبری از خروج وی از اتاق عمل نشد
وی افزود :بعد از گذشت بيش از چھار ساعت مشخص شد که آتنا دچار مرگ مغزی شده و عليرغم
اينکه کلينيک آرا فاقد ھرگونه تجھيزات مورد نياز برای مراقبت ھای ويژه بيمار بعد از عمل جراحی
بود ولی متاسفانه از اعزام آتنا به بيمارستان ھای سطح شھر نيز خودداری می شد.
مادر آتنا قجر افزود :بعد از تالش ھای بسيار باالخره موفق شديم که شرايط اعزام وی را به يکی از
بيمارستان ھای سطح شھر سنندج فراھم کنيم که متاسفانه کلينيک آرا نيز فاقد آمبوالنس بود و سئوال
اصلی اينجاست که چگونه اين کلينيک که مجوز انجام عمل جراحی به آن داده شده ،فاقد آمبوالنس
است.بر اساس محتويات موجود در پرونده آتنا قجر ،وی روز سه شنبه راس ساعت  15:30دقيقه بعد
از ظھر در بيمارستان بعثت سنندج پذيرش شده و در ھمان بدو ورود به بخش مراقبت ھای ويژه انتقال
داده شده است و در ھمان لحظات اوليه پزشکان متخصص داخلی ،مغز و اعصاب وی را ويزيت کرده
و آزمايش ھای الزم را روی وی انجام داده اند.در گزارش ھای موجود در پرونده آتنا قجر آمده است
که وی در زمان پذيرش در بيمارستان بعثت سنندج در شرايط بسيار وخيمی قرار داشته و ضريب
ھوشی وی  3و  4بوده است که ميزان ضريب ھوشی افراد در حالت طبيعی عددی باالی  15است و
اين شرايط نشان از وضعيت وخيم اين بيمار بوده است.
ھمچنين در گزارش ھای ثبت شده و موجود در پرونده اين بيمار مرگ مغزی نشان می دھد که ھوای
بسيار زيرپوست وی جمع شده و عمال امکان تنفس نداشته است که البته اين وضعيت در صحبت ھای
مادر و ساير بستگان وی نيز وجود داشت و آنھا نيز اين شرايط را تائيد می کردند .مادر آتنا و ساير
بستگان اين کودک بيمار ضمن تقدير از ھمکاری ھای مسئوالن و پرسنل بيمارستان بعثت سنندج اعالم
کردند که ھمکاری ھای بسيار خوبی طی مدت پنج روز اخير صورت گرفته و تمام کادر پزشکی و
پرستاری اين مرکز بھداشتی و درمانی از ھيچ تالشی برای خدمت رسانی به بيمار ما دريغ نکرده اند
مادر آتنا که در شرايط روحی بسيار بدی قرار دارد و به سختی با خبرنگار مھر گفتگو می کرد ،در
ادامه سخنان خود گفت :سئوال من از ھمه مسئوالن اين است که چرا به وضعيت مراکز بھداشتی و
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درمانی بخش خصوصی که فعاليت می کنند رسيدگی نمی شود و چه کسی پاسخگوی مرگ کودک سه
ساله من است و من بايد چگونه اين شرايط و وضعيت را تحمل کنم.
وی خواستار دخالت و رسيدگی فوری به اين پرونده از سوی مسئوالن استانی و کشوری شد و افزود:
ما از مقامات مسئول دليل به وجود آمدن اين شرايط را پيگيری خواھيم کرد و انتظار می رود که با
رسيدگی به اين پرونده از تکرار مسائلی اين چنين در استان کردستان جلوگيری شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان نيز در جواب سئوال خبرنگار مھر در خصوص
وضعيت آتنا قجر و پرونده وی عنوان کرد :در حال حاضر نمی توان اظھار نظری در اين خصوص
داشت و بايد پزشکی قانونی دليل مرگ را اعالم و در صورت شکايت والدين مسئله در نظام پزشکی
مطرح شود ولی آنچه که واضح است اينکه اين بيمار در حالت عادی و بدون دليل به اين شرايط دچار
نشده است.
چشم ھای آتنا کودک معصوم و سه ساله سنندجی که امروز بنا به ھر دليلی بر تخت بيمارستان بعثت
سنندج ميخکوب شده ،ديگر باز نخواھد شد و ناله ھای والدينش نيز پايانی ندارد ولی اين انتظار به حق
والدين آتناست تا عوامل و يا عاملين اين وضعيت مورد بازخواست قرار گيرند تا ديگر آتنا و آتناھا در
اين شرايط قرار نگيرند.
تالش ھای خبرنگار مھر در سنندج برای ارتباط با مسئوالن کلينيک آرا به ويژه دکتر اسعد اديبان که
مديرعاملی اين مرکز را بر عھده دارد به جايی نرسيد و متاسفانه وی پاسخگوی تلفن ھمراه و تلفن ثابت
محل کارش نيز نبود ولی خبرگزاری مھر آمادگی الزم را برای انتشار ديدگاه ھای مسئوالن دانشگاه
علوم پزشکی ،نظام پزشکی سنندج و ساير مراجع را دارد و وضعيت اين کودک نيز برای روشن شدن
ماجرا پيگيری خواھد شد
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مرگ محکوم شده بودند .خبرگزاری ھرانا  06ارديبھشت 1390
 // 3رئيس انجمن پزشکان کودکان ايران با عنوان اين مطلب که سوءتغذيه در کشور نسبت به سالھای
گذشته کمتر شده است ،تصريح کرد :حدود يک سوم کودکان ايرانی دچار سوءتغذيه ھستند .خبرگزاری
ھرانا  08ارديبھشت 1390
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 // 4در حالی ھزاران دانش آموز زلزله زده ريگاني در انتظار بازسازي مدارس ھستند که استفاده از
آب موتور پمپ ھاي کشاورزي در برخي از اين مدارس موجب بروز بيمارھاي انگلي و پوستي مي
شود .مردمساالری خبرگزاری ھرانا  08ارديبھشت 1390
 // 5طبق آمارھای سازمان بھزيستی 50 ،درصد کودکان خيابانی کشور در تھران به سر می برند و
 70در صد آنان خانواده دارند ،اما از آنجا كه خانوادهھای اغلب اين كودكان توانمند نيستند و با چالش
ھای اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی مواجه ھستند ،پس از تحويل كودكان خيابانی به والدين شان توسط
بھزيستی ،اين كودكان مجددا به خيابانھا بازمی گردند .شھرزاد نيوز 09ارديبھشت 1390
 // 6زمانی گفته می شد مايعاتی که در اسباب بازی ھا ساخت چين استفاده مي شود از فاضالب است
وحاال گفته می شود که اين اسباب بازی ھا از مواد بازيافتی تھيه می شوند و آلوده به آرسنيک و سرب
و چيزھای ديگراست .واسفبار اينکه براساس اظھار نظرات رسمی بيش از  95درصد اسباب بازی
ھايی که در ايران به فروش می رسد از چين وارد مييشود .روزنامه سياست روز  11ارديبھشت 1390
 // 7دبير انجمن روانپزشكان ايران گفت :يكپنجم درآمدي كه كودكان كار به دست ميآورند به خود
كودك و خانوادهاش تعلق ميگيرد و بقيه درجيب افرادي كه آنھا را به كار ميگمارند ميرود.
خبرگزاری فارس  19ارديبھشت 1390
 // 8بنا بر گزارش ھای غير رسمی  ٩نفر را به اتھام قتل ماموران نيروی انتظامی و ارتکاب عمل
منافی با عفت عمومی اعدام کرده است.سايت خبری اھواز نيوز روز شنبه  ١٧ارديبھشت ماه نام  ٨تن
از اين افراد را منتشرکرده و تاکيد کرده است سه تن از اعدام شدگان برادر بودند و در مالعام در سه
راه حميديه در غرب اھواز به دار آويخته شدند.نام اين سه برادرعلی حيدری )  ٢۵ساله (  ،جاسم
حيدری ٢٣ساله و ناصرحيدری  ٢١ساله اعالم شده است.بر اساس اين گزارش  ۶شھروند عرب
ديگر نيز در زندان کارون اھواز به دار آويخته شدند که نام ھای آنھا اميرمعاوی  ،علی نعامی  ،امير
بدوی  ،احمد ناصری  ٢٢ساله وھاشم حميدی 16سالهاست .آژانس ايران خبر  19ارديبھشت 1390
 // 9کارشناسان معتقدند افزايش روزافزون فشار ھای اقتصادی در کشور ما سبب تشديد بروز
مشکالت و آسيب ھای اجتماعی نظير کودک آزاری و ھمسر آزاری و خانواده آزاری شده است.
خبرگزاری ھرانا  20ارديبھشت 1390
 // 10در پی يک حادثه دلخراش که در کرج روی داد ،کودکی  ٣ساله با سوختگی بيش از  ٨۵درصد
به بيمارستان کرج منتقل شد که حالش به شدت وخيم است و پزشکان اميدی به زنده ماندن وی ندارند.
اختالفات خانوادگی اين فرد با ھمسرش و اعتياد به مواد مخدر از نوع شيشه علت اصلی سوزاندن اين
کودک  ٣ساله بوده است .خبرگزاری ھرانا  22ارديبھشت 1390
 // 11مدير آموزش وپرورش گنبدکاووس می گويد  ۵۴مدرسه مقطع ابتدايی اين شھرستان تخريبی و
نيازمند نوسازی است .نبیﷲ آخوندی در جمع خيران شھرستان افزود :اين شھرستان نيازمند ساخت
 ١٣٩مدرسه در مقاطع مختلف تحصيلی است .خبرگزاری ھرانا  22ارديبھشت 1390
 // 12زن جوانی در شھرستان تربت جام ،به علت فقر شديد و اعتياد به مواد مخدر نوزادش را در
ازای دريافت  ۶٠٠ھزار تومان فروخت .اين زن پس از توافق با يک زوج نابارور ،نوزاد خويش را
در قبال پرداخت ھزينهھای درمانی و  ۶٠٠ھزار تومان پول نقد به ايشان فروخت .خبرگزاری ھرانا
 25ارديبھشت 1390
 // 13ارزياب مربيان پيش دبستانی بندرعباس گفت :طبق بررسی که در ارزيابی مربيان صورت
گرفت 90 ،درصد مربيان پيش دبستانی در ھرمزگان که نشاط آوران جامعه کودکان ھستند خود دچار
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افسردگی شده اند.آنان ھر ماه بايد به سراغ مدير رفته و طلب حقوق کنند که بعضا تاريخ مشخصی
ندارد .خبرگزاری مھر  25ارديبھشت 1390
 // 14پسر بچهای چھار ساله به علت صدمات ناشی از ضرب و جرح شديد توسط والدينش به
بيمارستان کودکان مفيد منتقل شد،اين کودک دچار ضرب و جرح ،سوختگی شديد در نقاط مختلف بدن
از جمله آلت تناسلی و نيز کبودی شديد دو چشم گرديده است .خبرگزاری ھرانا  25ارديبھشت 1390
 // 15رئيس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ايران گفت :دومين مورد کودک آزاری که چند روز پيش
اعالم شد پس از آنکه از بيمارستان مفيد به شيرخوارگاه آمنه منتقل شد ديروز پس از دو روز اقامت در
اين مرکز با حکم قاضی تحويل پدرش شد .در اين ميان ھيچ کمکی به اين کودک نشده است حتی ممکن
است موجب اين شود که اين کودک که با لو دادن والدينش به اذيت و آزارش ،پس از بازگشت به خانه
بيشتر از اين به خاطر دردسری که ايجاد کرده ،تنبيه شود .خبرگزاری ھرانا  28ارديبھشت 1390
 // 16ھانيه دختر ھشت سالهای که توسط ناپدری معتادش مورد شکنجه قرار گرفته بود از ناحيه ساعد
مورد اصابت جسم سخت قرار گرفته .از ناحيه باسن با آبجوش سوزانده شده و کف پای اين دختر با
سيگار و قاشق داغ سوخته است .عالمت سوختگی ميان دو کتف اين دختر که نشاندھنده جسم داغ
روی کتف اوست جای ضربهھای شديد در کمر و پشت دخترک و نيز آثار سوختگی در پاھای ھانيه
مشھود است .ھر دو دست اين دختر توسط جسمی سخت شکسته شده و شکستگی بهگونهای است که
استخوانھای دست او جابهجا شده است .به گفته پزشک وی ،اين دختر از لحاظ روحی بسيار آسيبديده
بهگونهای که بايد مدتھا تحت رواندرمانی قرار گيرد .پزشکان با بررسی آثار جراحات در پيکر اين
دختر دريافتند ھانيه حداقل دو ھفته مورد آزار و اذيت ناپدریاش قرار گرفته است .روزنامه جھان
صنعت  29ارديبھشت 1390
 // 17ايوب قنبرپوريان  ٢٠ساله و روح ﷲ ميرزاخانی  ١٩ساله  ،جوانترين زندانيان بند  ٣۵٠زندان
اوين محسوب می شوند .قنبرپوريان به تازگی به رجايی شھر منتقل شده است و روح ﷲ ميرزاخانی به
اتھام اجتماع و تبانی بر ضد امنيت ملی زندانی است که بالتکليف بسر مبرد و به اتھام اخالل در نظم و
اقدام عليه امنيت ملی به سه سال و چھار ماه حبس محکوم شده است  ..خبرگزاری ھرانا  29ارديبھشت
 // 18محمدرضا کاظم زاده ،مديرکل بھزيستی خراسان شمالی ،که در جلسه ستاد ساماندھی کودکان
خيابانی سخن می گفت ،ضمن اعالم اعتياد  33درصد کودکان خيابانی به مواد صنعتی در خراسان
شمالی اظھار داشت که آن ھا افراد زير  18سالی ھستند که به شھرھای بزرگ رفته و در خيابان کار
می کنند و به صورت ھفته ای و يا سالی يک بار با خانواده ھای خود تماس می گيرند.آنان خيابان را
سرپناه خود می دانند و خانواده را در خيابان جستجو می کنند و تا وقتی که فقر ھست ،کودکان خيابانی
ھم وجود دارند ،شھرزاد نيوز  30ارديبھشت 1390
 // 19محمد پدر باربد  ،معتاد به مواد مخدر از نوع شيشه و بدليل اختالف با ھمسر ،چندين بار با وی
تماس گرفته و با تھديد آسيب زدن به باربد ،از مادر درخواست بازگشت ميکند و در ادامه  ،باربد را با
خود به درون اتاقی برده و بنزينی که داخل يک شيشه نوشابه با خود آورده بود را بر پيکر باربد ريخته
و وی را به آتش میکشد ،به اذعان پرستاران ،احتمال زنده ماندن اين کودک  ٣ساله با  ٧٠درصد
سوختگی ،بسيار اندک است .خبرگزاری ھرانا  31ارديبھشت 1390
 //20موسی قربانی ديگر عضو اين کميسيون حقوقی و قضايی با بيان اينکه کودک آزاری از جرائم
عمومی محسوب میشود و احتياجی به شاکی خصوصی ندارد ،افزود :در بخش تعزيرات حکومتی در
اين رابطه مسائل ويژهای مطرح شده است و در بخش قانون مجازات اسالمی ،جرم انگاری نيز در اين
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رابطه صورت گرفته است بنابراين در الحه حمايت از خانواده که بخش حقوقی مسائل خانواده بررسی
میشود برای بحث کودک آزاری جايگاھی وجود نخواھد داشت و لذا از اليحه حمايت از خانواده حذف
شد .خبرگزاری ھرانا  31ارديبھشت 1390
فھرستی کوتاه از کانون ھای موثر درنقض حقوق کودک و نوجوان ايرانی درارديبھشت ماه 1390
کانون خانواده
دختران بيشتر مورد تنبيه بدنی و کودک آزاری قرار می گيرند ھرانا 1390 / 02 /03
پدری کودک  3ساله اش را به آتش کشيد! ھرانا 1390 /02 / 22
زن معتاد ،نوزادش را در ازای دريافت  ۶٠٠ھزار تومان فروخت ھرانا 1390 /02 / 25
شکنجه يک کودک ديگر توسط والدين ھرانا 1390 /02 / 25
سومين قربانی کودکآزاری در يکماه اخير ھرانا 1390 /02 /31
آسيب ھای اجتماعی
اسباب بازی چنينی؛ سم ھای مھلک در دستان کودکان ايرانی سياست روز 1390 /02 /11
فقط يک پنجم درآمد كودكان كار به جيب خانوادهشان میرود فارس 1390 /02 /19
اعتياد  33درصد کودکان خيابانی به مواد صنعتی در خراسان شمالی شھرزاد نيوز 1390 /02 /30
نھاد ھای مسئول
افزايش شمار کودکان خيابانی در فصل گرما شھرزاد نيوز 1390 /02 / 09
قوانين كيفری در حمايت از كودكان نقص دارد ابتکار 1390 /02 /06
دو تن از اعدام شدگان ھفت ٔه گذشته در بندرعباس نوجوان بودند ھرانا 1390 /02 /06
يك سوم كودكان ايراني سوءتغذيه دارند مھر 1390 /02 /08
استفاده از آب کشاورزی در مدارس ريگان زلزله زده مردمساالری 1390 /02 /08
سه نوجوان  16و 21و  22و  23ساله در اھواز اعدام شدند) گزارشات غير رسمی (آژانس ايران خبر
1390 /02 /19
 ۵۴مدرسه ابتدايی گنبدکاووس تخريبی است ھرانا 1390 /02 / 22
نود درصد مربيان پيش دبستانی در ھرمزگان بيماری افسردگی دارند مھر 1390 /02 / 25
دومين کودک آسيب ديده بدون تکميل درمان دوباره به خانوادهاش تحويل داده شد! ھرانا /02 / 28
1390
خالء قانونی عليه کودک آزاری و کودکان قربانی در آرزوی امنيت جھان صنعت 1390 /02 /29
جوانترين زندانيانی :ايوب قنبرپوريان ٢٠ساله و روح ﷲ ميرزاخانی  ١٩ساله ھرانا 1390 /02 /29
کودک آزاری از اليحه حمايت از خانواده حذف شد ھرانا 1390 /02 /31
کميته دفاع از حقوق کودک و نوجوان
جعفری
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نبود کارھای زيربنايی درخصوص اعتياد
محمد جواد نظری مھر :عضوکميسيون بھداشت ودرمان مجلس شورای اسالمی:نبود کارھای زيربنايی
درخصوص اعتياد ،سبب شده گرايش به مواد مخدر تا مدارس راھنمايی نيز پيش رود.
عضو کميسيون بھداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گفت :متأسفانه نبود کارھای زيربنايی در
خصوص اعتياد باعث شده که سن گرايش به مواد مخدر در کشور ما پايين آمده و حتی تا مدارس
راھنمايی نيز پيش رود.
محمد جواد نظری مھر در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت درباره وضعيت نامناسب کمپ ھای ترک
اعتياد گفت :متأسفانه درباره بھبود وضعيت اين مراکز شعار زياد است و عمل بسيار ضعيف است.
وی در ادامه اظھار داشت :متأسفانه عدم حضور اين کمپ ھا زير نظر وزارتخانه ھای مربوطه موجب
شده تا برخی از آنھا موجبات به وجود آمدن ھزاران مشکل را فراھم کنند.
نماينده مردم کردکوی و ترکمن عنوان کرد :بايد تمھيداتی از سوی دولت انديشيده شود تا معتادان در
مراکزی مجاز و دارای مجوز اعتياد خود را ترک کنند.
نظری مھر با اشاره به لزوم انجام کارھای زير بنايی گفت :در خصوص بحث مواد مخدر و جلوگيری
از پيشرفت اعتياد قوانين بسياری داريم اما اجرا و عمل به اين قوانين متأسفانه ،ضعيف است.
عضو کميسيون بھداشت و درمان مجلس شورای اسالمی مرکز بھزيستی را مسئول نظارت بر کمپ
ھای ترک اعتياد دانست و افزود :خانواده ھا برای اينکه بتوانند اعضای معتاد خود را از اعتياد رھايی
بخشند به کمپ ھا معرفی می کنند و اگر اين کمپ ھا از استانداردھای الزم برخوردار نباشند ،نه تنھا
مشکل آنھا رفع نمی شود بلکه وضعيت معتادان بدتر خواھد شد.
نظری مھر در بخش پايانی اظھارات خود گفت :دولت خودش می تواند به صورت کارشناسی شده
مسئوليت رسيدگی به مراکز ترک اعتياد را بر عھده گيرد .تابناک  12خرداد
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قتل دختر نوجوان به دليل تاخير در ورود به منزل
کتک ھای پی در پی و چند ضربه به سر اين دختر را به کام مرگ مي کشاند
يک دختر  16ساله در يکی از روستاھای زرين شھر به خاطر تعصب بيجا و کور پدرش کشته شد اين
دخترکه تنھا جرمش اين بود که يک شب نيم ساعت ديرتر به خانه آمده بود و پدرش احتمال می داد با
پسر ھمسايه رابطه جنسی داشته باشد کشته شد.
از قرار معلوم پدر اين دخترکه حسين ايزد پناه نام دارد عضو فعال بسيج محل بوده و ھمسايه ھا ھم از
دست او به خاطر ھمين تعصبش آسايش نداشتند در شب حادثه دختر بی گناه نيم ساعتی را در منزل
يکی از دوستانش معطل ميشود تا با ھم يک جزو تحقيق درسی را آماده کنند و به محض برگشت با
خشم پدر روبرو شده و کتک ھای پی در پی و چند ضربه به سر دختر را به مرگ ميکشاند خبر نامه
زنان ايران  12خرداد
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باربد پسربچه  3سالهای که قربانی آتش اعتياد پدرش

باربد پسربچه  3سالهای که قربانی آتش اعتياد پدرش به شيشه شد بعد از  18روز مبارزه برای زنده
ماندن در ساعت 10صبح جمعه فوت کرد.
مادر باربد در  27ارديبھشتماه پس از پنجماه نديدن پسرش با بدن سوخته او در بيمارستان مفيد کرج
مواجه شد و حاال برای ديدن او راھی جز قبرستان و سنگ قبری سخت و سرد ندارد.
و اما پدرش! پدری که آغوشش جز در موقع به آتش کشيدن بدن کوچک باربد و برای ساکت کردن
فريادھايش گشوده نشد ،حاال با سوختگی  50درصدی بر تخت بيمارستان مفيد خبر مرگ کودکی را
میشنود که خودش او را به آتش کشيد و به کام مرگ برد.
پدر شيشهای که وقتی ديد تالشھايش برای بازگرداندن ھمسرش به زندگی مشترک بینتيجه است به
خانه پدر ھمسرش رفت و در مقابل چشمان مادربزرگ باربد ،نخستين بار يک شيشه بنزين بر روی
باربد ريخت و او را از ھستی و زندگی ساقط کرد.
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باربد توسط مادربزرگش و با کمک ھمسايهھا به بيمارستان شھيد مدنی کرج منتقل و پس از گذشت يک
ھفته با کمک انجمنھای حمايت از کودکان در حالی به بيمارستان مطھری تھران منتقل شد که تمام
پوستاش سوخته بود و داروھا و موادغذايی از طريق بينیاش به او منتقل میشد .پسرک آرام بود و در
برابر درد ،دم برنمیآورد اما کم کم عفونت گسترش پيدا کرد و بدن نحيفش ورم کرد.
باربد کوچولو در برابر حجم باالی سوختگی  70درصد کم آورد و تمام تالشھا برای بازگرداندنش به
زندگی با قطع اميد پزشکان ناکام ماند.
فاطمه دانشور مديرعامل مرکز حمايت از کودکان مھرآفرين ،موسسهای که بعد از بستری شدن باربد
در بيمارستان شھيد مطھری ھزينهھای درمان او را بر عھده گرفته بود با بيان اينکه وقتی به بيمارستان
مطھری مراجعه کرديم نسخهھای باربد بيش از دو روز بود که پرداخت نشده بود ،اظھارکرد:
باربد در برابر درد صبور و مقاوم بود و با وجود اينکه در بخش ،درجه سوختگیاش از ديگران بيشتر
بود اما کمتر از ديگر کودکان ناله و فرياد میکرد.
وی با اشاره به اينکه باربد قربانی اعتياد پدر و ورشکستگی او شد ،گفت :پدر باربد چندسال پيش
ورشکست و تمام لوازم شخصی ،پول پيش خانه و ساير دارايیھای آنان توسط طلبکاران ضبط و اين
شکست مالی باعث اعتياد پدر باربد به شيشه شد.
دانشور ادامه داد :وقتی پدر باربد با مادرش در ترک اعتياد ھمکاری نکرد ،مادرش پدر را ترک و پدر
باربد مجھولالمکان شد.
مينا مادر باربد بيش از  5ماه از کودکش خبر نداشت و بعد تھديدھای پدر باربد برای بازگرداندن مينا
شروع شد که يا برمیگردی يا دست باربد را برايت میفرستم ،يا برمیگردی يا گوش باربد را برايت
میفرستم و مادر به اين تھديدھا توجه نمیکند تا اينکه با بدن سوخته باربد در بيمارستان مواجه میشود.
مديرعامل مرکز حمايت از کودکان مھرآفرين در ادامه با اشاره به تالشھای مادر باربد پيش از اين
اتفاق برای اخذ حق نگھداری باربد گفت :يکی از گاليهھای مادر باربد اين است که او می دانسته
کودکش در شرايط بدی قرار دارد و بارھا برای گرفتن حضانت او شکايت کرده اما قانون حضانت
باربد را به او نداده است.
دانشور ادامه میدھد :ما پيش از اين برای انتقال باربد به بيمارستان چمران که خصوصی است اقدام
کرديم اما مسئوالن اين بيمارستان برای ھر درصد سوختگی يک ميليون و در کل  70ميليون مطالبه
کردند که پرداختنش برای ما مقدور نبود.
به گفته وی باربد درس تلخی بود تا جامعه و مردم در برابر کودکآزاری حساس شوند.
باربد اين کودک سه ساله در حالی جان باخت که اين پرسش در اظھان باقيست که چه کسی مسئول
مرگ باربد و کودکانی ھمچون باربد است؛ خانواده ،جامعه و خال قانونی و...
خبرگزاری ايسنا  13 ,خرداد
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مشکالت کودکان زندانيان

کودکان زندانيان )افراد زير  18سال( ،عالوه بر رويارويی با مشکالت مشابه کودکان ھم سن و سال
خود ،با سختیھای ديگری ھم روبرو ھستند:
افزايش آمار زندانيان در ايران ،چه سياسی و چه غيرسياسی ،نه تنھا نگرانی ھا را نسبت به کاھش
استانداردھای بھداشتی ،تغذيه و در مجموع سالمتی آنان را افزايش داده ،بلکه بيش از آن نگرانی نسبت
به تاثير مخرب و چند وجھی ـ و اغلب جبران ناپذير ـ که در روح و روان کودکان اين زندانيان و در
نھايت آينده آنان برجای می گذارد را صد چندان کرده است .از ھمين روست که نزديک به  350تن از
کنشگران مدنی ،طی نامه ای سرگشاده ،دغدغه ھا و نگرانی ھای خود را نسبت به شرايط ناگوار چنين
کودکانی ،اظھار داشته اند.
متن کامل بيانيه اين کنشگران به شرح زير است:
بيانيه حمايت از حقوق کودکان زندانيان زندان :تنبيه زندانی يا فرزند او؟
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باال رفتن آمار زندانيان  --صرف نظر از جرم و اتھامی که به آن محکوم شدهاند  --جنبهای پنھانی و
نگرانکننده به دنبال دارد :کودکان اين زندانيان خود به قربانيان فراموش شده تبديل شدهاند .با توجه به
اينکه آمار دقيقی از تعداد زندانيان موجود نيست ،به دست آوردن تخمينی از تعداد کودکان زندانيان در
ايران دشوار و حتی ناممکن است.
کودکان زندانيان )افراد زير  18سال( ،عالوه بر رويارويی با مشکالت مشابه کودکان ھم سن و سال
خود ،با سختیھای ديگری ھم روبرو ھستند :دوری از پدر يا مادر زندانی برای مدتی نامعلوم ،دوری
از محيط آشنای خانه )برای آنکه تحت مراقبت نزديکان خود قرار گيرند( ،حس اندوه ،تنھايی ،ترس از
دست دادن پدر يا مادر زندانی برای ھميشه ،گناه ،شرم ،بیاعتمادی ،اضطراب ،و افسردگی .با توجه به
اينکه اين کودکان نزديکترين مراقبينشان را در کنارشان ندارند امور روزانه آنھا ھم دچار اختالل
میشود و اين وضعيت برای کودکان زنان زندانی )که غالبا ً مراقبتھای روزمره کودک بر عھده
آنھاست( شديدتر است .کودکانی که سن کمتری دارند گاه با مادر خود در زندان به سر میبرند و تحت
تاثير مستقيم فضای نامناسب زندان و فشارھای روانی که به مادرشان وارد میشوند ھستند .عالوه بر
اين اگر پدر يا مادر زندانی نانآور خانواده نيز باشد ،اين کودکان ممکن است در معرض مشکالت
اقتصادی نيز قرار گيرند .در نتيجه کودکان زندانيان به واسطه شرايط اجتماعی و روحی متفاوتی که
تجربه میکنند نيازمند مراقبتھای ويژهای ھستند و تامين حقوق آنھا میبايست به طور جداگانه مورد
توجه قرار گيرد.
زندانی بودن پدر يا مادر نمی تواند دستاويزی برای تنيبه فرزند او نيز باشد .طبق ماده  ٩پيماننامه
حقوق کودک ،که ايران نيز به آن ملحق شده است» ،کودک نمیبايد بر خالف ميلاش از والدين خود
جدا شود« ،مگر اينکه مسئوالن معتمد تصميم بگيرند که چنين »جدايی منافع عالی کودک را برآورده
میکند «.نص پيماننامه حقوق کودک بر »منافع عالی« او استوار است و ھرگونه اقدامی به اين منافع
خلل وارد نمايد خالف نيت قانونگذار است .به ھمين خاطر مسئولين زندان میبايد اقدامات جداگانهای
در نظر بگيرند تا کودکانی که به مالقات والدين خود به زندان میروند آسيب روحی کمتری ببينند .ما
امضا کنندگان اين بيانيه برای به حداقل رساندن آسيبھای روحی و روانی که به اين کودکان وارد
میشود خواھان برقراری امکانات زير برای کودکان ھمه زندانيان  --اعم از سياسی و غيرسياسی --
توسط قوه قضاييه و صندوق کودکان سازمان ملل متحد در ايران ھستيم.
 امکان برقراری مالقات ھای حضوری مرتب برای کودکان زندانيان با پدر يا مادر زندانی شان ايجاد فضای مناسب كودكان برای مالقات – از جمله عدم حضور مامورين با لباس فرم در سالنمالقات
 ورودی مجزا برای کودکان مالقات کننده ،برای آنکه کودکان با نرده ھای زندان مواجھه نشوند فراھم آوردن حداالمكان وسايل بازی در سالن مالقات استفاده از از رنگھای شاد در فضای سالن مالقات امکان مالقات زندانی با کودکش با لباس شخصی امکان مالقات ھای ويژه طی روزھايی که کودک به ديدار والدينش بيشتر احتياج دارد )روز تولدکودک يا والدين زندانی ،سال نو(... ،
رونوشت به:
رياست قوه قضاييه  ،دفتر يونيسف در تھران ،دفتر منطقه ای يونيسف – اردن  ،کميسر عالی حقوق
بشر – ژنو ،سازمان عفو بين الملل ،ديدبان حقوق بشر
117

وضعيت حقوقی کودک و نوحوان در ايران در 1390
امضا کنندگان اين بيانيه:
ابراھيم مھتری  /ابوالفضل اردوخانی  /آتوسا ميرحسينی  /احمد عبدلی  /احمد مدادی  /احمد نجاتی /
آذر عرفا زاده  /آذر کريمی  /آرارات راتوسيان  /آراز م .فانی  /ارژنگ برھان /آزاده خسروشاھی /
آزاده دواچی  /آزاده رحيم پور  /اساره زانيار  /اسماعيل خطايی  /آسيه امينی  /اشکان منفرد  /اصغر
برزو /اکرم خيرخواه  /الناز باجوری  /الھه فراھانی  /اليزابت مکدونالد  /اميد زمانی  /اميد نصيری /
امير رشيدی  /آناماری ريس  /انديشه جعفری  /انور مير ستاری  /انيسه سامانی  /اوا تنز /اوليا وندن
/اويس اخوان  /آيدا ابروفراخ  /آيدا سعادت  /ايران دموکراتيک  /آينده آزاد  /بدی وارايی  /بشير
احسانی  /بالل مرادويسی  /بنفشه جمالی /بھرام توکلی  /بھروز سورن  /بھمن امينی  /بھناز فرمانبر /
بھناز مھرانی  /پائولو مروال  /پترا پلوتز  /پرديس درخشنده  /پرنيان ا / .پرواز داورپناه  /پروانه
معادی  /پروشات شکرلو  /پروين اردالن  /پروين ضرابی  /پروين محسنی  /پری عظيمی  /پريسا
کاکايی  /پريسا کريمی  /پوران رضايتی  /پيمان مجيد زاده  /تارا احمدی  /تری وايت  /توران ناظمی /
ثريا ضرغام  /جان کاو  /جلوه جواھری  /جواد موسوی خوزستانی  /حجت نارنجی  /حسام حيدری /
حسن جعفری  /حسن نايب ھاشم  /حسين ماھوتيھا  /حميد حميدی  /حميده نظامی  /خديجه مقدم  /خرسند
ستوده  /داوود منطق  /داوود نواييان  /درنا بندری  /دالرام اکار  /دالرام علی  /دلشاد امامی  /رضا
احمدی  /رضا سليمانی  /رضا کريمی  /رضا ھيوا  /رضوان مقدم  /روحی شفيعی /رويا شاعری /
رويا کاشفی  /زھره اسد پور  /زھره کريم زاده  /زويا اسکندريان  /زينب پيغمبر زاده  /ژاله مظاھری /
ساتگين ايران زمين  /سارا جلوه  /سارا مغمومی  /ساسان امجدی  /ساعد آل آقا  /سالومه رحيمی /
سامان زمان زاده  /سامان شاه محمدی  /سپھر عاطفی  /سپيده يوسف زاده  /ستاره شاھرويی  /ستاره
ھاشمی  /سحر ايرانی  /سحر سجادی  /سحر مفخم  /سعيد آرمانفر  /سعيد حبيبی  /سعيد رحيمی /
سمرند فتوحی  /سميرا پوراندخت  /سميه بھادری  /سھراب مھدوی  /سھيال پرھيزی  /سھيال موسوی /
سوده راد  /سوسن طھماسبی  /سوفيا صديق پور  /سولماز ايکدر  /سيامک فريد  /سيما حسين زاده /
سيما دينا  /سيمين مرعشی  /ش .ايرانی  /شادی صدر  /شادی کلينس شميت  /شاھين انزلی  /شاھين
محمودی  /شايان وحدتی  /شری فرامرزی  /شکوفه شادابی  /شمس تواليی  /شھاب الدين شيخی /
شھريار قانع  /شھزاد حسينی  /شھال بھاردوست  /شھال شفيق  /شھال فروزانفر  /شھال الھيجی  /شھناز
بيات  /شھناز سخن سنج  /شورانگيز داداشی  /شيال کرباسيان  /شيوا سخن  /شيوا نجو  /صبری نجفی /
طال خوش کالم  /طلعت تقی نيا  /عاطی علوين  /عباس مظاھری  /عسل دورانوا  /عسگر آھنين /عشا
مومنی  /عفت صفوی  /عفت ماھباز  /علی پورنقوی  /علی رحيمی  /علی طايفی  /علی عبدی  /علی
فتوتی  /علی ماھباز  /علی مشمولی  /علی نيکويی  /علی صمدپوری  /غالم حسين اصغری  /غالم علی
خوش سرور  /فاطمه آرام نژاد  /فاطمه واال  /فخری شادفر  /فخری نامی  /فرح طاھری  /فرح روز
رنجبر  /فرحناز محمدی  /فرخنده احتسابيان  /فرزانه جوان  /فرشاد محمدی  /فرشته شيرازی  /فرشته
فرھانی  /فرشته قاضی  /فرناز سيفی  /فرناز کمالی  /فرنوش تھرانی  /فريبرز مھران اديب  /فالمينيا
ليزانی  /فلورا روئنبرگ  /فھيمه فيض  /فيروزه مھاجر /فيليپ ھوستر  /قاصدک ق  /قدسی ابوالقاسمی
 /کاران صدر  /کامران کامکار  /کاميار گياھچی  /کاوه رضايی شيراز  /کاوه کرمانشاھی  /کتايون
عظيمی فرد  /کريستين چنی  /کوروش افتاصی  /کيانا کريمی  /گلنيس سندلنت  /گيل آوايی  /گيو زاد/
الدن اسماعيلی  /ليال کرمی  /ليال مجتھدی  /ليلی ج  /لينا ورم  /مارتی گونتير  /مارکو کوراتلو  /ماندانا
کمالی  /مانوئل ب  /محبوبه عباسقلی زاده  /محمد شوراب  /محمود باقر صميمی  /محمود پسنديده /
مرجان قھرمانی  /مرجان واعظ  /مرجان وحدت  /مرسده ھاشمی  /مريم امينيان  /مريم اھری  /مريم
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ايرانی  /مريم حسين خواه  /مريم رحمانی  /مريم زندی  /مريم شريف  /مريم شکرانی  /مريم طھماسبی
 /مريم ھوندر  /مزدک نصيری  /مژگان ثروتی  /مژگان قاسميان  /مسعود معمار  /مصطفی عزيزی /
ملودين م  /منصوره شجاعی  /منصوره کاوه ای  /منوچھر فاضل  /منيره کاظمی  /مھديه فراھانی /
مھران ديوان بيگی زند  /مھرنوش اعتمادی  /مھری جعفری  /مھری قراخانلو  /مھری کرمانی  /مھسا
ايرانی  /مھسا شکرلو  /مھسا صارمی /مھشيد راستی /مھين امامی  /ميترا شجاعی /ميترا محمودی/
ميترا نجفی /ميالد فدايی اصل /ميالد ملک  /مينا انصاری  /مينا ربيعی  /مينا محرر  /نادر حاج محسن
 /نادر فرخ  /نادر فرناندز  /نازلی فرخی  /نازی ساسانی  /نازی عظيما  /ناھيد توسلی  /ناھيد جعفری /
ناھيد خوش کالم  /ناھيد خيرابی  /ناھيد سليمانی  /ناھيد کشاورز  /ندا شھبازی  /ندا فرخ  /نرجس
بارانيان  /نرگس شريعت نيا  /نرگس طيبات  /نرگس مقدم  /نسرين الماسی  /نسرين محصص  /نسيم
سلطان بيگی  /نسيم طبيانيان  /نسيم ھشترودی  /نسيما شريعت  /نفيسه آزاد  /نوری شھری  /نوشين
احمدی خراسانی  /نويد محبی  /نويد منوچھرابادی  /نيره توحيدی  /نيکزاد زنگنه  /نيلوفر کشميری /
نيما دارابی  /نيما محمد زاده  /نيما نيما  /ھاله قريشی  /ھايده تابش  /ھدی ھاشمی  /ھنگامه ھويدا  /ياس
م / .وحيد حبيب پناه  /ويدا بيگلری / .

شکنجه پسر بچه  ٣٫۵ساله در شھر شيراز
ضربات متعدد مشت و لگد را در نواحی مختلف بدن  .کودک قادر به راه رفتن نيست ،کف پا آسيب
ديده ،گازگرفتگی در کف پا
خبرجنوب :در پی شکنجه پسر بچه  ٣٫۵ساله در شھر شيراز مادر اين کودک و مردی که با وی در
ارتباط بود بازداشت شدند.
پدر و مادر اين پسربچه از مدتھا قبل به دليل اختالفات خانوادگی قصد جدايی از يکديگر را داشته اند.
بر اساس گزارشات رسيده پدر اين قربانی به دليل اعتياد شديد به موادمخدر با ھمسرش اختالف داشته
به گونه ای که حتی قادر به نگھداری از فرزند خود نبوده و به ھمين دليل ھمسرش برای جدايی از وی
اقدام می کند .در حالی که روند رسيدگی به پرونده اين زن و مرد برای جدايی در حال پيگيری بوده
سرپرستی پسربچه  ٣٫۵ساله که قربانی سھل انگاری پدر و مادرش است به مادر سپرده می شود.
محتويات پرونده زن  ٣٠ساله ای چند روز قبل با مراجعه به دادسرای جنايی شيراز مدعی شد که پس
خردسال وی توسط مرد مورد عالقه اش ربوده شده است .به دنبال اعالم اين گزارش با توجه به
حساسيت موضوع ،پرونده ای تشکيل و تحقيقات برای مشخص شدن موضوع آغاز شد .در گام اول
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تحقيقات ماموران به بازجويی از مادر پسربچه پرداختند .وی در اين خصوص گفت :من و پدر فرزندم
چند سال قبل با يکديگر ازدواج کرديم .در حاليکه زمان زيادی از ازدواجمان نمی گذشت متوجه شدم
که ھمسرم به موادمخدر اعتياد شديد دارد .او حتی قادر به تامين مخارج زندگيمان نبود .در حاليکه يک
پسر داشتم تصميم گرفتم که از او جدا شوم به ھمين دليل وسايلم را برداشته و از خانه ھمسرم رفتم تا
مراحل قانونی طالق سپری شود.
وی افزود :در اين مدت سرپرستی فرزندم به من داده شد .االن نزديک به دو سال و نيم است که با
مردی آشنا شده و به دليل عالقه ای که به ھم داريم قرار است پس از جدايی قانونی از ھمسرم با او
ازدواج کنم  .آن مرد مخارج من و فرزندم را تامين می کند .روز حادثه من و فرزندم از مسافرت
برگشته بوديم و آن مرد به فردوگاه آمد تا ما را به خانه ببرد.
در بين راه با يکديگر بحثمان شد و من در حاليکه فرزندم در خودرو بود تک و تنھا پياده شدم .آن مرد
فرزندم را با خودش برد و از او اطالعی ندارم .با توجه به اظھارات اين زن ماموران برای مشخص
شدن موضوع وارد عمل شده و در حاليکه زمان زيادی از اعالم اين گزارش نمی گذشت آن مرد را
دستگير کردند.
ماموران پس از دستگيری آن مرد با صحنه دلخراشی روبرو شدند چراکه وضعيت پسربچه  ٣٫۵ساله
آنقدر وخيم بود که حتی قادر به راه رفتن نبود .در تحقيقات تکميلی پيرامون اين موضوع مشخص شد
که اين کودک بی گناه توسط آن مرد مورد شکنجه و آزار و اذيت جسمی قرار گرفته است .با توجه به
وضعيت جسمانی کودک به دستور بازپرس پرونده وی به پزشکی قانونی معرفی شد .
در معاينات صورت گرفته کارشناسان پزشکی قانونی آثار ضربات متعدد مشت و لگد را در نواحی
مختلف بدن وی مشاھده کردند .در ادامه با توجه به اينکه کودک  ٣٫۵ساله قادر به راه رفتن نبود به
بررسی موضوع پرداخته و پی بردند که کف پای وی نيز آسيب ديده و آثار گازگرفتگی در کف پا نيز
مشھود است.
معاينات بعدی سرنخھای ديگری نيز در اختيار کارشناسان قرار داد چراکه فاش شد  ٣۵درصد از
موھای سر اين کودک از ريشه کنده شده است .در نھايت به توجه به عمق فاجعه و شکنجه کودک بی
گناه ماموران به تحقيق از آن مرد سنگدل پرداختند.
وی در ابتدا قصد گمراه کردن ماموران را داشت اما در نھايت که راھی برای فرار وجود نداشت به
شکنجه پسربچه اقرار کرد و مدعی شد که به دليل استفاده از مشروبات الکلی در شرايط مناسبی نبوده
و اقدام به شکنجه پسر بچه کرده است.
وی در ادامه تحقيقات مدعی شد که قصد ازدواج با مادر کودک را داشته است .به دنبال اقرار متھم
ماموران به بازجويی از مادر کودک پرداختند .وی نيز مدعی شد که قصد داشته پس از جدايی از
ھمسرش با اين مرد ازدواج کند.
پس از اقرار اين زن و مرد مسير تحقيقات ماموران وارد مرحله تازه ای شد .اين کودک بی گناه ھم
اکنون تحت درمان قرار دارد .گفتنی است بازپرس پرونده برای مرد سنگدل قرار بازداشت موقت به
اتھام آدم ربايی و کودک آزاری صادر کرد .ھمچنين برای مادر کودک نيز به اتھام رابطه نامشروع و
سھل انگاری در نگھداری کودک قرار صادر شد که ھم اکنون با سپردن وثيقه آزاد است.
اين پرونده ھم اکنون در دادسرای جنايی شيراز در جريان رسيدگی است.
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روزھای جاودانه جھانی ،از منظر حقوق بشر و سازمان ملل متحد
 27ژانويه
 4فوريه
 20فوريه
 21فوريه
 8مارس
 21مارس
 21مارس
 21مارس

روز بين المللی بزرگداشت خاطره قربانيان ھولوکاست
روز جھانی سرطان )سازمان جھانی بھداشت(
روز جھانی عدالت اجتماعی
روز بين المللی زبان مادری
روز سازمان ملل متحد برای حقوق زنان و صلح بين المللی
روز بين المللی نوروز
روز بينالمللی رفع تبعيض نژادی
روزجھانی شعر )يونسکو(
ھفته ھمبستگی با ملتھای در حال مبارزه عليه نژاد پرستی و تبعيض
شروع از  21مارس
نژادی
 22مارس
روز جھانی آب
 23مارس
روز جھانی ھواشناسی
 24مارس
روز جھانی بيماری سل )سازمان جھانی بھداشت(
روز بين المللی حق بر صحت و درستی درباره نقض فاحش حقوق بشر و
 24مارس
منزلت قربانيان
روز بين المللی ياد بود قربانيان بردگی و تجارت برده ار آن سوی
 25مارس
اقيانوس اطلس
 2آوريل
روز جھانی آگاھی درباره اوتيسم
 4آوريل
روز بين المللی اگاھی از مين و کمک به اقدام عليه مين
 7آوريل
روز يادبود قربانيان نسل کشی رواندا
 7آوريل
روز جھانی بھداشت
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 23آوريل
 25آوريل
 26آوريل
 28آوريل
 3مه

روز جھانی کتاب و حق پديد آورنده
روز جھانی ماالريا )سازمان جھانی بھداشت(
روز جھانی مالکيت معنوی )سازمان بين المللی مالکيت معنوی(
روز جھانی ايمنی و سالمت در محيط کار )سازمان بين المللی کار(
روز جھانی آزادی مطبوعاتی
زمان بزرگداشت و آشتی برای کسانی که زندگی خود را در جريان جنگ
 8و  9مه
جھانی دوم از دست دادند
 9و  10مه
روز بين الملل يپرندگان مھاجر
 15مه
روز بينالمللی خانوادهھا
 17مه
روز جھانی ارتباطات
 17مه
روز جھانی جامعه ارتباطات
 21مه
روز جھانی تنوع فرھنگی برای گفت و گو و توسعه
 22مه
روز جھانی تنوع زيستی
از  25مه
ھفته ھمبستگی با مردان سرزمين ھای غير مستقل
 29مه
روز بين المللی حافظان صلح ملل متحد
 31مه
روز جھانی خودداری از مصرف دخانيات
 4ژوئن
روز بين المللی کودکان بی گناه قربانی تجاوز و تعرض
 5ژوئن
روز جھانی محيط زيست
 8ژوئن
روز جھانی اقيانوس ھا
 12ژوئن
روز حھانی عليه کار کودک )سازمان بين المللی کار(
 14ژوئن
روز حھانی اھداکنندگان خون )سازمان جھانی بھداشت(
 17ژوئن
روز جھانی مبارزه با گسترش كوير و خشكسالي
 20ژوئن
روز جھانی پناھندگان
 23ژوئن
روز خدمات عمومی ملل متحد
 23ژوئن
روز بين المللی بيوه ھا
 25ژوئن
روز دريانوردان
 26ژوئن
روز بين المللی مبارزه با سوء استفاده و قاچاق مواد مخدر
 26ژوئن
روز بين المللی حمايت از قربانيان شکنجه
اولين شنبه ژوئيه
روز بينالمللی تعاونيھا
 11ژوئيه
روز جھانی جمعيت
 18ژوئيه
روز بين المللی نلسون ماندال
 9اوت
روز بينالمللی مردم بومی جھان )تا (2014
 12اوت
روز بين المللی جوانان
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 19اوت
روز جھانی انساندوستی
 23اوت
روز بين المللی يادبود و الغاء تجارت برده
 26اوت
روز ناميبيا
 29اوت
روز بين المللی عليه آزمايش ھای ھسته ای
 8سپتامبر
روز بين المللی سواد آموزی
 10سپتامبر
رزو جھانی پيشگيری از خودکشی )سازمان جھانی بھداشت(
 15سپتامبر
روز بين المللی دموکراسی
 16سپتامبر
روز بينالمللی حفظ اليه اوزون
 21سپتامبر
روز بينالمللی صلح
 25سپتامبر )آخرين
روز جھانی قلب )سازمان جھانی بھداشت(
يکشنبه سپتامبر(
 21سپتامبر
روز جھانی گردشگری
 28سپتامبر
روز جھانی بيماری ھاری )سازمان جھانی بھداشت(
 29سپتامبر )ھفته آخر
روز جھانی دريانوردی
سپتامبر(
 1اكتبر
روز بينالمللی سالمندان
 2اكتبر
روز بين المللی عدم خشونت
 3اكتبر
روز جھانی اسکان بشر
 5اكتبر
روز جھانی آموزگاران
اولين دوشنبه اكتبر
روز جھانی اسكان بشری
 9اکتبر
روز جھانی پست
 10اکتبر
روز جھانی بھداشت روان
دومين چھارشنبه اكتبر
روز جھانی كاھش مصايب طبيعی
)دومين
اكتبر
13
روز جھانی بينايی )سازمان جھانی بھداشت(
پنجشنبه اکتبر(
 15اكتبر
روز بين المللی زنان روستايی
 16اكتبر
روز جھانی غذا
 17اكتبر
روز بينالملی ريشه كنی فقر
 20اكتبر
روز جھانی آمار
 24اكتبر
روز ملل متحد
 24اكتبر
روز جھانی اطالعات توسعه
 30 – 24اكتبر
ھفته خلع سالح
روز بين المللی پيشگيری از سوء استفاده از محيط زيست در جنگ و  6نوامبر
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مناقشه مسلحانه
روز جھانی علم در خدمت صلح و توسعه )يونسکو(
روز جھانی ديابت
روز بين المللی بردباری
روز جھانی بيماری ھای مزمن انسداد ريوی )سازمان جھانی بھداشت(
روز جھانی فلسفه )يونسکو(
روز صنعت گستری آفريقا
روز جھانی کودکان
روز جھانی تلويزيون
روز جھانی يادآوری قربانيان ترافيک جاده ھا
روز بين المللی حذف خشونت عليه زنان
روز بينالمللی ھمبستگی با مردم فلسطين
روز جھانی ايدز
روز بين المللی لغو برده داری
روز بينالمللی معلوالن
روز بين المللی داوطلبان برای توسعه اقتصادی و اجتماعی
روز بين المللی ھواپيمايی غير نظامی
روز بين المللی مبارزه با فساد
روز جھانی حقوق بشر
روز بين المللی کوھستان
روز بين المللی مھاجران
روز ملل متحد برای ھمکاری جنوب  -جنوب
روز بين المللی ھمبستگی بشر

 10نوامبر
 14نوامبر
 16نوامبر
 17نوامبر
 17نوامبر
 20نوامبر
 20نوامبر
 21نوامبر
سومين يکشنبه نوامبر
 25نوامبر
 29نوامبر
 1دسامبر
 2دسامبر
 3دسامبر
 5دسامبر
 7دسامبر
 9دسامبر
 10دسامبر
 11دسامبر
 18دسامبر
 19دسامبر
 20دسامبر

روزھای بينالمللی ديگر در مجموعه نظام سازمان ملل متحد
روز بينالمللی زنان
روز جھانی ھوا شناسی
روز جھانی بھداشت
روز جھانی مخابرات
روز جھانی امتناع از مصرف دخانيات
روز بينالمللی با سوادی
روز جھانی كشتيرانی
روز جھانی پست

 8مارس
 23مارس
 7آوريل
 17مه
 31مه
 8سپتامبر
آخرين ھفته سپتامبر
 9اكتبر
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روز جھانی اطالعات توسعه
روز جھانی كودك ) اين تاريخ متغير است (
روز جھانی ايدز
روز بينالمللی داوطلبان برای توسعه اقتصادی و اجتماعی

 24اكتبر
 20نوامبر
 1دسامبر
 5دسامبر

مناسبتھای خاص سازمان ملل متحد دھهھا و سالھای بينالمللی
1996 – 1985
1997 – 1988
دھه 1990
دھه 1990
1999 – 1990
2000 – 1990
2000 – 1991
2000 – 1991
2000 – 1991
2002 – 1993
2002 – 1993
 5دسامبر
2005 – 1994
1994
1994
1995
1996
1998
1999
2000
2000
2001
2001

دھه حمل و نقل و ارتباطات برای آسيا و اقيانوس آرام
دھه جھانی توسعه فرھنگی
سومين دھه خلع سالح
دھه بينالمللی برای كاھش مصائب طبيعي
دھه حقوق بينالملل سازمان ملل متحد
دھه بينالمللی ريشه كنی استعمار
چھارمين دھه توسعه ملل متحد
دومين دھه حمل و نقل و ارتباطات برای آفريقا
دھه ملل متحد بر عليه سوء استفاده از مواد مخدر
دومين دھه توسعه صنعتی برای آفريقا
دھه معلوالن آسيا و اقيانوس آرام
سومين دھه نژاد پرستی و تبعيض نژاديی
دھه ملل متحد برای آموزش حقوق بشر
سال بينالمللی خانواده
سال ملل متحد برای بردباری ) عقيدتی (
سال جھانی بزرگداشت خاطره قربانيان جنگ جھانی دوم
سال بينالمللی ريشه كنی فقر
سال بينالمللی اقيانوس
سال بينالمللی سالمندان
سال بينالمللی فرھنگ صلح
سال بينالمللی شكر گزاری
سال بينالمللی گفتگوی تمدنھا
سال بينالمللی داوطلبان
سال بينالمللی بسيج عليه نژادپرستی ،تبعيض نژادي ،بيگانه پرستی و
2001
نابردباريھايی كه در اين زمينه است
دھه بينالمللی برای فرھنگ صلح و عدم خشونت برای كودكان جھان 2010 – 2001
2002
سال بينالمللی كوھھا
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2002
2003
2004
2004
2015-2005
2005
2005
2005
2006
2008
2008
2008
2008

سال بين المللی گردشگری زيست محيطی
سال بينالمللی آب شيرين
سال بينالمللی يادبود مبارزه با برده داری و لغو آن
سال بينالمللی برنج
دھه بين المللی برای اقدام  :آب برای زندگی
سال بين المللی اعتبارات خرد
سال بين المللی فيزيک
سال بين المللی ورزش وتربيت بدنی
سال بين المللی کوير و کوير زدايی
سال بين المللی سيب زمينی
سال بين المللی تاسيسات بھداشتی
سال بين المللی کره زمين
سال بين المللی زبان ھا
سال بين المللی آموختن حقوق بشر )برای يکسال  ،از  10دسامبر
2009-2008
(2008
2009
سال بين المللی آشتی
2009
سال بين المللی الياف طبيعی
2009
سال بين المللی نجوم
2010
سال بين المللی تنوع زيستی
2010
سال بين المللی نزديکی فرھنگ ھا
2010
سال بين المللی جوانان  :گفتگو و تفاھم متقابل
2011
سال بين المللی جنگل ھا
2011
سال بين المللی علم شيمی
2011
سال بين المللی افراد با اصل ،نسب و نژاد آفريقايی
2012
سال بين المللی انرژی پايدار برای ھمه
2013
سال بين المللی ھمکاری درباره آب
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باال رفتن آمار مرگ مادران باردار
شھرزادنيوز :پيرفالح ،رئيس سازمان نظام پزشکی کردستان ،در گفتگو با خبرگزاری مھر اعالم کرد
که  2درصد آمار مرگ مادران باردار در ايران مربوط به مادران باردار زير  18سال است.
 99درصد مرگ و مير مادران باردار در سطح جھان در کشورھای در حال توسعه است.
بيماری ھای عفونی و فقدان استاندارھای اوليه بھداشتی از جمله علل اساسی مرگ و مير مادران
باردار می باشد.

کودک آزاری ديگر

حديثه زمانی به بيمارستان شفا يحياييان منتقل شد که اين عضو بدن او از بين رفته بود
درست ھمان روزھايی که اخبار تلخ کودکآزاری »ھانيه« ،افکارعمومی را درگير کرده بود ،در
گوشه ديگری از شھر ،دست راست دخترکی پس از ضرب و شتم شديد از سوی پدرش و سھلانگاری
در مداوا ،عليرغم انجام  ٩عمل جراحی از آرنج قطع شد.
به گزارش ايسنا ،شيرين صدر نوری ـ مددکار انجمن حمايت از حقوق کودکان ـ درباره جزئيات اين
پرونده ،اظھار کرد :آن گونه که حديثه گفته است ،در واپسين روزھای فروردين ماه امسال زمانی که
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مشغول ارسال پيامکی از تلفن ھمراه خود بود ،پدر و پدربزرگش نسبت به او حساس شده و او را به
شدت مورد ضرب و شتم قرار میدھند ،و از آن زمان است که دردھای مکرر دست راست حديثه آغاز
میشود و مراجعه به شکستهبند خانگی توسط مادربزرگش ھم فايده نداشت.
وی با اشاره به اينکه حديثه فرزند طالق است و حضانت او با مادرش بود ،گفت :حديثه به صورت
موقت و تا پايان ايام امتحانات به ھمراه دو برادر کوچکترش نزد پدرش زندگی میکرد ،پدری که سابقه
اعتياد را در پرونده زندگی خود دارد.
صدر نوری گفت :با گذشت دو ھفته درد دست حديثه نه تنھا قطع نشد بلکه در  ١١ارديبھشتماه به دليل
تشديد درد ،پدرش او را به بيمارستان فياضبخش منتقل میکند ،اما بنا به گفته حديثه ،به دليل ھزينه
درمان ،پدرش او را به خانه بازمیگرداند.
به گفته وی ،پدر حديثه چھار روز بعد و زمانی که دست او تا باالی مچ سياه شده بود ،او را به
بيمارستان شفای يحياييان منتقل میکند.
مددکار انجمن حمايت از حقوق کودکان ادامه داد :حديثه زمانی به بيمارستان شفا يحياييان منتقل شد که
اين عضو بدن او از بين رفته بود و عليرغم تالش پزشکان و قراردادن دست او در يخ برای احيای
عضو ،در نھايت پس از انجام  ٩عمل جراحی ناموفق ،ناچار به قطع دست او از آرنج میشوند.
حضانت حديثه به مادرش سپرده شده بود و او موقتا نزد پدر مانده بودصدرنوری در ادامه ،به گذشته
زندگی خانوادگی حديثه پرداخت و با بيان اينکه پدر و مادر حديثه از يکديگر جدا شده بودند ،عنوان
کرد :در حالی که قاضی پرونده حضانت حديثه و دو برادر کوچکترش را به علت عدم صالحيت پدر،
به مادر سپرده بود ،اما از آنجا که مادر در تھران جايی برای سکونت نداشت ،به ھمدان نزد اقوام خود
میرود و قرار بوده که بچهھا نيز تا زمان اتمام ايام امتحانات نزد پدرشان بمانند.
اما اين فاجعه در ايام غيبت مادر رخ میدھد .مددکار انجمن حمايت از حقوق کودکان با اشاره به
کوتاھی و سھلانگاری پدر و ھمچنين مادری که به تماس و شکايتھای ناشی از درد کودکش توجه
نمیکند ،افزود:
با توجه به سابقه بيماری عفونی حديثه ،والدين بايد نسبت به درد اين دخترک حساسيت بيشتری نشان
میدادند ،چرا که بنابر اظھارنظر پزشکان معالج وی ،اين احتمال وجود دارد که ضرب و شتم »حديثه«
منجر به آسيبديدگی عروق دست وی شده و در نھايت ،گسترش عفونت در دست راست او به دليل
غفلت از مراجعه به پزشک ،منجر به قطع دست وی شده باشد.
صدر نوری با اعالم پذيرش وکالت اين پرونده از سوی انجمن حمايت از کودکان ،عنوان کرد:
با توجه به مدارک موجود ،در حال تنظيم دادخواستی عليه پدر حديثه ھستيم و اين موضوع را از طريق
مراجع قضايی پيگيری میکنيم .و امروز حديثه در حالی در کنار ھانيه ،نيما و باربدی که ديگر در
ميان ما نيست ،قرار میگيرد که شمار اخبار کودکآزاریھا در جامعه رو به افزايش است .فريادھای
اين کودکان در ضعفھای قانونی و اعتباری به گوش مسئوالن ذيربط نمیرسد يا آن را ھم میتوان به
گردن مشکالت فرھنگی و اقتصادی جامعه انداخت و وجدان خود را آرام کرد؟
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زندگی فروخته و رنج کودکان کار در ايران

زندگی فروخته و رنج کودکان کار در ايران
در سراسر جھان حدود  ٢١۵ميليون کودک مجبورند کار کنند .بخشی از آنان به کارھايی بس خطرناک
مشغولند .در ايران چگونه است؟ چه بايست بشود تا اين کودکان از چرخه فقر درآيند و زندگیای
انسانی ،عاری از درد و خشونت را تجربه کنند؟
سازمان ملل متحد روز  ١٢ژوئن ) ٢٢خرداد( را روز مبارزه با کار کودک اعالم کرده است .بدين
مناسبت دويچه وله از نادر طالبی ،مسئول واحد پژوھش "جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان"،
دعوت به مصاحبه کرد.
"جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان" سازمانی غيردولتی است که در سال  ١٣٨٢و به منظور
حمايت از "کودکان کار در ايران" تأسيس شد .اين سازمان ھدف کلی خود را »محو کار و تمامی
اشکال سوءاستفاده از کودکان با جلب حمايت و تشکل نيروھای اجتماعی به مثابه نيروی فشار مستقيم
بر دولتھا و سيستم اجتماعی حاکم بر ايران و جھان« اعالم کرده است.
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اھداف اختصاصی اين سازمان عبارتند از »ايجاد مراکز امن و ماندگار با ويژگی قابل دسترس بودن
برای کودکان کار وخيابان جھت حمايت و توانمندسازی از کودکان کار و خيابان«.
نادر طالبی :البته ما در ايران ،کالً راجع به آمار داشتن ،مشکل داريم .تقريبا ً راجع به چيز خاصی آمار
نداريم .به شتر میگويند :چرا گردنت کج است؟
میگويد :کجایام صاف است که گردنام صاف باشد؟!
ما راجع به ھيچ مسئلهای در ايران آمار دقيق نداريم ،راجع به پديدهای مانند کودکان کار که اين ھمه
اشکال مخفی دارد و فرمھايی دارد که به راحتی نمیتوان آن را ديد ،مشکالت بسيار بيشتر است .ولی
مانند ھر مسئلهی ديگری ،آمارھای مختلفی راجع به اين قضيه داده میشود.
اتفاقا ً آمار کودکان کار ،بخشی از مبارزهی اجتماعی برای لغو کار کودک است .يعنی اينکه بتوانيم به
دولت بقبوالنيم که اين تعداد کودک کار وجود دارد ،خود بخشی از مبارزه است و میتواند قضيه را
تبديل به مسئله کند.
سازمان بھزيستی در آخرين آمار خود ،نزديک به ھفتصدھزار تا يک ميليون کودک کار برای ايران
اعالم کرده است .ولی ادارهی آمار ايران گفته که ما نزديک به دوونيم ميليون کودک کار ،يعنی افراد
زير  ١۵سال داريم که در ايران کار میکنند .مانند ھر مسئلهی آماری ديگر ،موضوع اين است که
اصالً تعريف اين دوستان از کودک کار چيست .تعريف آنھا ممکن است مقداری با تعريف
سازمانھای غيردولتی متفاوت باشد.
به نظر ما ،اگر بچهای پارهوقت کار میکند ،اگر بچهای با خانوادهاش کار میکند ،اگر بچهای در
شرايط مھاجرت است و کار میکند ،ھمه جزو نيروی کار کودکان در ايران حساب میشوند .بر مبنای
تخمين ما ،با حساب ھمهی اين چيزھا و مثالً تعداد کارگاهھايی که در ايران ثبت شده ،در خوش
بينانهترين حالت حدود سه و نيم تا چھار ميليون کودک کار در ايران داريم که مقداری با آمارھای
دولتی تفاوت دارد.
اصوالً راجع به آمار کودکان کار ھمهی اينھا روشھای تخمينی ھستند .مثالً تعداد شاغلين به تحصيل
را حساب میکنند و از افرادی که در سن کودکی ھستند کم میکنند ،تعدادی که باقی میمانند ،میشوند
کودکانی که کار میکنند .در صورتیکه خيلی از بچهھا ھستند که درس میخوانند و کار میکنند ،خيلی
از بچهھا ھستند که مھاجرند و اصالً جزو آمارھا نيستند.
مسئلهی ديگر نيز اين است که معموالً اين آمارھا را به اين شکل درمیآورند که مثالً میروند به کارگاه
سرکشی میکنند ،يک فرم ھم دستشان است ،خودشان را معرفی میکنند که از ادارهی کار يا فالن
ادارهی ديگری آمدهايم .بعد میپرسند :آيا شما اينجا بچهی کار داريد؟ ُخب مانند ھمهی مسائل ديگر،
ھمه دروغ میگويند و میگويند :نه!
در صورتیکه ما خودمان در سرکشی به کارگاهھای محلهھای  ١٨ ،١٧و  ١٩تھران ،تجربه داريم و
میدانيم اينکه ما بتوانيم آمار دقيق از توی کارگاهھا دربياوريم )چون ھمانطور که میدانيد ،بيشتر
بچهھای کار در کارگاهھا کار میکنند ،نه در خيابان( ،خيلی کار سختی است .برای نمونه ،ھمکارھای
من رفته بودند و پرسيده بودند که آيا در اينجا بچهای ھست که کار بکند ،صاحب کارگاه میگفت :نه!
در حالیکه سهتا بچه جلوی خود آنھا داشتند کار میکردند .دوستان پرسيده بودند:
پس اين بچهھا چی ھستند؟
گفته بودند :افغانیاند! يعنی اصالً جزو آدمھايی که به آنھا به عنوان بچهھای کار فکر کنند ،حساب
نمیشوند.
131

وضعيت حقوقی کودک و نوحوان در ايران در 1390
در اينجا ايراد از کارفرما نيست ،منظور من ،ايراد مکانيسمی است که میخواھند تعداد کودکان کار را
بر آن اساس تخمين بزنند .خالصهی کالم اين است که خيلی آدمھا جا میمانند و به ھمين دليل ،آمار
سازمانھای غيررسمی ،بيشتر از آمار دولتی است.
ممکن است به اختصار وضعيت اين کودکان را در ايران برای ما توصيف کنيد؟
وضعيت کودکان کار در ايران ،جدا از وضعيت کودکان کار در ھمهی دنيا نيست .يکسری چيزھای
مشترکی وجود دارد ،مانند محروميت از کودکی ،بازماندگی از تحصيل و آسيبھای جسمانی و
روانیای که به آنھا وارد میشود .مانند آثار فيزيولوژيکیای که کار بر بدن کودک میگذارد .مثال
سادهاش که برای ھمه ملموس است ،کودکان زبالهگردی ھستند که ھميشه کوھی از زباله روی کمرشان
است و اينھا قطعا ً در آينده ،ستون فقرات مشکلداری خواھند داشت.
از طرف ديگر ھم محيط کار کودکان ،چه در خيابان و چه در کارگاهھا ،بسيار محيط پرآسيب و
پرتنشی است .پر از کتک ،تجاوز ،خشونت ،فحاشی و… است .اين محيط طبعا ً امکان رشد سالمی را
که کودک بتواند استعدادھای خود را بروز بدھد ،يا در واقع ،بتواند مھارتھای الزم برای زندگی
اجتماعی را کسب کند از او میگيرد.
آنچه میخواھم روی آن تاکيد کنم ،اين است که ھمين باليی که در کودکی بر سر کودک کار میآيد،
باعث میشود ،به احتمال خيلی بيشتری ،در آينده ،جزيی از طبقهی فرودست جامعه باشد .چون فرصت
نکرده تحصيل کند ،چون فرصت نکرده مھارت کالمی کسب کند ،چون فرصت نکرده مدارک فنی-
حرفهای بگيرد و ھمهی اينھا دست به دست ھم میدھند که در آينده مجبور بشود پستترين و سادهترين
کار را انجام بدھد و خود بهخود احتمال بيشتری دارد که ھمين کودکی که به اين شکل بزرگ شده ،والد
يا والدهی يک بچهیکار ديگر بشود .منظورم اين است که با کار کودکان ،ما يک فرآيند بازتوليد
نابرابری اجتماعی داريم.
"جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان" که شما مسئول واحد پژوھش آن ھستيد ،حدود يک دھه است
که فعال است .فعاليت شما ،چه زمينهھايی را در بر میگيرد؟
فعاليتھای "جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان" را میتوانم به دو قسمت اساسی تقسيم کنم .يک
بخش آن معطوف به کودکان کار است .ما سعی کرديم برای تعداد محدودی از کودکان کار ،آسيبی را
که دارند روزمره ،و ھمين امروز از شرايط زندگیشان میبينند ،کم کنيم .مثالً برایشان آموزش
سوادآموزی داريم ،خدمات بھداشتی ،خدمات مددکاری ،کالسھای ھنری ،کتابخانه و چيزھايی از اين
قبيل داريم.
ھدف ما اين نيست که با اين کارھا ،بتوانيم کار کودک را لغو کنيم .ما باور داريم که با گسترش ک َمی
مراکزی مانند جمعيت دفاع ،مسئلهی کودکان کار حل نمیشود .يعنی اينکه جمعيت دفاع ٢۵٠ ،در
مدرسهاش دارد ،واحد بھداشتاش با  ۵٠٠نفر ارتباط دارد و واحد مددکاریاش  ١٠٠٠نفر را حمايت
میکند ،ولی جمعيت کودکان کار در ايران سه ميليون نفر است .ما برنامهمان اين نيست که مثالً سه
ھزار مرکز ،مانند جمعيت دفاع راهاندازی شود تا اين مسئله حل شود.
در واقع ،نتيجهای که ما از کار عملیمان گرفتهايم اين است که احساس میکنيم سازمانھايی که در
ھمين امورات روزمره و در ھمين کارھای واکنشی میمانند ،به شکلی دارند آب در ھاون میکوبند.
پس آمديم بخش ديگری در فعاليتھای جمعيت درست کرديم؛ "رو به جامعه" .در فعاليتھای رو
بهجامعهمان سعی میکنيم جامعه را متشکل کنيم و آگاه کنيم تا بخواھد و پای حرفاش بايستد ،برای
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اينکه کار کودکان در جامعه نباشد .اين خالصهی کار جمعيت دفاع است در دو حوزهای که دارد
فعاليت میکند.
در اين ميان ،شما نقش دولت را چه میدانيد؟
واقعيت اين است که طرف مقابل خيلی از خواستهھای ما دولت است .يعنی يک سری امکاناتی که بايد
فراھم بشود ،برای اينکه عملی باشد که ھيچ کودکی کار نکند ،نه تنھا در ايران ،در ھمه جای دنيا،
احتياج به دخالت شديد دولت دارد .سه شرط بسيار بديھی و ابتدايی آن ھم عبارتند از آموزش اجباری
رايگان ،حق ھويت و تأمين اجتماعی .يعنی ھر انسانی تا  ١٨سال ،از حداقلھای زندگی بھرهمند باشد.
وقتی میگويم حق ھويت ،يعنی ھر کودکی که در اين جامعه دارد زندگی میکند و در حوزهی قضايی
اين جامعه است ،ھويت داشته باشد .نپرسند که پدرت افغانی است يا ايرانی ،نپرسند که ازدواج پدر و
مادرت چطوری بوده و خيلی مسائل ديگر.
وقتی ھم میگويم آموزش اجباری و رايگان ،منظورم اين است که واقعا ً اينطور باشد .نه اينکه در
قانون اساسی آمده است "آموزش اجباری و رايگان" ،ولی خود دولت اعالم میکند که مثالً يک ميليون
نفر از بچهھا ،از تحصيل بازمانده ھستندُ .خب اين چه آموزش اجباری و رايگانی است .میتوانم
اينطور بگويم که شرايط مادی زندگیای بايد فراھم باشد که کودک مجبور نباشد کار کند…
يعنی دولت در اين زمينه سرمايهگذاری کند .نياز به تأمين مالی از طرف دولت ھست.
بله؛ اين حداقل کاری است که دولت میتواند انجام بدھد .حداقل کار دولت اين است که اين ھزينه را
برای کودکان که سرمايهی جامعه ھستند ،بپردازد و در اين زمينه سرمايهگذاری کند .آنچه در اين مدت
میتوان ديد اين است که به دليل فعاليتھای سازمانھای غيردولتی ،مقداری در يک سری مسائل پيش
رفتهايم .ولی واقعيت اين است که در خيلی جاھا ،ھمچنان در قدم اول ھستيم.
من در پاسخ به يکی از دوستان که میپرسيد» ،شما در اين ١٠سال چهکار کردهايد؟ ھنوز که اين ھمه
کودک کار در جامعه وجود دارد« ،گفتم :ما در اين  ١٠سال ،حداقل توانستهايم جامعه و مسئولين جامعه
را قانع کنيم ،از اينکه میگفتند کودک کار وجود ندارد و ما کودک کار نداريم ،به اينجا برسند که
خودشان بيايند بگويند :ما دوونيم ميليون کودک کار داريم .از اينکه ھمه جا تبليغ کنند که کار کردن
کودکی را میسازد و آدم را برای زندگی در بزرگسالی آماده میکند ،برسند به اينجا که شھرداری
تھران بيلبورد و تابلو بزند که »تحصيل حق ھمهی کودکان است« ،يا »ھيچ کودکی نبايد کار کند« و…
در حالیکه قبالً اين مسائل در حوزهی فرھنگی دولتی اصالً مطرح نبوده است .امروز خوشبختانه به
اينجا رسيده و اميدواريم به اقدامات عملی منجر شود و فقط در حد ژست و شعار نماند.
فکر میکنيد ،در اين ميان ،مردم چه نقشی میتوانند بر عھده داشته باشند؟
يعنی آنھا چهکار میتوانند انجام بدھند؟
ما االن در جمعيت دفاع ،در يک حالت نطفهای نسبت به اين قضيه قرار داريم .راجع به اينکه چه
فرمھايی میتواند بگيرد ،من نمیتوانم نظری بدھم .اما ممکن است شما از من بپرسيد که من به عنوان
خبرنگار چهکار میتوانم در اين زمينه انجام بدھم؟
من میگويم که شما به عنوان خبرنگار ،میتوانيد پوشش خبری اين قضيه را زياد کنيد .يا اگر يک
پزشک از من بپرسد که چهکار میتواند بکند ،من میگويم که شما چھارتا مقاله بنويس راجع به اين
قضيه که کار کودک چه آسيب جسمانیای وارد میکند .ھمهی ما میدانيم که کودک آسيب جسمانی
خواھد خورد ،اما ھيچوقت دقيق مطرح نشده که کودک چه آسيب جسمانیای از کار کردن میبيند.
ھرکسی به فراخور جايگاه اجتماعیای که دارد ،میتواند برای اين قضيه تالش کند.
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حال اين تالش میتواند تا تظاھرات پيش برود ،میتواند اقدامات کوچکتری باشد که به غلط در
جامعهی ما به آن آگاهسازی میگويند… يا کمک به کانونھايی مانند شما که فعال ھستند.
قطعا ً اينطور است .کانونھايی مانند ما که فعال ھستند ،قاعدتا ً وظيفهشان اين است يا میخواھند اين
کار را بکنند که جنبش اجتماعی برای لغو کار کودک را راهاندازی کنند .میخواھند تغييراتی در قانون
يا ساختارھای اجتماعی ايجاد شود که شرايط زندگی بھتری را فراھم کند.
ھرقدر اين کانونھا تقويت بشوند ،بيشتر میتوانند پای حرفشان بايستند .مثالً وقتی ما يک سيمنار
برای لغو کار کودک برگزار میکنيم ،اگر به جای  ٢٠٠نفر٢٠٠ ،ھزار نفر شرکت کنند که خيلی بھتر
است .اين نشان میدھد که البد حرف ما بھتر شنيده میشود و آن فشار اجتماعیای که الزم است ،بھتر
میتواند منتقل بشود.
آيا امکانی ھست که خود خانوادهھا بتوانند نقشی را برای تغيير اين اوضاع بر عھده بگيرند؟
خانوادهھا ،خودشان قربانی اين قضيه ھستند .متأسفانه ما ھميشه عادت داريم که شرايط بد را برای
خودمان توجيه کنيم .اين يک قضيهی انسانی است و به ايران ربطی ندارد ،انسانھا ھميشه میخواند
آنچه را بد است و نمیتوانند کاری برای آن انجام بدھند ،به شکلی توجيه کنند .برای اينکه کمتر اذيت
بشوند و به اصطالح وجدانشان از ديدن اين قضيه آزرده نشود .کودکان کار ھم وجدان ھمهی ما را
آزرده میکند و برای آن ھم يک سری توجيھات وجود دارد.
مثالً میگويند :اينھا ھمهشان باند ھستند که دارند کار میکنند .فردی اينھا را شب میآورد ،نيمهشب
میبرد و… از طرف ديگر میگويند :خانوادهھای اين کودکان مسئول ھستند .يعنی مسئوليت مسئلهای
را که بر عھدهی جامعه و دولت است ،بر گردن خانواده میاندازند .از طرف ديگر میگويند :اينھا
کودکان خيابانی ھستند .آنھا در خيابان بهدنيا آمدهاند ،در آنجا زندگی میکنند و در ھمانجا ھم
میميرند .ما نمیتوانيم کاری بکنيم ،فوقاش میتوانيم مانند برزيل بزنيم اينھا را بکشيم که فايده ھم
نداشت و…
اما نه! ھيچکدام از اينھا نيست .به نظر من ،خانوادهھا خودشان قربانی ھستند .وقتی من از تأمين
اجتماعی صحبت میکنم ،بخشی از آن ،به خانواده برمیگردد .منظور من اين نيست که بچه تأمين باشد،
ولی پدر خانواده از گرسنگی دارد میميرد و کار نمیتواند بکند.
ما خيلی کيسھا را ديدهايم که پدر و مادر از کارافتادگی دارند ،مثالً توی کار دست يا پایاش قطع شده
و يا کور شده است و نمیتواند زندگی را تأمين کند ،خانواده مانده است و در نتيجه ،کودکاش بايد کار
کند .وقتی پدر خانواده اينطور میشود ،خانواده دوتا انتخاب دارد ،يا مادر بايد خودفروشی کند يا بچه
بايد کار کند .البته فکر میکنم ،بعد از ھدفمندی يارانهھا ،ھردویشان بايد اين کار را بکنند تا
اموراتشان بگذرد .ولی اين واقعيت مادی زندگیشان است .مجبورند کار کنند.
متأسفانه يا خوشبختانه ،مسئله اصالً فرھنگی نيست .اين که قضيه را فرھنگی جلوه میدھند ،بخشی
بهخاطر انحراف افکار عمومی از واقعيتی است که دارد اتفاق میافتد .مسئله فقر است .تا مشکل فقر
ھست ،ھيچ کاری نمیتوان کرد .نه خانواده میتواند کاری بکند ،نه مسجد محل میتواند کاری بکند ،نه
معلم و نه سازمانھايی مانند ما .مھمترين قضيه فقر است ،تا فقر حل نشود ،ھيچ کاری نمیشود کرد.
اگر فقر حل شد ،بعد میتوانيم بگوييم که فالن پدر و مادر از نظر فرھنگی متوجه نيستند که کار کودک
برایاش خوب نيست و بچه را گذاشتهاند سر کار .بعد میشود با اين مسئله برخورد کرد .چون محتاج
نان شب نيست ،بهخاطر کار کودک.
چه اولويتی وجود دارد که بايد تغيير کند تا شمار کودکان کار کمتر بشود؟
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من برای اينکه جمعبندی کنم ،میتوانم بگويم که کار کودکان معضل جامعهی ما نيست .ما در يک نظام
اجتماعی -اقتصادی جھانی زندگی میکنيم که به آن نظام سرمايهداری میگويند .قضيهی کار کودکان
زاييده اين نظام و زائدهی الزم آن است .مانند چرخ پنجم آن است.
کار کودکان نتيجهی شرايط مادی زندگیشان است .وقتی میگويم شرايط مادی ،منظورم تاکيد روی
شرايط اقتصادی است .تا موقعی که مسئلهی اقتصادی حل نشود ،کار کودکان از بين نخواھد رفت .اگر
سازمان يا دولتی بخواھد اقدام واقعی انجام بدھد ،بايد برای شرايط مادی بھتر تالش کند.
کار فرھنگی کردن ،روضه خواندن و سمينار گذاشتن ،ھيچکدام فايدهای ندارد .چون در نھايت ،شب بايد
غذا سر سفره باشد و پولی برای اجارهی خانه وجود داشته باشد و از ھيچکدام از اين مسائل ،پول برای
اين دو درنمیآيد .تنھا چيزی که میتواند قضيه را تغيير بدھد ،فعاليت جدی برای شرايط مادی واقعی
زندگی کودکان کار است.

شکنجه به دليل عدم شرکت در نماز جماعت
معلم به دليل شرکت نکردن در نماز جماعت مدرسه ،قاشقی را در آشپزخانه داغ کرده و روی دست
آناھيتا زھرائی گذاشته و اينک به اين عمل خود مفتخر است
يک کودک بھائی ،در شيراز بعلت امتناع از شرکت در نماز جماعت ،توسط معلم خود مورد آزار بدنی
قرار گرفت.
ً
به گزارش سرويس خبری جامعه بھائی ،اخيرا آناھيتا زھرائی ساکن شيراز که در يکی از مدارس
دولتی شيراز در پايۀ اول ابتدايی درس می خواند ،به خاطر شرکت نکردن در نماز جماعت مدرسه،
توسط معلم خود مورد آزار بدنی قرار گرفت.
معلم با وسيلۀ تحرير به شدت روی دست او زد و سپس قاشقی را در آشپزخانه داغ کرده و روی دست
او گذاشت .وقتی مادرش به اين آزار اعتراض کرد ،معلم در حضور مدير و ديگر معلمان به کار
خودش افتخار کرد .آقای زھرائی از طريق قانونی اقدام کرد و ھمچنين توانست نامه ای از پزشک
قانونی در تأييد جراحت کودک بگيرد .در نتيجه معلم مورد توبيخ قرار گرفت.
پايان پيام خبرگزاری رھانا  26خرداد1390
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دستگيری نوجوان زير  17سال
علی نصيری متولد سال  ،1371زمان دستگيری  17سال سن داشت.
بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران"دروغپردازيھای خبرگزاری سپاه
پاسداران )فارس( عليه يک نوجوان بی گناه و محاکمۀ او در دادگاه که بيش از  2سال در زندان به اتھام
دروغين زير گرفتن يک بسيجی در حالت بالتکليفی بسر می برد.نوجوان زندانی علی نصيری متولد
سال  1371که در زمان دستگيری  17سال سن داشت .در جريان اعتراضات گسترده مردم ايران در
تاريخ  24خرداد  1388حوالی ساعت  23:30دربلوار پاک نژاد سعادت آباد ھمراه با دوستانش در
ماشين شخصی اش دستگير می شوند.آنھا را ھمان شب به بازداشتگاه آگاھی شاھپور منتقل می کنند و
پس از  8روز بازداشت با فيش حقوقی آزاد می شود ولی ماشين وی ھمچنان در توقيف اداره آگاھی
شاھپور باقی می ماند.ھمان شب در حالی که چند ساعت قبل از آن علی نصيری در بازداشتگاه ادارۀ
آگاھی شاھپور بود .بامداد  25خرداد ماه حوالی ساعت  02:30تعدادی بسيجی که در ميدان کاج وسايل
نقليه شخصی مردم را متوقف می کردند و آنھا را مورد اذيت و آزار قرار می دادند .توسط يک
خودروی ناشناس ،بسيجيھای مذبور در ميدان کاج زير گرفته می شوند که يکی از آنھا بنام حسين غالم
کبيری کشته می شود .پس از مدتی نوجوان زندانی علی نصيری نامه ای از اداره آگاھی شاھپور
دريافت می کند مبنی بر اينکه در تاريخ  9مرداد  1388برای باز پس گرفتن خودروی توقيف شده به
اداره آگاھی مراجعه نمايد.ھنگامی که اين نوجوان به اداره آگاھی مراجعه می کند او را مجددا دستگير
و بازداشت می کنند .او پس از بازداشت در آگاھی شاھپور،به کانون اصالح و تربيت و سپس به زندان
گوھردشت کرج منتقل می گردد .پس از  2سال بالتکليفی در زندان در خرداد ماه جاری وی را به
دادگاه منتقل و توسط فردی بنام عزيز محمدی که تقريبا اکثر احکام اعدام در استان تھران توسط اين
جنايتکار صادر می شود مورد محاکمه قرار می گيرد .علی نصيری بر مبنای  2اتھام مباشرت در قتل
و نداشتن گواھينامه مورد محاکمه قرار گرفت .عليرغم فاصله زمانی بين دستگيری اين نوجوان و روی
دادن حادثه تصادف که چندين ساعت بعد می باشد.بازھم اصرار بر محکوم شناختن اين نوجوان را
دارند.پس از  2سال بالتکليفی در بازداشت در آستانۀ مناسبتھای خونين خرداد ماه که توسط
سرکوبگران بر مردم ايران تحميل کردند خبرگزاری سپاه پاسداران معروف به فارس با دروغپردازی
و وارونه جلوه دادن واقعيتھا سعی دارد که اين نوجوان را گناھکار معرفی نمايد.
علی نصيری که در سن  17سالگی دستگير شده است و بيش از  2سال در بالتکليفی در زندان بسر می
برد در حال حاضر در بند  5زندان گوھردشت کرج بند جوانان زندانی است.
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،نسبت دادن اتھامات دروغين به نوجوان زندانی برای صدور
احکام اعدام را محکوم می کند و از کميسر عالی حقوق بشر و ساير مراجع بين المللی خواستار تسريع
در ارسال گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد برای تھيۀ گزارش مستقل از جنايتھای رژيم ولی فقيه علی
خامنه ای و ارائه آن به سازمان ملل برای گرفتن تصميمات الزم اجرا می باشد.
فعالين حقوق بشرو دمکراسی در ايران  25خرداد  1390برابر با  15ژون 2011
گزارش فوق به سازمانھای زير ارسال گرديد:
کميساريای عالی حقوق بشر  -کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا  -سازمان عفو بين الملل
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خواھد رسيد روزی که آه مظلوم دامنگير شود

صبح امروز ،در مسير منزل تا به دفتر کار را با راديو جوان ،گريستم ،اشک امانم را بريده بود ،از
زندگی بيزار شده بودم و ھر چه نفرين بلد بودم ،در دلم نثار مسووالنی کردم که خوب پست میگيرند،
خوب سفر میروند ،خوب جلسه میگذارند ،خوب پاراف میکنند ،خوب کت و شلوار میپوشند ،خوب
مصاحبه میکنند و البته خيلی خوب ھم حقوق و حق مأموريت و اضافه کار و حق مديريت و پاداش
و ...میگيرند و صد البته خيرشان ھم به ھيچ بنی بشری نمیرسد.
خبری که صبح امروز مرا به تلخی زھر مبدل کرد ،اين بود:
در استان کرمانشاه ،مادری فرزند معلول خود را ھر روز ،بر روی فرغون به مدرسهای که چھار
کيلومتر با خانه استيجاريشان فاصله دارد میبرد و میآورد؛ صاحبخانه ھم جوابشان کرده و در ھمين
ھفته ،بايد خانه را تخليه کنند .البته خبر و فيلمش را حدود  ٢٠روز پيش تلويزيون پخش کرد ،اما نه به
عنوان خبری در باره فقر و تبعيض که به عنوان خبری درباره مھر مادری و اينکه مادر يعنی عشق و
ايثار! راديو جوان ھم گويا آن را به طور جدی پيگيری کرده بود و در پی آن ،مسووالن استان تنھا
کاری که آن ھم بعد از رسانهای شدن ماجرا و درآمدن اشک ملت انجام دادهاند اين بود:
رفتهاند خانه اين کودک معلول و  ۵٠ھزار تومان دادهاند و برگشتهاند؛ واقعا ً خسته نباشند!
آنچه اشک آدمی را در میآورد ،نه فقط وضع نامناسب اين خانواده ،که برخورد حقيرانه مسووالن در
اين خصوص است.
حتی تصورش ھم برای ما سخت است :مادری رنجور ،ھر روز کودک معلول خود را در فرغون
میگذارد و چھار کيلومتر میکوبد و میرود تا بچه را به مدرسه برساند و بعد از ظھر ھم ھمين مسير
را با فرغون خالی میرود تا بچه عليلاش را بازگرداند و تازه در اين گير و دار ،صاحبخانه ھم
جوابشان کرده و!...
آدم واقعا ً میماند که در اين کشور ،نھادھايی مانند بھزيستی و کميته امداد چه کار میکنند؟
مسووالن کشوری و استانی مگر مسووليتی مھمتر از رسيدگی به حال محرومان دارند؟
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به خدا سوگند حال و روز اين خانواده فقير کرمانشاھی ،در قياس با بسياری از خانوادهھای ديگر که
حتی محتاج نان شبشان ھم ھستند و آن يک فرغون را ھم ندارند ،بسيار بھتر و شاھانه است!
واقعا ً شرم آور نيست در کشوری که مسووالنش دغدغه فقرای تاجيکستان و دختران دم بخت کومور و
يتيمان عراق و معلوالن جمھوری آذربايجان و ...را دارند ،مادری فقير ،بچه معلولش را با فرغون به
مدرسه ببرد و بياورد و آقايان ،بعد از رسانهای شدن موضوع ،تنھا يک تراول  ۵٠ھزار تومانی
بيندازند جلوی آنھا و بعد ھم مصاحبه کنند و آمارھای کذايی دھند که بله ما برای محرومان چنين و
چنان میکنيم!
بھزيستی اين وسط چه کاره است؟
اگر رسيدگی به حال معلوالن ،مخصوصا ً کودکان معصوم معلول و فقير وظيفه بھزيستی نيست ،پس
وظيفه کيست؟
کميته امداد پولھايی که ھر روز از مردم میگيرد چه میکند؟ منکر زحمات و کارھای مثبتی که
تاکنون انجام دادهاند نيستم ولی در برابر ثروت و امکاناتی که دارند و کمکھايی که از مردم میگيرند
و پول نفت مملکت که بايد صرف فقرزدايی شود ،آيا وضعيت کنونی کشور قابل قبول است؟
آيا اگر کميته امداد امام خمينی )ره( به جای تھيه جھيزيه برای دختران فقير جزيره »آنژروان« کشور
کومور ،به اين مادر فقير کرمانشاھی و کودک معلولش و امثال اينھا کمک میکرد ،فقرای مملکت
خودمان حال و روز بھتری نداشتند؟
به اين آمار که خود کميته امداد به عنوان بخشی از عملکردش در سايت خود قرار داده نگاه کنيد:
فعاليتھای کميته امداد در کشور آفريقايی کومور:
افتتاح دفتر نمايندگی در جزيره آنژروان کشور کومورـ برگزاری ميزگرد تخصصی ھم انديشی در مورد آفريقا با ھمکاری وزارت امور خارجه
)واقعا ً معلوم نيست برگزاری ميزگرد تخصصی درباره آفريقا چه ربطی به کميته امداد دارد؟(
 آغاز فعاليت احداث مسکن برای دختران يتيم در آستانه ازدواج در کشور کومور تحت پوشش قرار دادن  ٣٢٠روستا در کومور در پايان سال  ١٣٨٨تعداد  ۵۵۵خانوار با جمعيت  ٢٩٨٧نفر شامل ايتام ،معلوالن و بيماران رابصورت دائمی مورد حمايت کميته امداد کشور کومور قرار داشته است .مجموعه کمکھای پرداختی به
مددجويان و ھزينهھای اداری و عملياتی کميته امداد کشور کومور در سال  ١٣٨٨مبلغ  ۵ميليارد ﷼
معادل  ۴٩٩٣۵٢دالر بوده است.
فعاليتھای کميته امداد در تاجيکستان:
رفع مشکل مسکن محرومان تاجيک :نسبت به ترميم و تعمير و بازسازی  ٣٢٠واحد منزل مسکونیاقدام شده است که  ٨۵٨۴۴دالر ھزينه دربرداشته است.
در پايان سال  ٨٨تعداد  ۶٢۶۴خانوار با جمعيت  ٢۴٢٢۶نفر از ايتام ،بیسرپرستان ،معلوالن،ازکارافتادگان و سالمندان مورد حمايت کميتهھای امداد امام خمينی )ره( اين کشور قرار داشتهاند که
اکثريت آنھا از خانوادھای بیسرپرست و مھاجرين مسلمان میباشند .ضمن اينکه تعدادی از
خانوادهھای روس تبار ھم از حمايتھای اين نھاد برخوردارند- .يکی ديگر از خدمات کميته امداد امام
خمينی در اين کشور کمک به امر ازدواج و تھيه جھيزيه برای نوعروسان میباشد .در اين راستا طی
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سال  ١٣٨٨مبلغ  ٢٩۵۴۶٩سامانی )واحد پول تاجيکستان( جھت تھيه جھيزيه نوعروسان ھزينه شده
است.
 داير نمودن مطب در داخل ساختمان کميته امداد شھر دوشنبه و بکارگيری دو نفر پزشک زن ،عقدقرارداد با بزرگترين بيمارستان دوشنبه ،يک پزشک عمومی و يک پزشک متخصص و معالجه
 ١۴٨٩۶نفر مددجو با ھزينه ساالنه ۵٢۵۴١دالر در سال .٨٨
فعاليتھای کميته امداد در جمھوری آذربايجان:
تعداد واحدھای کميته امداد امام خمينی در جمھوری آذربايجان  ۵۵واحد شامل  ١اداره کل مستقر درشھر باکو ۴ ،شاخه اصلی )در شھرھای باکو ،لنکران ،گويچای و گنجه( ١۶ ،کارگاه آموزشی١٩ ،
شعبه توزيع ۵ ،واحد فرھنگی ۵ ،واحد درمانی و  ۵واحد ديگر میباشد .کميته امداد در اين کشور تعداد
 ۴۶۴شھر و روستا را تحت پوشش قرار داده است.
 مجموع کمکھای پرداختی به مددجويان و ھزينهھای اداری و عملياتی کميتهھای امداد جمھوریآذربايجان در سال  ١٣٨٨ھـ .ش مبلغ  ١/۵٣ميليون منات جديد )معادل  ١٧٣٨۶۵٧دالر ،معادل ١۶/٨
ميليارد ﷼( بوده است.
 ميزان کمکھای کااليی به مددجويان موردحمايت طی سال  ١٣٨٨شامل  ۴٨٣٠٢بطری روغن٨۶٢ ،بسته ماکارونی ٩/٣ ،تن برنج ۶/۶ ،تن گوشت ١٧۴/۵ ،تن آرد ٢۴/۴ ،تن قند و شکر ١٠٧ ،بسته
چای ١٠٠ ،تخته فرش ١٠٠ ،دستگاه يخچال و  ۵٠٠ميز و صندلی.
فعاليتھای کميته امداد در افغانستان:
 ميزان کاالھای تحويلی به مددجويان موردحمايت طی سال  ١٣٨٨شامل  ٩٧۶/١تن مواد خوراکینظير برنج  ١٧٠/٢تن ،قند و شکر  ۵٢/٧تن ،ماکارونی  ٣٩/۵تن ،روغن  ١٠۶/١تن و آرد ۶٠٧/۶
تن بوده است .عالوه بر اين تعداد  ۴۵٨عدد کيف ١٨١٩ ،متر مربع موکت ١۴۴ ،دستگاه اجاق گاز،
 ١٢٣/٣ھزار قلم لوازمالتحرير ٨٢/٨ ،ھزار قوطی پودر شوينده ١۴٩٢ ،دست پوشاک ١١٧ ،جفت
کفش و  ١۴٣قلم ساير لوازم خانگی از ديگر کمکھای ايـن نھـاد بـه مـددجـويـان مورد حمايت میباشد.
مجموعکمکھای پرداختی به مددجويان و ھزينه عملياتی کميته امداد امام خمينی )ره( افغانستان در سال
 ١٣٨٨معادل  ١۶۶٧٧۶٢دالر بوده است.
 داير نمودن مطب درشھر کابل و ارئاه خدمات درمانی با ھزينهای معادل  ٣٠٠٣۵دالر. کمک به امر ازدواج و تھيه جھيزيه برای نوعروسان با صرف  ١١٠٨۵۴دالر. تحت پوشش قرار دادن  ١٠٠۵٠نفر دانش آموز با ھزينهای معادل  ١٠٩۴٧۴دالر.***
البته آنچه خوانديد ،فقط بخشی از کمکھا در تعدادی از کشورھا و فقط در طول سال  ٨٨بوده است و
اال رقم کمکھايی که از جيب ملت ايران به سمت کشورھای ديگر سرازير میشود بسيار بيشتر از
اينھاست .البته کمک به نيازمندان ،فارغ از مليت و دين و مذھب ،امری پسنديده است اما وقتی در داخل
کشورمان ھستند کسانی که برای معالجه کودکشان ،حاضرند اعضای بدنشان را بفروشند يا وقتی زنان
ناگزير به تن فروشی میشوند و کودکان در چھار راهھا اسپند دود میکنند ،آيا رواست چراغ خانه را به
بيرون خانه ببريم؟!
بدبختی مملکت اما يکی دو تا که نيست!ای کاش فقط ھمين مشکل را داشتيم اما فساد و تبعيض و
بیعدالتی ،خيلی عميقتر از اين ھاست؛ ھمين چند روز اخير را ببينيد که فصل نقل و انتقال باشگاهھای
فوتبال است و بازيکنان و مربيان بسياری داد و قالشان به ھوا رفته که تعيين سقف قرارداد يعنی چه؟
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و معترضاند که چرا نبايد حقوق ساالنهشان از  ٣۵٠ميليون تومان بيشتر نباشد )ماھی  ٢٩ميليون
تومان!( ،تازه اين  ٣۵٠ميليون تومان جدا از مزايای ديگری مانند  ٧٠ميليون تومان پاداش و ...است.
به خداسوگند دردآور و زجر دھنده است که در کشوری ،بازيکن تازه به دوران رسيدهای که نه اخالق
دارد ،نه تحصيالت و نه شايستگی و نه ،...سالی يک ميليارد تومان از بيت المال بگيرد و ھر روز با
ماشن آخرين مدلش ،عکس بگيرد و در روزنامهھای ورزشی چاپ کند و آه از نھاد جوانانی که لنگ ۵
ميليون تومان برای ازدواج ھستند در آورد و درست در ھمان حال ،مادری ھر روز ،کودک معلولش
را با فرغون به مدرسه ببرد و بياورد!
اگر از آن مادر بپرسند که آيا راضی ھستی پولی که تو و کودک معصومت ھم در آن سھم داريد را به
فالن بازيکن فوتبال بدھيم تا بتواند ماشين بیام و خود را به بنز تبديل کند ،چه خواھد گفت؟
مسووالنی که پول آن مادر و کودک را مثل گوشت قربانی بين چند فوتباليست پخش میکنند و البد
خودشان ھم سھمی از آن دارند ،چگونه میتوانند در چشمان معصوم آن کودک در حالی که روی
فرغون قرار دارد ،نگاه کنند؟
قبر و قيامتی ھم که برای آقايان نيست!
نمايندگان مجلس و دولتمردان ما ھم که گويا نه میبينند و نه میشنوند؛ انگار نه انگار که جلوی چشم
ملت ،دهھا ميليارد تومان از پول ملت را بين چند جوان پا به توپ ،مانند غنائم جنگی به دست آمده از
کفار حربی ،تقسيم میکنند!
بله! وقتی در کشوری ،از مردم اعانه جمع میکنند و به فقرای آن سوی درياھا میدھند ،وقتی تازه به
دوران رسيدهھای فوتباليست ،پول ملت را در ارقام ميلياردی میگيرند و دو قورت و نيمشان ھم باقی
است ،وقتی فالن مسوول دولتی ،به خود اجازه میدھد بدون حتی عقد قرارداد ۵ ،ميليارد تومان به يک
شرکت خلق الساعه بدھد تا رئيسش بعد از چند روز راھی واشنگتن شود و به ريش ملت ايرن بخندد،
وقتی پرونده ميلياردی سوء استفاده مالی در بيمه ايران ،به دليل نفوذ دولتی آقايان ،مسکوت بماند و
رئيس جمھور ھم مانع محاکمه متھمان مالی آن شود ،وقتی پولھايی که آقايان جابجا میکنند ،در ارقامی
است که حتی شھرام جزايری ھم شوکه میشود و ...معلوم است که در اين کشور ،بانوی مستمند
کرمانشاھی ،که مانند ھمه مادرھا ،عاشق کودک معلولش ھست ،مجبور میشود ھر روز  ١۶کيلومتر،
را با فرغون راه برود و کودکش را به مدرسه برساند و برگرداند ...گريه ديگر مجال نمیدھد؛ امان از
روزی که آه مظلوم دامنگير شود! تابناک  29خرداد 1390
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از نه سالگی مداوما ً مورد شکنجه ،تجاوز و آزار شديد جنسی پدر قرارداشت
کودکی که از نه سالگی مداوما ً مورد شکنجه ،تجاوز و آزار شديد جنسی پدر قرارداشت:
نام :شادی نام خانوادگی :شھرياری
نام پدر :مھدی نام مادر :فھيمه ساکن :مشھد
عمو:مھندس شاغل در يک شرکت کاشی سازی
زنده ام که شادی شھرياری را روايت کنم
ساعت حول يازده شب است .يکی از بچه ھا زنگ می زند .گريه امانش نمی دھد .قطع می کند و
دقايقی بعد تماس می گيرد .نگران ،احوالش را می پرسم .روايتی می کند گريان که کمرم را می شکند.
دوست ھمسرش از سر ناچاری و بی خوابگاھی و به رسم دانشجويی به پانسيونی در مشھد رحل می
افکند تا ايام امتحاناتش سپری شود و در اين مکان به فاجعه ای انسانی برمی خورد .بی درنگ به ھمه
ی کسانی که چاره ساز می شمارد پيغام می دھد .از دخترکی چھارده ساله سخن می گويد که از نه
سالگی مورد تجاوز پدرش قرار می گرفته و ھفته ای است ناگزير در اين پانسيون سکونت گزيده است.
شادی شھرياری با شکايت مادرخوانده اش به دادگاه می رود تا ھر دو راز جنايتی را بازگو کنند که
شش سالی می شود مدام اتفاق می افتد.
دادگاه قضيه را به پزشکی قانونی ارجاع می دھد و پزشکی قانونی تاييد می کند که دخترک بارھا از
ناحيه واژن و مقعد مورد تجاوز قرار گرفته است؛ به نحوی که پرده بکارت اصالً در او شکل نمی
گيرد.
قاضی ابله پرونده به گمان سر به مھر گذاشتن چنين رويداد ھولناکی و نيز توھم سرپوش گذاشتن بر
فساد اجتماعی ،دخترک را برحسب سنش فاقد صالحيت طرح دعوی می شمارد و در رای نھايی به
تاييديه ی پزشکی قانونی ارجاع نمی دھد.
پس از اتمام حجت دادگاه ،پدر جری تر می شود و تصميم به فروش دخترک می گيرد .ضعف جسمی
شادی در نتيجه ی سوء تغذيه و بدرفتاری ،چندان رغبتب در ميان خريداران برنمی انگيزد و در راه
بازگشت ،مھدی شھرياری دخترک را به زير اتوبوس شرکت واحد ھل می دھد که جان سالم به در می
برد .مھدی شھرياری ،پدر شادی ،وقاحت را به آن حد می رساند که در گفتگويی دوطرفه شرط
بازگشت شادی به خانه را استمرار تطميع خويش قرار می دھد ...شادی که می گويد خون گريه می
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کنم ،فشارم می افتد و به کمک آب قند سر پا می ايستم ...می گويد که پدرش می گفته ھمه ی پدران با
دخترانشان چنين سر و سری دارند.
بزرگتر که می شود و با دوستانش در ميان می گذارد که به ورطه ی چه رخداد ھولناکی گرفتار آمده
است...شبانه از خواب می پرد ،خواب می بيند که پسری روی سينه اش نشسته و به او تجاوز می کند؛
کابوسی که ھر شب بختک وار دست از سرش برنمی دارد ...مسئول پانسيونش با درد از جيغ ھای گاه
و بيگاه شبانه اش می گويد ....به زحمت از پشت تلفن قضيه را به ھر کسی که می شناسم در ميان می
گذارم .ھمه می ترسند .برخی دخالت نھادھای مدنی را موجب حساسيت دادگاه می دانند و بعضی سعی
دارند منصرفم کنند...سرم دارد می پُکد ،چشم ھايم سرخ شده و پلک ھايم به رسم مطالع ی شبانه –بی
ھيچ مطالعه ای -پُف کرده اند ...از خانواده اش سراغ می گيرم .مادرش پس از تولد ،او را رھا کرده و
عمويش با وجود آگاھی از موضوع کاله ديوسی بر سر گذاشته است.
عمه اش نيز برحسب وظيفه ای حداقلی او را به پانسيون سپرده است؛ بی آنکه حتی ليوان يا بشقابی به
ھمراه داشته باشد»...پدرم مرا به اتوبوسی سپرد تا به عمويم در تھران تحويل دھد و به راننده به جای
کرايه مرا پيشنھاد کرد و گفت ھر کاری دلت می خواھد با او بکن...عمويم از ترمينال با  25ھزار
تومان پول و تشر مرا پس فرستاد...«...زنان خيابانی ساکن پانسيون دل به حالش می سوزانند و
خوراک و پوشاکش را بر عھده گرفته اند.
نگھبان پانسيون پيرمرد خراسانی مھربانی است که با درد از وضعيت شادی با من سخن می گويد و
مدارک پزشکی قانونی و رای دادگاه را نگه می دارد.
پيشتر ھر وقت الی روزنامه را باز می کردم ،با تاسفی سطحی از کنار اخباری از اين دست می
گذشتم؛ چرا که خود ،رو در رو چنين رويدادی را تجربه نکرده بودم.
عمق فاجعه به حدی است که چند تن از دوستانی که ھمدم گفتگوھای شبانه ی من اند به گريه می افتند.
حميد که روانشناسی است مطب دار ،از ديروز ھق ھق گريه امانش را بريده است ،احسان گاه و بيگاه
بغضش می ترکد و ناصر کارش را به امان خدا رھا کرده است.
برای کمک به شادی حاضرم ھمه ی دستاوردھا و امتيازاتی را که عمری برايشان زحمت کشيده ام فدا
کنم؛ چرا که شادی را ھمه ی مادران ،خواھران ،ھمسران و دختران کشورم و بشريت می پندارم .بی
تفاوتی در برابر جنايتی که بر شادی رفته است ،بی تفاوتی در برابر ارزش ھايی است که ھمه مان با
ھر جھتگيری فکری بدانھا باور داريم...زنده ام که شادی شھرياری را روايت کنم...
نام :شادی نام خانوادگی :شھرياری نام پدر :مھدی نام مادر :فھيمه ساکن :مشھد شغل عمو:مھندس
شاغل به کار در يک شرکت کاشی سازی
.....
گزارشی از وضعيت شادی دختر 14ساله مشھدی
به نام غمين ترين نام ھا :شادی
روزگاری کودکان اين سرزمين بھترين فرداھا را انتظار می کشيدند و اما اينک. . .
سخن از شادی است .دختر  14ساله ای در مشھد که از  9سالگی مورد تجاوز پدرش قرار می گيرد و
اينک در شرف تکميل فاجعه زند گی اش است.
شادی به روايت خود با پدر و نامادری اش زندگی ميکرده .مادرش سالھا پيش ،پيشتر از آنکه به ياد
آورد ،بدليل اعتياد شديد پدر و بدرفتاريھايش ،خانه و دختر را رھا می کند .شادی محروم از مھر مادر،
از نه سالگی مداوما ً مورد شکنجه و آزار شديد جنسی پدر قرار می گيرد.
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شادی اينک در پانسيونی در شھر مشھد در شرايطی به غايت سخت و دھشتناک روزگار می گذراند،
ميان دخترانی که سالھا از او بزرگتر اند .پدر معتاد به شيشه ،دختر را مورد تعرض جنسی قرار می
داده است ،و با تلقين اينکه ھمه پدران اينکار را با دختران خود می کنند ،مانع از افشای تلخی اين
حادثه تکان دھنده می شود.
نامادری شادی ،اما تکيده از فاجعه ،افشای راز می کند تا شايد شادی ،راھی به رھايی يابد .عليرغم
واقعيات غير قابل کتمان اما ،دادگاھی در مشھد با چشم بستن بر ابعاد فاجعه ای انسانی ،تنھا حکم به
گرفتن تعھدی از پدر می کند تا شايد پدر را از فاجعه ای که مداوما ً رخ می دھد ،بازدارد! دخترک حتی
متھم به خيال پردازی و دروغ گويی می گردد .تنھا به استناد آزمونی تا بدان حد طوالنی و فرسايشی که
شادی در طول آزمون خوابش ميبرد! بناچار فردی در کنار شادی می نشيند تا به دخترک کمک کند،
پاسخ انبوه سواالت گنگ و عجيب را بدھد .پاسخی که در نھايت ادله قاضی شد برای خيال پرداز
معرفی کردن شادی! فاجعه اما ادامه داشت . . .پدر معتاد به شيشه ،قصد فروش دختر را می کند.
نحيفی و نزاری شادی اما سودای ھيچ خريداری را بر نمی انگيزاند .پندار جنون و شھوت پدر اما
سيری نداشت ...قصد جان اينبار در ذھن تباھی ھا مجال می يابد .زمانيکه پدر برای خالصی از شادی
و شايد عذاب خويش ،او را به زير اتوبوسی ھل ميدھد .شادی ،اما نمرد . . .ماند ،تا روح و جسم
رنجورش ،ھتک بيشتری را تحمل کنند .نامادری به رقت آمده از وضعيت موجود دست به دامان
بھزيستی و خانواده پدری می شود.
جواب بھزيستی اما ساده بود و کوتاه» :نه! پدر و مادرش زنده اند ،جايی و پولی برای کودکان بد
سرپرست نداريم!!!« .و خانواده پدر :عمه و عمو دامان خويش برچيدند که مبادا لکه ننگی دامانشان را
بيااليد .دخترک توسط پدر با اتوبوسی و در اختيار راننده!!! راھی تھران می شود.
عمويش اما تنھا با  25ھزار تومان او را دوباره ھمان صبح به مشھد بازمی گرداند .شادی تلخ ترين
نامی که برايش می توانست انتخاب شود شد .روزگاری بھترين فرداھا را کودکانمان انتظار می کشيدند.
اين روزھا اما تنھا ھول تنھايی و ھيوالی آزار جنسی خلوت شبش را پر می کند.
پندار رھايی شادی را ،نوری بر دل تابانده و استواری بر پاھايش بخشانده .صدای لرزان دختر آخرين
اميدھا را می کاود .چشم به آسمان دوخته ،اميدی در قلب و دل ،شادی را آيا به فرداھا می رساند؟!!
از ھر انسانی و ھر نھاد بخششگری طلب کمک داريم

مدارسی که افکارانجمن حجتيه و اسالم طالبانی را تبليغ می کنند.
در تھران مدارسی به نام مدارس اسالمی و غير انتفاعی وجود دارند که کارشان بی شباھت به برخی
فرقه ھای افراطی نيست .اين مدارس با تشکيل اردوھای مذھبی طوالنی و اعتکاف ھای چند روزه،
دانش آموزان را منزوی کرده و يک جو سنگين مذھبی برايشان ايجاد می کنند.
به گزارش برخی رسانه ھا ،در اين اردوھا و مراسم اعتکاف )گوشه نشينی برای عبادت( ،ارتباط دانش
آموزان با خانواده و جامعه قطع می شود .در اين مدارس رشته علوم انسانی اصالً تدريس نمی شود و
بحث در خصوص مسائل و اتفاقات روز جامعه و مسائل سياسی كه به خصوص در دبيرستان ھا رايج
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است و معلمان ھم اوقات فراغت شان را با پرداختن به اين مسائل با دانش آموزان سپری می كنند،
وجود ندارد.
از جمله تبليغات رايج در اين مدارس و نيز خانواده دانش آموزان ،فضيلت نداشتن تلويزيون است و
استفاده از کمپيوتر نيز به استفاده از نرم افزار ھای قرآنی محدود می شود.
اين مدارس اغلب در قلب مذھبی ترين محالت پايتخت ،كه محل زندگی خانواده بسياری از مسئوالن و
چھره ھای منتفذ نيز می باشد ،داير ھستند و شاگردان آن ھا را بيشتر دختران دانش آموز تشکيل می
دھند.
به گمان برخی سايت ھای داخلی ،مدارس مذکور افکار "انجمن حجتيه" و نوعی اسالم طالبانی را تبليغ
می کنند .شھرزاد نيوز  30خرداد

دام سياه مرد ھمسايه براي پسر  17ساله
دام سياه مرد ھمسايه براي پسر  17ساله آيا بازھم دستگاه قضا بمنظور کنترل شدت بخشيدن به احکام
شرعي را توصيه مي کند؟
مردي كه به انگيزه نامعلوم ،پسر  17ساله ھمسايهاش را در دام شيطاني  2دوستش گرفتار كرده بود به
ھمراه ھمدستانش تحت تعقيب پليس شھرستان شھريار قرار گرفت.
ھفته گذشته اين جوان  17ساله با حضور در اداره آگاھي شھريار از  2جوان آزارگر شكايت كرد و به
پليس گفت :چند روز پيش در منطقه پل فرديس كرج منتظر تاكسي بودم كه خودرويي مقابلم توقف كرد.
در ھمين موقع با مشاھده راننده كه پسر ھمسايهمان بود ،سوار خودرو شدم.شاكي اضافه كرد :دقايقي
بعد از حركت راننده ،او مرا به  2مرد مسافر كه از دوستانش بودند ،معرفي كرد اما پس از طي
مسافتي راننده پس از گفتوگوي تلفني با فردي خود را بشدت عصباني نشان داد و ادعا كرد پدرش
بيمار شده و بايد به بيمارستان شھر برود.
شاكي با اشاره به ربوده شدن خود از سوي  2مسافر ـ دوستان راننده ـ گفت :راننده پس از آن از من
خداحافظي كرد و با سوار شدن به يك خودروي عبوري از محل دور شد و يكي از دوستانش رانندگي
خودرو را به عھده گرفت تا مرا به مقصد برساند.
وي افزود :در ميانه راه ،مرد جوان به بھانه اين كه ترافيك است ،تغيير مسير داد و به درخواستھاي
من براي متوقف كردن خودرو توجھي نكرد و با سرعت به سمت بيابانھاي شھر رفت .شاكي ادامه
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داد :در ھمين موقع ھمدست راننده با چاقويي كه در اختيار داشت ،مرا تھديد به مرگ كرد .با توقف
خودرو ھر دو نفر مرا مورد آزار و اذيت قرار دادند و از من فيلم تھيه كردند.
تھديد شاكي به پخش فيلم سياه
شاكي ادامه داد :متھمان پس از آن در مقابل يك ساختمان نيمهكاره مرا از خودرو بيرون انداختند و
متواري شدند.
آنھا چند روز بعد نيز در تماس تلفني از من خواستند چند ميليون تومان به يك شماره حساب واريز كنم،
در غير اين صورت فيلم تھيه شده را در شھر پخش ميكنند.با تشكيل پروندهاي در اين زمينه و آغاز
تحقيقات ،ماموران ابتدا با حضور در خانه جوان ھمسايه ـ يكي از متھمان فراري ـ و تحقيق از
خانوادهاش متوجه شدند پدرش بيمار نبوده و چند روزي است فرزندشان به خانه مراجعه نكرده است.
تالش براي دستگيري  3متھم فراري ادامه دارد .تابناک  5تير

اسيد پاشی و داليل اجتماعی آن
محمد مصطفايي وکيل دادگستری و فعال حقوق بشر:
تا زماني که وضعيت اقتصادي شھروندان ايراني ،مشکالت کار ،روابط جنسي و دغذغه ھاي آينده آنھا،
مسکن و تفريحاتشان رو به وخامت رود و توجھي به آنھا نگردد ،مطمئنا باز ھم در اينده شاھد اينگونه
حوادث خواھيم بود.
در ماه گذشته ،قرار بود چشم اسيدپاشي توسط دستگاه قضايي کور شود ،اخبار مربوط به صدور اين
حکم و مجازاتي که براي اين جرم در نظر گرفته شد ،اين اميد را به مسئوليني که مجازات را تنھا
عامل براي رھايي از ارتکاب جرم مي دانند ،مي داد تا ديگر شاھد ارتکاب جرم اسيدپاشي نباشيم .اما
باز در جند روز گذشته فاجعه اي ديگر رخ داد:
موضوع از اين قرار بود که :شامگاه چھارشنبه يکم تيرماه امسال ساکنان محلهاي در سهراه جمھوري
با فريادھاي »سوختم ،سوختم« دختر جواني از خانهھايشان بيرون ريختند و اين در حالي بود که جوان
موتورسوار با سرعت زياد صحنه جرم را ترک کرد و گريخت.ھمه ديدند که دختر  21ساله به اطراف
ميدود و با دست و صورتي سوخته کمک ميخواھد ،وقتي چند زن و مرد به سمت وي دويدند و با
ريختن آب روي آثار سوختگي به کنترل درد وي پرداختند ،پليس و اورژانس نيز در جريان اين
اسيدپاشي قرار گرفتند .ماموران کالنتري  129جامي که اطالع يافته بودند دختر جوان به بيمارستان
سوانح سوختگي شھيد مطھري انتقال يافته با دستور بازپرس شاھنگيان از شعبه دوم دادسراي امور
146

وضعيت حقوقی کودک و نوحوان در ايران در 1390
جنايي تھران به تحقيقات ميداني دست زدند .قرباني اين اسيدپاشي دختري به نام »الميرا« است که
فروشنده پوشاک بوده و شب حادثه با تعطيلي محل کارش در حال رفتن به خانه بوده که ناگھان ھدف
حمله اسيدپاشي قرار گرفته است .خانواده الميرا در تحقيقات پليسي و قضايي گفتند که دخترشان يک
خواستگار سمج دارد اما مشخص نيست اسيدپاشي کار وي بوده باشد .بدين ترتيب ،ماموران خود را به
باالي سر الميرا در بيمارستان رساندند و در حالي که وي از ناحيه چشم ،گوش ،گردن و دست چپ
بشدت سوخته بود به تحقيق از اين دختر غمگين پرداختند.
الميرا که بغض بشدت گلويش را ميفشرد ،گفت» :من و پسري به نام »بشير« ھر دو فروشنده پوشاک
بوديم تا اينکه او به من ابراز عالقه کرد و من از ھمان ابتدا نپذيرفتم .دوبار ھم به صورت غيررسمي
از خانواهام خواستگاري کرد که باز قبول نکرديم و اصال باور نميکردم اين پسر دست به اسيدپاشي
بزند«.
وي افزود :شب بود و با تعطيلي فروشگاه من راه افتادم تا به خانهمان بروم» ،بشير« در تعقيب من
بود ،خودش به تنھايي سوار موتوسيکلتي شده بود و از من ميخواست با او ازدواج کنم ،خيلي اذيت
شدم.يک لحظه که به سمت وي برگشتم و با ناراحتي خواستم دست از سرم بردارد ناگھان ظرفي از
زير لباسش بيرون آورد و مايعي را روي صورتم ريخت .با احساس سوزش در سر و صورتم فھميدم
به صورتم اسيد پاشيده است .بشير فرار کرد و من با فرياد از ھمسايهھا کمک خواستم«) .تابناک(
اينگونه جنايات و فجايع در حالي رخ مي دھد که رئيس دستگاه قضا صرفا شدت بخشيدن در اجراي
احکام شرعي را توصيه مي کند و حال از پليس خواسته است که با ھمکاري نيرو ھاي امنيتي ،با
اينگونه جرايم مقابله کنند.تابناک  5تير

ھر کودکی حق زندگی دارد
ھر کودکی حق زندگی دارد و اين حق مادرزادی اوست که بايد از طرف ھمه حکومتھای عضو پيمان
به رسميت شناخته شود
-1يک استاد دانشگاه معتقد است :طالق ،فقر ،بيکاری والدين و خشونت ھای خانوادگی از مھمترين
عللی است که زمينه را برای بروز پديده فرار از خانه فراھم میکند و تحقيقات انجام شده در اين زمينه
رشد روزافزون اين آسيب اجتماعی در ايران را نشان میدھد به گونه ای که سن فرار دختران از 16
سال به  14سال کاھش يافته است .خبرگزاری ايسنا  4خرداد 1390
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-2محمد صابر ملک رئيسی نوجوان بلوچ که  ٢٠ماه پيش تا کنون ب صورت گروگان بازداشت شده
است ھمچنان در سلول انفرادی نگھداری میشود .بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،اين نوجوان بلوچ به
دليل عدم ھمکاری برادرش با وزارت اطالعات در اواخر سال  ٨٨در شھرستان چابھار بازداشت و از
آن زمان تا کنون در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطالعات زاھدان به صورت يک گروگان
نگھداری میشود .خبرگزاری ھرانا  5خرداد 1390
-3بر اساس اعالم وزارت بھداشت ،نتايج آخرين مطالعات در کشور نشان می دھد شيوع مصرف قليان
طی سالھای  82تا  86در بين پسران  13تا  15ساله از  16به  32درصد و در بين دختران ھمين رده
سنی از  8.9به  19درصد افزايش پيدا کرده است .خبرگزاری مھر  5خرداد 1390
-4وکيل دادگستری اکرم پورنگ نيا گفت :والدين کودکآزار از طبقه و قشر خاصی از جامعه نيستند،
فرھنگ و اخالق حاکم بر خانواده باعث يا مانع اين امر میشود .ايسنا  6خرداد 1390
-5مسوول دبيرخانه کنترل دخانيات وزارت بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :سن کشيدن
سيگار در بين جوانان ايرانی به  13سال رسيده است .ايرنا  6خرداد 1390
-6شيرين صدر نوری  ،مددکار انجمن حمايت از حقوق کودکان در گفتگو با سايت انجمن گزارش داد
که با اشاره به پيشنھاد انتقال باربد به بيمارستان مجھزتری توسط انجمن حمايت از حقوق کودکان وبا
موافقت و دستور قاضی پرونده ،باربد به بيمارستان شھيدمطھری تھران منتقل شد .وی ھمچنين اظھار
داشت بنا به گفته پرستاران بيمارستان با اشاره به بروز عفونت در سوختگیھای بدن باربد  ،حال
عمومی اين کودک آزار ديده رضايت بخش نبوده و با توجه به سوختگی  70درصدی بدن اين کودک
سه ساله ،موادغذايی و دارو ھمچنان از طريق بينی به بدن باربد تزريق میشود .انجمن حمايت از
حقوق کودکان  6خرداد 1390
-7معاون دفتر توانمندسازی خانواده ،زنان و کودکان سازمان بھزيستی گفت  85درصد کودکانی که
پذيرش می شوند دارای والدين و جد پدری ھستند که به داليل مختلفی مانند صالحيت نداشتن ،زندانی
بودن ،طالق ،فساد ،دارا بودن بيماری صعب االعالج و ...شرايط نگھداری از کودکانشان را ندارند و
با حکم قضايی کودک به مراکز نگھداری بھزيستی سپرده می شوند اين درحالی است که فقط 15
درصد آنھا والدين ندارند .خبرگزاری مھر  7خرداد 1390
-8مھدی چمران ـ رئيس شورای عالی استانھا ـ با تاکيد بر اينکه طرح مشارکت و ھمکاری
شھرداریھا در برنامهھای ساماندھی کودکان کار و خيابان روی زمين مانده است ،اظھار کرد :اين
موضوع تنھا برعھده شھرداری نيست و بايد بھزيستی ،نيروی انتظامی ،دادستانی و دادگستری نيز به
کمک شھرداری بيايند .ايسنا  7خرداد 1390
شاھدان عينی ،در نا آرامی ھای پس از
-9پدرعلی فتحعليان جوان  ٢٠ساله ای است که با بنا به گفته ی
ِ
مستقيم گلوله جان داد ميگويد :چه بگويم ...جوان  ٢٠ساله ام،
شليک
انتخابات ،در تاريخ سی خرداد با
ِ
ِ
تنھا پسرم را از دست دادم .علی فرزن ِد بزرگم بود  ،االن که با شما دارم حرف می زنم و اتفاقاتی که بر
پشتيبان آينده ام بود،
من گذشت وقتی يادآوری می کنم ادامه ی صحبت برای من مشکل ميشود....پسرم
ِ
حاصل ھمه عمرم رفته بر
ھمه ی زندگی ام بود ،چيزی نمی توانم بگويم...فکر می کنم
ِ
باد....خبرگزاری جرس  8خرداد1390
-10رئيس کانون وکالی دادگستری با انتقاد از قوانين موجود در رابطه با مجازات در نظر گرفته شده
برای والدينی که دست به کودک آزاری می زنند؛ به اين مھم اشاره کرد که طبق قوانين جمھوری
اسالمی ،تا وقتی رنگ پوست کودک عوض نشود ،تنبيه قانونی تلقی می شود .خبرگزاری ھرانا 09
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-11عضو کميسيون بھداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گفت :متأسفانه نبود کارھای زيربنايی در
خصوص اعتياد باعث شده که سن گرايش به مواد مخدر در کشور ما پايين آمده و حتی تا مدارس
راھنمايی نيز پيش رود .سايت خبری تابناک  12خرداد
-12يک دختر  16ساله در يکی از روستاھای زرين شھر به خاطر تعصب بيجا و کور پدرش کشته شد
اين دخترکه تنھا جرمش اين بود که يک شب نيم ساعت ديرتر به خانه آمده بود و پدرش احتمال می داد
با پسر ھمسايه رابطه جنسی داشته باشد خبرنامه زنان ايران  12خرداد 1390
-13باربد سومين قربانی کودک آزاری طی ماھھای اخير بر اثر شدت عفونتھای ناشی از سوختگی در
بيمارستان شھيد مطھری جان باخت .خبرگزاری ھرانا  13خرداد 1390
-14آتنا قجر کودک سه ساله سنندجی که روز سوم خرداد ماه سال جاری در کلينيک آرا سنندج تحت
عمل جراحی لوزه قرار گرفته و دچار مرگ مغزی شده بود بعد از گذشت  12روز صبح يکشنبه در
بخش مراقبت ھای ويژه بيمارستان بعثت سنندج دار فانی را وداع گفت خبرگزاری مھر 15خرداد
-15در پی شکنجه پسر بچه  ٣ /۵ساله در شھر شيراز مادر اين کودک و مردی که با وی در ارتباط
بود بازداشت شدند .در معاينات صورت گرفته کارشناسان پزشکی قانونی آثار ضربات متعدد مشت و
لگد را در نواحی مختلف بدن کودک مشاھده کردند .در ادامه با توجه به اينکه کودک  ٣ /۵ساله قادر به
راه رفتن نبود پی بردند که کف پای وی نيز آسيب ديده و آثار گازگرفتگی در کف پا نيز مشھود است.
ھمچنين فاش شد  ٣۵درصد از موھای سر اين کودک از ريشه کنده شده است .خبرگزاری ھرانا 17
خرداد 1390
-16پيرفالح ،رئيس سازمان نظام پزشکی کردستان ،در گفتگو با خبرگزاری مھر اعالم کرد که 2
درصد آمار مرگ مادران باردار در ايران مربوط به مادران باردار زير  18سال است .خبرگزاری
مھر 19خرداد 1390
-17پدر يك خانواده در روستاي قالت نيلو در شھرستان كازرون ،خود و  2فرزند خردسالش را به دليل
اختالفات خانوادگي قرباني كرد.مرد  27ساله ابتدا پسر يكساله و دختر  3سالهاش را با سالح كالشينكف
به قتل رساند و بعد از آن با ھمين سالح به زندگي خود پايان داد.خبرگزاری ايرنا  19خرداد 1390
-18دست راست دخترکی پس از ضرب و شتم شديد از سوی پدرش و سھل انگاری در مداوا ،عليرغم
انجام  ٩عمل جراحی از آرنج قطع شد" .حديثه" گفته است ،در واپسين روزھای فروردين ماه امسال
زمانی که مشغول ارسال پيامکی از تلفن ھمراه خود بود ،پدر و پدربزرگش نسبت به او حساس شده و
او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار میدھند ،خبرگزاری ھرانا  21خرداد 1390
-19نادر طالبی ،مسئول واحد پژوھش "جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان" ميگويد :محيط کار
کودکان ،چه در خيابان و چه در کارگاهھا ،بسيار محيط پرآسيب و پرتنشی است .پر از کتک ،تجاوز،
خشونت ،فحاشی و… است .اين محيط طبعا ً امکان رشد سالمی را که کودک بتواند استعدادھای خود را
بروز بدھد ،يا در واقع ،بتواند مھارتھای الزم برای زندگی اجتماعی را کسب کند از او میگيرد .از
مصاحبه با دويچه وله  22خرداد 1390
-20دکتر قرايی رييس انجمن جامعه شناسی ايران معتقد است که در حال حاضر سن روسپیگری در
ايران حدود  10-8سال کاھش يافته و از سن  20تا  30سال به  12تا  18سال رسيده است .او اين
کاھش سن را مربوط به افزايش برخی آسيبھای اجنماعی نظير افزايش طالق ،تنوع طلبی مرد ھا
،عدم امکان ازدواج ،اعتياد ،بيکاری و  ....میداند .پايگاه خبری انتخاب  22خرداد 1390
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"-21علی نصيری" که در زمان بازداشت  ١٧سال سن داشت ،اکنون در بند  ۵زندان رجايی شھر کرج
محبوس است و به علت پرونده سازی توسط مسئوالن قضايی -امنيتی در خصوص زير گرفتن يکی از
اعضای بسيج به وسيل ٔه اتومبيل ،دو سال است که در بالتکليفی به سر میبرد .نامبرده پس از  ٢سال
بالتکليفی در زندان در خرداد ماه جاری ،توسط قاضی عزيز محمدی به اتھام مباشرت در قتل و نداشتن
گواھينامه مورد محاکمه قرار گرفت .نکته ی قابل توجه اين است که عليرغم فاصله زمانی بين
دستگيری اين نوجوان و روی دادن حادثه ،در جلسه دادگاه قاضی اصرار بر محکوم شناختن اين
نوجوان را داشته است .خبرگزاری ھرانا  26خرداد 1390
-22آناھيتا زھرائی ساکن شيراز که در يکی از مدارس دولتی شيراز در پايۀ اول ابتدايی درس می
خواند ،به خاطر شرکت نکردن در نماز جماعت مدرسه ،توسط معلم خود مورد آزار بدنی قرار
گرفت.معلم با وسيلۀ تحرير به شدت روی دست او زد و سپس قاشقی را در آشپزخانه داغ کرده و روی
دست او گذاشت .وقتی مادرش به اين آزار اعتراض کرد ،معلم در حضور مدير و ديگر معلمان به کار
خودش افتخار کرد خبرگزاری ھرانا  28خرداد 1390
-23مادری رنجور ،ھر روز کودک معلول خود را در فرغون میگذارد و چھار کيلومتر میکوبد و
میرود تا بچه را به مدرسه برساند و بعد از ظھر ھم ھمين مسير را با فرغون خالی میرود تا بچه
عليلاش را بازگرداند و تازه در اين گير و دار ،صاحبخانه ھم جوابشان کرده و  ..........سايت خبری
تابناک  29خرداد 1390
-24شادی دختر  14ساله ای در مشھد که از  9سالگی مورد تجاوز پدرش قرار می گيرد  .پدر معتاد به
شيشه ،دختر را مورد تعرض جنسی قرار می داده است ،و با تلقين اينکه ھمه پدران اينکار را با
دختران خود می کنند ،مانع از افشای تلخی اين حادثه تکان دھنده می شود .ئانشجو آنالين 30خرداد
-25در تھران مدارسی به نام مدارس اسالمی و غير انتفاعی وجود دارند که کارشان تشکيل اردوھای
مذھبی طوالنی و اعتکاف ھای چند روزه ،دانش آموزان و يک جو سنگين مذھبی است ،.در اين
اردوھا و مراسم اعتکاف )گوشه نشينی برای عبادت( ،ارتباط دانش آموزان با خانواده و جامعه قطع
می شود .از جمله تبليغات رايج در اين مدارس و نيز خانواده دانش آموزان ،فضيلت نداشتن تلويزيون
است و استفاده از کمپيوتر نيز به استفاده از نرم افزار ھای قرآنی محدود می شود.
شھرزاد نيوز30خرداد 1390
آسيب ھای اجتماعی
سن فرار دختران از  16سال به  14سال کاھش يافته است خبرگزاری ايسنا  04خرداد
افزايش  2برابری مصرف قليان در بين نوجوانان ايرانی خبرگزاری مھر  05خرداد
سن کشيدن سيگار در بين جوانان ايرانی به  13سال رسيد خبرگزاری ايرنا 06خرداد
سن اعتياد به مدارس راھنمايی رسيد  .سايت تابناک 12خرداد
نھاد ھای دولتی
گروگانگيری يک نوجوان بلوچ توسط وزارت اطالعات خبرگزاری ھرانا 05خرداد
ورود شوراھای شھر به چرخه ساماندھی کودکان کاروخيابان خبرگزاری ايسنا  07خردادپدرعلی
فتحعليان ھم سکوتش را شکست :خبرگزاری جرس08خرداد تنبيه کودکان تا وقتی رنگ پوست شان
عوض نشود ،قانونی است خبرگزاری ھرانا  09خرداداھمال پزشکان و نبود تجھيزات عامل مرگ
مغزی کودک سنندجی خبرگزاری مھر 15خرداد قلب آتنا قجر  3ساله از طپش افتاد خبرگزاری مھر15
خرداد
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دو درصد مرگ و مير مادرارن باردار در ميان باردارھايزير  18ساله است خبرگزاری مھر 19خرداد
مصاجبه دويچه وله با نادر طالبی ،مسئول واحد پژوھش جمعيتدفاع از کودکان کار و خيابان دويچه وله 22
خرداد
کاھش شديد سن روسپیگری در ايران پايگاه خبری انتخاب  22خرداد
نوجوان زندانی با اتھام دروغين در خطر اعدام قرار دارد خبرگزاری ھرانا  26خرداد
اذيت و آزار يک کودک بھائی در شيراز خبرگزاری ھرانا  28خرداد
پول کودک معلول روی فورغون کجا میرود؟ سايت تابناک  29خرداد

کانون خانواده
كودك آزاري از نوع تحقير و تبعيض اثرات مخربيبر جامعه دارد .خبرگزاری ايسنا06خرداد
حال عمومی "باربد " رضايت بخش نيست انجمن حمايت از حقوق کودکان 06خرداد
 85درصد والدين کودکان بھزيستی صالحيت نگھداريفرزندانشان را ندارند  .خبرگزاری مھر 07خرداد
قتل يک دختر شانزده ساله توسط پدر بسيجی خبرنامه زنان ايران  12خرداد
»باربد« ،سومين قربانی کودکآزاری درگذشت خبرگزاری ھرانا  13خرداد
شکنجه پسربچه  3/5ساله اين بار در شيراز خبرگزاری ھرانا  17خرداد
پدری ،خود و فرزندانش را كشت خبرگزاری ايرنا  19خرداد
باز ھم كودكآزاری :دست دختر قطع شد ! خبرگزاری ھرانا  21خرداد
زنده ام که شادی شھرياری را روايت کنم دانشجو آنالين  30خرداد
شستشوی مغزی دانش آموزان با ارودھای مذھبی طوالنی و "اعتکاف" شھرزاد نيوز30خرداد

کميته دفاع از حقوق کودک و نوجوان
جعفری
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تحقيق پيرامون کودکان زندانی در زندان
طرح يک تحقيق پيرامون کودکان زندانی درزندانھای سياسی جمھوری اسالمی دردھه60خورشيدی
نگارنده :غالمرضا بقايی
زندان،برای رشد کودکان تأثير منفی و ويرانگری بجای گذاشته،حيات عاطفی،فکری،اجتماعی و روانی
آنان را با مخاطرات جدی روبروخواھد ساخت.
دردانش روانشناختی ی کودک يک ترم اساسی داريم بنام کاوش يا جستجودرزندگی ی ايام خردسالی ی
انسان .روان شناسان
کودک معتقدند که بخش چشمگيری ازآموخته ھای خود انگيخته ی کودک نسبت به جھان پيرامون
خويش ازطريق ھمين کاوش
آزادانه ی اودرمحيط اطراف ونقش مربيان او درفراھم آوردن آن محيط ھايی که برای ياد گيری ی
کودک خردسال ضروری ست؛صورت می گيرد.
اشاره  :نوشتار حاضر ،گفتار نگارنده ست درگردھمايی ھايی در فرانسه ) پاريس (  ،ھلند ) رتردام (
و ايتاليا ) کارله ( که در ھفته ھای گذشته و بدعوت انجمن ھای علمی و فرھنگی ی ايرانيان در اين
کشورھا برگزار شد.

پارسا کودک چھارساله آزار والدينش و سوختگی شديد

خبرگزاری ھرانا  -پارسا کودک چھارساله شب گذشته در اثر آزار والدينش و سوختگی شديد به
بيمارستان فياض بخش )شماره  (٢منتقل شده است.
يکی از پرسنل بيمارستان فياض بخش در اين ارتباط به مھر گفت :اين کودک که در اثر سوختگی شديد
دچار شوک شده بود ديشب به بيمارستان منتقل شد که با تالش ھمکاران قلبش بازگشت اما به احتمال
زياد دچار مرگ مغزی شده است .به گفته وی ،عالئمی از سوختگی با سيخ داغ در تمامی بدن اين
کودک مشاھده میشود و مشخص است که به شدت مورد آزار و اذيت قرار گرفته است .به گفته اين
پرسنل بيمارستان ،شواھد امر نشان میدھد مادر پارسا معتاد به کراک است 15 .تيرماه
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در خانه مان يخچال و تلويزيون و تلفن نداريم

در خانه مان يخچال و تلويزيون و تلفن نداريم
آفتاب :دنيای اقتصاد نوشت :يكی از خوانندگان روزنامه دنيای اقتصاد روز گذشته در تماس با خبرنگار
ما از فعاليت يک دختربچه  5ساله در قالب يک كارگر ساختمانی در سطح شھر تھران خبر داد.
خبرنگار دنيای اقتصاد برای پيگيری ماجرا به محل فعاليت اين كودک مراجعه كرد و مشخص شد كه
به علت فقر مالی اين دختر بچه روزانه  8ساعت به ھمراه پدرش در ساختمانھای در حال ساخت در
نقش يک كارگر ساختمانی فعاليت میكند.
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پدر اين دختر بچه –يگانه – میگويد :چون كسی را ندارم مجبورم دخترم را روزانه به سر ساختمان
بياورم كه با توجه به اينكه زمان رفت و آمدم به شھر مامازن  6ساعت است به شدت دخترم خسته و
اذيت می شود.
او میگويد :در مامازن يک اتاق اجاره كرده كه ماھانه  100ھزار تومان اجاره میدھد.
پدر يگانه میگويد :به دليل اينكه يگانه را روزھا سر ساختمان میآورم ،او نيز پا به پای من كار میكند
و فعاليتھای سبكی ھمچون حمل كيسهھای مصالح ساختمانی را انجام میدھد .او میگويد :يگانه چند
روز پيش به خاطر گرد و خاک ناشی از گچ و سيمان مريض شده و يك شب تمام تب كرده است.
اين كارگر كوچک ساختمانی اميدوار است كه مسووالن و شركتھای ساختمانی برای استخدام پدرش
به عنوان يک سرايهدار از خانوادهاش حمايت مالی كنند.
متن زير گفتوگو با اين كودک  5ساله است ،دختری كه اگر چه فقير است ،اما پدرش برای تربيت او
نھايت تالش خود را كرده است.
يگانه! چرا اينجا كار میكنی؟
پدرم مريض است و پول نداريم .من ھر روز با او میآيم كه در خانه تنھا نباشم .پدرم پايش درد میكند
ھر وقت كيسهھای سيمان را بلند میكند اذيت میشود و شبھا از شدت درد خوابش نمیبرد .من زور
ندارم ،اما كمكش میكنم كه كمتر اذيت شود.
خانهتان كجاست؟
خيلی دور است ما در خانهمان يخچال و تلويزيون و تلفن نداريم.
چرا پيش مادربزرگ يا خالهات نمیروی؟
مادرم مرده است .تازه مادربزرگم ھم مرده و خاله و عمه ھم ندارم.
چه درخواستی از مسووالن داری؟
پدرم نمیتواند كار كند ،اما اگر كار نكند پول نداريم .ھيچ كس كمکمان نمیكند .پدرم میگويد اگر
سرايدار يک ساختمان شود زندگیمان خوب میشود.
تلفن تماس و آدرس محل سكونت پدر يگانه در گروه مسكن دنيایاقتصاد موجود است 16 .تير ماه
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بيانيه عفو بين الملل ابوالفضل عابدينی نصر

عفو بين الملل در بيانيه خود از ھمگان خواسته است تا متن خود را به زبانھای فارسی ،انگليسی و يا
آلمانی به صادق الريجانی ،رئيس قوه قضائيه و ھمزمان يک کپی از متن خود را به آدرس سفارت
جمھوری اسالمی در ھمان کشوری که در آن زندگی میکنيد ،ارسال نمايند.
خبرگزاری ھرانا  :متن اين بيانيه به شرح زير است:
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ابوالفضل عابدينی نصر ،خبرنگار و مدافع حقوق بشر در حال حاضر در زندان اوين محکوميت ١٢
ساله خود را طی میکند .از نظر سازمان عفو بين الملل عابدينی نصر يک زندانی صلح طلب و سياسی
است .عابدينی نصر  ١٨روز پس از انتخابات مناقشه برانگيز رياست جمھوری در  ٣٠ژوئن ٢٠٠٩
دستگير و در  ٢۶اکتبر  ٢٠٠٩وی به قيد وثيقه از زندان آزاد شد ،اما در سوم مارس  ٢٠١٠و در
جريان موج دستگيری مدافعان حقوق بشر او بار ديگر دستگير گرديد.
در حين دستگيری دفعه دوم ،گويا وی مورد ضرب و شتم ماموران امنيتی قرار گرفته است .عابدينی
نصر چھار روز پس از دستگيری به زندان اوين منتقل شد و طبق گزارشھای موجود در زندان با وی
بدرفتاری شده است .سه ماه بعد از آن ماموران امنيتی او را به زندان کارون اھواز منتقل کردند و در
سپتامبر  ٢٠١٠بارديگر وی را به اوين برگرداندند.
در  ٢٩مارس  ٢٠١٠به وکيل ابوالفضل عابدينی نصر اطالع داده شد که موکل وی به جرم شرکت در
يک »سازمان غير قانونی« و »تماس با دولتھای دشمن« به دو  ۵سال زندان محکوم شده است.
عالوه برآن به جرم مصاحبه با رسانهھای خارجی به يکسال زندان محکوم شده است.
به نظر میرسد که اتھامات ابوالفضل عابدينی نصر بخاطر فعاليت و تبليغ برای "مجموعه فعاالن
حقوق بشر در ايران" است.
در مارس  ٢٠١٠بيش از  ٣٠تن از اعضای اين سازمان دستگير شدند .در ماه مه  ٢٠١٠دادگاه تجديد
نظر عابدينی نصر تشکيل شد و در اين دادگاه  ١١سال زندان حکم قبلی وی مورد تاييد قرار گرفت.
طبق گزارشھای رسيده ،در ماه مه  ٢٠١٠عابدينی نصر به جرم "تبليغ عليه نظام" به يک سال ديگر
محکوم شد.
سازمان عفو بين الملل از ھمه مردم تقاضا میکند که به رييس قوه قضاييه جمھوری اسالمی ايميل و يا
نامه ارسال کنند و در آن بر آزادی بدون قيد و شرط ابوالفضل عابدينی نصر تاکيد شود.
ھم چنين در نامه و ايميل تقاضا شود که در مورد گزارشھای مربوط به ضرب و شتم ابوالفضل
عابدينی تحقيقات کامل ،بیطرفانه و فوری صورت گيرد و از مقامات جمھوری اسالمی خواسته شود
که عاملين شکنجه و اذيت و آزار ابوالفضل عابدينی نصر بیدرنگ و در يک دادگاه عادالنه محاکمه
شوند.
عفو بين الملل در بيانيه خود از ھمگان خواسته است تا متن خود را به زبانھای فارسی ،انگليسی و يا
آلمانی به صادق الريجانی ،رئيس قوه قضائيه و ھمزمان يک کپی از متن خود را به آدرس سفارت
جمھوری اسالمی در ھمان کشوری که در آن زندگی میکنيد ،ارسال نمايند 11 .تير ماه
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سکوت وزارت آموزش و پرورش در قبال کودک آزاری

سکوت وزارت آموزش و پرورش در قبال اين حوادث ھمچنان ادامه دارد.
در روزھای گذشته دو فيلم ويديويی از شيوه برخورد دو معلم با دو دانش آموز در فضای مجازی
منتشر شد و در يکی از اين فيلمھا معلم ضمن ضرب و شتم دو دانش آموز آنھا را مجبور میکند که
نوبتی به صورت ھم ديگر سيلی بزنند.
به گزارش ايلنا ،در حالی که رسانهھا بر وقوع اين حوادث در يک مدرسه روستای بشاگرد و ديگری
در شھرستان جيرفت تاکيد میکنند ،سکوت وزارت آموزش و پرورش در قبال اين حوادث ھمچنان
ادامه دارد.
گرچه پيگيریھا برای ارتباط با مسووالن اداره کل آموزش و پرورش کرمان در اين زمينه بینتيجه
ماند اما يکی از کارشناسان حراست اين اداره کل با امکان غير واقعی بودن اين تصاوير تاکيد کرد تا
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اين لحظه ھيچگونه گزارش در رابطه با وقوع اين حادثه در استان کرمان به حراست اين اداره کل
مخابره نشده است.
مسوول روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان ھرمزگان نيز ضمن خودداری از دادن
اطالعات بيشتر در مورد حادثه روستای انگھران بشاگرد استان ھرمزگان اين حادثه را مربوط به دو
سال پيش خواند و دادن ھرگونه اطالعات را منوط به ھماھنگی با حراست اداره کل عنوان کرد.
در ھمين ارتباط ،اعظم محمدپور ،پژوھشگر حوزه کودک گفت" :فردی که اقدام به اين کار کرده به
طور حتم مشکالت شخصيتی بسياری داشته است ،و اين در حالی است که به نظر میرسد ھنگام
استخدام معلمان اين موضوع آن طور که الزم است مورد بررسی قرار نمیگيرد".
وی ادامه داد" :متاسفانه ھنوز ھم با اجرای کامل شيوهھای نوين تربيتی بسيار فاصله داريم به گونهای
که نبود آموزش راھکارھای نوين تربيتی به معلمان ،موجب شده تنبيه بدنی ھمچنان جايگاه خود رابه
عنوان شيوه موثر تربيتی حفظ کند".
در ھمين حال کتايون خوشابی ،روانپزشک کودک نيز مورد اتفاق افتاده را از بين بردن حقوق کودک و
کودک آزاری عنوان کرد و افزود" :آزارھای جسمی ،جنسی و سوء استفادهھای عاطفی ،ھمچنين غفلت
و بیتوجھی از جمله شيوهھای کودک آزاری است که متاسفانه ھنوز ھم ادامه دارد":.
وی افزود" :آنچه بايد در خصوص کودک آزاری مورد توجه قرار گيرد از بين رفتن و خرد شدن
ھويت و کاھش اعتماد بنفس کودک است؛ در اين راستا آموزش حقوق کودک در دوران دبستان و پيش
دبستان از جمله راھکارھای کاھش کودک آزاری تلقی میشود".
اين استاد دانشگاه افزود" :در سالھای پيش طرحھای نوين از طرف يونيسف جھت آموزش حقوق
کودک ارايه و در کشور اجرا شد که البته در سالھای اخير اين برنامهھا که با عنوان مھارت زندگی به
کودکان در حال اجرا بود متوقف شده است".
در ھمين حال امير رضا حق پرست ،کارشناس مسايل حقوقی می گويد" :با توجه به اينکه تصوير افراد
در اين فيلمھا به وضوح مشخص است و خوشبختانه قوانين کودک آزاری در کشور ما تصويب شده
پيگيری قضايی متهمان به راحتی امکان پذير است ".ھرانا  14تير
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انواع بھرهکشیھا از کودکان مدرسه

عبدﷲ،ھاشم وھمکالسیھايش کودکانی ھستند که مورد انواع بھرهکشیھا واقع میشوند و در نھايت
تمام روز ھا و لحظات کودکی شان تلف ميشود.
بازھم تابستان فصل بستنی ،پارک ارم،رفتن به سرزمين عجايب ،مسافرتھای خانوادگی و… رسيد؛
فصلی سرشار از ھيجان و خاطره… البته برای آنھا که اندوختهای ھرچند مختصر برای کودکانشان
دارند! تابستان از نگاه ديگر ،فصلی برای نشانه رفتن و تھديد کودکانی بوده که قرار است در سال
تحصيلی جاری از مدرسه و تحصيل عقب بمانند و تمتمهی سال را ھمچون تابستان کار کنند!
برای عبدﷲ،ھاشم و ھمکالسیھايش که فقط شبھا فرصت درس خواندن و مطالعه دارند ،تابستان با
زمستان فرقی ندارد … ھمه وقت کار می کنند تا چشم نگران مادر و خواھرانشان ھيچ وقت برروی
دستانشان نماسد و جيبشان رزقی باشد برای سفره کوچکشان.
اما امثال وحيده فقط تابستان ھا کار میکنند تا مبادا ناپدری به بھانه )بیپولی( فرصت درس خواندن را
بگيرد.او شبھا درس میخواند اما ناپدری ھر سال به زور شالق و کتک ،کتابھای کھنهاش را پاره و
او را خانهنشين میکند .وحيده حاال بايد کالس چھارم ابتدايی باشد اما تا دوم دبستان درس خوانده و از
ھم سن و ساالنش عقب مانده است.
وحيده ،آدامسھای داخل جعبه را باال و پايين میکند و میگويد :وقتی مدرسه میروم يا از ترس ناپدری
و کتکھايش به درسھا توجھی ندارم يا از خستگی چرت میزنم؛ فکر فروش نرفتن آدامسھا مثل تک
تک ضربهھای شالق روی پاھا و بدنم ،آزارم میدھد ؛حتی اغلب در زنگ تفريح ھم به بچهھای
مدرسه و يا معلمھا آدامس فروختم!
او از تابستان بيزار است ،آخر تابستان فصلی پر کار است؛ تا آخر شب بايد کار کند و صبحھا ھم به
قول خودش ھمراه با صدای خروسھا بايد کار خودش را در سر چھار راهھا آغاز کند.
*مسئوالنی که تنھا نظارهگر ھستند
بازھم به اول تير ماه و تابستانی ديگر رسيديم ،فصلی برای کودکان و نوجوانانی که میخواھند در اين
فصل تجربه و مھارت کسب کنند .عدهای در کالسھای فوق برنامه ثبت نام میکنند و درسھای سال
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آينده و يا عقب مانده خود را تقويت میکند،عدهای ديگر کالسھای موسيقی ،ورزش و … را انتخاب
میکنند امادر اين ميان تعداد زيادی از کودکان ھم از امکانات اين چنينی محروم بوده و تمام تابستان را
در چھار راهھا ،کوچه پس کوچهھا ،کارگاهھای زيرزمينی ،انبار و گاراژھای فاقد استاندارد سپری
میکنند .درحال حاضر کارفرمايان اين کودکان ھزاران خواسته و توقع بیجا در کارگاهھای تنگ و
تاريک دارند و با انواع و اقسام آزارھای جسمی ،روحی ،روانی و … .آنھا را شکنجه میدھند.
فاطمه قاسمزاده)عضو کميته ھماھنگی شبکه ياری کودکان کار ايران( به ايلنا میگويد :اگر چه سالھا
از مصوبه ھيات دولت مبنی بر اينکه کارگاهھای کمتر از ده نفر جمعيت از شمول قانون کار خارج
ھستند ،میگذرد اما وجود تعداد زيادی کودک شاغل در کارگاهھای اينچنينی يک نقص بزرگ بوده به
طوريکه نظارت وزارت کار بر روی کارگاهھا ھم از نظر کيفی مشکل است و ھم از نظر کمی؛ و
باوجود کم بودن تعداد نيروھای نظارتی ،توانايی نظارت بر کار کودکان نيز از عھده وزارت کار ساقط
است.او ادامه میدھد :اين امکان وجود دارد که کودکان کار  ١۵سال به باال مورد نظارت و حمايت
قرار گيرند اما چون وزارت کار ،نانآوری کودکان زير  ١۵سال را مجاز نمیداند ،نظارتی ھم بر
روند اجرای اين قوانين نمیکند .درعين حال ھيچ نظارتی ھم بر کارگاهھايی که تعداد کارگرھای شاغل
در آن کمتر از  ١٠نفر بوده ،نيست چراکه اين کارگاهھا را از شمول قانون کار خارج میدانند و به اين
بھانه که تعداد نيروھای نظارتی کم است ،از اين امر مھم سر باز میزنند.
*مانور تضاد ميان کودکان در فصل تابستان
تابستان برای مسئوالن آموزش و پرورش به فصلی برای مانور کالسھای فوق برنامه و تفريحی
مدارس تبديل شده غافل از اينکه عدهای ،فرصت تفريح و مھارت آموزی را بر اثر اجبار و فقر از
دست میدھند و عدهای ديگر به جای حل مساله با گفتن اظھارنظر مبنی بر اينکه تنھا  ٣٠در صد از
کودکان کار ايرانی ھستند ،بار مسئوليت را از دوش خود پايين میآورند؛ گويا تابستان به فصل خود
نمايی مظاھر گوناگون تضاد طبقاتی تبديل شده است.
کودکان کار بايد بتوانند سھمی از حق خود برای کودکی را ادا کنند و مانند ساير شھروندان از حقوق
انسانی مانند آموزش ،بھداشت ،تغذيه مناسب ،اوقات فراغت ،تامين اجتماعی و … برخوردار شوند نه
آنکه به واسطه فقر و شرايط نامناسب کاری با ساير معضالت مانند اعتياد ،آزار جنسی و … دست و
پنجه نرم کنند و تابستانھا برای آنھا فصلی برای جان کندن و عرق ريختن تبديل شود.
پناھی)فعال حقوق کودک و عضو کانوکن فرھنگی ـ حمايتی کودکان کار( نيز تاکيد میکند :کودکان
خارج از چرخه تحصيل و يا ترک تحصيل کردهھايی که چوب فقر خانواده را میخورند ،در صورتی
که نتوانند کار پيدا کنند و يا شانس به آنھا رو نکند ،شالق پدر و يا سرکوفت مادر ھر  ٢٠روز يک بار
آنھا را تھديد میکند و يا اگر دختر ھم باشند؛ نيروی کار خانه محسوب میشوند.
اين فعال حقوق کودک با اشاره به اينکه دغدغهای در دولت برای حمايت از اقدامات موثر انجمنھای
حمايتی و سازمان ھای مردمنھاد وجود ندارد ،با انتقاد از اين روند میافزايد :تمام انجمن و کانونھای
حمايتی مربوط به کودکان مانند جزيرهای متروک تالش میکنند تا سختی پديده کار کودک را از طريق
پرداخت کمک ھزينه تحصيل کم کنند ،اما اين کار از وظايف مسلم دولت است؛ چراکه ايران از نظر
منابع ثروتمند است.
*شبھای نا آرام تابستان امسال برای کودکان کار
به گزارش خبرنگار ايلنا ،بزرگترين معضل فعلی مربوط به اين قبيل کودکان خالءھای آماری است؛
چراکه کار کودک در خانهھا ناديده گرفته شده و تعداد بیشماری از کودکان در شرايط بسيار نابسمان
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کاری و دور از چشم مردم و مسووالن در کوره پزخانهھای اطراف تھران ،انبارھا ،مغازهھا و انواع و
اقسام کارخانه و توليدیھا مشغول به کار ھستند! در ميان ھمين جان کندنھای بیوقفه کودکان ،کسی
اشارهای به وضعيت کودکان کار ،قربانيان جنسی ،کودکان حملکننده مواد مخدر و ضربھای جبران
ناپذير وارد آمده به اين کودکان… .نمیکند.
تابستان امسال برای کودکان نانآور ،شبھای آرامی ندارد… امسال ھم مانند سال ھای ديگر ،چه فرقی
میکند که چگونه جان بکنی و عرق بريزی ،کارگاهھای کمنور زيرزمينی ،مغازهھای کوچک صنعتی،
واحدھای توليدی و … .ھزاران ھزاران کودک را در خود میبلعد ،بیآنکه نگاھی نگران ،عاقبت آنھا
را جستوجو کند.
مسئوالنی که بارھا در تريبونھای گوناگون فرصت ارائه اماری از تحت پوششیھای ويژه برنامهھای
تابستانی را دارند ،کمتر برای ارائه آمار و ارقام و چگونگی وضعيت کودکان کار و بازمانده از تفريح
که شبھا درس میخوانند ظاھر میشوند و به اين واسطه حق و حقوق تعداد کثيری از کودکان ضايع
میشود.
اين روزھا چشمھا به روی کودک کار بسته مانده و اذھان پرادعای مسووالن به روی ھزاران کودکی
که پنھانی کار میکنند ،مورد انواع بھرهکشیھا واقع میشوند و در نھايت تمام روز ھا و لحظات
کودکی شان تلف می شود ،خنثی مانده است.

کميته حقوق کودک قادر به بررسی شکايات کودکان

کميته حقوق کودک قادر به بررسی شکايات کودکان و وکالی آنھا در باره نقض حقوقشان خواھد بود.
خالصه خبر :شورای حقوق بشر پيش نويس نھايی پروتوکل اختياری را که در مورد فرايند تعامالت
در زمينه نقض حقوق کودکان می باشد ،پذيرفت .اين پروتوکل توسط يک کار گروه بين دولت ھا در
طی ده روز از دسامبر  2010تا فوريه ) 2011زمستان سال  (1389تدوين شده بود.
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شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد طرح پيشنھادی اتحاديه حقوق کودک را در مورد روند ارائه
شکايات پذيرفت ..شورای حقوق بشر پيش نويس نھايی پروتوکل اختياری را که در مورد فرايند
تعامالت در زمينه نقض حقوق کودکان می باشد ،پذيرفت.
اين پروتوکل توسط يک کار گروه بين دولت ھا در طی ده روز از دسامبر  2010تا فوريه 2011
)زمستان سال  (1389تدوين شده بود.
از طريق اين طرح جديد ،کميته حقوق کودک قادر به بررسی شکايات کودکان و وکالی آنھا در باره
نقض حقوقشان خواھد بود .اين فرايند جديد بررسی شکايات ،به افراد ،گروه ھا و وکاليشان که ادعای
نقض حقوق خود را توسط دولت ھای عضو کنوانسيون دارند اجازه می دھدکه شکايت خود را در
کميته ھای وابسته به سازمان ملل مطرح کنند.
منبعhttp://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=25223 :

عدم دريافت يارانه کودکان تحت پوشش سازمان بھزيستی
پس از  5مرحله واريز يارانهھای نقدی به حساب افراد ،کودکان تحت پوشش سازمان بھزيستی در
مراکز ھنوز يارانه خود را دريافت نکردهاند
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس »توانا« ،سازمان بھزيستی وعده داده بود که در
مرحله پنجم واريز يارانهھا ،کودکان تحت پوشش اين سازمان که در مراکز تحت حمايت بھزيستی
نگھداری میشوند يارانه خود را دريافت میکنند اما بر خالف وعدهھای داده شده کودکان تحت پوشش
بھزيستی در اين مرحله ھم يارانه دريافت نکردند.
احمد اسفندياری ،سرپرست سازمان بھزيستی در تاريخ  9خرداد  90در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی
باشگاه خبری فارس»توانا« اظھار داشت:
با رايزنیھای صورت گرفته با سازمان ھدفمندسازی يارانهھا اسامی مددجويان و معلوالن در مراکز و
آسايشگاهھا ارسال شده است که يارانه نقدی اين افراد از مرحله پنجم به حساب آنھا واريز میشود .اين
خبر در حالی منتشر شد که با گذشت  5مرحله ھنوز يارانهھای کودکان مراکز سازمان بھزيستی واريز
نشده است و مشخص نيست چه زمانی يارانهھای نقدی به حساب اين افراد واريز میشود؛ اين موارد
در حالی است که بر اساس قانون ھدفمند سازی يارانهھا واريز مبلغ نقدی يارانهھا ماھيانه صورت
میگيرد و چنانچه به ھر علتی اين مبلغ واريز نشود ،سازمان ھدفمندسازی در مرحله بعدی يارانه را
واريز نخواھد کرد .به گزارش »توانا« تالش خبرنگار فارس جھت تماس با بھروز مردادی مدير عامل
سازمان ھدفمندسازی يارانهھا در اين خصوص بینتيجه ماند.
منبع :خبرگزاری فارس «  9تيرماه
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پدر با ضربات متعدد چاقو كودك ھفتساله خوداش را بقتل رساند

يك مرد ايراني مقيم سوئد با ضربات متعدد چاقو كودك ھفتساله خوداش را به قتل رساند .اين جنايت
با بازتاب گستردهاي در رسانهھاي سوئد مواجه شده و مقامات قضايي و پليس در حال انجام تحقيقات
ويژه در اينباره ھستند.
وقوع جنايت ساعت ھشتصبح روز 10ژوييه -يكشنبه ھفته گذشته -اھالي خيابان »الوانزوگ« واقع در
محله »تومته بود« در شھر شمالي »امئو« سوئد با شنيدن صداي فريادھاي زن مسني كه درخواست
كمك ميكرد به خيابان آمدند و فھميدند در خانه دختر اين زن واقعهاي شوم در جريان است.
آنھا به سرعت پليس را باخبر كردند و دقايقي بعد گروھي از ماموران با حضور در محل حادثه وارد
خانه موردنظر شدند و خود را در برابر صحنهاي فجيع ديدند.
مردي خشمگين در حالي كه يك چاقوي خونآلود در دست داشت ،گوشهاي نشسته و پيكر نيمهجان يك
پسربچه نيز كمي آن طرفتر نقش بر زمين شده بود .ماموران به محض بازداشت مرد چاقو به دست،
كودك ھفتساله را به بيمارستان منتقل كردند و پزشكان كوشيدند جلوي خونريزي را بگيرند و جان
پسرك را نجات بدھند ،اما تعدد ضربات و عميق بودن آنھا باعث شد كاري از دست تيم درماني ساخته
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نباشد و كودك مجروح سه ساعت بعد جانش را از دست داد .پس از آن بود كه پليس تحقيقات ويژهاي را
در اين خصوص انجام داد و معلوم شد ،ضارب پدر پسربچه و مردي ايراني است.
متھم كيست تحقيقات پليس فاش كرد ،متھم به نام شھرام مردي 53ساله است كه در سال  68ھمراه
ھمسرش به سوئد مھاجرت كرده و شھر امئو را براي زندگي برگزيده بود .او سپس به استخدام شركت
پست درآمد و ھمسرش نيز به عنوان پرستار مشغول به كار شد.
آن دو زندگي آرامي داشتند و جرم و خطايي از آنھا سر نزده بود به ھمين دليل پنجسال بعد تابعيت سوئد
به اين زوج اعطا شد .بعد از آن ھم در كارنامه شھرام نقطه تاريكي وجود نداشت تا اينكه اخيرا
اختالفاتي بين اين مرد و ھمسرش درگرفت به گونهاي كه ھمسر شھرام چند ماه قبل از شوھرش به
خاطر اعمال خشونت شكايت و خانهاش را نيز ترك كرد .اين زن كه پسر خردسالش به نام سامي را ھم
ھمراه خود داشت مدتي را در يك مركز ويژه نگھداري از زنان به سر برد اما به دليل اينكه در اين
مركز امكانات كافي وجود نداشت و جمعيت زيادي در آنجا زندگي ميكردند ،زن ميانسال مجبور شد
ھمراه فرزندش به خانه شھرام بازگردد و از آن پس مادرزن شھرام نيز به جمع آنھا پيوست تا از وقوع
اتفاقات تلخ جلوگيري كند.
بازجوييھا پس از آنكه خانواده ايراني -سوئدي بار ديگر دور ھم جمع شدند ،اختالفات قديمي سرباز
كرد و مشاجره و دعوا به بخشي از زندگي روزمره آنھا تبديل شد ،به گونهاي كه ھمسر شھرام تصميم
به جدايي گرفت و بحث بر سر اين موضوع ادامه داشت تا اينكه روز حادثه وقتي مادر سامي به
بيمارستان محل كارش رفت ،مرد ايراني بعد از درگيري لفظي با مادرزنش او را به زور از خانه
بيرون انداخت و درھا را قفل كرد سپس چاقويي را از آشپزخانه برداشت و به جان كودكش افتاد .پس
از اين اتفاق مادر سامي تلفني باخبر شد ،به خانه آمد ولي ھيچكس نتوانست جلوي شھرام را بگيرد تا
اينكه پليس از راه رسيد.
ماموران جنايي اداره پليس امئو تاكنون چندين بار از مرد ايراني بازجويي كردهاند اما او حاضر نيست
درباره اين جنايت حرفي بزند.
متھم در بازجوييھا به اتھامش اعتراف كرده و حتي جزييات قتل را ھم شرح داده اما در برابر اين
سوال كه به چه دليل سامي را قرباني كرده ،مھر سكوت بر لب زده است.
نوع جنايت اين مرد و ھمچنين واكنشھايش در جريان تحقيقات ،پليس را در برابر اين احتمال قرار داده
كه ممكن است شھرام به بيماري رواني مبتال باشد به ھمين دليل بازپرس پرونده دستور داده مرد ايراني
تحت معاينهھاي رواني قرار بگيرد تا مشخص شود تا چه حد مسوول اعمال خودش است.
بنابر اين گزارش ،در حالي كه تحقيقات پيرامون اين پرونده ادامه دارد رسانهھاي سوئدي نيز با
حساسيت موضوع را دنبال ميكنند .پايگاه خبری فرارو
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نامه عيسی سحرخيز به احمد شھيد

آنچه امروز در زندان ھای جمھوری اسالمی ميرود ،چيزی کمتر ازاقدامات ضد انسانی استالين در
اردوگاه ھای کار اجباری سيبری را ندارد.
عيسی سحرخيز از زندانيان مشھور اسير در زندان رجايی شھر ،از اين زندان نامه ای به احمد شھيد
گزارشگر ويژه ی حقوق بشر سازمان ملل در مورد ايران نوشته است .به گزارش کلمه به نقل از وبگاه
فرزند عيسی سحرخيز ،متن اين نامه به شرح زير است:
جناب آقای دکتر احمد شھيد
با سالم،
166

وضعيت حقوقی کودک و نوحوان در ايران در 1390
اينجانب عيسی سحرخيز ،از زندانيان سياسی بازداشت شده در پی کودتای انتخاباتی سال  ،٢٠٠٩که با
گذشت نيمی از دوران محکوميت ،اجازه برخورداری يک روزه نيز از حق قانونی خود در استفاده از
مرخصی ،حتی جھت درمان پزشکی خويش نداشته ام ،می باشم.
جناب آقای احمد شھيد!
شنيدن خبر انتخاب شما به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در ايران ،سبب دلگرمی من
و بسياری ديگر از زندانيان سياسی شده است ،چرا که اميد داريم شما بتوانيد اوضاع اسف بار زندان
ھای جمھوری اسالمی را به جھانيان منعکس نماييد و ندای مظلوميت من و ھم بندانم را به جھانيان
برسانيد.
جناب آقای احمد شھيد!
آنچه امروز در زندان ھای جمھوری اسالمی ميرود ،جنايت عليه بشريت است و چيزی کمتر ازاقدامات
ضد انسانی استالين در اردوگاه ھای کار اجباری سيبری ندارد .اين اقدامات مختص زندانيان سياسی
نيست ،و شرايط زندگی زندانيان عادی نيز کم از فاجعه ندارد .حتما مرگ ناگوار ھدی صابر ،زندانی
اعتصاب غذا کرده ،در اثر ضرب و شتم زندان بانان را شنيده ايد و قبل تر نيز از جزييات مرگ محسن
دگمه چی خبر دار شده ايد .حتما مختصری از جزييات پرونده پزشکی اينجانب نيز آگاھی داريد و خود
مطلع هhttp://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=39225ستيد که حتی اجازه
بستری شدن بنده و مداوا در يک بيمارستان را نمی دھند .پس به ذکر جزييات نخواھم پرداخت.
اما ھدف از نگارش اين سطور آن بوده که به شما گوشزد نمايم که اوضاع آن چنان نابسامان است که
ھر آن می توان انتظار وقوع رويدادھای دلخراش ديگری را داشت .چرا که امروز بر من و ديگر ھم
بندانم آشکار و بديھی است که استراتژی اين نظام ،کشتن بی صدا و تدريجی زندانيان معترض است.
آن ھا عامدانه تصميم دارند که ما را نابود کنند و مرگ خاموش ما را تدارک ديده اند ،چون از زنده
بودن ما ،حتی در پشت اين ديوارھا و ميله ھا می ترسند.
اما شما به حکم انسانيت ،و به حکم مسئوليتی که بر شما تفويض شده است ،تعھد داريد که ھر آنچه در
توان داريد ،بکار ببنديد ،تا سريع تر افکار عمومی دنيا را نسبت به اقدامات شنيعی که در پشت اين
ديوارھا می گذرد خبر دار کنيد .اميدوارم که متوجه ارزش پربھای زمان در اين مورد باشيد و بدانيد که
ھرگونه تاخير در اين اقدام ،محصولی جز مرگ ديگر زندانيان سياسی نخواھد داشت ..لذا از شما
انتظار دارم که ھر چه سريع تر جھت مسافرت به ايران اقدام نماييد و در اين مھم ،تاخيری نداشته
باشيد .چنانچه حاکميت از ورود شما به کشور و مالقات با زندانيان سياسی ممانعت به عمل آورد ،خود
به تنھايی طشت رسوايی حاکميتی خواھد بود که ھمه چيزش بر دروغ بنا شده است.
عيسی سحرخيز
تير ١٣٩٠
رجايی شھر
منبعhttp://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=39225 :

167

وضعيت حقوقی کودک و نوحوان در ايران در 1390

جمعيت کودک و نوجوان ايران ٣٠ ،ميليون نفر

جمعيت کودک و نوجوان ايران ٣٠ ،ميليون نفر شمارگان کتاب آنھا  ١۵ميليون نسخه
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در حالی که جمعيت کودک و نوجوان ايران ٣٠ ،ميليون نفر است ،اما شمارگان کتابھای کودک و
نوجوان  ١۵ميليون نسخه در سال است ،يعنی در ھر سال به ھر دو کودک ايرانی فقط يک جلد کتاب
تعلق میگيرد.
مصطفی رحماندوست ،شاعر کودک و نوجوان ،در گفتگو با ايسنا از پايين بودن شمارگان کتاب کودک
و نوجوان در ايران انتقاد کرده و گفته است" :تيراژ کتابھای کودک پاسخگوی مخاطبان نيست ،حتی
در اغلب شھرھای بزرگ در کتابفروشیھا کتاب خوب کودک پيدا نمیشود که اين امر در پايين آمدن
سطح مطالعه بیتاثير نيست".
مصطفی رحماندوست با بيان اين مطلب ،اظھار کرد:
"در حالی که  ٣٠ميليون کودک و نوجوان در کشور زندگی میکند ،اما فقط تيراژ کتابھای کودک و
نوجوان  ١۵ميليون نسخه است که به بيانی روشنتر بايد عنوان کرد که در ھر سال به ھر دو کودک
ايرانی فقط يک جلد کتاب تعلق میگيرد".
وی ،مھمترين چالش پيشروی ادبيات کودک را پايين بودن سطح مطالعه عنوان کرد و گفت" :مطالعه
در کشور ھنوز به صورت صنعتی و حرفهيی درنيامده است و نه نويسنده از اين راه میتواند امرار
معاش کند و نه ناشر اميدی به سرانجام کار خود دارد و نه خانوادهھا استقبالی از کتابھای منتشره
میکنند".رحماندوست ھمچنين از سياست آموزش و پرورش در زمينه اصول تربيتی کودکان و
نوجوانان ،انتقاد کرده و گفته است" :اصال مايل نيستم در اين مورد چيزی بگويم ،چون کاری صورت
نگرفته است و در واقع چند سالی است که در رکود بهسر میبريم".
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"عليرضا"  ١١ماھه و "محمدپويا"  ۴ساله دروضعيت وخيمی به سرميبرند.
پسر  ١١ماھهای به نام "عليرضا" و پسر  ۴سالهای نام "محمدپويا" که طی دو رويداد جداگانه پدرانشان
به آنھا مواد مخدر کراک و شيشه خورانده بودند ،اکنون در بيمارستان در وضعيت وخيمی به سر
میبرند.
گفته میشود با تالش پزشکان بيمارستان عليرضا از مرگ حتمی نجات يافته است ،اما محمدپويا کودک
ديگر ،دچار مرگ مغزی شده و عالئم حياتیاش رو به تحليل است و فقط به کمک دستگاه مصنوعی
تنفس میکند.
به گزارش جامجم ،محمدپويا ،کودکی  ۴ساله است که مادر وی چند روز پيش او را به اورژانس
بيمارستان فوقتخصصی کودکان بھرامی تھران منتقل کرده است.
مشاھده وضعيت وخيم کودک و معاين ٔه وی مراتب را پليس خبر میدھند و
مسئوالن بيمارستان پس از
ٔ
زن جوان به ھمراه شوھرش بازداشت میشود.
زن جوان در اظھاراتش به پليس گفت" :شوھرم مواد مخدر کراک مصرف میکند و دوستانش را نيز
برای مصرف مواد مخدر به خانهمان میآورد .در جريان اين رفت و آمدھا بود که شوھرم مرا معتاد
کرد و من نيز مواد مصرف میکنم".
وی اضافه کرد" :شب حادثه شوھرم بار ديگر دوستان معتادش را به خانه آورده و در حال مصرف
مواد مخدر )کراک( بودند".
مادر کودک ادامه داد" :دقــايــقی بعد چــنــد بار پسرم ،محمدپويا ،را صدا زدم ،ولی پاسخی نداد .با
ظنين شدن به اوضاع از آشپزخانه به سمت اتاق نشيمن رفتم .در اين موقع ديدم شوھرم به سر و
صورتش میکوبد و محمدپويا بيھوش کناری افتاده است".
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در پی اظھارات زن جوان ،شوھرش بازجويی شد و گفت" :من و دوستانم در حال مصرف کراک
بوديم که پسرم به سمتمان آمد و گريست .ھرکاری میکردم آرام شود بیفايده بود .کمی مواد مخدر به
خورد او دادم تا آرام شود که دقايقی بعد بيھوش شد".
وی اضافه کرد" :دوستانم با ديدن اين وضعيت پسرم وحشت کرده و از خانه فرار کردند و ما با انتقال
کودک به بيمارستان ،از سوی پليس دستگير شديم".
با تشکيل پرونده قضايی در اين زمينه ،تحقيقات ادامه پيدا کرد تا اينکه در مرحله بعدی مشخص شد،
اين کودک  ۴ماه پيش نيز درپی خوردن مواد مخدر )کراک( بدحال شده و در بيمارستان بستری بوده
است .والدين وی در آن زمان ادعا کرده بودند کودک آنھا کراک را به جای شکالت خورده است و با
بھبود يافتن کودک ،وی را به خانهشان برده و به مسئوالن اورژانس اجتماعی تعھد داده بودند از
فرزندشان به خوبی مراقبت کنند
در ھمين زمينه پسر  ١١ماھهای به نام عليرضا بر اثر خوردن مواد مخدر )شيشه( مسموم شده و چند
روزی بیھوش بود.
والدين عليرضا وی را وقتی برای درمان به بيمارستان فوق تخصصی کودکان بھرامی آوردند ،ادعا
کردند مواد مخدر )شيشه( درون بطری شير کودک افتاده و ناخواسته شير آلوده به مواد مخدر را به وی
خوراندهاند که فرزندشان بیھوش شده است.
تالش پزشکان برای نجات جان عليرضا آغاز شد و با گذشت دو روز وی از مرگ نجات يافت اما
والدين خطاکار بازداشت و به کالنتری منتقل شدند.
در تحقيق از مادر کودک وی ادعا کرد شوھر معتادش به اشتباه مواد مخدر )شيشه( را به فرزندشان
خورانده است.
در پی اظھارات زن جوان ،شوھرش بازجويی شد و گفت" :شب حادثه مواد مخدر )شيشه( را روی
کمد گذاشته بودم تا پيش از خواب آن را مصرف کنم .وقتی ھمسرم از من خواست تا شير کودک را
درون بطری بريزم و برايش بياورم به گمان اينکه نبات را درون بطری شير میاندازم ،به اشتباه مواد
مخدر )شيشه( را درون شير حل کرده و به خورد فرزندم دادم که به يکباره بدحال شد و با آوردن وی
به بيمارستان متوجه شدم او را با مواد مخدر )شيشه( بدحال کردهام".
بنابراين گزارش ،اين پدر معتاد نيز به اتھام کودکآزاری روانه زندان شده است و تحقيقات تکميلی از
آنھا در حالی ادامه دارد که محمد پويا دچار مرگ مغزی شده و کودک ديگر ـ عليرضا ـ پس از
بھبودی تحويل بھزيستی شده است.
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پويا بعد از مصرف مواد مخدر )کراک( بيھوش شد!!

پويا بعد از مصرف مواد مخدر )کراک( بيھوش شد!!
کودک خردسالی به نام "محمد پويا" که موردکودک آزاری قرار گرفته بود ،روز چھارشنبه  ٢٩تيرماه
در بيمارستان بھرامی تھران تسليم مرگ شد.
محمد پويا کودک  ۴سالهای بود که خانوادهاش ھنگام انتقال او به بيمارستان بھرامی ادعا میکردند
کودک بعد از مصرف مواد مخدر )کراک( بيھوش شده است.
بر اساس گزارش روزنامه جام جم ،کادر درمانی بيمارستان تالش برای نجات وی را آغاز کرده بودند
تا اينکه معلوم شد ،اين کودک ھمان فردی است که اوايل فروردين سال جاری خانوادهاش او را به
خاطر مصرف مواد مخدر کراک به بيمارستان آورده و اين کودک چند روزی بستری بود و خانوادهاش
با تعھد قضايی ،او را تحويل گرفته و به خانه برده بودند .با مشخص شدن اين موضوع ،پروندهای
تشکيل و والدين وی بازداشت شدند .آنھا در بازجويی يکديگر را مقصر دانستند تا اينکه مادر کودک
گفت ،شوھرش مرد معتادی است و مواد مخدر )کراک( را به زور به خورد پسرمان داده تا او آرام
شود و خودش بتواند با دوستانش در خانه مواد مخدر مصرف کند.
در پی اين اظھارات مادر و پدر کودک با دستور قضايی روانه زندان شدند.
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بنابراين گزارش ،رسيدگی به اين پرونده پس از مرگ کودک وارد مرحله جديدی شده و جسد اين
قربانی با قرار قانونی به پزشکی قانونی انتقال يافته است.
الزم به يادآوری ست که "محمدپويا" پس از "باربد" و "پارسا" ،دستکم سومين کودکی ست که از ماه
گذشته تاکنون به علت کودک آزاری جان خود را از دست داده است.

کودکان فراموش شده اند
بزرگترھا دغدغه اقتصاد و سياست دارند و آنچه فراموش میشود و زير پای اين دو دغدغه له
میشود کودکان ھستند
مقدمه گزارش :مدنی گفت :بر اساس تحقيقی که بر روی شھر تھران انجام شده است  50درصد کودکان
در تھران زير خط فقر زندگی میکنند و بر اساس اين تحقيق کمترين کودکان فقير در منطقه  3زندگی
میکنند يعنی حدود  15درصد کودکان منطقه  3فقير ھستند و بيشترين کودکان فقير در منطقه 19
روزگار میگذرانند يعنی حدود  65درصد کودکان اين منطقه فقير ھستند .
 50درصد کودکان پايتخت زير خط فقر آمار قتل در ايران به آمار قتل در جھان نزديک میشود ھمايش
تجربيات جھانی و نگاھی ھمهجانبه به پيشگيری از کودکآزاری ديروز در فرھنگسرای انديشه برگزار
شد .اين ھمايش شامل دو ميزگرد بود که در ميزگرد اول تجارب جھانی و اليحه حمايت از کودکان و
نوجوانان در دست اقدام مورد بررسی قرار گرفت و در ميزگرد دوم در رابطه با پيشگيری ،مداخالت
و حمايتھای اجتماعی بحث شد .ھمچنين در اين ھمايش دکتر سعيد مدنی پژوھشگر اجتماعی به
جمعبندی وضعيت موجود کودکآزاری در سطح کشور پرداخت .مدنی در اين ھمايش گفت :شواھد،
قرائن و آمارھا نشاندھنده اين است که ميزان خشونت در کشور افزايش يافته است و افزايش خشونت
افزايش کودکآزاری را به دنبال دارد.
او ادامه داد :امروز کودکان ما بيش از ھر زمان ديگری به انجمنھای حمايتی نياز دارند زيرا
بزرگترھا دغدغه اقتصاد و سياست دارند و آنچه فراموش میشود و زير پای اين دو دغدغه له میشود
کودکان ھستند .او با بيان اينکه عدهای گمان میکنند افزايش آمار کودکآزاری در روزنامهھا سياهنمايی
است ،تصريح کرد :از اواسط دھه  70يعنی حدود سالھای  77و  78ارائه گزارشھای کودکآزاری
در دستور کار رسانهھا قرار گرفت .در آن زمان رسانهھای زيادی در کشور وجود داشت و تعداد
روزنامهھا نسبت به حال حاضر بيشتر بود و رسانهھا توجه بيشتری به اين موضوعات نشان میدادند.
ھمچنين در آن زمان مسووالن توجه بيشتری به کودکآزاری نشان میدادند و قوه مقننه ،مجريه و
قضائيه بيشتر پيگير موضوعات کودکآزاری بودند اما با وجود اينکه در حال حاضر امکانات
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رسانهای نسبت به آن زمان محدودتر شده است تعداد گزارشھايی که در روزنامهھا در مورد
کودکآزاری منتشر میشود ،بيشتر است.
به گفته اين پژوھشگر اجتماعی در آن زمان سازمانھای غيردولتی در رابطه با مسائل کودکان بيشتر
فعال بودند و اين مسائل را بيشتر پوشش میدادند و انجمنھا تحرک بيشتری داشتند اما امروز با وجود
ھمه محدوديتھا گزارشھای کودکآزاری بيشتر شده است.
ميزان خشونت در کشور رو به افزايش است مدنی گفت :شاخصھای خشونت روز به روز در کشور
افزايش يافته است و اولين گروھی که در معرض خشونت قرار میگيرند کسانی ھستند که امکان دفاع
کمتری دارند که اين گروه اول کودکان و بعد زنان ھستند .او با بيان اينکه کودکآزاری بيشتر در
خانوادهھای فقير رخ میدھد ،تصريح کرد :يکی از علل مھم کودکآزاری فقر و نابرابری است و در
خانوادهھای فقير وقوع کودکآزاری بيشتر گزارش میشود .وضعيت فقر و نابرابری در کشور بسيار
نامطلوب است و طی ھفت يا ھشت سال گذشته کشور به سوی فقر و نابرابری بيشتری ھم سوق پيدا
کرده است .به گفته مدنی  47درصد خانوادهھای زنسرپرست دارای مشاغل رسمی و  53درصد
خانوادهھای زنسرپرست دارای مشاغل غيررسمی ھستند و در خانوادهھای زنسرپرستی که سرپرست
خانوار شغل غيررسمی دارد  61درصد کودکان زير خط فقر و در خانوادهھای زنسرپرستی که
سرپرست خانوار شغل رسمی دارد  22درصد کودکان زير خط فقر زندگی میکنند.
ھمچنين در خانوادهھای مرد سرپرستی که سرپرست خانوار شغل غيررسمی دارد  44درصد بچهھا
زير خط فقر و در خانوادهھای مردسرپرستی که سرپرست خانوار شغل رسمی دارد  12درصد بچهھا
زير خط فقر ھستند و اين آمارھا نشان از آن دارد که در کشور ما کودکان زيادی ھستند که به خاطر
فقر در معرض کودکآزاری قرار دارند .اين پژوھشگر اجتماعی ادامه داد :ھرچه تحصيالت خانواده
کمتر باشد ،سرپرست خانواده سن کمتری داشته باشد احتمال کودکآزاری در آن خانواده بيشتر است.
او تعداد زياد فرزندان در خانوادهھای فقير را يکی ديگر از داليل کودکآزاری در خانوادهھا دانست و
گفت :سياستھای تشويقی دولت برای فرزندآوری باعث میشود تعداد کودکان فقيری که در معرض
کودکآزاری قرار میگيرند ،افزايش يابد 50 .درصد کودکان تھران زير خط فقر زندگی میکنند مدنی
گفت :بر اساس تحقيقی که بر روی شھر تھران انجام شده است  50درصد کودکان در تھران زير خط
فقر زندگی میکنند و بر اساس اين تحقيق کمترين کودکان فقير در منطقه  3زندگی میکنند يعنی حدود
 15درصد کودکان منطقه  3فقير ھستند و بيشترين کودکان فقير در منطقه  19روزگار میگذرانند يعنی
حدود  65درصد کودکان اين منطقه فقير ھستند و گزارشھا کودکآزاری ھم نشان از آن دارد که بيشتر
کودکآزاریھای تھران در مناطق جنوبی و حاشيهای پايتخت رخ میدھد .ھمچنين بر اساس اين
گزارش  30درصد کودکان منطقه يک 20 ،درصد کودکان منطقه  6و  61درصد کودکان منطقه 15
فقير ھستند .اين پژوھشگر اجتماعی گفت :تحقيقات نشان میدھد در سالھای اخير وضعيت اقتصادی
کشور بدتر شده و تعداد بيشتری از افراد زير خط فقر زندگی میکنند و اين خود میتواند زمينهساز
افزايش کودکآزاری در کشور باشد .او ادامه داد :بر اساس تحقيقی که در سال  78در تھران انجام شده
است  17مورد کودکآزاری در پزشکی قانونی تھران گزارش شده که مربوط به خانوادهھای فقير و
سطح اقتصادی پايين بوده است.
ھمچنين بر اساس تحقيقی که در سال  86در اھواز انجام شده است و دو ھزار نمونه داشته است بيشتر
کودکانی که مورد آزار قرار گرفتهاند کودکان فقير بودهاند .مدنی بيان کرد :ھمچنين تحقيقات نشان داده
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است کودکانی که در خانهھای استيجاری زندگی میکنند نسبت به کودکانی که خانوادهھای آنھا
صاحبخانه ھستند بيشتر در معرض کودکآزاری ھستند.
ھمچنين ھرچه خانه کوچکتر باشد و فضای کمتری در اختيار کودکان باشد و اتاق اختصاصی نداشته
باشند بيشتر مورد کودکآزاری قرار میگيرند و ھمچنين اين کودکان بيشتر مورد آزار جنسی پدر قرار
گرفتهاند .مدنی معتقد است محل سکونت خانواده ھم بر آمارھای کودکآزاری تاثير دارد.
خانوادهھايی که در مناطق جنوبی شھر يا در حاشيهھای شھر زندگی میکنند بيشتر کودکان خود را
مورد آزار قرار میدھند و از آنجايی که وضعيت اقتصادی جامعه روز به روز بدتر میشود و
کرايهخانهھا ھم افزايش پيدا میکند تعداد بيشتری از خانوادهھا برای زندگی به مناطق جنوبی و
حاشيهای شھرھا میروند و اين خود میتواند عاملی برای تشديد کودکآزاری در کشور باشد به طوری
که  60درصد از نمونهھايی که مورد کودکآزاری قرار گرفتهاند در مناطق جنوبی تھران ساکن
بودهاند .او ادامه داد :وضعيت اشتغال سرپرست خانوار نيز در ميزان کودکآزاری تاثير داشته است.
در خانوادهھايی که سرپرست خانوار بيکار بوده يا درآمد اندکی داشته ،کودکآزاری بيشتر اتفاق افتاده
است .افزايش طالق افزايش کودکآزاری را به دنبال دارد مدنی تصريح کرد :عامل ديگری که باعث
افزايش کودکآزاری در کشور شده است ،افزايش طالق است زيرا بچهھای طالق بيشتر در معرض
کودکآزاری قرار میگيرند .اين روزھا ھم در کشور آمار طالق آنقدر باال رفته که ديگر آمار طالق
جزء آمار محرمانه به حساب میآيد و سازمان ثبت احوال مانند سالھای گذشته آمار دقيق و درستی از
ازدواج و طالق منتشر نمیکند.
اين پژوھشگر اجتماعی افزود :در سال  84 ،84ھزار طالق در کشور به وقوع پيوسته است و در سال
 137 ،89ھزار طالق يعنی طی پنج سال 37/5 ،درصد افزايش طالق در کشور داشتهايم .يعنی در ھر
سال به طور متوسط  7تا  8درصد رشد آمار طالق بوده است اين در حالی است که رشد جمعيت
ساليانه حدود يک تا دو درصد است .وقتی شاھد افزايش رشد طالق در کشور ھستيم ،بايد انتظار داشته
باشيم که کودکان بيشتری در معرض کودکآزاری قرار بگيرند.
او گفت :عامل ديگری که در افزايش کودکآزاری تاثير دارد ،اعتياد است .شواھد نشان میدھد در
بيشتر مواردی که کودکآزاری اتفاق افتاده است ،حداقل يک معتاد در خانواده وجود داشته است .بر
اساس برآوردھای رسمی ،دو ميليون معتاد دائمی و تفننی در کشور وجود دارند و بر اساس اظھارنظر
کارشناسان تعداد معتادان کشور حدود پنج ميليون نفر است .اگر فرض بگيريم از اين تعداد معتاد حدود
 2/5تا  3ميليون نفر سرپرست خانوار باشند ،بنابراين فرزندان اين خانوادهھا در معرض کودکآزاری
قرار دارند .آمار قتل در ايران به آمار قتل در جھان نزديک میشود به گفته مدنی وقتی در جامعهای
خشونت افزايش پيدا میکند ،کودکآزاری ھم در آن جامعه افزايش میيابد .اين پژوھشگر اجتماعی
تصريح کرد :اين روزھا آمار تجاوز و جنايت و قتل در کشور افزايش يافته است.
مثالً قتل دختری دانشجو در پل مديريت که با ضربات چاقو به قتل رسيد نمونهای از اين موارد است.
در سال  80بر اساس گزارش نيروی انتظامی1577 ،پرونده قتل تشکيل شده است در حالی که اين
ميزان در سال  ،87به  3164مورد افزايش يافته است.
يعنی تقريبا ً تعداد قتل در کشور دو برابر شده است .وقوع قتل در کشور ،در ھر  100ھزار نفر ،حدود
 6/5است در حالی که اين ميزان در اوايل انقالب حدود  2/5تا  3نفر در ھر  100ھزار نفر بود
بنابراين روند خشونت در کشور رو به افزايش است.
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ميانگين قتل در جھان حدود  7/5در  100ھزار نفر است و اگر روند ھمين گونه سير صعودی داشته
باشد تا يکی دو سال آينده ايران ھم در تعداد قتل به ميانگين جھانی دست پيدا میکند .پروندهھای ضرب
و جرح در سال  80 ،80ھزار نفر و در سال  87حدود  94ھزار نفر بوده است ،چاقوکشی در سال
 3800 ،80مورد و در سال  4200 ،87مورد بوده است.
بنابراين شواھد و قرائن زيادی وجود دارد که وضعيت خشونت در کشور افزايش پيدا کرده است.
مجموعه اين عوامل نشان میدھد در جامعهای که عوامل کودکآزاری در آن افزايش يافته است ،امکان
کاھش کودکآزاری در آن غيرممکن و غيرمعقول است .بنابراين اينکه اين روزھا در رسانهھا بيشتر
شاھد گزارشھای کودکآزاری ھستيم ،به خاطر اين نيست که رسانهھا سياهنمايی میکنند بلکه به خاطر
اين است که واقعا ً موارد کودکآزاری در کشور افزايش يافته است.
ھمچنين در ايران سن روسپيگری کاھش يافته است و اين بسيار خطرناک است و در واقع میتوان گفت
ھمين مساله نيز به نوعی خود از عواقب کودکآزاری است .بر اساس تحقيقی که در سال  86انجام شده
است 48 ،درصد کسانی که زير سن  18سال وارد بازار تنفروشی شدهاند ،در کودکی مورد آزار
جنسی قرار گرفتهاند.
منبع :روزنامه روزگار  21تيرماه «

سه سال است که اليحه حمايت از حقوق کودکان در دولت مانده است
سه سال است که اليحه حمايت از حقوق کودکان در دولت مانده است ،اليحهای که قوه قضائيه برای
بھبود وضعيت حقوقی کودکان تدوين کرد
مقدمه گزارش :سه سال است که اليحه حمايت از حقوق کودکان در دولت مانده است ،اليحهای که قوه
قضائيه برای بھبود وضعيت حقوقی کودکان آن را تدوين کرد و بر اساس نظر بسياری از کارشناسان و
حقوقدانان اگر تصويب شود ،چتر حمايت قانون کودکان بيشتری را مورد حمايت قرار میدھد .دولت
نسبت به ارسال اين اليحه به مجلس تعلل میکند و ھر روز کودکان بيشتری در معرض آسيب قرار
میگيرند.
نتيجه تاخير سهساله دولت در تقديم اليحه حمايت از حقوق کودکان به مجلس کودکان قربانی تعلل
مسووالن می شوند سه سال است که اليحه حمايت از حقوق کودکان در دولت مانده است ،اليحهای که
قوه قضائيه برای بھبود وضعيت حقوقی کودکان آن را تدوين کرد و بر اساس نظر بسياری از
کارشناسان و حقوقدانان اگر تصويب شود ،چتر حمايت قانون کودکان بيشتری را مورد حمايت قرار
میدھد .دولت نسبت به ارسال اين اليحه به مجلس تعلل میکند و ھر روز کودکان بيشتری در معرض
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آسيب قرار میگيرند .آرين ،باربد ،پارسا ،ليال و اميد نمونهھايی از کودکانی ھستند که اگر اين اليحه
زودتر تصويب میشد شايد ھرگز مورد اذيت و آزار قرار نمیگرفتند .انجمن حمايت از حقوق کودکان
در نشستی به بررسی اين اليحه پرداخته است و نقاط ضعف و قوت اين اليحه مورد بررسی قرار
گرفته است .حميد طھماسبی مديرکل تدوين لوايح قوه قضائيه در ھمايش تجربيات جھانی و نگاھی
ھمهجانبه به پيشگيری از کودکآزاری درباره اليحه حمايت از حقوق کودکان گفت :تدوين اليحه
حمايت از حقوق کودکان در سال  1384در قوه قضائيه در دستور کار قرار گرفت و با ھمت
کارشناسان اين اليحه در  54ماده نوشته و به دولت ارسال شد .اما اکنون بيش از سه سال است که اين
اليحه در دولت مانده و دولت آن را به مجلس تحويل نداده است در حالی که بر اساس ماده  3قانون
حدود و اختيارات رئيس قوه قضائيه دولت مکلف است لوايح را ظرف مدت سه ماه به مجلس ارسال
کند .ھمچنين به موجب تفسير شورای نگھبان از اصل  158قانون اساسی دولت حق تغيير لوايح را ھم
ندارد .بنابراين تاخير دولت در تحويل اين اليحه به مجلس تخلف است و سازمانھای مردمنھاد بايد به
دولت فشار بياورند تا ھر چه سريعتر اليحه حمايت از حقوق کودکان به مجلس ارسال شود .به اعتقاد
طھماسبی اين اليحه میتواند تا حدود زيادی وضعيت کودکان در معرض آسيب را بھبود بخشد .او
درباره محتوای اين اليحه گفت :در بخش اول اين اليحه اصطالحات و وضعيتھای اطفال تعريف و
مشخص شده است که وضعيت مخاطرهآميز ،سوءرفتار ،سھلانگاری ،بیتوجھی ،بھرهکشی ،فحشا،
بزهديدگی و ...دقيقا ً به چه معناست و در  54ماده اين اليحه از اين اصطالحات استفاده شده است.
مديرکل تدوين لوايح قوه قضائيه پيشبينی ايجاد تشکيالتی برای کودکان بزهديده را يکی از نکات مثبت
اين اليحه دانست و گفت :بر اساس اين اليحه قوه قضائيه مکلف شده است تشکيالتی برای کودکان
بزهديده و در معرض خطر راهاندازی کند ،ھمچنين تشکيالت مشابھی در سازمان بھزيستی ،نيروی
انتظامی ،سازمان زندانھا ،آموزش و پرورش ،شھرداری ،وزارت کشور و وزارت بھداشت بايد ايجاد
کند که از حقوق کودکان حمايت کنند و اين میتواند گامی مثبت در جھت بھبود وضعيت کودکان باشد.
اين مقام قضايی جرمانگاریھای جديد در اين اليحه را مفيد حال کودکان دانست و تصريح کرد :در اين
اليحه موارد جديدی جرمانگاری شده است و ھر کسی که به نوعی سالمت جسمی ،روانی ،اخالقی يا
اجتماعی کودکان را در معرض خطر قرار دھد ،مجرم شناخته میشود .کسانی که در مقابل
کودکآزاری سکوت کنند ،مجرم ھستند مديرکل تدوين لوايح قوه قضائيه ھمچنين گفت :در ماده  22اين
اليحه ھم آمده است ھر کس به ھر نحو از وقوع اوضاع و احوال مخاطرهآميز يا وقوع جرم عليه
کودک و نوجوان مطلع شود و با وجود اينکه خطری متوجه او نيست ،مراتب را به مراجع قضايی
اطالع ندھد به  91روز تا يک سال حبس يا پرداخت جزای نقدی  5تا  15ميليون ﷼ محکوم میشود.
طھماسبی افزود :ھرگاه مطلع شويم کودکی در وضعيت مخاطرهآميز قرار دارد ،مددکاران اجتماعی
بھزيستی و دادگستری مکلف ھستند فوراً در جھت رفع خطر و جلوگيری از وقوع جرم وارد عمل
شوند و در موارد ضروری ،کودک را از محيط خطر دور کنند و زير نظر مددکار اجتماعی به مراکز
بھزيستی يا ساير مراکز منتقل کنند .به گفته طھماسبی بر اساس اين اليحه ،حتی ضرب و جرح
غيرعمدی کودکان مشمول مجازات است در حالی که در مورد بزرگساالن ضرب و جرح غيرعمدی
جرم نيست .مديرکل تدوين لوايح قوه قضائيه تصريح کرد :بر اساس اين اليحه ،برای کودکان بزهديده،
دادرسی افتراقی در نظر گرفته شده است و دادستان اختيارات اضافه نسبت به موارد عادی دارد .مثالً
در حالت عادی از کودکی که به سن قانونی نرسيده است شھادت پذيرفته نمیشود يا اين کودک
نمیتواند عليه کسی اعالم جرم کند اما در اين دادسراھا اظھارات کودکی که به سن قانونی نرسيده است
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پذيرفته میشود .مراقب موازیکاری باشيم باقر شاملو عضو ھيات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تھران
نيز در اين ھمايش به بررسی نکات مثبت و منفی اليحه حمايت از حقوق کودکان پرداخت و گفت :اين
اليحه يکی از دستاوردھای بسيار خوب نظام حقوقی ايران است .او توجه اين اليحه به سالمت جسمی،
روحی ،روانی و اجتماعی کودکان را يکی از نکات مثبت اين اليحه دانست و بيان کرد :در فصل اول
اين اليحه نوآوری خوبی صورت گرفته است و تعاريفی که در فصل اول درباره وضعيتھای مختلفی
که کودکان در معرض آسيب قرار میگيرند ،آمده بسيار راھگشاست .او ادامه داد :البته در قانون
اساسی و قوانين عادی ھم در رابطه با خسارتھای روانی که به افراد وارد میشود مطالبی عنوان شده
است اما فقط تعداد کمی از قضات ھستند که اين جسارت و شجاعت و آگاھی را دارند که در مورد
افرادی ھم که در معرض چنين آسيبھايی قرار میگيرند ،حکم بدھند .بنابراين بايد به گونهای عمل
شود که در قوه قضائيه ھم قضات نسبت به مشکالت روانی که برای افراد پيش میآيد حساس شوند و
حکمھای مناسب ارائه کنند چون ھويت انسان را بخش روانی او تشکيل میدھد .شاملو گفت :يکی از
دستاوردھای مھم اليحه حمايت از حقوق کودکان ،حمايت کيفری از کودکان است به طوری که اگر
کودکی مورد تعرض واقع شود ،فرد مجرم با تشديد مجازات روبهرو میشود .به گفته اين استاد دانشگاه
اين برای اولين بار است که در نظام حقوقی ايران چنين تشديد مجازاتی در نظر گرفته شده است و اين
اتفاق مھمی است .البته در اکثر نظامھای حقوقی دنيا سالھاست وقتی جرمی عليه افراد ضعيف جامعه
يعنی کودکان و سالمندان به وقوع میپيوندد ،تشديد مجازات برای مجرمان در نظر گرفته میشود و
اينکه ايران ھم بعد از سالھا تصميم گرفته حمايت بيشتری از کودکان به عمل آورد بسيار حائز اھميت
است .اين حقوقدان تاسيس واحدھای حمايت از حقوق کودکان را که در اليحه پيشبينی شده است اقدام
بسيار مثبتی دانست اما در عين حال گفت :تاسيس اين واحدھا در سازمانھا و وزارتخانهھای متعدد
باعث موازیکاری میشود .او توضيح داد :ايجاد واحدھای متعدد .موازیکاری را به دنبال دارد و
نتيجه مطلوب و مورد نظر ھم با اين شيوه به دست نخواھد آمد .بنابراين بايد يک نھاد مستقل حمايت از
حقوق کودکان تاسيس شود که احکام و نظراتش برای ھمه سازمانھا حتی قوه قضائيه الزماالجرا باشد.
شاملو تصريح کرد :در اليحه حمايت از حقوق کودکان آمده است اين نھاد بايد در دادگستریھا باشد اما
به نظر من دادگستری مکان مناسبی برای نھاد حمايتی کودکان نيست زيرا آنچه از دادستان و دادگاه به
ذھن میرسد کودکان را میترساند ،در حالی که کودکان نياز به حمايتھای معنوی ،عاطفی و
غيررسمی دارند و بھتر است مسووليت دفتر حمايت از حقوق کودکان به نھادی واگذار شود که به
کودکان عشق میورزد و وظيفه آن ھم بايد بيشتر عاطفی و احساسی باشد تا رسمی و قانونی .اين استاد
دانشگاه با انتقاد از عدم توجه کافی در اين اليحه به نقش مددکاران و روانشناسان گفت :متاسفانه در اين
اليحه جايگاه مددکاران اجتماعی ،روانشناسان و جامعهشناسان ضعيف است .در صدور حکم برای
کودکان يا در مورد کودکان ،قاضی بايد يک عضو از اعضای تصميمگيرنده باشد و بايد يک گروه از
متخصصان مختلف درباره کودکان حکم کنند و قاضی فقط يک رای در مقابل سه رای ديگر
کارشناسان داشته باشد زيرا روانشناسان و مددکاران و جامعهشناسان با نيازھای ذھنی و عاطفی
کودکان بيشتر آشنايی دارند .او ھمچنين در رابطه با مفھوم کودک در نظام حقوقی ايران گفت :کودک
در نظام حقوقی ما متاسفانه جايگاه مناسبی ندارد و طفل کودکان زير  9سال و  15سال در نظر گرفته
شده است در حالی که طفل بايد کسی تعريف شود که به بلوغ جسمی ،عقلی ،عاطفی و اجتماع رسيده
است .مفھوم طفل در نظام حقوقی ما بايد يک امر عينی و وضعی باشد نه يک امر شرعی و فقھی.
بنابراين افراد زير  18سال بايد طفل محسوب شوند و ھمه افراد زير  18سال بايد از حقوق حمايتی
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کودکان برخوردار باشند .عضو ھيات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تھران يکی ديگر از مشکالت
اليحه حمايت از حقوق کودکان را عدم توجه کافی به کودکان دوجنسيتی دانست و تصريح کرد :با توجه
به اينکه احتمال تعرض به کودکانی که جنسيت مشخصی ندارند و دوجنسيتی محسوب میشوند در
دوران کودکی بسيار زياد است ،اين اليحه بايد به اين کودکان توجه بيشتری نشان میداد و شرايطی را
ايجاد میکرد که اين کودکان در ھمان دوران طفوليت مورد درمان قرار میگرفتند و عمل جراحی
روی آنھا انجام میشد ،تا اين کودکان وقتی به سن بزرگسالی میرسند با انواع و اقسام مشکالت مواجه
نشوند .به اعتقاد شاملو در بخشھايی از اليحه ،حمايت کافی از کودکان صورت نگرفته است به طوری
که در بخشی از اليحه آمده است اگر کسی کودکی را تشويق به خودکشی کند به شش ماه تا سه سال
زندان محکوم میشود در حالی که اين مجازات برای چنين فردی بسيار کم است چون کودکان از بلوغ
عقلی کافی برخوردار نيستند و کسانی که آنھا را به خودکشی ترغيب میکنند حداقل بايد مجازاتشان
قتل غيرعمد باشد يا به  20سال زندان محکوم شوند .اين استاد دانشگاه ھمچنين نسبت به قوانينی که در
اين اليحه درباره بستری کودکانی که مورد کودکآزاری قرار میگيرند ،پيشبينی شده است ،انتقاد کرد
و گفت :در اليحه آمده است ھزينه بستری کودکان بزهديده در بيمارستانھا بايد يا از مجرم يا سرپرست
کودک يا نھادھای اجتماعی اخذ شود در صورتی که اين باعث تلف شدن وقت در بستری کودکان
میشود .چون ممکن است کودک بزهديدهای به بيمارستان آورده شود که کسی ھزينه درآمد او را
نپردازد ،بنابراين بايد قانون به گونهای باشد که ھنگامی که طفل بزهديدهای به بيمارستان آورده میشود
بدون محاسبه و صرف وقت او را بستری کنند و بعد ھزينه بيمارستان از مراجع ذیربط دريافت شود.
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دو ميليون نفر در کشور به صورت رسمي از مواد مخدر مصرف ميکنند

سيد رضا نقيب السادات عضو ھيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي :دو ميليون نفر در کشور به
صورت رسمي از مواد مخدر مصرف ميکنند
سيد رضا نقيب السادات در ھمايش بزرگ پيشگيري از آسيب ھاي اجتماعي پديده اعتياد و طالق که در
ساري برگزار شد اظھار كرد :در حال حاضر شکل آسيب ھاي اجتماعي تغيير کرده و دامنه پديده
اعتياد گسترده شده است.
وي با بيان اينکه دو ميليون نفر در کشور به صورت رسمي از مواد مخدر مصرف مي کنند ،گفت :در
حال حاضر سن اعتياد در کشور به  13سال رسيده است و اکثر معتادان کشور زير  19سال ھستند.
عضو ھيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي تھران تصريح کرد :فرد به دليل فرار از برخي مشکالت
معتاد ميشود که در صورت کاھش يا قطع مواد مخدر دچار مشکالت ناراحت کنندهاي مي شود.
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به گفته نقيب السادات ،اعتياد در سه مرحله آشنايي  ،ميل به افزايش مواد مخدر و اعتياد شکل مي گيرد.
وي با اشاره به اينکه احساس تنھايي افراد در خانواده مھمترين علت گرايش افراد به اعتياد است افزود:
نوع تعامل والدين با فرزندان ،احساس تعارض با اعضاي خانواده ،اضطراب شديد حتي اشتغال والدين
از ديگر علل گرايش افراد به اعتياد است.
عضو ھيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي افزود :تسکين آالم و دردھا از ديگر علل گرايش به اعتياد
است که اين مساله سبب تقويت انگيزه افراد به مواد مخدر مي شود.
نقيب السادات خاطرنشان کرد :تقويت ارزشھا و باورھاي ديني در کاھش گرايش افراد به مواد مخدر
بسيار موثر است.
وي با بيان اينکه عمده ترين راھکار در ترک اعتياد پيشگيري است افزود :بايد آسيب ھاي اجتماعي
ازقبيل اعتياد را در جامعه کنترل کنيم.
عضو ھيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي تھران اظھارداشت :گرايش به الکليسم ،موادمخدر،
روسپيگري و ھم جنس بازي به شدت درحال افزايش است و رسانهھاي مدرن نيز بر شدت اين امر
دامن مي زنند.
نقيب السادات افزود :اعتياد سبب مي شود تا جامعه پذيري افراد دچار اختالل شود.
وي با اشاره به اينکه نياز به شوراي ھماھنگ کننده مبارزه با اعتياد در ھر استاني احساس مي شود
افزود :مرکز سياست گذاري در بخش سالمت اجتماعي در استان بايد ايجاد شود .منبع :خبرگزاری
ايسنا 6مرداد
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منتظر واکنش دولت به افزايش کودک آزاری ھا
فعاالن حقوق کودک ھمچنان منتظر واکنش دولت به افزايش کودک آزاری ھا در ماھھای اخير ھستند.
فرمانده انتظامی استان ھمدان از خفه شدن يک دختربچه پنج ساله به دست مادرش خبر داد.
سرھنگ ذبيح ﷲ محمدی در گفتگو با ايسنا ،در اين باره افزود :روز چھارشنبه  ٢٩تيرماه در پی
تماس فردی با کالنتری مبنی بر يک مورد مرگ مشکوک ،ماموران به محل اعزام شدند و با جسد
دختر بچهای مواجه شدند.
وی اضافه کرد :تحقيقات نشان داد دختر بچه پنج ساله با روسری توسط مادراش خفه شده و اين زن
اقدام به خودکشی کرده است .مادر اين کودک به بيمارستان منتقل شد و پس از بھبود به قتل اعتراف
کرد.
فرمانده انتظامی استان ھمدان تصريح کرد :اين زن  ٣٠ساله مدعی است که بيماری روانی داشته و بر
اثر اختالفات خانوادگی دست به اين کار زده است .ھرانا  3مرداد
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التماس کودکان برای کمتر چوب خوردن

ھر روز شاھد التماس کودکانی بوديم که سعی می کردند کمتر چوب بخورند

وقتی اولين بار فيلم آزار بيمارگونه کودکان دانش آموز توسط معلم را از اينترنت ديدم ناخود آگاه ياد و
خاطره سالھای دور در ذھنم مجسم شد:
روستای ما از نظر مدرسه درمرکزيت روستاھای اطراف بود .
دانش آموزان زيادی از روستاھای اطراف با پای پياده به روستای ما می آمدند که اين مدرسه در دو
شيفت پذيرای دانش آموزان بود .در حالی که معلم ھای ما اغلب مھربان بودند و حتی اتفاق می افتاد که
کتاب ھای داستان را دربين دانش آموزان توزيع می کردند و گاھا ھم به دعوت والدين مھربان
183

وضعيت حقوقی کودک و نوحوان در ايران در 1390
روستايی به خانه ھايشان می رفتند و شام يا نھار را در جمع اين خانواده ھا می گذراندند  ،اما ناظم
مدرسه ما فرد بد اخالق وبد رفتاری بود .
االن که  4دھه از عمرم سپری شده است وقتی گذشته را به ياد می آورم برای من شکی باقی نمی ماند
که چه بسا آن فرد کامال بيمار بود ه و با آزار کودکان لذت می برد  .بھترين تفريح اين فرد شنيدن
صدای ترکه چوب اناری بود که بر کف دستان نحيف دانش آموزان فرود می آمد .از آن جايی که ما
ساکن ھمان روستايی بوديم که مدرسه درآن قرار داشت خيلی زود به مدرسه می رسيديم و به ھمين
دليل ھمواره بھانه آزار را از ناظم مدرسه سلب می کرديم اما بيچاره آنھايی بودند که بايد از روستاھای
دور به مدرسه می رسيدند .
کودکان  7تا  12ساله ای که برای رسيدن به مدرسه در صبح سرد زمستان بايد از ساعت  6صبح
حرکت می کردند تا به موقع به مدرسه برسند اما به دليل بارش باران و برف بسياری از موارد اتفاق
می افتاد که با تاخير از راه می رسيدند  .وسط حياط مدرسه يک حوض بزرگ آب قرار داشت قرار
داشت که در عين زيبايی به کابوس وحشتناکی برای کودکان بدل شده بود ؛ در روزھای سرد زمستان
که آب حوض از شدت سرما يخ می بست ناظم مدرسه با ترکه چوب انار در دست که دو ،سه تای ديگر
راھم به عنوان يدک در کنارش به درخت تکيه داده بود  ،با خوشحالی منتظر دانش آموزانی بود که با
تاخير از راه می رسيدند  ،ما ازراھروی مدرسه و با اندوه خاص دوران کودکی ھر روز شاھد التماس
کودکانی بوديم که سعی می کردند کمتر چوب بخورند  ،دستان لرزانی که بايد در آب يخ بسته حوض
قرار می گرفتند تا آماده شوند که ناظم بتواند با شدت ھر چه تمام تر ترکه چوب انار را بر اين دستان
نحيف و يخ زده فرود آورد  ...فيلم مدرسه جيرفت را که ديدم بالفاصله فيلم سالھای مدرسه برای من
تداعی شده بود .
به راستی اين نظام مندرس آموزش و پرورش پس کی می خواھد قبای نو به تن کند ؟
دانش آموزان ما چه زمانی نسيم عشق و صلح و مدارا را از راھروھای فرسوده مدارس تنفس خواھند
کرد ؟
به راستی پدر ھا و مادرھا در چه زمانی بدون نگرانی و با اشتياق و به دور از ترس و واھمه از آزار
و ترس از عدم موفقيت فرزند و ھراس ازعدم ھمراھی دوست خوب و ...جگر گوشه ھای خود را
راھی مدرسه خواھند کرد ؟
وزارت آموزش و پرورش که ھسته ھای مختلف گزينشی را احياء کرده تا چه اندازه بر سالمت روان
استخدام شده ھا نظارت می کند و آيا اصال نگران آسيب ھای روحی و روانی و معيشت و ...معلمان
است؟
وزير آموزش و پرورش پس از افشای فيلم آزار دانش آموزان جيرفتی با خيالی راحت و با آرامشی که
شايد حاصل از اطمينان وی از عدم امکان طرح سوال و استيضاح وی از طرف ھمکاران قديمی خود
در مجلس باشد  ،با لبخند اعالم داشته است" :تنبيه در مدارس ما منقرض شده است " .
آنچه البته رو به انقراض می رود روحيه مدارا و محبت در نظام آموزش و پرورش است که شواھد اين
روزھا خود داليل متعدد اين مدعاست .
وزير آموزش و پرورش در حالی از انقراض تنبيه دانش آموزان در مداس سخن می گويد که کافی
است ھر کدام از ما لحظاتی را در پشت درب مدارسی که صدای بلندگوی صبحگاھی آن به گوش می
رسد بايستيم و گوش فرا دھيم آن وقت مشخص خواھد شد چه دستاوردھای مھمی در آموزش و پرورش
رو به انقراص می رود؟
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کدام مدرسه تھران را می شناسيد که خود کودکان  ،با آوازھای شاد کودکانه مجری برنامه صبحگاھی
باشند  ،در کدام مدرسه است که برنامه ھای ديکته شده از راس وزارت خانه در آن اجرا نشود .و به
راستی چرا دانش آموزان ما اين ھمه از مدارس گريزانند ؟
با اين که از پذيرش پيمان نامه جھانی حقوق کودکان توسط کشور ما سال ھا می گذرد متاسفانه متولين
امور کودکان ھيچگاه نتوانسته اند راه را برای اجرای مفاد آن ھموار کنند  .با اينکه انواع و اقسام
نيروھای نظامی و انتظامی و امنيتی در کشور فعاليت می کنند اما ھنوز ھم خال حاصل از فقدان پليس
ويژه کودکان برای مسئولين به اثبات نرسيده است  ،ھنوز ھم کودکانی که در خانه و در مدرسه و محيط
کار و...مورد آزار قرار می گيرند نمی توانند به مراکزمطمئنی مراجعه و اعالم کنند که مورد آزار
قرار گرفته اند.آزار کودکان و نوجوانان با شيب بسيار زياد در حال افزايش است  ،آمار ھا و ارقام و
مشاھدات نشان از روند رو به رشد کودک آزاری دارند  ،وزارت آموزش و پرورش به جای تحليل و
بررسی مواردی از قبيل  :داليل روند رو به رشد خشونت در بين دانش آموزان  ،روند رو به نزول سن
اعتياد در دوران کودکی و در بين دانش آموزان ،روند رو به رشد تنبيه بدنی دانش آموزان توسط
معلمان  ،روند رو به رشد آمار کودکان بازمانده از تحصيل  ،روند رو به رشد آمار دانش آموزان
مردودی و ...به موارد حاشيه ای می پردازد .
آموزش و پرورش بايد به جايگاه واقعی اش که تعليم و تربيت فرزندان و آينده سازان اين آب و خاک
است بازگردد 15 .تير ماه منبع :انجمن حمايت از حقوق کودکان
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کودکان کار

گزارش ھا حاکی از آن است که ھم اکنون  ۶٠٠ھزار کودک در ايران به صورت رسمی مشغول به
کار ھستند ،اين موضوع باعث شده است که کودکان در سنين طفوليت نيمکت مدارس را به اميد
دستيابی به معيشت اندک پای در بازار کار و اشتغال بزرگترھا بگذارند.
در حالی حداقل  ۶٠٠ھزار کودک در کشور به جای مدرسه و تحصيل راھی بازار کار شدهاند که ھر
يک به تنھايی در معرض انواع سوء استفادهھا از خانواده تا سودجويان قرار دارند .ھرانا  4مرداد
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آيا ميدانيد؟ كودك آزاری در ايران ،پديدهای قانونی است!

اسفند ماه  1372کشور ايران پيمان نامه جھانی حقوق کودک را پذيرفت :يکی از شرايط اساسی
اجرای درست اين پيمان نامه ،آشنايی افراد جامعه بويژه مقامات مربوط به امور کودکان ،با اين پيمان
نامه است.
بيش از يک دھه از پيوستن ايران به اين پيمان نامه جھانی میگذرد ،اما متاسفانه ھر روز شاھد
افزايش مشکالتی چون کار اجباری کودکان ،کودک آزاری ،سوء استفادهھای جنسی ،قاچاق اعضا و
… ھستيم
ماده  3پيمان نامه جھانی کودک :منافع عاليه کودک بايد در ھر اقدامی از سوی سرپرستان و والدين
مورد توجه قرار گيرد و دولتھا نيز موظف شده اند در صورت کوتاھی والدين نسبت به فرزندان،
حمايتھا و مراقبتھای الزم را از آنان انجام دھند.
ماده  19اين پيمان نامه :کشورھای عضو برای حمايت از کودکان در برابر خشونتھای جسمی ،
روانی  ،بی توجھی و سھل انگاری ،بايد اقدامات قانونی ،اجتماعی و آموزشی الزم را به عمل آورند.
دولتھای امضا کننده پيمان نامه  ،موظفند اقدامات الزم را برای محافظت از کودکان در برابر استفاده
غير مجاز از مواد مخدر ،داروھای روانگردان و قاچاق اينگونه مواد انجام دھند.
ماده  37پيمان نامه به صراحت میگويد :ھيچ کودکی نبايد مورد شکنجه ،رفتار ستمگرانه و بازداشت
غير قانونی قرار گيرد و مجازات اعدام و حبس ابد در مورد خالفکاریھای کودکان زير  18سال
ممنوع است.
ھانيه ،حديثه ،پارسا ،باربد،
نيما،و...
ماده  1179قانون مدني ،والدين حق تنبيه طفل خود را دارند
ماده  59قانون مجازات اسالمي ،اقدامات والدين و سرپرستان قانوني كه با ھدف تربيت صورت بگيرد
جرم تلقي نميشود
در قوانين ايران تنبيه طفل بعنوان حقي مشروع براي والدين،
و به رسميت شناخته شده است
324
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عليرضا مال سلطانی :نوجوانی ديگر در چند قدمی اعدام!
ايران در صدور و اجرای حکم اعدام برای کودکان زير  ١٨سال
به رتبه اول ارتقاء يافت.
کودکانی که به يُمن اين توحش سازمان يافته ،ھرگز کودکی را تجربه نمی کنند
و عليرضا مال سلطانی :نوجوانی ديگراست که در چند قدمی اعدام قرار دارد.
دولت ايران متعھد به اجرای مفاد دو ميثاق بين المللی ) حقوق مدنی -سياسی و حقوق فرھنگی-
اجتماعی و اقتصادی( و ھمچنين کنوانسيون بين المللی حمايت از حقوق کودکان است که در ھر سه
آنھا بر حذف مجازات مرگ برای کودکان زير  ١٨سال تاکيد شده است.
نظر باينکه کميته دفاع از حقوق کودک و نوجوان نسبت به صيانت حيات کودکان و حذف مجازات
مرگ برای آنان متعھد و ملزم ميباشد از اينرو
 -1از قانونگزاران می خواھيم که در نخستين فرصت  ،مجلس نسبت به تصويب قوانين حمايتگر و منطبق
بر موازين جھانی حقوق بشر اقدام نمايند تا کودکان و نوجوانانی که در زير  ١٨سالگی دچار
ناھنجاری ھای رفتاری می شوند ،محکوم به مجازات مرگ نشوند.
 -2از نمايندگان مردم مصرانه می خواھيم که سن مسووليت کيفری را به  ١٨سال ارتقاء داده و آن را از
بلوغ شرعی که در واقع سن تکاليف عبادی است ،متمايز کنند
 -3از مديران قضايی کشور که تھيه و تدوين پيش نويس اليحه دادرسی کودکان با ايشان است ،می خواھيم
که  :در پيشنويس اليحه دادرسی کودکان ،سن مسووليت کيفری کودکان را با صراحت و شجاعت ١٨
سال تعيين کرده و مانند بسياری از کشورھای پيشرفته اسالمي ،ھر گونه مجازات مرگ برای کودکان
زير ١٨سال را حذف کنند.
اعدام کودک ،در کدام قانون ،دين و شريعت؟
323
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اثرات کودک آزاری دائمی است
مصطفی اقليما رئيس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ايران اثرات کودک آزاری روانی در تمام عمر
بر روح و روان فرد باقی می ماند.

مصطفی اقليما در گفتگو با خبرنگار مھر با اشاره به اينکه ھيچ پدر و مادری از بدو تولد کودک آزار
نبوده اند ،افزود :عوامل و شرايط گوناگونی باعث کودک آزاری می شود و والدين بی دليل کودک خود
را آزار نمی دھند و می توان گفت در پشت ھر آزاری عللی نھفته است که بايد به آن پرداخته شود.
به گفته وی ،شرايط بد اقتصادی ،فشارھای موجود در محل کار و زندگی ،اخراج و تبعيض در کار،
عدم امنيت شغلی و ...از جمله عواملی ھستند که موجب کودک آزاری می شوند.
رئيس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ايران با اشاره به اينکه قوانين زيادی برای کودک آزاری وجود
دارد ،تاکيد کرد :اما اين قوانين اشکال بزرگی دارد و آن ھم اين است که علت کودک آزاری در آن
ناديده گرفته شده است.
اقليما گفت :فقط فرستادن کودک آزار به زندان کافی نيست و دردی را دوا نمی کند بلکه بايد وضعيت
فرد خاطی توسط مددکار و روانشناس بررسی و با مشاوره مشکل وی که منجر به آزار کودک شده،
برطرف شود در غير اينصورت کودک آزار پس از گذراندن دوره محکوميت زندان مجددا دست به
کودک آزاری بدتر از قبل می زند.
وی با اشاره به اينکه آزار روحی  10برابر آزار جسمی بر کودک تاثير می گذارد ،افزود :کودک
آزاری روانی به مراتب فجيع تر و ناگوارتر از کودک آزاری جسمی است و آثار بدی که در بزرگسالی
بر فرد به جای می گذارد بسيار بيشتر از آزار جسمی است.
اقليما اظھار داشت :ھنگامی که کودکی کتک میخورد ،جسم او درگير شده و شايد پس از گذشت مدت
زمانی بھتر شود اين درحالی است که اثرات کودک آزاری روانی در تمام عمر بر روح و روان فرد
باقی می ماند.
وی با اشاره به اينکه در اکثر خانواده ھا آزار روحی و روانی کودک مشاھده می شود ،گفت :تحقير
کردن ،ناسزا گفتن ،سرزنش کردن ،بیتوجھی  ،تبعيض  ،دروغ گفتن به کودک ،دعواھای مادر و پدر
جلوی چشم فرزندان و  ...از جمله مصاديق کودک آزاری روانی محسوب می شوند .منبع :خبرگزاری
مھر  8مرداد
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وضعيت مدارس در استان قزوين
مديركل نوسازي ،توسعه و تجھيز مدارس استان قزوين:
 11درصد اين فضا ھا آبخوری ندارند در گذشته برخی آبخوريھا داخل سرويس بھداشتی بود  9درصد
لوله کشی و صابون مايع ندارند  30درصد سرويس بھداشتی مناسب ندارند

محمد جواد حيدري امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در قزوين بيان كرد :وقتي يك مدرسه را
تعريف ميكنيم اين مدرسه شامل كالس آموزشي ،نمازخانه ،فضاي ورزشي ،اتاقھاي اداري،
سرويسھاي بھداشتي ،نمازخانه ،اتاق بھداشت و غيره ميشود.
وي ادامه داد :ھر يك از اين فضاھا اھميت خاص خود را دارد كه مدارس جديدي كه در استان احداث
ميشوند ھمه اين فضاھا را دارند البته ممكن است سالن ورزشي براي چند مدرسه يكي باشد كه با
بخشنامهھايي كه وزارت آموزش و پرورش داده است از سال جاري اھميت ورزش بيشتر شده و
اعتبارات امسال نيز بيشتر به سمت ورزش سوق داده شده است.
مديركل نوسازي ،توسعه و تجھيز مدارس استان قزوين با اشاره به وضعيت سرويس بھداشتي در
مدارس استان توضيح داد :در بين اين فضاھاي موجود در مدرسه ،سرويس بھداشتي نيز بسيار مھم
است كه در سطح استان  2ھزار فضاي آموزشي و اداري داريم كه از اين تعداد  60درصد سرويس
بھداشتي مناسب و خوبي دارند كه ھيچ مشكلي ندارد.
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وي عنوان كرد :حدود  11درصد اين فضاھا آبخوري ندارند كه در گذشته برخي آبخوريھا در داخل
سرويس بھداشتي بود كه از چند سال گذشته آبخوريھا را در خارج سرويس بھداشتي ميسازيم و 9
درصد نيز لولهكشي صابون مايع ندارند و حدود  30درصد سرويس بھداشتي نامناسب دارند.
حيدري يادآور شد :منظور از سرويس بھداشتي نامناسب اين است كه ممكن است آب گرم و يا
وضوخانه نداشته باشد و يا فرسوده باشد و تعداد كمي از مدارس ما فاقد سرويس بھداشتي ھستند كه در
منطقه البرز و چند جاي ديگر مدارسي داريم كه به داليل مختلف سرويس بھداشتي ندارند.
وي تأكيد كرد :در حال حاضر ھر سال سرويسھاي بھداشتي قديمي را بازسازي ميكنيم كه حداقل
اعتبار پيشبيني شده براي اين منظور  1.5ميليارد تومان است تا سرويس بھداشتي  30درصد از
فضاھاي آموزشي سروسامان داده شود.
مديركل نوسازي و توسعه و تجھيز مدارس استان قزوين افزود :در چھار سال آينده ساالنه  375ميليون
تومان اعتبار نياز است تا سرويس بھداشتي مدارسي كه مشكل دارند را بازسازي كنيم و در سال جاري
نيز اعتبار خوبي براي اين منظور گذاشته شده است .منبع :خبرگزاري فارس  10مرداد

کودک آزاری با چالش قانونی مواجه است
غالمحسين محسنی اژه ای:
در برخی از موارد برخورد با کودک آزاری با چالش قانونی مواجه ھستيم.
حجت االسالم غالمحسين محسنی اژه ای در گفتگو با خبرنگار مھر در مورد انتشار اخبار کودک
آزاريھای اخير در رسانه ھا گفت:
بايد ساز و کاری تعريف شود تا دستگاه قضائی بالفاصله از رخداد کودک آزاری در کشور مطلع شده
و به سرعت اقدام کند.
وی در پاسخ به اين پرسش که چرا در يکی از موارد کودک آزاری با اينکه کودک مورد آزار و اذيت
شديد قرار گرفته بود بازھم در اختيار والدين خود قرار گرفت گفت :کودکانی که مورد آزار قرار می
گيرند نياز به حمايت دارند البته در بسياری از موارد کودکان ترجيح می دھند با اينکه مورد آزار
والدين ھستند ولی باز ھم با آنھا زندگی کنند که بايد گفت در اين موارد با چالش قانونی مواجه ھستيم.
سخنگوی دستگاه قضا اظھار داشت:
البته نبايد از نقش رسانه ھا و ھمچنين فرھنگ سازی در جامعه غافل بود زيرا برخورد با کودک
آزاری در جامعه تنھا به دوش دستگاه قضائی نيست بلکه جامعه ھم به واسطه دستگاھھای فرھنگی و
اطالع رسانی بايد اين آسيب را در خود کنترل کند.
منبع خبرگزاری مھر  10مرداد
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 90درصد کودکآزاريھا درکنار خانواده روی ميدھد.
 90درصد کودکآزاريھا درکنار خانواده ) امنترين جاي زندگي کودک( روی ميدھد.
»يک دختر بچه در ھمدان زير دستان مادرش خفه شد و جان سپرد« .خبر به ھمين تلخي بود ،به ھمين
زشتي.قتل دختر  5سالهاي که گناھش کودکي بود ،چھارمين مورد گزارش شده از کودکآزاريھاي
منجر به مرگ کودکان است که از ابتداي سال 90تا پايان تيرماه گزارش شده است.
اين کودک  5ساله که نام او در رسانهھا نيامده ،پس از ھانيه ،نيما ،باربد)فوت کرد( ،حديثه )دست
راستش را از دست داد( ،اميرپارسا )فوت کرد( و محمدپويا )فوت کرد( ،ھفتمين مورد کودک آزاري
است که خبرش از طريق رسانهھا به گوش مردم ميرسد اما اين ھمه ماجرا نيست.
ھمه کودکآزاريھا آشکار نميشود و ھمه کودکآزاريھاي آشکار شده به داليلي چون حريم
خصوصي خانوادهھا ،رسانهاي نميشود.
طبق آخرين آمار منتشر شده درباره کودک آزاري که اورژانس اجتماعي در 6ماھه اول سال 88منتشر
کرد ،در اين مدت 144ھزار و 565تماس درباره کودکآزاري با اورژانس برقرار شده بود که طبق آن
53درصد از کودکآزاريھا توسط پدر انجام شده و 56درصد کودکان مورد آزار قرار گرفته دختر و
44درصد آن ھا پسر بودهاند.
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90درصد کودکآزاريھا ھم در محيط خصوصي خانه انجام شده بود؛ يعني امنترين جاي زندگي
کودک .اين ھا ھمه در حالي است که طبق آمارھا از ھر20کودکآزاري يکي آشکار ميشود.
براي اين حجم از خشونت در رابطهاي که مشھور به رابطهاي محبتآميز و عاطفي است؛ يعني رابطه
پدري و مادري نسبت به فرزند4 ،علت ميتوان يافت؛ اول آن که کودکان کودکاند و بزرگترھا
بزرگ .سوءرفتاري که پدر و مادر با فرزند خود نشان ميدھند اگر با يک فرد بزرگسال نشاندھند
براي آن زن و مرد تبعاتي خواھد داشت که پيشاپيش نقش کنترلي دارد اما کودک به دليل ناتواني جسمي
و ناآگاھي نسبت به حقوق خود و ناتواني درباره تحقق اين حقوق ،آسانتر در معرض تعدي قرار
ميگيرد.دوم ،پدر و مادر خود در جايگاه حمايت از فرزند در مقابل آسيبھا ھستند )بايد باشند(.
اگرصاحب اين جايگاه مرتکب کوتاھي يا تعدي شود ،نه تنھا پناھگاه کودک از بين ميرود بلکه به
پناھگاھي ناامن تبديل ميشود.
ميتوان تصور کرد زن و مردي که کودکي غير از فرزند خود را بيازارند ،پدر و مادر کودک
آسيبديده طبيعي است که از فرزند خود دفاع خواھند کرد اما وقتي زن يا مردي فرزند خود را
ميآزارند ،کسي نميماند که در چارچوب ھمان خانواده ،کودک را ياري کند.سوم احساس مالکيت پدر
و مادر نسبت به فرزند است که ميتوان ريشهھاي آن را در فرھنگ عمومي و تاريخ اجتماعي مردم
جست .چھارم ،ضعف عوامل بازدارنده در بسترھاي عرفي ،اجتماعي ،خانوادگي و ھمچنين حقوقي و
قانوني است.پدر و مادر کودکآزار ،ناخودآگاه تجاوز به حقوق کودک را کمھزينه ،غيرقابل پيگيري و
اثبات و ھمچنين رسيدگي به آن را بدون متولي ميبينند؛ در حالي که فرزند آزارديده ،کساني را در
جايگاه پدري و مادري دارد که ھمان زن و مرد کودکآزار ھستند.
وجود اين پديدهھا و چنين حجمي از اين پديدهھا در جامعهاي که با معارف ديني بيگانه نيست ،عالوه بر
متوليان فرھنگي و اجتماعي ،زنگ خطري را براي ضرورت توجه فقھي و حقوقي در اين زمينه به
صدا درميآورد.چونان که تعريف عدل ،قرار يافتن ھرچيز در جاي خود است.
) ،(1خروج مفھوم پدر و مادر از محتوا و عملکرد اصلي خود ،خالف عدل است و خالف عدل ھم
چيزي نيست جز ظلم.امام حسين )ع( به فرزندش حضرت سجاد)ع( ،ميفرمايد« :اي نور ديده من،
بپرھيز از ستم بر کسي که غير از خداوند صاحب جاه و عزيز ،يار و ياوري ندارد«.
)(2بر عملي که خشم خداوند را در پي داشته باشد ،ممنوعيتي فقھي وضع ميشود.با توجه به آمارھايي
که پيشتر ،از ميزان کودکآزاري آمد ،ضروري بهنظر ميرسد که در حوزه فقھي ،مردم به زشتي اين
رفتارھا نزد خدا توجه داده شوند تا اين انذار ،پرھيزي عمومي را ايجاد کند.
ھمچنين مبنا قرار دادن ھمين گزارهھاي ديني و فقھي ،قانون گذار را قادر ميکند تا برخورد محکمي با
پدران و مادران کودکآزار کند و مھمتر از آن ،زمينه پيشگيري از وقوع چنين جرايمي را فراھم
کند.احراز صالحيت از ھر فردي که ميخواھد وارد مسئوليتي شود ،شرطي عقاليي است.
وقتي براي راندن خودرو ،استفاده از يک دستگاه صنعتي ،اداره يک مجموعه کاري ،نگھباني از يک
ساختمان و کارھايي اين چنين ،ساعتھا آموزش و در نھايت احراز صالحيت ،منطقي و عقاليي است،
ورود به حيطه تربيت فرزند و مسئوليت فرزندداري به طريق اولي به آموزش و صالحيت نياز دارد.
فرض کردن خانوادهاي که نميتوانند بهطور طبيعي صاحب فرزند شوند و ميخواھند کودکي را به
فرزندي قبول کنند ،کمک ميکند که بدانيم منظور از صالحيت پدر شدن و صالحيت مادر شدن
چيست.قوانين مدني جمھوري اسالمي ايران براي زن و مردي که ميخواھند سرپرستي کودکي را قبول
کنند و در واقع ميخواھند پدر و مادر کودکي باشند که خود به دنيا نياوردهاند ،شرايطي در نظر گرفته
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است که اگر اين شرايط محقق نشود ،آن زن و مرد نميتوانند و اجازه ندارند سرپرست کودکي
باشند.نخستين اشاره قانون به سن مرد و زن سرپرست است و اين که ھنگام قبول سرپرستي داراي
فرزند نباشند.
قانون گذار در ادامه موارد مھمتري را نيز پيشبيني کرده است :ھيچيک از زوجين داراي محکوميت
جزائي مؤثر به علت ارتکاب جرايم عمدي نباشند ،ھيچيک از زوجين محجور نباشند ،زوجين داراي
صالحيت اخالقي باشند ،زوجين يا يکي از آن ھا داراي امکان مالي باشند ،ھيچيک از زوجين مبتال به
بيماريھاي واگير صعبالعالج نباشند ،ھيچيک از زوجين معتاد به الکل يا موادمخدر و ساير اعتيادات
مضر نباشند.
)(3قانون ھمچنين شرايطي را براي فسخ اين سرپرستي در نظر گرفته است؛ در مورد نخست اين
شرايط آمده است که درصورتي که سوءرفتار يا عدماھليت و شايستگي ھر يک از زوجين سرپرست
براي نگھداري و تربيت طفل تحت سرپرستي محرز باشد ،با تقاضاي دادستان ،اين سرپرستي فسخ
ميشود.
)(4دراين نوع سرپرستي در حالي که امکان فسخ براي آن پيشبيني شده ،اما ابتدا چنان تعھداتي را به
عھده مرد و زن سرپرست ميگذارد و صالحيت آن ھا را مورد سنجش قرار ميدھد .اين در حالي است
که شرايطي براي پدر و مادرھاي واقعي وجود ندارد.
زن  30سالهاي که دختر  5ساله خود را در ھمدان کشت ،مدعي است که بيماري رواني داشته و بر اثر
اختالفات خانوادگي دست به اين کار زده است.
براساس گزارشھاي رسمي مردي که  3سال پس از پدرشدن و به دنيا آمدن باربد ،کودکش را در آتش
جھل خود سوزاند ،معتاد به شيشه بود و اميرپارسا که زيرشکنجه مادر خود ،قلبش ايستاد و دچار مرگ
مغزي شد و در نھايت جان سپرد ،مادري معتاد به کراک داشت .روزنامه خراسان  16مرداد.

باز ھم قتل به بھانه ناموس
»فاطمه آزادی« با اسلحه پدر بسيجی خود از زندان خانواده و جسم آزاد شد
يک دختر کاميارانی به طرز فجيعی در يک مشاجره ناموسی توسط اعضای خانوادهاش به قتل رسيد.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ،عصر روز جمعه
 ٢١مردادماه در روستای »درويان سفلی« از توابع کامياران زمانی که جوانی اھل اين روستا از روبه
روی خانه پدری دختر موردعالقهاش عبور میکند،توسط برادران و اعضای خانواده دختر مورد
ضرب و شتم قرار میگيرد و در پی اعتراض اين دختر نسبت به ضرب و شتم پسره موردعالقهاش و
درخواست کمک از مردم يکی از اعضای اين خانواده با اسلحه اقدام به قتل »فاطمه آزادی« میکند.
بعد از اين جنايت با حضور ماموران پليس چندين تن از اعضای اين خانواده بازداشت میشوند .پسر
مورد نظر ھم به دليل شدت جراحات به بيمارستان شھر کامياران منتقل میشود.
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شاھدان عينی میگويند پدر اين دختر از اعضای بسيج منطقه بوده است و توسط اين ارگان مسلح شده
است.سپاه پاسداران در روستاھای مناطق کردنشين اقدام به عضوگيری در بسيج ميکند و بدون ھيچ
گونه معياری ھر فرد متقاضی را مسلح میکند.
گفته میشود که دو سال پيش نيز يک دختر ديگر اين خانواده به داليل عدم رضايت خانوادهاش به
ازدواج با پسر مورد عالقهاش به طرز مشکوکی اقدام به خودکشی کرده و فوت میکند.ھرانا  24مرداد

دستور عدم استفاده از شلوار جين
در بخشنامه جديدی که از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی به مديران کليه مدارس
ابالغ شده به صراحت ،استفاده از شلوار لی در مدارس ممنوع اعالم شده است.
به گزارش ايسنا ،در ھمين ارتباط ،يکی از معلمان نمونه کشوری اجباری شدن نوع پوشش در مدارس
و توسل به نيروی قھری در عرصه تربيتی و فرھنگی مدارس را اقدامی غيرکارشناسی توصيف کرد
زيرا به گفته او ممکن است به ايجاد نوعی”مقاومت فرھنگی” در بين دانشآموزان منجر شود که تبعات
منفی آن در دراز مدت برای جامعه ،احتماالً تلخ و پُر ھزينه خواھد بود.
فتحی با اشاره به نگاه صرفا ً آرمانی و نه واقعگرا در آموزش و پرورش گفت :دستگاه در واقع
میخواھد با حذف پوشش شلوار لی ،فرھنگ و ھويت اصيل و قومی را تقويت و جايگزين کند اما،
شيوهای را که انتخاب میکند منطقی و کم ھزينه نيست زيرا “ھويت قومی” ھمچون ھويت اجتماعی
ممکن است در چرخه تغيير زمان و مکان ،دستخوش دگرگونی و تحول شود؛ ھمچنان که ديگر کسی
پوشش کت و شلوار را نماد فرھنگ غربی نمیداند زيرا به عنوان پوشش رسمی و متعارف در جامعه
ما پذيرفته شده است4.مرداد رھانا
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بھزيسی استان زاھدان قادر به نگھداری کودکان.

بھزيسی استان به سبب کمبود امکانات قادر به نگھداری اين کودکان نيست.
قاضی امور سرپرستی دادسرای عمومی و انقالب اسالمی زاھدان گفت :برای نگھداری از کودکان
بیسرپرست و بدسرپرست در استان با کمبود مرکز نگھداری مواجه ھستيم
بوالقی افزود :ھنگامی که پدر و مادر و جد پدری به داليلی نظير اعتياد ،زندان و فوت قادر به
نگھداری از کودک نباشند يا صالحيت نگھداری از فرزند را نداشته باشند نگھداری ازکودکان به
بھزيستی داده می شود که بھزيسی استان به سبب کمبود امکانات قادر به نگھداری اين کودکان نيست.
به گزارش ايسنا،وی ادامه داد:
وقتی کودکی را به بھزيستی معرفی میکنيم بعد از چند روز به سبب باال بودن تعداد کودکان و
گستردگی کار به حال خود رھا میشوند.
قاضی امور سرپرستی دادسرای عمومی و انقالب اسالمی زاھدان بيان کرد :اگر امکانات افزايش يابد
امکان ساماندھی و کمک به کودکان افزايش می يابد.
بوالقی ادامه داد :با تامين امکانات زيربنايی و افزايش ارتباط با امور سرپرستی و داشتن رابط ،قطعا
خدمات بيشتری به اين کودکان ارائه می شود.
موارد خيلی ضروری داشته ايم که بھزيستی استان به دليل کمبود امکانات نتوانسته پذيرش کند و به
مراکز نگھداری در شھرھای مانند کرمان و مشھد فرستاده شده اند.
بوالقی اظھار کرد:
تنھا در سال گذشته  ٢ھزار و  ۶٠٠پرونده تنھا در زاھدان تعيين تکليف شدهاند که بخشی از آنان
نيازمند نگھداری در مراکز حمايتی بودهاند و مواردی داشتهايم که پدر فوت شده و مادر زندان رفته و
کودک باالی  ۵سال قيم نداشته است .عدم ساماندھی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در استان
پيامدھای اجتماعی منفی را نظير افزايش جرايم و بزھکاری به دنبال داشته است2.مرداد رھانا
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آموزش رقص به کودکان "غيردينی" و "غيراخالقی" است

آموزش رقص به کودکان "غيردينی" و "غيراخالقی" است
سرپرست سازمان بھزيستی میگويد مجوز فعاليت مھد کودکھايی که رقص آموزش میدھند ،باطل
خواھد شد.
به گزارش آفتاب ،احمد اسفندياری با "غيردينی" و "غيراخالقی" خواندن برخی آموزشھا در مھدھای
کودک ،برخی برنامهھای کودک که از شبکهھای تلويزيونی پخش میشود را نيز "غيرقابل قبول"
توصيف کرد.
سرپرست سازمان بھزيستی ھمچنين اضافه کرد که اين سازمان به دنبال اجرای آموزشھای دينی در
مھد کودکھا است و از اين رو تالش خواھد شد تا از اين پس آنچه "مھدھای مساجد و قرآنی" ناميد،
فعالتر شوند .ھرانا  24مرداد
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مادر فرزند خود را خفه کرد
»طاھا«  ۵ساله  ،به علت فشار بر شريان حياتی )گلو( جان خود را از دست داده
 رييس کالنتری ١۶٣فرجام از قتل يک کودک توسط مادرش خبر داد و گفت :متھمه پس از خفهکردنکودکش ،با رگزنی اقدام به خودکشی کرد و در حال حاضر نيز در يکی از بيمارستانھای پايتخت
تحت درمان است.
با بيان اينکه ماموران اين کالنتری در ساعت  ١٩روز شنبه از طريق دريافت پيامی از مرکز
فوريتھای پليسی  ١١٠در جريان وقوع قتلی در مجتمع مسکونی در خيابان شھيد باقری قرار گرفتند،
گفت :ماموران با حضور در صحنه حادثه با پيکر بیجان کودکی  ۵ .١ساله به نام »طاھا« روبرو
شدند که به علت فشار بر شريان حياتی )گلو( جان خود را از دست داده بود.
وی افزود :ماموران در بازرسی اوليه و در تحقيقات میدانی دريافتند مادر طاھا فرزند خود را به قتل
رسانده و پس از آن نيز اقدام به قطع رگ دست خود کرده است که پيش از رسيدن ماموران توسط
ھمسرش به بيمارستان منتقل شده است.
صداقتجو افزود :ماموران در تحقيقات اوليه در گفتوگو با عموی اين زن دريافتند که پدر طاھا
ھنگامی که وارد خانه شده است ھمسر و کودک خود را در حالی که غرق خون بودند در اتاق خواب
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پيدا کرده و در حالی که قصد داشته با دادن تنفس مصنوعی فرزندش را نجات دھد متوجه شده که وی
جان خود را از دست داده و پس از آن سريعا ھمسر  ٢٩ساله خود را به بيمارستان منتقل کرده است.
وی با بيان اينکه ماموران در بازرسی از منزل متوجه يادداشتی شدند گفت :در کنار پيکر بیجان طاھا
يک نامه از طرف اين زن توسط ماموران کشف شد که براساس آن اين زن نوشته بود که قصد دارد
خود و فرزند  ۵ .١ساله را راحت کند.
صداقتجو با بيان اينکه اين کودک در اثر فشار بر شريانھای حياتی جان خود را از دست داده گفت:
قطرات خونی که بر روی پيکر طاھا کشف شده متعلق به مادرش است.
رييس کالنتری  ١٣۶فرجام با بيان اينکه ماموران در تحقيقات دريافتند که اين فرد ھيچگونه اختالف
خانوادگی با ھمسرش نداشته گفت:
اين زن دارای مشکل روحی و روانی بوده است.
صداقتجو به ايسنا گفت :پزشکان پزشکی قانونی ساعت  ١۴را زمان مرگ اين کودک  ١٨ماھه اعالم
کردند.
به گفته وی ،در حال حاضر مادر اين طفل  ۵ .١ساله برای درمان در يکی از بيمارستانھای منطقه
بستری و جسد طفل نيز به پزشکی قانونی منتقل شده است .ھرانا  16مرداد
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کودک آزاريی ديگر
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پدر اين دختر بچه ادعا کرده که راننده يک خودروی پرايد کودک او را مورد ضرب و شتم قرار داده
ولی شاھدان عينی می گويند که دختر قبل از رفتن به اتاق عمل دست پدرش را بوسيده و گفته:
» بابا ديگه ما رو کتک نزن « از دوستانی که از محل حادثه و خانواده اين کودک اطالع دارند
خواھشمنديم ھرچه سريعتر به ما اطالع دھند.
منبع :از کمپين مبارزه با کودک آزاری
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شيوهھای فرزند پروری
شيوهھای فرزند پروری را بايد به ھمراه درس تنظيم خانواده به جوانان آموزش داد
مقدمه:
وقوع کودک آزاری ھای منجر به مرگ کودکان که از ابتدای سال جاری بر شدت آن افزوده شد و
نگرانی نھادھای مدنی و فعاالن حقوق کودک از افزايش کودک آزاری سر انجام به تصويب اين اليحه
پس از سه سال وقفه در ھيئت دولت منجر شده است .متاسفانه اليحه ارسالی دولت تاکنون در مجلس
بررسی نشده است و نگرانی از افزايش کودک آزاری ھا ھمچنان به قوت خود باقی بوده و بيم آن می
رود که اين اليحه در مشغله ھای فراوان نمايندگان مجلس به فراموشی سپرده شود .ليال ارشد نايب
رئيس ھيئت مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان در ميزگرد "بررسی پديده کودک آزاری" در ايسنا
به اين موضوع پرداخته است...
ليال ارشد در ميزگرد »بررسي پديده كودك آزاري« كه در محل خبرگزاري دانشجويان ايران )ايسنا(،
برگزار شد ،اظھار كرد :تكذيب آمار  90درصدي وقوع كودكآزاريھا در خانه كه توسط منابع رسمي
اعالم و مورد شك و شبھه واقع شد ،نشان ميدھد ھمچنان شناخت كافي از اين پديده و اراده جدي براي
برخورد با آن وجود ندارد.
وي افزود :الزم است به كودكان در معرض خطر نگاه كارشناسي شود ،در اين راستا بايد امكانات
مداخله و پيگيري براي مددكاران و روانشناسان اجتماعي فراھم شود تا بدون اتالف وقت وارد عمل
شوند .طوالني شدن گرفتن حكم قضايي در كودك آزاريھا موجب از دست رفتن كودك مي شود
نايب رييس انجمن حمايت از حقوق كودكان در ادامه با بيان اينكه در موارد كودكآزاري اورژانس
اجتماعي است كه با انجمن ھمكاري ميكند ،عنوان كرد :البته اورژانس ھم خود در اين زمينه
محدوديتھاي قانوني دارد ،بارھا پيش آمده كه پروسه گرفتن حكم قضايي بيش از دو ماه طول بكشد و
اورژانس ھم در اين مدت توان مداخله نداشته و كودك از دست رفته است و يا اتفاقھاي ناگواري رخ
دادهاند .به گفته ارشد ،كالنتريھا ھم در اين زمينه ھمكاري الزم و كافي را نميكنند به عنوان مثال چند
مورد گزارش آزارجنسي به انجمن رسيد كه پس از اطالع به كالنتري اعالم ميكردند تنھا در ھنگامي
وارد عمل ميشوند كه در ھنگام وقوع جرم مطلع شوند .چنين اقدامي مگر امكانپذير است؟ انتظار اين
است تدابيري انديشيده شود تا ماموران به سرعت وارد عمل شوند و كودك را به طور موقت از آن
مكان خارج كنند.
وي ھمچنين با اشاره به عمومي بودن جرم كودكآزاري اظھاركرد :عمومي بودن به اين معني است كه
ھر فردي از كودكآزاري مطلع شود موظف به اطالعرساني آن است و نيروي انتظامي و دستگاه قضا
وظيفه پيگيري دارند اما در عمل چنين اتفاقي رخ نميدھد و پليس ميگويد اجازه ورود ندارد و دستگاه
قضا ھم ھمكاري الزم را ندارد حال آنكه بايد پرسيد جايگاه حمايت از كودكان در معرض خطر
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كجاست؟ نايب رييس انجمن حمايت از حقوق كودكان افزود :طبق اين قانون بايد بدون گرفتن اسم و
مشخصات اطالع دھنده ،كودكآزاري پيگيري شود اما اورژانس و كالنتريھا اسم و مشخصات را
جويا ميشوند و بسياري ھم به خاطر ترس حاضر به معرفي خود نيستند به عنوان مثال جراحي مورد
كودكآزاري را به انجمن معرفي و اعالم ميكرد حاضر نيست به خاطر امنيتش معرفي شود.
اعطاي حق شكايت و پيگيري كودكآزاري سمنھاي شھرھاي كوچك را در معرض خطر قرار ميدھد
ارشد در ادامه با اشاره به اعطاي حق شكايت و پيگيري موارد كودكآزاري به سمنھا به عنوان شاكيان
خصوصي در اليحه آيين دادرسي كيفري ،عنوان كرد :اين موضوع سمنھا را در شھرھاي كوچك در
معرض خطر قرار ميدھد ،ھر فردي بايد بتواند بدون نياز به ابزار ھويت و با اطمينان از امنيت و با
لحاظ حقوق شھروندياش موارد كودكآزاري را اعالم و يا حتي پيگيري كند.
وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به لزوم تشكيل نھادي مسوول در رابطه با امور كودك ،گفت:
يش از  10سال است انجمن پيشنھاد تشكيل شوراي عالي كودك را ارائه داده است ،طبق اين پيشنھاد ھر
نھاد مرتبط با امور كودكان نمايندهاي به شورا معرفي و شورا به رياست رييسجمھور تشكيل ميشود و
اين امر ھيچ ھزينه براي دولت ندارد.
نايب رييس انجمن حمايت از حقوق كودكان افزود :اين شورا ميتواند زمينهساز نگاھي ھمهجانبه به
مسايل كودك شود و نمايندگان سمن ھاي كودكان ھم در اين شورا عضويت داشته باشند ،در اين شورا
حتي ميتوان به وضعيت فرزندان حاصل از ازدواج ھاي دومليتي و پناهجويان افغاني ھم بررسي كرد.
شيوهھاي فرزند پروري را بايد به ھمراه درس تنظيم خانواده به جوانان آموزش داد.
ارشد ھمچنين با تاكيد بر ضرورت دادن آموزشھاي والدي به جوانان اظھار كرد :ھنگامي كه والدين
ھويتيابي كودك خردسالشان را لجبازي تلقي كرده و او را مورد ضرب و شتم قرار ميدھند يعني
آموزش والدي نديدهاند .الزم است شيوهھاي فرزندپروري را از دبيرستان و در دانشگاهھا در كنار
تنظيم خانواده براي كاھش كودك آزاري به جوانان آموزش داد.
ترس از مجازات بر كاھش جرم موثر نيست
وي ادامه داد :بايد به افراد ياد داد چگونه خشم خود را در ھنگام خشمگين شدن كنترل كنند .ضمن اينكه
نشان دادن اعدام و مجازات خشونت جامعه را پايين نميآورد و ترس از مجازات ھم بر كاھش جرم
موثر نيست.
نايب رييس انجمن حمايت از حقوق كودكان در ادامه سخنان خود در ميزگرد ايسنا عنوان كرد :انجمن
در پايان ھر سال گزارشي از فعاليت خط تلفني صداي يارا را به مسووالن مربوطه مانند وزارت
بھداشت ،آموزش و پرورش ،سازمان بھزيستي و غيره ارايه ميدھد تا آسيبھاي شايع شناسايي شوند.
ارشد در ادامه با اشاره به پيوستن ايران به پيمان نامه دفاع از حقوق كودكان ،گفت :يكي از تكاليف اين
پيمان نامه آموزش حقوق كودك است اما ھيچ نھاد رسمي تاكنون اقدام به اين كار نكرده است و براي
جبران اين امر عمده فعاليت انجمن آموزش پيماننامه در مدارس ،سالنھاي شھرداري و غيره به
شھروندان است.
وي درپايان با اظھار اميدواري از تصويب اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان پس از سه سال ماندن
در دولت ،ابراز اميدواري كرد اين اليحه ھرچه سريعتر و بدون تغيير در مجلس تصويب شود .منبع
خبرگزاری ايسنا  01شھريور
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افشين حيرتيان فعال حقوق کودک و شھروند بھايی
افشين حيرتيان فعال حقوق کودک و شھروند بھايی روز شنبه  ٢٩مردادماه بازداشت شده است.
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر ،بازداشت وی در حالی که در حال خروج از منزل مسکونی
خود بوده است صورت گرفته است و طبق پيگيریھايی خانوادهی وی ،حيرتيان ھماکنون در بند ٣۵٠
اوين نگهداری میشود.
حيرتيان محکوم به تحمل  ۴سال حبس تعزيری ست اما حکم وی ھنوز در مرحلهی تجديد نظر خواھی
قرار داشت.
وی که در روز  ١٣خردادماه سال گذشته در پارک مقابل خانه ھنرمندان بازداشت شده بود پس از
قريب به دو ماه بازداشت موقت ،به قيد وثيقه از زندان آزاد شد.
اين شھروند بھايی ،در طی دوران بازداشت در بند  ٢٠٩زندان اوين به منظور اخذ اعترافات تلوزيونی
به شدت تحت فشار قرار داشت.
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بچه دو سالۀ که مورد کودک آزاری قرار گرفته
آرش پسر بچه دو سالۀ که مورد کودک آزاری قرار گرفته ھمراه با نشانهھائی از تجاوز جنسی
ھنوز خبر تلخ دختر مريانجی ،کودکی پنج ساله که قربانی کودک آزاری شده بود ،در اذھان عمومی
کمرنگ نشده که اين بار پسر بچهای دو ساله میهمان ناخوانده بيمارستان بعثت در ھمدان شد تا
»آرش« ی ديگر قربانی ناآگاھی ناپدری معتادش شده باشد.
اکبر بيگلری ،دادستان ھمدان در گفتوگو با ايسنا ،درباره اين کودک آزاری گفت :آرش پسر بچه دو
ساله ،توسط ناپدریاش مورد کودک آزاری قرار گرفته و نشانهھای تجاوز جنسی که مطرح شده در
حال بررسی است.
وی گفت :يکی از داليلی که ناپدری ،اين کودک را مورد آزار قرار داده است اعتياد به ماده مخدر
شيشه بوده است .مادر آرش که عقد موقت  ٩٩ساله اين مرد بوده ،پافشاری بر ترک مواد مخدر
ھمسرش داشته است.
دادستان ھمدان ادامه داد :ناپدری آرش به دليل اينکه ھمسرش مانع استعمال مواد مخدر شده ،اين کودک
را مورد آزار قرار داده است.
وی گفت :در حال حاضر اين مرد در زندان به سر میبرد ،آرش و مادرش نيز به علت آسيبھای وارد
شده در بيمارستان بستری بودند که مرخص شدند.
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ازدواج زير سن در استان گلستان
 14مورد پسران زير  15سال  414مورد دختران کمتر از  14سال  2مورد زير  10سال
گرگان  -خبرگزاری مھر :مديرکل ثبت احوال استان گلستان گفت:
در پنج ماھه اول سال جاری  11ھزار و  198مورد ازدواج در استان به ثبت رسيده است که در 14
مورد آن پسران زير  15سال و  414مورد نيز دختران کمتر از  14سال سن داشته اند و از اين تعداد
 2مورد زير  10سال بوده اند.
به گزارش خبرنگار مھر ،سيف ﷲ ابوترابی بعد از ظھر دوشنبه در مصاحبه ای مطبوعاتی با
خبرنگاران استان گفت 15 :ھزار و  327مورد والدت در استان به ثبت رسيده است که نسبت به مدت
مشابه در سال قبل که  14ھزارو  880مورد بوده است ،سه درصد رشد داشته است.
وی گفت :ھمچنين از تعداد کل موارد والدت ،ھفت ھزار و  955مورد پسر و  7ھزار و  327مورد
دختر بوده اند که نسبت بين آنھا  108پسر به  100دختر است.
وی تصريح کرد 99 :درصد والدتھا در مھلت قانون  15روزه به ثبت می رسند و مردم به وظايف
قانونی خود عمل می کنند و در مھلت ھای مقرر والدت و وفات که  15و  10روز است اطالع می
دھند.
ابوترابی بيان داشت :از کل والدتھا  44.8درصد مربوط به ساکنان شھری و  55.2درصد مربوط به
ساکنان روستايی استان بوده است.
وی تاکيد کرد :اگر در مھلت قانونی وقايع تولد و وفات اطالع داده نشود فرد به دادگاه معرفی می شود.
مديرکل ثبت احوال گلستان افزود :در مورد وقايع وفات نيز آمار حاکی است در  5ماھه اول سال جاری
 10ھزار و  229مورد وفات به ثبت رسيده است که شش ھزارو  840مورد آن مربوط به گذشته بوده
است.
وی عنوان کرد :ميزان فوت در سال جاری سه ھزارو  389مورد بوده است که در مدت مشابه سال
قبل اين ميزان سه ھزارو  418مورد بوده است که  57درصد آن را مردان و  43درصد را زنان
تشکيل می دادند.
ابوترابی اظھار داشت :در آمار ازدواج و طالق در  5ماھه اول سال جاری يک ھزار و  129مورد
طالق ثبت شده است که در 81درصد آن زنان زير  30سال سن داشته اند.
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محمد مھدی و بازی مرگبارش

»می خواھم روح شوم و ببينم بابا و مامان راجع به من چه میگويند«.
اين آخرين جملهای بود که محمد مھدی قبل از شروع بازی مرگبارش به زبان آورد .او سهشنبه ھفته
گذشته وقتی خودش و برادر  6سالهاش را در خانه تنھا ديد ،تصميم گرفت ھمانند سريال مورد عالقهاش
تبديل به يک روح شود و به مکانھای مورد عالقهاش سر بزند ،غافل از اينکه بازی او سرنوشت
شومی بهدنبال خواھد داشت.
حاال  7روز از حادثهای که برای پسربچه  12ساله گذشته میگذرد 7 .روزی که حاصل آن برای پدر و
مادر محمدمھدی چيزی جز گريه و اندوه نبوده است .درست زمانی که خيلی از ما مشغول مسافرت و
استراحت در تعطيالت عيد فطر بوديم ،اعضای خانواده »کوھی« پلهھای بيمارستان سوم شعبان را دو
تا يکی میکردند به اميد اينکه شايد از زبان پزشکی بشنوند» :پسرتان به زندگی برگشته است «.اما
7روز گذشت و محمد مھدی نه تنھا به ھوش نيامد که بنابر نظر قطعی پزشکان ،دچار مرگ مغزی شد.
تقليد مرگبار
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» محمدمھدی عالقه زيادی به يکی از سريالھای ماه رمضان داشت و جانش را ھم سر تقليد از اين
سريال گذاشت «.اين را پدر محمدمھدی میگويد.
وی میافزايد» :پسرم بيشفعال بود و فيلمھا و سريالھايی را که میديد ،تاثير زيادی در او میگذاشت.
دست آخر ھم تقليد از يکی از ھمين سريالھا کار دستش داد و ما را داغدار کرد«.
ماجرا چه بود؟
بعد از ظھر سهشنبه گذشته ،ھيچگاه از ياد پدر محمدمھدی نخواھد رفت .زمانی که او سر کار بود و
وقتی ھمسرش برای خريد خانه را ترک کرد ،بچهھا در خانه تنھا ماندند .او توضيح میدھد:
»محمدمھدی« و برادر 6سالهاش مشغول بازی بودند که پسر بزرگم ناگھان تصميم گرفت ،به تقليد يکی
از سريالھای ماه رمضان تبديل به روح شود .او به برادر کوچکش گفت که میخواھد وقتی روح شد،
به محل کار من و نزد مادرش و ھمسايهھا برود و ببيند ما راجع به او و کارھايش چه میگوييم .برای
ھمين به ميله بارفيکسی که برای ورزش کردن بچهھا در خانه نصب کرده بوديم ،يک روسری را
قالب کرد و سرش را داخل آن قرار داد و ناگھان حلق آويز شد .چند ثانيه بعد ھم روی زمين افتاد و از
ھوش رفت«.
محمدمھدی در حالی بازی مرگبارش را شروع کرده بود که برادر کوچکش شاھد ھمه اين ماجرا بود.
پسربچه  6ساله چند ساعت بعد وقتی محمدمھدی به بيمارستان منتقل میشد ،درباره حادثه به پدرش
میگويد» :من به داداش گفتم که اين بازی را نکند اما خودش میخواست که روح شود.
اولش که روسری را دور گردنش انداخت ،داشت تاب میخورد اما يکدفعه چشم ھايش را بست و روی
زمين افتاد .من ترسيده بودم و گريه میکردم و ھمسايهھا پشت در جمع شده بودند اما مامان گفته بود که
در را روی کسی باز نکنم .بعد يکی از ھمسايهھا شماره تلفن بابا را از پشت در از من گرفت و به او
زنگ زد «.پدر محمد مھدی وقتی از ماجرا باخبر شد با عجله خودش را به خانه رساند .خيلی زود
پسربچه  12ساله به بيمارستان سوم شعبان انتقال يافت و گرچه با انجام عمليات احيا ،قلب او شروع به
کار کرد اما مغزش از کار افتاده بود.
پدر داغدار میگويد »:ساعت حدود  4:30بعدازظھر سهشنبه بود که پسرم را به بيمارستان رساندم و او
تا يکشنبه شب ھفته جاری در آنجا بستری بود .در اين مدت خيلیھا اميدوارمان کردند که او به زندگی
بر میگردد اما دوشنبه ،دکترش گفت که داروھايی که به او تزريق کردهاند جواب نداده و او دچار
مرگ مغزی شده است .وقتی اين خبر را به ما اعالم کردند ،دنيا روی سرمان خراب شد .باورم نمیشد
پسرم را به خاطر تقليد از يک سريال از دست داده باشم .پسری که ھنوز ھم صدای خندهھا و
شيطنتھايش در گوشم میپيچد.
با اين حال او مرده بود و بھترين کار در آن لحظه اھدای اعضای بدنش بود .به ھمين دليل با اھدای
اعضای او موافقت کرديم و پسرم برای انجام آزمايشھای نھايی درخصوص مرگ مغزیشدن و عمل
پيوند اعضا به بيمارستان مسيح دانشوری انتقال يافت .او ادامه میدھد» :در ھمه جای دنيا وقتی سريالی
تخيلی و آميخته با خرافات از تلويزيون پخش میشود قبل از آن ھشدار داده میشود که اين سريال را
مثال بچهھای 12ساله و کمتر از آن تماشا نکنند اما متأسفانه در شبھای ماه رمضان وقتی چنين سريالی
از تلويزيون پخش میشد ،ھيچ ھشداری به خانوادهھا داده نمیشد و به ھمين دليل قصد دارم از صدا و
سيما و سازندگان اين سريال شکايت کنم«.
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 %52کودکان مورد تنبيه واقع شده اند
تعداد کل تماس گيرندگان با صدای يارا در خرداد ماه 300مورد بوده است %88.از تماس گيرندگان
مادران  % 2 ،پدر  % 6کودکان و  % 4سايرين بوده اند .
 %57درصد مشاوره و راھنمايی ھا در مورد پسران و  %43درصد نيز در مورد دختران مشاوره
گرفته اند
نحوه آشنايی با صدای يارا :
به ترتيب فراوانی از طريق دوستان - %40از طريق اقوام %23و سپس %9از طريق افراديکه قبال با
صدای يارا تماس داشته اند بوده است.
گروه سنی
بيشترين مسائل مطرح شده توسط تماس گيرنده مربوط به گروه سنی  4الی  7سال بوده است که دارای
فراوانی  %34ميباشد.سپس گروه سنی 0الی  3سال با فراوانی %26قرار ميگيرد.وسپس گروه سنی 8
الی  11سال با فراوانی  %19ميباشد
.بيشترين مسائل مطر ح شده :
بيشترين مسايل مطرح شده در مجموعه اختالفات خانوادگی قرار ميگيرد که دارای فراوانی %37
ميباشد .ھمچنين عمده ترين مسايل خانوادگی نيز مواردی جون عدم اشنايی با شيوه ھای فرزند پروری،
تک فرزندی اختالف در شيوه ھای تعليم وتربيت را شامل ميشود
پس از اختالفات خانوادگی  ،اختالالت رفتاری فراوانی %26قرار ميگيرد که شامل پرخاشگری،
لجبازی عدم اعتماد به نفس و ...ميباشد .ساير مسايل مطرح شده به ترتيب فراوانی در مورد مسايل
مربوط به مدرسه ،ومشکالت مدرسه ميباشد
تنبيه:
 %48کودکان مورد تنبيه واقع نشده و  %52مورد تنبيه واقع شده اند
 %61اين کودکان مورد تنبيه روانی )شامل تحقير،دادزدن و سرزنش و محروم ساختن ( و%39
موردتنبيه بدنی واقع شده اند .
تحصيالت تماس گيرندگان:
به ترتيب ديپلم %46و %37باالی ديپلم بوده اند .ھمچنين  %13نيز تحصيالت دبيرستانی داشته اند
نوع خانواده:
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 %95تماس ھا از طرف خانواده ھای ھسته ای و  %4تماس ھا از سوی خانواده ھای گسترده بوده
است.تحصيالت کودک %43:از کودکان زير سن مدرسه و%26کودکان با تحصيالت دبستانی بوده
اند.سپس راھنمايی  %16و دبيرستان  %13ميباشندمنطقه تماس گيرنده :بيشترين تعداد تماس از منطقه
 5با فراوانی  %20سپس منطقه  4با فراوانی  %15بوده است
شيرين صدر نوری
منبع  :انجمن حمايت از حقوق کودکان

ھيچ اتھام جديدی دستگيری عبدالفتاح سلطانی را توجيه نمیکند

توسط امير مصدق کاتوزيان
خبر بازداشت عبدالفتاح سلطانی ،عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر نخستين بار بعد از ظھر شنبه
از سوی عبدالکريم الھيجی اعالم شد.
قوه قضائيه ايران پيش از اين ھم آقای سلطانی و ديگر بنانگذاران اين نھاد تحت مديريت شيرين عبادی،
برنده ايرانی جايزه صلح نوبل ،را بازداشت کرده بود.
210

وضعيت حقوقی کودک و نوحوان در ايران در 1390
از اين جملهاند محمدعلی دادخواه ،محمد سيفزاده ،که از ميان آنھا محمد سيفزاده ھمچنان در
بازداشت به سر میبرد .ھمچنين شماری ديگری از وکالی دادگستری که عمدتا ً در سالھای اخير بر
پروندهھای حقوق بشری تمرکز داشتهاند ،از جمله محمد اوليايیفرد و نسرين ستوده ،ھم اکنون در
بازداشت به سر میبرند.
خانم ستوده خود پيش از بازداشت وکيل محمد اوليايیفرد بود و پس از آنکه بازداشت شد ،عبدالفتاح
سلطانی وکالتش را برعھده داشت.
در اين ميان عبدالکريم الھيجی ،نايب رئيس فدراسيون جوامع جھانی دفاع از حقوق بشر و منبع اوليه
خبر بازداشت عبدالفتاح سلطانی در گفتوگو با راديو فردا جزئياتی بيشتر را در مورد بازداشت اين
وکيل مدافع پروندهھای حقوق بشری مطرح میکند.
آقای الھيجی ،چطور از بازداشت آقای سلطانی مطلع شديد؟
از تھران و از طريق خانواده آقای سلطانی به ما خبر رسيد ،که روز شنبه ساعت يک و نيم بعد از
ظھر ،مأموران دادسرای انقالب به منزل آقای سلطانی ريختهاند و برگ جلب آقای سلطانی را داشتهاند
ولی برگ تفتيش خانه را نداشتهاند.
خانه را به مدت دو ساعت تفتيش کرده بودند .يعنی تا ساعت سه و نيم به وقت تھران خانه را گشته
بودند .وقتی به من تلفن شد ،تقريبا ً نيم ساعت بود که مأموران منزل آقای سلطانی را ترک کرده بودند.
مقداری زيادی سی دی و اسناد و مدارک را به ھمراه آقای سلطانی با خودشان میبرند .بعد از آن به
دفتر آقای سلطانی میروند و آنجا را ھم تفتيش میکنند و پس از تفتيش مجدد دفترشان ،آقای سلطانی را
با خودشان میبرند.
معلوم است که به چه اتھامی آقای عبدالفتاح سلطانی را بازداشت کردهاند؟
•
ھيچ اتھام جديدی دستگيری آقای سلطانی را توجيه نمیکند .ماه پيش ھمسر آقای سلطانی را بازداشت
کردند که بعد از چند روز ايشان را به قيد وثيقه آزاد کردند .از ھمان زمان ما گفتيم که از اين طريق
میخواھند به عبدالفتاح سلطانی اخطار بدھند و او را زير فشار بگذارند .اما باالخره میبينيم که اين
فشارھا به دستگيری خود آقای سلطانی منتھی شده است.
مجموعه اعمال و فشاری که طی دو سال گذشته بر تمام اعضا و پايه گذاران کانون مدافعان حقوق بشر
صورت گرفته است ،شيرين عبادی ،محمدعلی دادخواه ،سيفزاده ،سلطانی و خانم نسرين ستوده نشان
میدھد که اينھا فقط به بستن کانون مدافعان حقوق بشر اکتفا نکرده و نمیکنند و تمام اعضا و پايه
گذاران کانون مدافعان حقوق بشر را ھم يا ناگزيز میکنند که از ايران خارج شوند و يا اينکه آنھا را به
زندان میاندازند و تحت تعقيب قرار میدھند.
با اينکه پيش از اين عبدالفتاح سلطانی به عنوان عضو کانون وکال انتخاب شده بود ،به حبس ھم افتاده
بود ولی پس از آن آزاد شد.
آيا مشخص و روشن است که وضعيت آن پرونده و ساير پروندهھايی که ايشان دارند و يا
•
پرونده جديد در چه مرحلهای قرار دارد؟
بله .در دادگاه تجديد نظر آقای سلطانی تبرئه شد و آن پرونده بسته شد .ولی پس از دستگيریھای
گسترده پس از انتخابات رياست جمھوری ،عبدالفتاح سلطانی ھم دستگير شد ،مدتی بازداشت بود و پس
از آن به قيد وثيقه آزاد شد .تقريبا ً در طول دو سال گذشته در مورد ايشان خبری نبود تا اينکه ھمسرشان
را دستگير کردند.
در واقع بايد منتظر دريافت خبرھای تازه در طول روزھای آينده باشيم تا ببينيم که او ھم مثل ھمسرش
به قيد وثيقه يا کفيل آزاد میشود يا اينکه مثل آقای سيفزاده ،آقای سلطانی ھم بايد مدتھا پشت ميلهھای
زندان بماند.
فدراسيون جامعه جھانی دفاع از حقوق بشر در ارتباط با مسئله آقای سلطانی در نظر دارد
•
دست به چه اقداماتی بزند؟
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اگر در طول روزھای آينده آقای سلطانی آزاد نشود ما نخست به گروه بازداشتھای خودسرانه شکايت
خواھيم کرد.
اين گروه يکی از نھادھای حقوق بشر سازمان ملل و مثل گروه کاری ناپديد شدگان قھری است ،که ما
درباره ناپديد شدن آقايان موسوی و کروبی و ھمسرانشان به اين گروه شکايت کرديم و ھفته گذشته تأييد
شد که شکايت ما به جمھوری اسالمی ابالغ شده است ،و طی ھفتهھای آينده بايد منتظر تحوالت ديگری
درباره اين پرونده باشيم.
از سوی ديگر به آقای احمد شھيد ،گزارشگر ويژه شورای حقوق بشر سازمان ملل ھم ،درباره
بازداشت آقای سلطانی گزارش خواھيم کرد

بيشتر کودکان خيابانی درگروه سنی  ١۵تا  ١٧سال قرار دارند

گزارش ھا حاکی از آن است که اعتياد به عنوان يکی از آسيب ھای اجتماعی خصوصا برای کودکان،
حدود  ٢٠درصد از کودکان خيابانی را درگير کرده است.
مصطفی آقاجانی ،استاد مددکاری دانشگاه آزاد اسالمی ،در اين زمينه اظھار داشت" :بيشتر کودکان
خيابانی درگروه سنی  ١۵تا  ١٧سال قرار دارند و با توجه به موقعيت کاری و زندگی شان در معرض
انواع آسيب ھا قرار می گيرند".
آقاجانی در گفتگو با رسانه ھا از اعتياد به عنوان مھمترين نوع آسيب ھای اجتماعی در اين قشر جامعه
نام برد و گفت" :حدود  ٢٠درصد کودکان خيابانی به مواد مخدر اعتياد دارند که از اين ميان نزديک به
 ١۵درصدشان معتاد به سيگارند و پنج درصد ديگر به انواع مواد مخدر معتاد ھستند".
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وی با بيان اينکه تمام کودکان خيابانی از نظر اقتصادی و فرھنگی زير خط فقرقرار دارند ،ادامه داد:
"حدود  ۴٠در صد از اين کودکان در خانواده ھايی زندگی می کنند که دست کم يکی از اعضا به مواد
مخدر اعتياد دارد".
آقاجانی افزود" :سيگار ،حشيش و ھروئين به ترتيب بيشترين فراوانی در استفاده از مواد مخدر را در
ميان کودکان خيابانی و متکديان دارند".

او پس از سرقت گوشوارهھاي دخترم و آزار و اذيت وي متواری شد
مرد جنايتكار كه پس از ربودن دختر ھفت ساله او را مورد آزار و اذيت قرار داده بود ،ھنگام فروش
گوشوارهھاي قرباني دستگير شد.
به گزارش خبرنگار ما ،ھفته گذشته مردي به دادسراي شھرستان زرند رفت و راز جنايت سياه را فاش
كرد .او به مأموران گفت:
»امروز دختر ھفت سالهام سرگرم بازي در مقابل خانه بود كه مردي او را به بھانه پرسيدن آدرس
سوار خودرويش كرده و به محلي خلوت كشاند.
او پس از سرقت گوشوارهھاي دخترم و آزار و اذيت وي متواري شد «.پس از اين شكايت با دستور
دادستان زرند تيمي از مأموران رسيدگي فوري به پرونده را در دستور كار قرار داده و مرد
شيطانصفت را ھنگام فروش گوشوارهھاي سرقتي دستگير كردند .يك خودروي سرقتي نيز از او كشف
شد .متھم نيز در بازجوييھا به جنايت سياه اعتراف كرد.
قاضي محسن نيكورز – جانشين دادستان عمومي و انقالب شھرستان زرند – با اشاره به اين خبر گفت:
متھم در بازجوييھا به ھشت فقره سرقت خودرو در شھرھاي راور ،بافق ،يزد ،كرمان و زرند
اعتراف كرده است .وي با توجه به فصل گرما و تعطيلي مدارس از خانوادهھا خواست نسبت به پوشش
بچهھاي خود دقت الزم را داشته باشند تا زمينه ارتكاب افراد سودجو و وقوع جرم از بين برود.
قاضي نيكورز ھمچنين از مردم خواست به ھيچ عنوان بچهھا را ھمراه با دستبند ،گردنبند يا گوشواره
طال بيرون از خانه رھا نكنند.سايت اخبار کودکان جھان  28شھريور
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عامل جنايت كودك  5ساله به دار آويخته شد
پس از آزار و اذيت مقتوله از ھوش رفت ازترس وی را داخل گونی پيچيده و در كنار يكی از درختان
ليمو دفن كردم.
با حكم شعبه اول دادگاه كيفری استان ھرمزگان و تائيد شعبه  32ديوان عالی كشور و تنفيذ آن توسط
رييس قوه قضائيه عامل جنايت كودك  5ساله به دار مجازات آويخته شد.
به گزارش ايسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان ھرمزگان ،اين قتل كه در روستايی
ازتوابع بندرعباس رخ داده بود با پيگيری بازپرس ويژه قتل و مامورين آگاھی عامل جنايت دستگير و
به دار مجازات آويخته شد.
«ق.ك » قاتل اين پرونده در بازجويی اوليه به بزه ارتكابی خود اعتراف كرد كه مقتوله را به نام «ز.ح
»خواھر خانمم را به بھانه بردن نزد ھمسرم او را از مادر خانم خود در روستايی از توابع شھرستان
ميناب گرفتم و به يكی از باغات ليمو در روستايی از توابع شھرستان بندرعباس برده و پس از آزار و
اذيت مقتوله از ھوش رفت كه ازترس وی را داخل گونی پيچيده و در كنار يكی از درختان ليمو دفن
كردم.
پس از صدور حكم در دادگاه كيفری استان و تائيد شعبه  32ديوان عالی كشور و تنفيذ آن توسط رييس
قوه قضائيه سحرگاه روز چھارشنبه ھفته گذشته در محل زندان مركزی بندرعباس به دار مجازات
آويخته شد .سايت اخبار کودکان جھان  28شھريور

مرگ پسر بچه  ١٢ساله معتاد
نوجوان معتاد را که مادرش براي ترک اعتياد به آن ھا سپرده بود داخل حوض آب سرد انداخته  ،خفه
شد.
خراسان :متھمان پرونده مرگ پسر بچه  ١٢ساله معتادي که در کمپ ترک اعتياد غيرمجاز جان باخته
بود اعتراف کردند که نوجوان معتاد را داخل حوض آب سرد انداخته اند و او خفه شده است!
214

وضعيت حقوقی کودک و نوحوان در ايران در 1390
چند روز قبل ،مأموران انتظامي ازطريق تماس ھاي مردمي در جريان مرگ نوجواني در يک کمپ
ترک اعتياد غيرمجاز واقع در منطقه ھمت آباد مشھد قرار گرفتند و براي بررسي موضوع به محل
حادثه عزيمت کردند.
آنان با تأييد درستي خبر ،مراتب را به قاضي علي اکبر صفائيان )قاضي ويژه قتل عمد( اعالم کردند .با
توجه به اھميت موضوع بالفاصله مقام قضايي به ھمراه کارآگاھان پليس آگاھي و گروه تشخيص ھويت
عازم محل حادثه شد.
با حضور قاضي ويژه قتل عمد در محل بررسي ھاي قضايي در اين باره آغاز و مشخص شد که
نوجوان  ١٢ساله را چند روزقبل مادرش براي ترک اعتياد به اين محل آورده اما ھم اکنون او به طرز
مشکوکي و در حالي که ھيچ گونه بيماري نيز نداشت جان خود را از دست داده است.
به دستور مقام قضايي جسد اين نوجوان براي انجام معاينات و تعيين علت دقيق مرگ به پزشکي قانوني
مشھد حمل شد و مسئوالن کمپ ترک اعتياد به ھمراه فرد ديگري که در آن مکان مشغول کار بود
بازداشت شدند تا تحقيقات تکميلي در اين باره صورت گيرد.
متھمان اين پرونده که تحت بازجويي قرار گرفته بودند ھر گونه دخالت در مرگ نوجوان معتاد را
انکار کردند و مدعي بودند از چگونگي مرگ وي بي خبر ھستند اما در اين ميان نظريه پزشکي قانوني
پرونده را وارد مرحله ديگري کرد که حکايت از يک مرگ دلخراش داشت.
بنابر اين گزارش ،پزشکان قانوني پس از کالبد شکافي جسد نوجوان دريافتند که مقداري آب داخل ريه
و معده متوفي وجود دارد و به احتمال زياد او در داخل آب خفه شده است.با اعالم نظر پزشکي قانوني،
قاضي صفائيان دستور داد تا متھمان اين پرونده با شگردھا و شيوه ھاي فني تحت بازجويي قرار گيرند
تا راز پنھان مرگ نوجوان معتاد افشا شود.
اين گزارش حاکي است :وقتي متھمان اين پرونده دوباره بازجويي شدند به تناقض گويي پرداختند و
مسئول کمپ در تحقيقات ادعا کرد که نوجوان مذکور در زير آب سرد بوده که به دليل نامعلومي جان
باخته است اما متھمان اين پرونده وقتي مدارک پزشکي و داليل انکارناپذير را ديدند به ناچار لب به
اعتراف گشودند .آنان روز گذشته اقرار کردند نوجوان معتاد را که مادرش براي ترک اعتياد به آن ھا
سپرده بود داخل حوض آب سرد انداخته اند که داخل آب خفه شده است.
در پي اعترافات متھمان اين پرونده ،قاضي ويژه قتل عمد با صدور دستورات ويژه اي براي پيگيري
اين پرونده ٣ ،تن از مسئوالن کمپ ترک اعتياد و فردي را که نوجوان را بغل کرده و داخل حوض
انداخته است براي تکميل تحقيقات در اختيار کارآگاھان پليس آگاھي قرار داد تا زواياي پنھان ديگر اين
پرونده آشکار شود :.اخبار کودکان جھان  27شھريور
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کوره پزخانهھا برای کودکان کم سن و سال چندان امن نيستند
مادر :شنيده ام که کورهپزخانهھا برای کودکان کمسن و سال چندان امن نيستند و من ھيچوقت پسرم را
تنھا به کوره نمیفرستم.
نرگس رضايی :نفسھايش بوی نفت میدھد ،وقتی نفس نفس زنان اسمش را ھجی میکند »استوره«،
دختری که ميان خشت و گل رس ،کودکيش را به فراموشی سپرده است ،ولی تصورش از زندگی چنان
است که گويی ھرگز آدم بزرگی نخواھد شد ،چون گھواره برای بزرگ شدنش جای بزرگی نبوده.
میگويد ميان آجرھا به دنيا آمده است با آجرھا بازی کرده ،ميان مکعب مستطيل آجرھا قد کشيده و
امروز ھم ميان خشتھای خيس ،آجر آجر میچيند تا خانهای يا مدرسهای آن سوی دودکشھای بلند
پاکدشت بنا شود ،جايی که او تنھا تصوير مبھمی از آدمھا و زيبايیھايش دارد.
میگويد تمام  ١١سال زندگيش را در کورهپزخانهھای اطراف پاکدشت و خاتونآباد گذرانده و فقط در
فيلمھا ديده و از پدرش شنيده که تھران بزرگ است و برجھای بلند دارد .او از اين دنيای بزرگ چيزی
جز خشت و خاک رس نمیداند و آرزوھايش ھرگز از قد خشتھايی که میچيند فراتر نرفتهاند.
میخواھد روزی اندازه مادرش خشت بزند تا پدرش مزد بيشتری بگيرد و آنھا به افغانستان برگردند.
میگويد ھر ھزار خشت  ١٢ھزار و  ۵٠٠تومان مزد دارد و اگر آنھا ھر روز ھزار خشت بزنند ھر
ماه میتوانند  ٣٧۵ھزار تومان مزد بگيرند و اگر  ٢٠٠يا  ٣٠٠ھزار تومان آن را جمع کنند تا  ٢سال
ديگر میتوانند پول زيادی با خود به افغانستان ببرند ،آنقدر زياد که ديگر مثل عمويش گرسنه نمیمانند.
اسطوره در حالی که نفسزنان آجرھای قالبگيری شده خيس و سنگين را از خرک بارکش پايين
میآورد و آنھا را کنار ھم میچيند ،به فرداھايی میانديشد که بايد خشتخشت آنھا را دوباره جمع کند،
میگويد ٢ :تا  ٣روز طول میکشد تا خشک شوند و آن موقع کارشان راحتتر است ،چون آجرھای
خشک ھم سبکترند و ھم بوی نفت و گازوئيل نمیدھند.
میگويد :برای اين که قالبھای آجر سريع و راحت از خرک جدا شوند روی آن گازوئيل يا بنزين
میريزند و بعضی کارگران کورهپزخانه برای فرار از بوی بد آنھا ماسک میزنند ،اما او در تمام اين
 ۶سال که در کورهپزخانهھای اطراف پاکدشت کار کرده ،ھيچگاه ماسک نزده است و ھرگاه در ھوای
کوره نفس میکشد ريهھايش پر میشود از بوی تند گازوئيل که حاال ديگر به آن عادت کرده و مثل طعم
اکسيژن آن را میچشد.
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او در حالیکه خشت خيس و سنگين را کنار ھم میچيند روزھای اول کار را در کوره به خاطر
میآورد که ھميشه از بوی گازوئيل سرش گيج میرفت و گاه روی خشتھايی که با زحمت چيده بود،
باال میآورد.
میگويد  ٣ماه طول کشيد تا به بوی خاک و گازوئيل عادت کند و امروز ھمهچيز در تن نحيف او بوی
خاک و بوی نفت میدھد ،دستھا ،نفسھا و کودکیھايی که ميان خشت و گل کمشده است و چون او کم
نيستند کودکانی که کودکیھايشان را ميان تپهھای سوزان رس و روی بارکشھای باربری جا گذاشتهاند
و در کورهھا و کوچهھا برای بزرگشدن از زمان سبقت میگيرند.
علی کله ،مسوول انجمن صنفی کورهپزخانهھای محمودآباد که سالھا مسووليت انجمن کورهپز
خانهھای اطراف تھران را به عھده داشته است ،میگويد ۴ :تا  ۵ھزار کودک زير  ١۵سال در
کورهپزخانهھای سراسر کشور کار میکنند و بيشتر آنھا ھمراه خانوادهھايشان مشغول انجام اين کار
ھستند .چون مزد کارگران کورهپزهخانه کم است ،بيشتر آنھا ترجيح میدھند زن و فرزندان خود را
ھمراھشان بياورند تا مزد بيشتری بگيرند.
او معتقد است کودکان  ۵سال و کوچکتر بيشتر قالب خالی میکنند ،ولی کودکان باالی  ١٠سال مثل
پدران و مادران خود در بخشھای ديگر مشغول فعاليت میشوند و اين تمام قصه نيست.
کودکان کار ،مزد کمتری نسبت به بقيه کارگران کورهپزخانه میگيرند و برای ھمين ،کارفرماھا برای
سود بيشتر از کودکان کمسن و سال استفاده میکنند و به گفته مسووالن انجمن صنفی کورهپز خانهھای
محمودآباد ،کودکان افغانی برای اين منظور مناسبترند ،چون بيمه ھم ندارند ،کودکانی مثل استوره که
چيزی از بيمه نمیداند و فقط ياد گرفته کار کند ،آن ھم پا به پای پدر و مادرش.
زير آفتاب داغ تابستان نفسزنان خشت میزند مثل بيماری که برای زنده ماندن تقال میکند .برای چيدن
خشت بيشتر ،خود را آدم بزرگ ،قوی و فرز مینمايد و فراموش میکند که او تنھا  ١١سال دارد و بايد
مثل ھمسن و سالھای خود کودکانه زندگی کند.
تصور و باورھای او از استوره قوی و مرد ،لطافت دخترانهاش را ھم به تاراج برده و او ميان
کارگران کوره چون يک پسر به نظر میرسد ،پسری که در خشت چيدن قویتر از دختران است و
کارفرماھا ھم روی کار آنھا بيشتر حساب میکنند.
او ميان خشتھای خيس و سنگين جنسيتش را ھم گم کرده و اگر اسمش را نگفته بود ،شايد خودش را
پسر معرفی میکرد و کسی ھم ھرگز متوجه نمیشد؛ چون صورت آفتابسوخته و دستھای سياه
زمختش چيزی از جنسيتش لو نمیدھد .جنسيتی که زياد ھم اھميتی ندارد و فرق نمیکند دختر باشد يا
پسر .مساله اين است که وی بايد مثل يک مرد کار کند و در برابر سختی کار خم به ابرو نياورد.
مثل علی عبدلناصر ،پسری آن سوی دودکشھای بلند پاکدشت .پسری در مصر که مثل او کار میکند.
در کورهای در حومه کايرو جايی دور ،ولی شبيه کورهھايی که او  ۶سال در آنھا خشتزده و
کودکیاش را به مزايده گذاشته است.
در گزارشی از کودکان کار در دنيا آمده بود که علی عبدل پيوسته خرک بارکش را از آجرھای
قالبگيری شده خيس و سنگين پر و خالی میکند و اين کار روزانه اوست ،حتی در روز کودک او
درباره کارش میگويد :صاحب کار اين کورهپز خانه ھر ھفته  ٢روز به االغھا استراحت میدھد ،اما
من ھرگز نمیتوانم استراحتی داشته باشم و تا زمين از آفتاب میسوزد ،بايد خشت بزنم و خشت بچينم
مثل استوره که بايد تمام تابستان را در کوره آجرپزی بماند و زير آفتاب داغ آن خشت بزند.
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میگويد :از صبح زود تا زمانی که خورشيد جان دارد و گرم میتابد ،بايد خشت بزنيم و تمام
تابستانھای سال کورهپزخانهھای اطراف پاکدشت پر میشود از کودکانی که ھمراه پدر و مادر خود به
کار خشت و گل رس مشغولند .از او میپرسم در اين ھوای گرم و ساکن آيا گرمازده ھم میشود و او
در حالی که میخندد میگويد :اگر ھم مريض شوم ،به روی خودم نمیآورم و به کارم ادامه میدھم
چون پدرم به من گفته نبايد مريض شوم ،چون مزد آن روز را از دست میدھيم.
او طوری اين جمله را به زبان میآورد ،گويی بايد مثل جنسيتش جسمش را ھم به فراموسی بسپارد و
ھرگز از دردھا و نيازھای آن سخن نگويد ،میگويد :شنيدهام کسانی که در کوره کار میکنند ،عمر
کوتاھی دارند و شايد من ھم چنين سرنوشتی داشته باشم و شايد ھم سالھا زنده بمانم و خشت بزنم.
کسی چه میداند شايد او مثل ماھرو و کارگران کوره و دوستش که روزی با ھم خشت میچيدند و با
ھم ھوای کوره را نفس میکشيدند ،از سرطان ريه نميرد و برای خودش زنی شود مثل مادرش با ۶
بچه قد و نيم قد که در خشت و تپهھای خاکرس وول میخورند و ھرگز بازيچهای جز خاک و تکهھای
آجر نداشتهاند .شايد ھم مثل او دکترھا جوابش کنند و بگويند کار از دارو گذشته و او ھمين روزھا پيش
از اين که آخرين خشتھايش را که زير نور آفتاب چيده بود جمع کند ،بميرد و تا ابد نگران خشتھايی
باشد که زير آفتاب مانده.
چارديواریھای مفلوک
کاله بزرگ حصيری را که بزرگتر از اندامش مینمايد ،با عصبانيت درمیآورد و با مادرش راھی
خانه میشود ،میگويد :وقت ناھار است و ما خيلی زود بايد برگرديم .از کوره تا خانه ،فاصله تنھا يک
تپه خاک رس است و آنھا آرام و شبحگون ،مثل گربهای که در تاريکی میخزد ،از آن باال میروند و
از اين که کارفرما ببيندشان میترسند ،چون کارفرما گفته کسی از روی خاکھای رس رفت و آمد
نکند ،ولی آنھا برای اين که زودتر برسند ،دزدکی از روی تپه باال میروند تا به خانه برسند.
دستھا و لباسھايشان پر از گرد و خاک میشود و تمام تنشان بوی خاک و نفت میدھد .مادرش
میگويد :ھفتهای يک روز حمام میرويم و اگر ھم نوبت برسد ٢ ،روز در ھفته حمام میرويم.
او در حالی که پرده توری در را کنار میزند  ،میگويد ١٣ :سال است تابستانھا اينجا میآيند و راحت
ھم ھستند .پرده سفيد توری از کثيفی به خاکستری میگرايد و ھر گاه کنار میرود ،مگسھا از روی آن
بلند میشوند و به سمت داخل ھجوم میآورند .خانه کوچک به نظر میرسد ١۴ .يا  ١۵متر ،اما مادر
استوره میگويد که  ٢٢متر است و ھمه آنھا در آن ،جا میشوند .سفره از صبح وسط اتاق باز است و
آنھا برای اين که زودتر به کارشان برسند ،آن را در تمام طول روز باز میگذارند .نان لواش در سفره
خشک شده و او در حالی که مگسھا را از روی ظروف آلومينيومی میپراند ،شروع به خوردن
آبگوشتی میکند که از ديشب آمادهاش کرده است.
میگويد :استوره آبگوشت دوست ندارد و ھميشه وقتی درست میکنم ،غر میزند .استوره در حالی که
روی فرش قرمز رنگ و رو رفته دراز کشيده و دستھای سياه استخوانیاش را به پرزھای آن
چسبانده ،داد میزند :ديگه تکرار نکن و طاقباز شروع میکند به خوردن سيبزمينیھايی که کنارش
گذاشته.
میگويد بيشتر وقتھا به صورت خوابيده ناھار میخورد ،چون به قدری خسته میشود که کمرش درد
میگيرد .سقف خانه گنبدی شکل است و پنجره کوچک آن رو به کوره باز میشود .صاحب کوره
میگويد که پدرش آن را  ۴٠سال پيش ساخته و از تمام خانهھای کارگری اطراف تھران بزرگتر و
تميزتر است .آن روزھا بيشتر کارگران ساکن در آن ايرانی بودند و حاال ھمه افغانند و با زن و بچهھای
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خود اينجا زندگی میکنند .او در حالی که انگشتان دستش را میشمارد ،ادامه میدھد :فکر کنم ٣٠
خانوار باشند.
دقيقا نمیدانم چند نفرند ،اما بيشتر آنھا از کارگران قديمی ما ھستند و ما سعی میکنيم مزد و امکانات
خوبی به آنھا بدھيم .در اين لحظه انگشتانش را به سمت تانکر آبی نشانه میرود که آن سوی کوره
روی تپهھای خاک رس قرار گرفته است و میگويد :برايشان لولهکشی کرديم و آب تانکر سالم و
بھداشتی است و ھر از گاه کلر ھم میزنند.
اما مادر استوره نظر ديگری دارد و میگويد آب کوره شور است و ما ھر وقت از اين آب میخوريم،
دل درد میگيريم .او در حالیکه به شيلنگ سفيد کولر در بيرون خانه اشاره میکند ،ادامه میدھد :ببينيد
شيلنگ لجن بسته است .خدا میداند االن در دل و روده ما چه خبر است.
استوره با شنيدن اين جمله حرف مادرش را قطع میکند و در حالی که کفشھای خاک گرفتهاش را در
دست گرفته و ايستاده میپوشدشان میگويد :معلوم است ما ھم لجن بستهايم .زن ھمسايه با شنيدن اين
جمله استوره میخندد و با دست محکم روی شانهھای الغر او میزند :خوب گفتی ،میگويم چرا دل
درد دارم ،پس از اين لجنھاست.
از او میپرسم آيا به صاحبکارشان موضوع را گفتهاند و او با لحن تمسخرآميزی جواب میدھد:
دلتان خوش است .خوب است که اين آب را ھم دادند واال بايد میرفتيم از کجا آب میآورديم .راست ھم
میگويد .آنھا آمدهاند کار کنند و مھم نيست آبی که میخورند ،سالم باشد يا نباشد .مھم اين است که آنھا
خشت بيشتری بزنند تا برجھای بلندتری قد بکشند؛ برجھايی که حتی در تصورشان ھم نمیگنجد و
استوره و ھمسايهھايشان آنھا را تنھا در فيلمھا ديدهاند.
او میگويد :نان را ھم خودمان میپزيم و در حالی که به سمت در میرود ،به تنوری اشاره میکند که
گوشه حياط کندهاند.
داخل تنور از آجرھايی چيده شده که خودشان درست کردهاند و ھنوز داغ است.
عروسکھای چوبی
خانه خلوت میشود .پدران و مادران و کودکان باالی  ۶سال به کوره برمیگردند و کودکان کوچک در
محوطه حياط تنھا میمانند.
چشمھای ريز و صورت پھنشان از غربتی پنھان حکايت میکند؛ غربتی که مال غربت نيست .آنھا
کنار در خانهھايشان خود را با عروسکھای چوبی و آجر پارهھا سرگرم میکنند و گاھی نيز به مسجد
محوطه که وسط ساختمان واقع شده میروند و با ھم دستهجمعی بازی میکنند.
يکی از کودکان در حالی که میخندد ،میگويد زو بازی میکنيم و تمام مسجد پر میشود از صدای
کودکان قد و نيم قدی که آستين ھم را میگيرند و دور تا دور مسجد را میدوند.
کودکانی قد پسر بچهھايی که در کوره مجاور ،قربانی عقده ديرين بيجه شدند ،قاتلی که در يکی از اين
کورهھای آجرپزی خود مورد تجاوز قرار گرفت.
بسياری از ساکنان خانه کارگری ،آن روز را که بيجه دستگير شد به خاطر دارند .يکی از زنان ساکن
در اين خانهھای کارگری میگويد :شنيدم که کورهپزخانهھا برای کودکان کمسن و سال چندان امن
نيستند و من ھيچوقت پسرم را تنھا به کوره نمیفرستم .او از چيزھايی حرف میزند که آنھا را شنيده و
میترسد.
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میگويد :پاييز و زمستان به خاتونآباد میرويم و آنجا از اينجا راحتتر است .استوره ھم ھمين را
میگفت .او میگفت بسياری از آشنايان در خاتونآباد کشاورزی میکنند و پدر او ھم زمانی اين کار را
میکرد.
او در حالی که به سمت پايين خانه میرود ،میگويد :دوباره بايد خشت بزنيم .تا شب کارمان ھمين است
و میخواھم روزی ھزار خشت بزنم تا پدرم مزد بيشتری بگيرد .او در حالی که از تپهھای خاک رس
پايين میرود ،به نرمی شکستن صدا در گلو سرش را به سمت عقب برمیگرداند و آرام دست تکان
میدھد؛ دستھايی که ميان خشت و گل رس بوی نفت گرفتهاند.
منبع :رھانا  11شھريور

دلم از اين می سوزد که رامين بچه ی ساده ای بود
دلم از اين می سوزد که رامين بچه ی ساده ای بود  ،نه جرمی کرده بود ،نه سياسی بود ،نه معتاد و
قاچاقچی بود  ،و نه پرونده ای در قوه قضاييه داشت ،فقط به جرم اينکه در خانه دوستش مھمان بوده
او را گرفتند واينقدر کتکش زدند تا جان خود را از دست داد ،به خدا دارم ديوانه می شوم
برخوردھای خشونت بار ،ضدانسانی و غيرقانونی نيروھای انتظامی و امنيتی جمھوری اسالمی ،جان
جوان مظلوم و بی گناه ديگری را در ايران گرفت؛ اين بار درود لرستان.
روز  23تيرماه نيروی انتظامی در شھرستان درود به عده ای جوان غيرسياسی که در خانه ای جمع
بوده اند مشکوک می شود و آنھا را دستگير می کند .بعد از مدتی ھمه ی بازداشت شدگان –جز يک
نفر -با قيد وثيقه آزاد می شوند .رامين )محمد( يعقوبی که توانايی وثيقه را نداشته در حبس می ماند.
صبح روز بعد ،يگان ويژه آگاھی اين جوان را برای بردن نزد قاضی از نيروی انتظامی تحويل می
گيرند اما بعد از ضرب و شتم شديد او را تحويل زندان می دھند.
خانم يعقوبی در حالی که بشدت منقلب است از جان باختن مظلومانه ی فرزندش سخن می گويد .وی با
تاکيد بر اين نکته که "دو ساعته بچه ام را بدون ھيچ جرمی بردند و کشتند می گويد» :ابتدا رامين را که
مھمان دوستش بود با ديگر رفقايش دست جمعی می گيرند و به کالنتری 11می برند .ھمه را آزاد می
کنند به غير از رامين که او را در بازداشتگاه نگه می دارند .ساعت چھار بعدازظھر رامين به من
زنگ زد و گفت دستگيرش کرده اند.
من برايش آبميوه بردم و ساعت دوازده ھم براش غذا و ميوه بردم و تا ساعت دو ھم پيش او بودم؛
پسر بی گناھم سر حال بود.
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صبح ساعت ھشت از يگان ويژه آگاھی می آيند و او را تحويل می گيرند .تا زمانی که او را پيش
قاضی ببرند اين قدر او را کتک زده بودند که اصال پيش قاضی نای حرف زدن نداشته است .بعد
قاضی می گويد يک ھفته در بازداشتگاه زندان نگھداری شود .وقتی رامين را به بازداشتگاه می برند،
رئيس زندان می گويد اين فرد اصال حالش خوب نيست.
قاضی ھم می گويد به دستور قوه قضاييه بايد او را تحويل بگيريد .رامين در زندان حالش بھم می خورد
و ساعت چھار و نيم او را به بيمارستان منتقل می کنند .ناراحتی من ھم اين است که آنھا به ما خبر نمی
دھند و يازده شب به ما می گويند؛ و ما می رويم بيمارستان و جنازه بچه ام را تحويلمان می دھند«.
اين مادر داغديده می افزايد» :ده دقيقه قبل از مرگش به ما گفتند پول آی سی يو را به حساب بيمارستان
بريزيد و ما ھم ريختيم .ده دقيقه بعد گفتند بچه تان فوت شد! فقط ھم او را بردند آی سی يو که بگويند
آنجا فوت شده در صورتی که خودشان ھم می دانستند با او چکار کردند و خواھد مرد«.
اين مادر داغديده با اشک و آه ادامه می دھد» :دلم از اين می سوزد که رامين بچه ی ساده ای بود؛ او
نه جرمی کرده بود ،نه سياسی بود ،نه معتاد و قاچاقچی بود ،نه پرونده ای در قوه قضاييه داشت؛ فقط
به جرم اينکه در خانه دوستش مھمان بوده او را گرفتند و اين قدر کتکش زدند که جان خود را از دست
داد .به خدا دارم ديوانه می شوم که چرا اين بچه بی گناه بايد کشته شود؟
وقتی رفتم بيمارستان جنازه رامين را ديدم اصال او را نشناختم .کمر و سر و صورتش يک تکه کبود و
سياه بود .شب پيش ،برايش شام برده بودم ؛ صحيح و سالم بود.
اما فردا شب با اين وضعيت جنازه اش روی تخت بيمارستان بود«.
وی در خصوص علت مرگ فرزندش توضيح می دھد» :ما در شھرستان درود در استان لرستان
زندگی می کنيم .دادستان اينجا به ما گفت برای پزشک قانونی جنازه يک ھفته بايد تھران يا اھواز برود
که آن موقع اينقدر حالمان بد بود که گفتيم يک ھفته جنازه عزيزم سرگردان نشود و پدرش اجازه نداد.
اين در حالی بود که خرم آباد و بروجرد پزشک قانونی دارد! اينقدر عرصه را به ما تنگ کردند و ما
را ترسانند و اذيت کردند که ناچار شديم سريع دفنش کنيم.
در بيمارستان ھم يک پزشک نوشت که تشنج کرده يکی ديگر نوشت مسموميت دارويی و يک پزشک
ديگر نوشته بود ايست قلبی .اما ما از جنازه پسرم عکس داريم که تمام بدنش از ضرب و شتم کبود و
سياه بود«...
مادر رامين با اندوه فراوان ،و با آه و فرياد ،سخنان خود را اينگونه به پايان می برد» :جوان  23ساله
من را که از من گرفتند ،خواھش می کنم مسئولين کاری کنند که اين بالھا سرجوانان ديگر نيايد .قاتل
را ھم بايد طبق قانون رفتار کنند  .بچه بی گناه من که ھيچ جرمی مرتکب نشده بود .چقدر بايد ناامنی
تحمل کنيم؟
تا کی جوانان ما را بزنند و بکشند و جنازه شان را تحويل دھند؟!
اين معنای امنيت است؟
فقط داغی بر دل من مانده که عزيزم را کشتند آنھم بی گناه! ديگر چه بگويم خودتان می دانيد حال پدر
و مادری که پسرشان را اينجوری بکشتند چه جور است.
فقط تا سر قبرش می رويم و آرام می گيريم دوباره برمی گرديم و دادمان را از خدا می خواھيم«...
منبع جرس
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ازنوکيشان مسيحی که در زندان اوين ھستند ،شکايت کنيد
ماموران امنيتی :اگر خواھان بازپس گيری فرزندتان ھستيد بايد ازنوکيشان مسيحی که در زندان اوين
ھستند ،شکايت کنيد
به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران "محبت نيوز"  ،به نقل از وبالگ حسين جديدی ،از وکالی
پايه يک دادگستری  ،يک زوج مسيحی به نام ھای " ن " و "ک" که مدتی قبل يک طفل بی سرپرست
را به فرزندی گرفته بودند ،نيروھای اداره امنيتی اطالعات برای استفاده از اين طفل به عنوان اھرم
فشار بر اين خانواده مسيحی و ديگر نوکيشان مسيحی ،اين کودک را از آنھا پس گرفتهاند.
ماموران امنيتی ضمن تھديد از آنان خواسته اند اگر چنانچه خواھان بازپس گيری فرزندشان ھستند بايد
از دوستان نوکيش مسيحی خود که در زندان اوين در بازداشت ھستند ) اشاره به فرشيد فتحی ( شکايت
کنند .
حسين جديدی از فعاالن حقوق بشر كه تاكنون وكالت تعداد زيادی از نوكيشان مسيحی را نيز بر عھده
داشت ضمن تائيد اين خبر به خبرنگار "محبت نيوز" گفت  » :اين زوج مسيحی سالھا منتظر بودند تا
طبق روال قانونی طفلی را به فرزندی قبول کنند ،ورود اين طفل بعد از سال ھا به خانه آنان اتفاق
بزرگی برای اين زوج مسيحی محسوب ميشد ،ولی پس از باز پس گرفتن طفل يا گروگانگيری توسط
نيروھای امنيتی ،خانم " ن " بدليل فشار و ناراحتی روحی از اين رويداد به بيمارستان منتقل شده است.
اين گزارش کوتاه ولی بسيار دردناک در حالی منتشر شده که محمود احمدینژاد که ھم اکنون برای
اجالس سازمان ملل در نيو يورک بسر ميبرد در مصاحبهای با شبكه خبری  NBCگفته است :
"اقليتھای مسيحی با آرامش در ايران زندگی ميکنند" .
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اگر چه اين اولين دروغ آقای احمدینژاد نيست و مطمئنن آخرين نيز نخواھد بود ولی برای روشن شدن
اذھان عمومی جا دارد چند سوال در خصوص اين آرامش زندگی که مسيحيان به قول ايشان در ايران
دارند پرسيده شود :
 -١آيا گروگانگيری يک طفل فقط به خاطر ايمان خانواده او به عيسی مسيح آرامش است؟
آيا پريشان کردن يک خانواده که مدتھاست دل به اين کودک دادهاند و با استفاده از اين طفل کوچک
برای رسيدن به مقاصد سياسی نشان از آرامش زندگی مسيحيان است؟
 -٢آيا بازداشت بيش از صدھا مسيحی در طول يک سال اخير و شکنجه و بازجويیھای طوالنی فقط
به خاطر باورھای دينی اشان آرامش است؟
 -٣آيا يورش به کليساھای خانگی و اجتماعات کوچک عبادتی و پرستشی که در آنھا فقط نام خدا برده
ميشود آرامش است؟
 -۴آيا اھميت ندادن به کليساھای موجود در ايران و بستن و خراب کردن يک شبه آنھا آرامش است ؟
 -۵آيا بازداشت ھای طوالنی مسيحيان حتا بعد از پرداخت ميليونھا ﷼ وثيقه را می توان از آن به
عنوان آرامش اسم برد؟
 -۶آيا بستن موسسات و انتشارات مسيحی در ايران و يا عدم اجازه چاپ و انتشار کتاب مقدس ويژه
مسيحيان آرامش است ؟
 -٧آيا سوزاندن صدھا جلد کتاب مقدس مسيحيان آرامش است؟
 -٨آيا تھديدات متعدد مسيحيان از سوی رسانهھا دولتی و نيروھای امنيتی و حتا برخی مراجع تقليد
شيعه  ،آرامش است؟
 -٩آيا دادن حکم ارتداد برای مسيحيان آرامش محسوب ميشود؟
 -١٠آيا تحت تعقيب قرار دادن مسيحيان در ايران و حتا خارج از کشور آرامش محسوب ميشود؟
جامعه مسيحی ايران در طول سالھا ھرگز آرامشی نداشتهاند و ھمچنان مورد تھديد و فشار بوده اند،
بسياری از نو کيشان مسيحی دستگير و برای مدتھا در بازداشت بوده اند ،و تمام آنھا با اتھامات واھی
چون ارتباط با بيگانگان و ديگر اتھامات امنيتی مواجه بودند ،فشارھا تا بحدی است که امروز حمل
تعدادی کتاب مقدس در ايران و يا صحبت در مورد محبت خدا و عيسی مسيح جرم محسوب ميشود و
فضا برای مسيحيان واقعن تنگ و فشرده میباشد .محبت نيوز  29شھريور
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 ٢٣پسر زير  ١۵سال و سه دختر زير  ١٠سال

 ٢٣پسر زير  ١۵سال و سه دختر زير  ١٠سال
مدير کل ثبت احوال آذربايجان غربی از ثبت رسمی وقوع ازدواج سه دختر زير  ١٠سال از ابتدای
سال جاری تاکنون در اين استان خبر داده است.
به گزارش ھفتهنامه سيروان ،محمد جوان ،مدير کل ثبت احوال آذربايجان غربی ،باالترين سن ازدواج
پيرزنان اين استان را نيز  ٩مورد و در سن  ٧۵سالگی در ھمين مدت عنوان کرد و افزود :در اين
مدت ازدواج  ٢٣مورد پسران زير  ١۵سال و  ۵۵مورد مردان باالی  ٧۵سال در دفاتر ازدواج اين
استان ثبت شده است.
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والدين معتاد در شکنجه دادن دختر 2ساله خود در بوئين زھرا
زن و مرد جوانی کودک خود را در خانه حبس کرده و او را بشدت کتک میزنند پزشکان در بررسی
از وضعيت کودک متوجه شدند صورت و دست و پای او بشدت سوخته است.
والدين معتاد در پی شکنجه دادن دختر  ٢ / ۵ساله خود در بوئين زھرا از سوی پليس دستگير شدند و
کودک آسيبديده با تالش پزشکان از مرگ حتمی نجات يافت.
روز چھارم مھرماه زنی با اورژانس اجتماعی  ١٢٣بوئينزھرا از توابع استان قزوين تماس گرفت و
از شکنجه دختر  ٢ / ۵ساله ھمسايهاش در روستای عصمتآباد از سوی والدينش خبر داد.
به دنبال اين تماس ،مددکاران اورژانس اجتماعی عازم محل شدند و در تحقيق از ھمسايهھا معلوم شد
زن و مرد جوانی کودک خود را در خانه حبس کرده و او را بشدت کتک میزنند .وقتی صاحبخانه در
را برای مددکاران باز نکرد ،يکی از آنھا با مرکز فوريتھای پليسی  ١١٠تماس گرفت و از ماموران
کمک خواست .ماموران انتظامی با حضور در محل و ورود به خانه روستايی ،زوج جوان را پيش از
فرار دستگير کردند و دختر  ٢ / ۵ساله را که بر اثر شکنجه بیھوش شده بود ،به بيمارستان
اميرالمومنين بوئينزھرا انتقال دادند و والدين اين کودک به مرکز پليس منتقل شدند.
پزشکان در بررسی از وضعيت کودک متوجه شدند صورت و دست و پای او بشدت سوخته است.
بنابراين دختر کوچولو تحت عمل جراحی قرار گرفت و با تالش پزشکان از مرگ حتمی نجات يافت.
در پی اين حادثه ماموران به تحقيق از والدين کودکآزار پرداختند که معلوم شد ھر دوی آنھا اعتياد
شديدی به موادمخدر از نوع ھروئين و کراک دارند.
اعتراف پدر شکنجهگر
پدر کودک به پليس گفت :چند سال پيش با ھمسرم آشنا شده و با وجود مخالفت شديد خانوادهاش ،با ھم
ازدواج کرديم .بعد از به دنيا آمدن دخترمان »ساناز« ھمسرم متوجه اعتيادم شد و خواست تا اعتيادم را
ترک کنم اما بیفايده بود و من برای آنکه از ناسازگاریھای ھمسرم خالصی پيدا کنم او را ھم معتاد
کردم.
متھم اضافه کرد :ھر دو در خانه ھروئين و کراک مصرف میکرديم .ھر بار که ساناز گريه میکرد،
عصبانی شده و او را کتک میزديم .در برخی از مواقع که ھمسرم وضعيت جسمیاش بھتر میشد،
تازه میفھميد که چه اشتباھی کرده و کودکمان را کتک زده است ،ناراحت میشد و با من مشاجره
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میکرد.
شکنجهھای غيرانسانی
متھم با اشاره به شکنجه دادن کودک گفت :دختر ٢ .۵ساله ما مدام بیقراری میکرد و ما برای ساکت
کردنش اورا کتک میزديم .متھم اضافه کرد :وقتی مواد مخدر به دستم نمیرسيد ،بدن نحيف ساناز را
با فندک و سيگار میسوزاندم ،به ھمين دليل او رنجور و ناتوان شده بود .پدر شکنجهگر اضافه کرد :از
چند روز پيش بیقراریھای ساناز بيشتر شده بود تا اينکه عصبانی شده و او را کتک زدم و دوباره
صورت و دست و پای او را با سيگار روشن و شعلهھای فندک سوزاندم و ھر بار که ھمسرم قصد
مداخله داشت او را ھم کتک میزدم و با زندانی کردن در اتاق اجازه بيرون رفتن به آنھا را نمیدادم.
اعتراف مادر به ھمدستی با پدر
در پی اظھارات متھم ،ھمسرش نيز بازجويی شد و با تاييد گفتهھای شوھرش گفت :من نيز در زمان
خماری کودکم را کتک زدم اما بيشتر شوھرم ساناز را شکنجه میداد و من نمیتوانستم برای نجات او
کمکی کنم ،چرا که شوھرم مرا نيز کتک میزد و در خانه زندانی میکرد.
با ثبت اظھارات متهمان ،آنھا با قرار قانونی در بازداشت به سر میبرند .تحقيقات تکميلی از آنھا
ادامه دارد.
بنابراين گزارش ،وضعيت عمومی دختر شکنجهشده رضايتبخش اعالم شده و او روز گذشته از
بيمارستان مرخص و تحويل بھزيستی شد و اين در حالی است که ھنوز برای درمان احتياج به مراقبت
پزشکی دارد.

به مناسبت روز جھانی کودک
عباسعلی ناصحی ،مدير کل دفتر سالمت روانی ،اجتماعی وزارت بھداشت ،در نشست خبری به
مناسبت روز جھانی کودک دستکم %20درصد کودکان کشور با اختالالت روانی روبرو ھستند.
عباسعلی ناصحی ،مدير کل دفتر سالمت روانی ،اجتماعی و اعتياد وزارت بھداشت ،در نشست خبری
به مناسبت روز جھانی کودک گفته است در حالی که آمار اختالالت روانی در جامعه ما در سطح
بااليی قرارد ارد ،بررسیھا نشان میدھد دستکم  ٢٠درصد کودکان کشور نيز با اختالالت روانی
روبهرو ھستند.
عباسعلی ناصحی با استناد به آمار  ١٠سال پيش به طور رسمی اعالم کرد که بيماریھای روان در
بزرگساالن کشور از متوسط شيوع  ٢١درصدی برخوردارست.
به گزارش ايلنا ،وی گفت" :متاسفانه در ايران نيز مانند بسياری از کشورھای دنيا آمار اختالالت روان
در سطح بااليی قرار دارد؛ بر اساس آخرين آمار که مربوط به  ١٠سال پيش است بيماریھای روان
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در بزرگساالن کشور از متوسط شيوع  ٢١درصدی برخوردار است که البته اين آمار در برخی مناطق
باالتر و در برخی مناطق کشور پايينتر است".
مدير کل دفتر سالمت روانی ،اجتماعی و اعتياد وزارت بھداشت افزود" :بر اساس اين آمارھا،
اختالالت روان در زنان از شيوع  ٢۶درصدی و در مردان کشور از شيوع  ١۶درصدی برخوردار
است".
مدير کل دفتر سالمت روانی وزارت بھداشت با يادآوری آمار ٢٠درصدی شيوع اختالالت در کودکان
ادامه داد" :بر اين اساس مسايل مربوط به کودکان از دو جنبه قابل اھميت است؛ ابتدا رسيدگی به
مشکالت کودکان و سپس انجام اقدامات پيشگيرانه برای بزرگسالی".
مدير کل دفتر سالمت روانی ،اجتماعی و اعتياد وزارت بھداشت تدوين مھارتھای ارتباطی نوجوانان
بر اساس آموزهھای دينی و فرھنگی کشور ،طراحی و اجرای مداخالت مربوط به بھداشت روان در
کودکان بيمار بستری در مراکز بستری و ھمکاری بيشتر با وزارت آموزش و پرورش در حوزه
بھداشت روان کودک و نوجوان را از جمله برنامهھای آينده وزارت بھداشت در حوزه سالمت
اجتماعی ،روان و اعتياد خواند.
ھمکاری بيشتر با انجمنھای علمی مرتبط با بھداشت روان کودک و نوجوان و طراحی واجرای
مداخالت مرتبط با پيشگيری و درمان سوء مصرف مواد در کودکان و نوجوانان با ھمکاری
سازمانھای مسئول از ديگر اين برنامهھا بود که ناصحی از آن ياد کرد.
با استناد به آمار  ١٠سال پيش به طور رسمی اعالم کرد که بيماریھای روان در بزرگساالن کشور از
متوسط شيوع  ٢١درصدی برخوردارست.

 ٢١ھزار کودک بد سرپرست و بی سرپرست،
معاون امور اجتماعی و پيشگيری سازمان بھزيستی کشور از وقوع ھفت ھزار مورد کودک آزاری
طی سال گذشته در کشور خبر داد.
به گزارش مھر ،علی محمد زنگانه در خصوص آخرين وضعيت کودک آزاری و ھمسر آزاری در
کشور گفت" :اورژانس اجتماعی سازمان بھزيستی برای جلوگيری از مواردی ھمچون سالمند آزاری،
معلول آزاری ،ھمسر آزاری و کودک آزاری راه اندازی شد و در سال گذشته ھفت ھزار مورد کودک
آزاری و ھشت ھزار مورد ھمسر آزاری به اين اورژانس گزارش و توسط مددکاران بھزيستی به آنھا
رسيدگی شد".
معاون امور اجتماعی و پيشگيری سازمان بھزيستی در خصوص وضعيت کودکان خيابانی گفت" :در
سال گذشته شش ھزار کودک کارگر و خيابانی توسط سازمان بھزيستی ساماندھی شدند اما پس از
تحويل اين کودکان به خانواده ھا به علت مشکالت فراوان خانواده ھايشان بسياری از آنان مجددا به
خيابانھا باز می گردند".
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زنگانه تصريح کرد" :کودکان به داليل متعددی به خيابانھا کشانده می شوند که مھمترين آنھا نداشتن
يکی از والدين و يا ھر دو ،بد سپرستی و فقر است.
از ميان کودکان خيابانی ساماندھی شده توسط سازمان بھزيستی دو سوم ايرانی و يک سوم از اتباع
بيگانه افغانی و پاکستانی ھستند".
وی با تاکيد بر توانمندسازی خانواده ھای کودکان خيابانی ،اظھار داشت" :قانون حمايت از کودکان و
نوجوانان در آينده نزديک تقديم مجلس خواھد شد که در آن نقش سازمانھای مختلف در خصوص
کودکان خيابانی مشخص شده است".
معاون امور اجتماعی و پيشگيری سازمان بھزيستی ھم چنين با اشاره به حمايت اين سازمان از ٢١
ھزار کودک بدسرپرست و بی سرپرست ،بيان کرد:
"در واگذاری کودکان تحت پوشش بھزيستی به خانواده ھای متقاضی خالءھای قانونی وجود داشت که
به ھمين علت قانون حمايت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در مجلس به تصويب رسيد و
اميدوارم با تاييد شورای نگھبان اين مشکل نيز مرتفع گردد".

کودک آزاری در بندرعباس
با توجه به خونريزی داخل شکمی وبعد ازعمل الپاراتومی ،حدود  ٣٠٠سی سی خون لخته تيره از
شکم محدثه دختر بچه سه ساله بيرون آمد.

محدثه دختر بچه سه ساله پس از معاينات پزشکی و عمل جراحی ،دوشنبه شب به دليل وخامت حال
عمومی در بيمارستان شھيد محمدی فوت شد.
به گزارش »مھر« محدثه دختر بچه سه ساله اھل بندرعباس يکشنبه شب با حال بسيار وخيم توسط پدر
و مادر خود به بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی شھيدمحمدی آورده شد و بعد از معاينات اوليه
پزشکان آثاری از کودک آزاری را در بدن او مشاھده کردند.
متخصص طب اورژانس گفت :اين دختربچه سه ساله با افت سطح ھوشياری و در حالت کما توسط
والدين به اورژانس مراجعه کرد که در بررسيھای اوليه آثار کبودی روی بدن کودک مشاھده میشد.
دکتر رضا يزدانی گفت :باتوجه به آثار کبودی روی قفسه سينه ،تن ،اندامھا ،ابرو و پلک فوقانی چپ و
ھمچنين به دنبال اظھارات متناقص پدر و مادر کودک مبنی بر افتادن کودک از روی میز ،افتادن
کودک در پارک از روی تاب ،ليزخوردن کودک در حمام ،تشخيص کودک آزاری فيزيکی مورد تأئيد
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قرار گرفت .اين متخصص طب اورژانس گفت :با توجه به خونريزی داخل شکمی بيمار تحت عمل
الپاراتومی اورژانسی قرار گرفت که از شکم بيمار در حدود  ٣٠٠سی سی خون لخته و تيره بيرون
آمد.
وی در ادامه افزود :بعد از عمل بيمار به بخش آی سی يو منتقل شده و تحت مراقبتھای ويژه قرار
گرفت که متأسفانه به دليل وخيم بودن شرايط کودک خردسال ١٢ ،ساعت بعد از مراجعه به بيمارستان
فوت کرد.
والدين اين کودک تاکنون موضوع کودک آزاری را نپذيرفتهاند و مدعی ھستند که ھيچگونه ضرب و
شتمی در ميان نبوده است.
اين حادثه در حالی در بندرعباس اتفاق میافتد که دو ماه گذشته ھم دو کودک ديگر به دليل ضرب و
شتم از سوی پدرخود در بيمارستان شھيد محمدی بستری شده بودند.

ھر روز  ٢٠مورد کودک آزاری در ايران
ھر روز  ٢٠مورد کودک آزاری در ايران ،علت چيست ،رواج خشونت در جامعه يا خالء قانونی؟
ويسايت خبرآنالين در روز  ٢١مھرماه  ،١٣٩٠از ثبت رسمی روزانه  ٢٠مورد کودک آزاری در
اورژانس  ١٢٣خبر داده است.
به گفته اين سايت ،تحقيقات ميدانی نشان میدھند که ميزان واقعی کودک آزاریھا  ٢٠برابر تعدادی
است که اعالم میشود .در اين گزارش آمده که طبق بررسیھا در خصوص روابط خانواده و فرزندان،
روشن شده که در مقابل ھر کودک آزاری فاش شده ،دستکم  ٢٠مورد ديگر پنھان میماند .خبرآنالين
نتيجه گرفته که شايد بتوان آمار واقعی کودک آزاری در ايران را روزانه  ۴٠٠مورد دانست .يعنی
ساالنه بيش از  ١۴۶ھزار مورد.
فرشيد يزدانی عضو انجمن حمايت از حقوق کودکان به دويچهوله میگويد که اين آمار خوشبينانه
است » :يعنی اين  ٢٠موردی که میگوييد کسانی ھستند که اوالً به مرحلهی حاد میرسد که به ١٢٣
اعالم میشود ،دوما ً مناطق محدودی از کشور يعنی تنھا چند شھر بزرگ ھستند که به  ١٢٣دسترسی
دارند و اطالع میدھند و از خدماتش برخوردار میشوند .سوم اين که بسياری از اين موارد اصالً
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پنھان میماند .اين آمار خيلی خوشبينانه است و با توجه به سازوکارھای مختلفی که در جامعه میبينيم
بايد طبيعتا ً بيشتر باشد«.
از ابتدای سال جاری شمسی حداقل  ۵مورد کودک آزاری حاد در رسانهھا گزارش و در سطح وسيعی
منتشر شده است .يکی از اين موارد منجر به قتل کودک آزارديده شد .آقای يزدانی معتقد است که با
توجه به شرايط اجتماعی ،اقتصادی و فرھنگی کنونی و نيز ترويج خشونت در جامعه میتوان گفت که
موارد کودکآزاری افزايش داشته است.
اين فعال حقوق کودک در توضيح اين شرايط میگويد» :مثالً خود صدا و سيما ،در خبرھا بود که دو
سه مورد خودکشی بچهھا از روی الگويی بوده که از فيلمھای صدا و سيما گرفته بودند ودر ھمان
مقطع برخی از طرفداران حقوق کودک اعالم کردند که خانوادهھا مانع تماشای سريالھای صدا و سيما
توسط کودکان شوند .يا مثالً اعدامھای خيابانی ،وقتی يکنفر را میآورند توی خيابان اعدام میکنند ،به
نظر من به نوعی ترويج خشونت است .در کنار اين مسائل ،سازوکارھای اقتصادی اجتماعی ھست که
خشونت را ترويج میکند .يعنی بحث مناسبات اقتصادی ،نابرابری شديد اقتصادی که ھر روز متأسفانه
بيشتر میشود ،فقر ،بيکاری ،تورم .طبيعتا ً اينھا اثر مستقيم بر ترويج خشونت و بهخصوص خشونت
عليه کودکان دارد«.
نقش آموزش و پرورش
در بسياری از کشورھای دنيا ،مھارتھای الزم برای مبارزه با آزار و خشونت در مدارس و در سنين
پايين تدريس ميشود .ھمچنين به کودکان آموزش داده میشود که اگر رفتار نامطلوبی از سوی ھريک
از اعضای خانواده حتی پدر و مادر ديدند ،مدرسه و معلمان خود را در جريان بگذارند.
آيا در مدارس ايران نيز چنين روشھايی اعمال میشود؟ پاسخ فرشيد يزدانی به اين پرسش منفی است.
او میگويد» :آموزش و پرورش ھيچ اقدام خاصی انجام نداده و به نظر من يکی از چيزھايی ھم که در
حوزهی ترويج خشونت مطرح است ،مناسبات خود آموزش و پرورش است که آن ھم توليد خشونت
میکند .بهعنوان مثال در مدارس راھنمايی دخترانه ما ،آموزش نظامی وجود دارد ولی آموزش
مھارتھای زندگی وجود ندارد .اين خودش توليد خشونت میکند و به بچه ياد میدھد که چه طور
آموزش نظامی ببيند ،ولی يادش نمیدھد که چگونه بايد با بغلدستیاش يا افراد جامعه مھربانی کند و
چگونه مناسبات انسانی را برقرار کند«.
اين ضعف البته در کنار خشونت ھايی است که در مدرسه و توسط معلمان اعمال میشود .اخيرا
فيلمھای متعددی از کتک زدن دانشآموزان توسط معلم در فضای مجازی منتشر شد و بازتاب وسيعی
نيز داشت.
خالء قانونی
براساس قانون حمايت از کودکان مصوب سال  ،١٣٨١کودکآزاری از جرائم عمومی محسوب میشود
و نياز به شاکی خصوصی ندارد ،يعنی ھرکس میتواند به محض ديدن مورد کودکآزاری آن را
گزارش دھد و دادستان ھم بهعنوان مدعیالعموم بايد موضوع را پیگيری کند.
پيش از تصويب اين قانون ،فقط پدر میتوانست عليه کودکآزاری اعالم جرم کند.
در اين قانون اما پدر ھمچنان بهعنوان ولی کودک از قصاص معاف است .يعنی اگر پدری مرتکب قتل
کودک شود ،قانون نمیتواند او را قصاص کند.
ھمچنين براساس اين قانون ،اگر پدر و مادری فرزند خود را »در حد متعارف تنبيه کنند«،
کودکآزاری محسوب نمیشود.
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مشکل اما از ھمين تبصره »حد متعارف تنبيه« آغاز میشود ،چرا که ھر قاضی میتواند بنا به سليقه
خود اين "حد متعارف" را به گونهای تعريف کرده و پدر و مادر کودک آزار را از مجازات معاف کند.
اين در حالی است که طبق قوانين بينالمللی ھرگونه آزار جسمی و روحی و عاطفی کودک "کودک
آزاری" تلقی میشود .حتی قھر طوالنی با کودک نيز شامل اين تعريف میشود.
شايد ھمين اشکاالت قانونی بود که قوه قضائيه را بر آن داشت تا اليحه حمايت از کودک و نوجوان را
تدوين کند .اين اليحه ھماکنون آماده تحويل به مجلس برای تصويب و تبديل شدن به قانون است.
طبق ماده  ١٢اليحه حمايت از کودکان و نوجوانان ،ھر گونه سوءرفتار نسبت به كودك و نوجوان كه
مشمول عناوين مجرمانه قانونی نشود ،جرم محسوب شده و شش ماه تا يک سال حبس در پی دارد.
مطابق ماده  ١٠اين اليحه نيز ھرگاه بیاحتياطی سرپرستان كودك و نوجوان منتھی به فوت وی شود،
فرد مرتکب به دو تا پنج سال حبس محکوم میشود.
ماده  ١١اين اليحه نيز تصريح کرده ھر كس مرتكب قتل عمد يا ضرب و جرح عمدی كودك يا نوجوان
شود و به ھر علتی قصاص نشود ،عالوه بر پرداخت ديه طبق مقررات ،حسب مورد به بيش از دو سوم
حداكثر مجازات مقرر قانونی محكوم خواھد شد .اما اين اليحه ،درباره قصاص يا عدم قصاص پدر در
صورت کشتن فرزند سکوت کرده است.
عبدالصمد خرمشاھی وکيل و حقوقدان ،اين اليحه را بسيار مترقی و از نظر حقوقی در حد قوانين
کشورھای پيشرفته میداند .او میگويد حتی پيشبينی سلب واليت از پدر نيز در اين اليحه شده است.
آقای خرمشاھی به دويچهوله میگويد» :مطابق اين اليحه اگر پدری از آن حدود و مرزھايی که در اين
قانون قيد شده فراتر رفت و موجبات اذيت و آزار فرزند خود را فراھم کرد ،قانونگذار يا دادگاه و
مجری قانون میتواند اين واليت را از او بگيرد«.
وی اما تاکيد میکند که در اين اليحه ،اولويت نگھداری از فرزند ھمچنان با خانواده است حتی اگر در
ھمان خانواده مورد آزار قرار گرفته باشد .آقای خرمشاھی میگويد» :مادهی  ۵٠اين اليحه اولويت را
بازھم با خانواده میداند .چرا؟ برای اين که قانونگذار میداند که فعالً در جامعهی ما نھادھا ،سازمانھا
يا انجمنھای واجد شرايطی وجود ندارند که بتوانند از کودک به نحو احسن نگھداری کرده و خالء
خانواده را جبران کنند .بنابراين میبينيم که در اغلب موارد اين کودکی که از لحاظ روحی يا جسمی
مورد آزار و ضرب و شتم قرار میگيرد ،بازھم به محيط خانواده برمیگردد«.
خبرگزاری "ايلنا" اما در روز  ٢٠مھرماه از قول معاون سازمان بھزيستی خبر داد که »قانون حمايت
از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست توسط مجلس تصويب شده وايرادھای مدنظر شورای
نگھبان نيز در بررسی دوم مجلس رفع شده و ھماکنون اين قانون برای استيذان از واليت فقيه در دفتر
رھبری قرار دارد«.
در صورت تصويب نھايی اين قانون ،حق واليت از پدر کودک آزار سلب میشود و کودک در اختيار
افراد يا نھادھای "امين" قرار خواھد گرفت.
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مجرم :دانش آموز مدرسه راھنمائی
اتھام» :توھين به نظام«
جرم :تغيير شکل تصوير خمينی بر روی جلد کتاب
مجازات :ضرب وشتمی وحشيانه تا مرحله بيھوشی
ضارب :معلم بسيجی
در زرين شھر اصفھان ,يك معلم بسيجي كه در يك مدرسه راھنمايي تدريس مي كرد ,يكي از دانش
آموزان را به بھانه »توھين به نظام« تا از حال رفتن و بيھوشي دانش آموز كتك زد.
گزارشھاي رسيده حاكي است ,اين دانش آموز بر روی جلد کتاب خود عکس خميني را با گذاشتن
شکلك ھايی بر روي ريش اش ,به حالت طنز درآورده بود و بعد از نشان دادن به ديگر ھمكالسي
ھايش ,جمالتي را ھم عليه نيروھاي بسيج بيان كرده بود.
معلم بسيجي كه از پشت در جمالت دانش آموز را شنيده بود ,بعد از ورود به كالس و مشاھده عكس
روي جلد كتاب دانش آموز ,به سوي او حمله ور شد و او را به باد كتك گرفت .ضربات او تا آنجا محكم
و وحشيانه بود كه دانش آموز را به بيھوشي رساند .در حال حاضر اين دانش آموز در بخش اورژانس
بيمارستان بستري است و شکايت والدين او از معلم حتی به بازداشت او ھم منجر نشده است.

تجاوز دسته جمعی به کودک کار
بخاطر مشکالت مالی پسرم درتامين ھزينهھای زندگی کمک ميکرد

يک کودک کار توسط  ١١کارگر افغانی در فرديس کرج ربوده شد ،مورد تجاوز قرار گرفت و سپس
به قتل رسيد.
به گزارش روزنامه شرق ،شامگاه روز شنبه ھفته جاری تماس تلفنی فردی ناشناس با مرکز
فوريتھای پليسی از وقوع يک جنايت پرده برداشت .اين مرد آدرس ساختمانی نيمهکاره در منطقه
پرديس را داد و اعالم کرد در زيرزمين آنجا جنازه يک پسربچه رھا شده است.
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دقايقی بعد ماموران کالنتری  ٢٠٧تھران به محل اعالمشده رفتند و در زيرزمين با دنبال کردن ردی
از خون به يک تيرک چوبی رسيدند که جنازه پسری نوجوان به آن بسته شده بود .آنھا قبل از ھر
اقدامی بازپرس ويژه قتل را از ماجرا باخبر کردند و به دستور او تيمی از کارآگاھان جنايی موظف به
تحقيق در اين رابطه شدند.
کارآگاھان از زيرزمين مخوف چند لباس زنانه پيدا کردند و در برابر اين احتمال قرار گرفتند که شايد
اين پسر نوجوان تنھا قربانی نباشد و افراد ديگری نيز در اين محل به کام مرگ کشانده شده باشند ،البته
جستوجوھای مقدماتی در اين زمينه به کشف جسدی ديگر منجر نشد.
افسران جنايی در گام بعدی فھميدند نگھبان اين ساختمان نيمهکاره مردی افغان به نام غدير است که
فراری شده .به اين ترتيب تالشھا برای دستگيری وی آغاز شد.
ھمزمان با اين اتفاق کارآگاھان ھويت قربانی را نيز فاش کردند و فھميدند او نوجوان  ١۵سالهای به نام
سعيد است .پدر سعيد چھار روز قبل گم شدن او را به پليس گزارش داده و تحقيقاتی نيز برای يافتن وی
صورت گرفته بود.
کارآگاھان در حالی به بازجويی از پدر سعيد پرداختند که خود اين مرد نيز از طريق يک تماس تلفنی
ناشناس در جريان کشف جسد فرزندش قرار گرفته بود .او به ماموران گفت" :به خاطر مشکالت مالی
پسرم به من در تامين ھزينهھای زندگی کمک میکرد و معموال ھر روز وقتی از دبيرستان به خانه
برمیگشت ،بساطش را برمیداشت و در خيابانھا سبزی میفروخت.
ھيچوقت ھم مشکلی پيش نيامده بود تا اينکه سهشنبهشب ھر چه منتظر شديم ،سعيد به خانه برنگشت.
برای ھمين از پليس و بسيج کمک خواستيم و ماموران دنبال پسرم گشتند ،ولی نتوانستند او را پيدا کنند
و از آن به بعد از سعيد خبری نبود تا اينکه فردی با تلفن ھمراھم تماس گرفت و با دادن نشانی ساختمان
نيمهکاره گفت جسد سعيد آنجاست".
کارآگاھان در ادامه تحقيقاتشان فھميدند ھمان شامگاه سهشنبه فردی سعيد را مشاھده کرده و موضوع را
به پليس اطالع داده بود .او به ماموران گفته بود پسر نوجوان را در حال مشاجره با چند مرد افغان ديده
و مشاھده کرده است افاغنه او را به زور به ساختمانی نيمهکاره بردند ،اما ماموران ساختمان موردنظر
را اشتباه گرفتند و به مکانی ديگر رفتند.
آنھا چند افغان را نيز بازداشت کردند اما چون مدرکی عليهشان وجود نداشت ،آنھا را آزاد کردند.
با افشای اين موضوع ،شاھد حادثه بار ديگر تحت بازجويی قرار گرفت و اطالعاتی را به پليس ارايه
داد که به سرنخی برای دستگيری متھمان تبديل شد و کارآگاھان در دو روز گذشته توانستند  ١٠نفر را
در اين خصوص دستگير کنند ،اما از غدير ردپايی به دست نيامد.
اين  ١٠افغان که از کارگران غيرمجاز ھستند ،در بازجويیھا اعتراف کردند پسر نوجوان را به قصد
تعرض ربودند و دستهجمعی به وی تجاوز کردند و اين پسر ناگھان از حال رفت و فوت شد .متھمان
ادعا کردند جسد را در يک پتو پيچيدند و در زيرزمين خانه پنھان کردند.
در ھمين حال متخصصان پزشکی قانونی با انجام معاينه و آزمايشھای تخصصی علت مرگ سعيد را
تجاوز دستهجمعی اعالم کردند .بنا بر اين گزارش در حال حاضر تالشھا برای دستگيری غدير در
حالی ادامه دارد که بازجويیھا از  ١٠متھم ديگر ھنوز به پايان نرسيده است و با توجه به البسه
کشفشده در قتلگاه اين احتمال که زنانی نيز قربانی جنايتھای اين گروه شده باشند ،پابرجاست.
ھرانا  02آبان 1390
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موارد نقض حقوق کودک و نوجوان در مھرماه 1390
گزارشی کوتاه و خالصه شده از موارد نقض حقوق کودک و نوجوان در مھرماه 1390
بھمراه منابع و مراکز تائثير گذاربرگرفته از رسانه ھای درون کشور ايران
نھاد ھای دولتی
عقد سه دختر زير  ١٠سال در آذربايجان غربی
مدير کل ثبت احوال آذربايجان غربی از ثبت رسمی وقوع ازدواج سه دختر زير  ١٠سال از ابتدای
سال جاری تاکنون در اين استان خبر داده افزود :در اين مدت ازدواج  ٢٣مورد پسران زير  ١۵سال
در دفاتر ازدواج اين استان ثبت شده است .ھرانا  04مھر ماه 1390
 ٢٠درصد کودکان در ايران با اختالالت روانی روبه رو ھستند
عباسعلی ناصحی ،مدير کل دفتر سالمت روانی ،اجتماعی و اعتياد وزارت بھداشت ،در نشست خبری
به مناسبت روز جھانی کودک گفته است در حالی که آمار اختالالت روانی در جامعه ما در سطح
بااليی قرارد ارد ،بررسیھا نشان میدھد دستکم  ٢٠درصد کودکان کشور نيز با اختالالت روانی
روبهرو ھستند .ھرانا  13مھر ماه 1390
معلم بسيجي ,دانش آموز راھنمايي را به ضرب كتك به بيھوشي كشاند
در زرين شھر اصفھان ,يك معلم بسيجي كه در يك مدرسه راھنمايي تدريس مي كرد ,يكي از دانش
آموزان را به بھانه »توھين به نظام« تا از حال رفتن و بيھوشي دانش آموز كتك زد .آژانس ايران خبر
 26مھر ماه 1390
مرگ مشکوک نوجوان  ،سرباز وظيفه
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سرباز وظيفه نيروی انتظامی ،ميثم روستايی که در پادگان قرچک ورامين به خدمت سربازی مشغول
بوده در پی تنبيه انضباطی به طرز مشکوکی جانباخت .اين سرباز وظيفه که در مرخصی بسر میبرده
است مورخ  ٣١شھريور از سوی فرمانده خود به پادگان احضار میشود و پس از چند روز خبر مرگ
وی به دست خانوادهاش میرسد .ھرانا  26مھرماه 1390
مستندی کوتاه از سه کودک کار در يکی از شلوغ ترين خيابان ھای تھران
فيلمی مستند و کوتاه ،کاری از جوانان ميھنمان در رابطه با کودکان نان آور خانواده که زير فشار
والدين در سطح شھر تھران با فروش آدامس و فال و .....در معرض انواع آسيب ھای اجتماعی قرار
دارند.کميته کودک و نوجوان  30مھرماه 1390
کانون خانواده
شکنجه ساناز  ٢ / ۵ساله توسط والدينش
والدين معتاد در پی شکنجه دادن دختر  ٢ / ۵ساله خود در بوئين زھرا از سوی پليس دستگير شدند و
کودک آسيبديده با تالش پزشکان از مرگ حتمی نجات يافت .ھرانا  10مھر ماه 1390
ھفت ھزار کودک آزاری در سال گذشته
معاون امور اجتماعی و پيشگيری سازمان بھزيستی کشور از وقوع ھفت ھزار مورد کودک آزاری
طی سال گذشته در کشور خبر داد .ھرانا  25مھر ماه 1390
کودک آزاری بازھم قربانی گرفت
محدثه دختر بچه سه ساله پس از معاينات پزشکی و عمل جراحی ،دوشنبه شب به دليل وخامت حال
عمومی در بيمارستان شھيد محمدی فوت شد .پزشکان آثاری از کودک آزاری را در بدن او مشاھده
کردند .ھرانا  27مھر ماه 1390
کميته دفاع از حقوق کودک و نوجوان
کانون دفاع از حقوق بشر در ايران
صديقه جعفری
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گزارشی از مراسم دعای کودکان در اصفھان ،بمنظور بارش باران
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مشكالت درسي در مدرسه،
مشكالت درسي در مدرسه،
ناھنجاريھاي رفتاري،
افزايش افكار منفي،
ناتواني در ارتباط برقرار كردن
كنار آمدن با پدر يا مادر و........
بيشك موضوع طالق و اثرات سوء احتمالي آن بر روي كودكان در كانون خانواده ،يكي از اصليترين
چالشھاي روانشناسان و جامعهشناسان بوده است.
بررسي فرآيند تأثير جدا شدن والدين بر روي كودكان موضوع مھمي است و تاكنون تحقيقات زيادي در
رابطه با آن به انجام رسيده و تقريبا ً بيشتر والدين به مضرات اصلي طالق آگاھند.
اكنون كارشناسان موضوع جديدتري را مطرح كردهاند كه احتماالً دقيقتر از بررسي آثار طالق بر
كودكان خواھد بود و جزئيات بيشتري را در اين رابطه در بر خواھد گرفت.
جامعه شناسان در اين برھه با طرح اين سئوال كه چه عواملي در خانوادهھاي متأثر از طالق رخ
ميدھد كه خود به خود كودكان به سوي تجربه مشكالت جديد سوق داده ميشوند ،قصد دارند تا به
جوابي منطقي دست يابند تا از طريق آن بتوانند راھكاري براي كم كردن مشكالت آنھا بيابند .در اين
مقاله بر آنيم تا به بررسي اجمالي عوامل مشكلزا و ھمچنين انواع سختيھاي كه بر سر راه كودكان
طالق در آينده قرار خواھد گرفت ،بپردازيم.براي شرح اين موضوع بايد ابتدا به تفاوتھاي كودكان
طالق و كودكاني كه با والدين خود به زندگي عادي مشغول ھستند ،پي برد .در اين رابطه ميتوان به
تحقيقي جامع و كاملي كه در سال  1991توسط روانشناسان انجام و بعدھا اين تحقيق به عنوان يك
استاندارد با نام »آماتو« و »كيت« مشھور شد ،رجوع كرد.
اين تحقيق نتيجه بيش از  92مطالعه گسترده است و به نظر ميرسد جامعترين گزارش علمي در رابطه
با طالق باشد .كارشناسان در اين تحقيق  13ھزار كودك از سنين پيش دبستاني تا پايان نوجواني را
مورد مطالعه قرار دادند.
نتايج نھايي اين تحقيق كه به مدت چند سال ادامه داشت ،نشان داد كه كودكان طالق در مقايسه با
كودكاني كه در آغوش گرم والدين رشد كرده و پرورش يافتهاند ،به طور ميانگين مشكالت بيشتري از
خود بروز دادهاند .صدمات ناشي از طالق در كودك به صورت مشكالت درسي در مدرسه،
ناھنجاريھاي رفتاري ،افزايش افكار منفي ،ناتواني در ارتباط برقرار كردن با ھمكاران و دوستان و
داشتن مشكالت بسيار زياد براي كنار آمدن با پدر يا مادر بروز ميكند .اين در حاليست كه تحقيق آماتو
ـ كيت در سال  2001مجدداً به روز شد و نتايج آن با نتايج  10سال پيش تفاوت چنداني نداشت.
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در اين ميان توجه به اين نكته نيز ضروري ميرسد كه نتايج تحقيقات انجام شده در خانوادهھاي طالق و
عادي نشان داد كه كودكان اين دو گروه جداي از تفاوتھا در بسياري از موارد با يكديگر شباھتھاي
بسيار زيادي داشتند .نتايج تحقيق آماتو كه در سال  1994انتشار يافت به صراحت ثابت كرد كه
تفاوتھاي نسبي ميان كودكان طالق و كودكان عادي به اين معني نيست كه تمامي كودكان طالق از
وضع بدتري نسبت به كودكاني كه با والدين خود زندگي ميكنند ،برخوردارند ،بلكه اين تحقيق فقط
نشان داد كه كودكان طالق در مقايسه با كودكان عادي بيشتر مشكالت را تجربه خواھند كرد.
براي حل اين پارادوكس كارشناسان به تحقيقي كه در سال  1993توسط »ماويس ھترينگتون« انجام شد
استناد ميكنند .اين كارشناس در تحقيقات خود اگرچه نتايج اوليه تحقيق آماتو ـكيت را تأئيد كرد ،اما
بخشي از مطالعات او بر روي اين موضوع كه چه كودكاني پس از طالق به ناچار مشكالت را تجربه
خواھند كرد ،معطوف شد.
ھترينگتون طي تحقيق خود اين گونه نتيجه گرفت كه  90درصد دختران و پسران جوان كه در كنار
والدين خود رشد يافتهاند ،مشكالت عادي و روزمره را تجربه كردهاند .اين در حاليست كه  10درصد
از اين دسته از جوانان با مشكالت پيچيدهاي دست به گريبان شدهاند كه بايد به آنھا صورت كامالً
حرفهاي و با فرآيند پيچيده مھمي ياري رساند.
از ديگر سو ،مطالعه ھترينگتون نشان داد كه در خانوادهھاي طالق 74 ،درصد از پسران و  66درصد
از دختران جوان مشكالت عادي زندگي را تجربه ميكنند ،در عين حال  26درصد از پسران و 34
درصد دختران در طول زندگي متأثر از جدايي پدر و مادران خود ،دچار مشكالت جدي و خطرناكي
خواھند شد .جالب آنكه برخالف تصور عموم كه طالق پروژه اضمحالل قطعي زندگي كودك را كليد
ميزند ،آماتو در سال  1999ثابت كرد كه به صورت ميانگين 40 ،درصد از نوجوانان طالق در
مقايسه با نوجواناني كه در آغوش خانواده زندگي ميكنند ،از وضع بھتري ھم برخوردارند!
نتايج تحقيقات فوقالذكر را ميتوان دو وجھي قلمداد كرد .از يك سو ،بيشتر كودكان طالق ،مشكالت
جدي را در مسير زندگي تجربه نميكنند و به كمك حرفهاي احتياج ندارند .از ديگر سو ،درصد بيشتري
از كودكان طالق در مقايسه با كودكان عادي ،مشكالت جدي را تجربه ميكنند .به بياني ديگر ،ميتوان
گفت كه كودكان طالق به صورت نسبي به كمك چنداني نياز ندارند ،اما اين كودكان در مقايسه كودكاني
كه در كنار والدين خود زندگي ميكنند ،به كمك بيشتري احتياج دارند.
اين سردرگمي موجب شده است ھنوز ھم جامعهشناسان نتوانند به جوابي قطعي براي نحوه تأثيرات
طالق بر روي كودك يا كودكان دست يابند.
اين در حاليست كه در اين برھه ،قريب به اتفاق كارشناسان به اھميت و درست بودن اين تحقيقات
اذعان دارند.اكنون يافتن جواب براي اين پرسش كه چه عواملي موجب بروز تفاوت ميان كودكان طالق
و كودكاني كه با خانوادهھاي خود زندگي ميكنند ،ميشود ،شايد بتواند اندكي راھگشا باشد .ھمانطور
كه پيشتر ھم اشاره شد ،تفاوت تأثيرپذيري كودكان از طالق از درجه اھميت كمتري نسبت به اينكه چه
عواملي موجب بروز اين تفاوت ميشوند ،برخوردار است .در ھمين رابطه »پُل آماتو« در سال 1993
و »كلي« و »ا ِموي« در سال  2003چند عامل اصلي بروز مشكالت براي اين دو گروه از كودكان را
يافتند كه در ادامه مطلب به بررسي اجمالي آنھا ميپردازيم:
1ـ از دست دادن پدر و مادر :طالق مترادف با از دست رفتن ارتباط كودك با پدر و مادر خود به
صورت ھمزمان ميشود .اين نقصان موجب ميشود تا دانش و مھارت كودك تقليل يابد از ديگر سو
كودك نميتواند برخي نيازھاي عاطفي و مالي و  ...خود را از طريق والدينش تأمين كند.
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2ـ مشكالت اقتصادي :تحقيقات نشان داده است كه كودكان طالق در مقايسه با كودكان عادي در زندگي
روزمره خود مشكالت مالي را تجربه ميكنند.
3ـ استرس بيشتر :عموما ً طالق موجبات بروز برخي تغييرات اجباري را در زندگي كودك فراھم
ميآورد .تغيير مدرسه ،منزل و نوع نگھداري از جمله مھمترين اين تغييرات به شمار ميروند .كودكان
طالق مجبورند تا خود را به نوعي با محيط و موقعيتھاي جديد سازگار كنند و روابط خود با دوستان
و اعضاي خانواده را مورد بازنگري و احتماالً باز تعريف قرار دھند .اين عوامل به صورت خودكار
سطح استرس و تشويش را در كودك تا حد قابل مالحظهاي افزايش ميدھند.
4ـ توانايي نداشتن در انطباق :كودك به صورت طبيعي عادتھا و رفتارھا را به صورت دوسويه از
پدر و مادر خود ميآموزد و نبودن يكي از آنھا در زندگي ،كودك را با مشكل مواجه ميكند.
 5ـ شايستگي نداشتن والدين :بيشتر اتفاقاتي كه براي كودك پيش ميآيد ،با مھارت والدين و نحوه كمك
آنھا به كودك رابطهاي تنگاتنگ دارد .نبود يكي از والدين بر چگونگي عملكرد كودك در فراز و
نشيبھاي زندگي تأثيرگذار است.
6ـ قرار گرفتن در معرض تعارض والدين :بروز برخي اختالفھا و بعضا ً درگيري در بيشتر
خانوادهھا امري طبيعي است ،اما در مورد خانوادهھايي كه اين درگيري موجبات جدايي پدر و مادر را
فراھم ميآورد ،داستان به گونة ديگري است .در اين مورد اختالفھا و احتماالً دعواھا به امري
روزمره تبديل ميشود و اين مھم بر عملكرد و رفتار كودك تأثير ميگذارد .در اين حال ،ميتوان از 6
بند فوق اين گونه نتيجه گرفت كه طالق موجب از دست رفتن ارتباط كودك با والدين و قطع روند
نظارتي آنھا بر او ميشود ،مشكالت اقتصادي به نوبه خود موجبات بروز مشكالت جديد و پيچيدهتر را
فراھم ميآورد ،استرس كودك بيشتر ميشود و در يافتن راه صحيح مشكالت جديدي را بر سر راه خود
ميبيند .از اين رو ميتوان اين گونه نتيجه گرفت كه اگر بتوان به نوعي ميزان تأثير اين عوامل را به
حداقل رساند ،كودك زندگي بھتري خواھد داشت .در پايان بايد به اين نكته نيز توجه شود كه اگر چه
تحقيقات و مطالعات اين موضوع را به اثبات رساند كه كودكان طالق در مقايسه نسبي با كودكاني كه
با والدين خود زندگي ميكنند ،دچار مشكالت غيرطبيعي چنداني نميشوند ،اما تمامي كارشناسان اذعان
ميكنند كه كودكان طالق ،از جدايي پدر و مادر خود احساس تشويش واضطراب ميكنند و برخي
فعاليتھاي روزمره او تحت تأثير خاطره تلخ جدا شدن والدينش قرار ميگيرد.
»لومن بيلينگز« و »اِ ِمري« در سال  2000ثابت كردند كه قريب به اتفاق جوانان بيستسالهاي كه
والدين آنھا در سنين خردسالي از يكديگر جدا شدهاند ،ھنوز از اين واقعه احساس درد ميكنند و
ناراحتند .ارتباط نداشتن اين افراد با پدر خود از جمله اصليترين شكايات جوانان طالق بود.
نتيجه نھايي
نتيجه نھايي تحقيقات فوقالذكر نشان دادند كه اگر چه كودكان طالق در مقايسه با كودكاني عادي
مشكالت رفتاري و رواني بيشتري را تجربه ميكنند ،اما نبايد از اين نكته نيز غافل ماند كه شباھتھاي
اين دو گروه از كودكان بسيار بيشتر از تفاوتھاي آنھاست.
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فرزندانم آينده خوبی نخواھند داشت
پدر گفت :به دليل اينکه يک زندانی ھستم و ميدانم در نبود من فرزندانم آينده خوبی نخواھند داشت و با
فقر و بدبختی زندگی خواھند کرد ،کشتمشان !!!
روزنامه شرق نوشت:
مردی که سه دختر خود را با شليک گلوله به قتل رسانده است ،در حالی ھمچنان تحت تعقيب پليس
قرار دارد که ديروز فيلمی منتسب به اين جنايت در سايتھای اينترنتی منتشر شد.
اين مرد 53ساله که مھرداد نام دارد و به مرادسياه معروف است ،پيش از اين به جرم قاچاق اسلحه
محاکمه و به حبس ابد محکوم شده بود.
او در شھريور ماه سال جاری به دليل اينکه دختر 19سالهاش قصد داشت ازدواج کند با سپردن وثيقه از
زندان مرخصی گرفت.
مھرداد که ساکن روستای تختگاه کرمانشاه است ،روز حادثه به بھانه اينکه برای جشن عروسی قصد
خريد دارد ،سه دختر  12 ،19و ھفت ساله خودش را سوار بر وانت آبیرنگش کرد و به منطقهای
خلوت رفت.
او سپس ھر سه دختر خود را با شليک سالح کالشينکف از پا درآورد .مھرداد که به ماده مخدر شيشه
اعتياد دارد ،بعد از قتل به خانه بازگشت و به ھمسرش خبر داد دخترانش را کشته است.
او نشانی محل رھا شدن اجساد را نيز اعالم کرد و گفت به دليل اينکه زندانی بوده و میدانسته در نبود
او فرزندانش آينده خوبی نخواھند داشت و با فقر و بدبختی زندگی خواھند کرد ،تصميم به اين جنايت
گرفته است .او بعد از گفتن اين جمالت فراری شد و از آن زمان ردی از وی به دست نيامده است.
ديروز فيلم منتسب به اين جنايت ھولناک روی سايتھای مختلف اينترنتی قرار گرفت .اين صحنه با
دوربين موبايل و توسط دختر بزرگ مھرداد-آخرين قربانی-تھيه شده و در آن ديده میشود متھم بعد از
متوقف کردن اتومبيل در منطقهای مسطح و خلوت سالحی را در دست میگيرد و آن را مسلح میکند.
در اين ھنگام سه دختر او به فاصله از يکديگر ايستادهاند و ھرچند سالح را در دست پدر خود میبينند،
اما ھرگز تصور نمیکنند چه سرنوشتی در انتظارشان است .در واقع رفتار اين دختران نشان میدھد
برای آنھا مسلح بودن پدر اتفاقی عادی و طبيعی است.
در ھمين ھنگام ناگھان مھرداد فرزند ھفت ساله خود را ھدف میگيرد و دو گلوله به او شليک میکند.
پس از آن فيلمبردار و خواھرش در حالی که جيغ میکشند ،شروع به دويدن میکنند اما مھرداد به
راحتی به سمت فرزند 12سالهاش تيراندازی میکند و بعد از شليک دو گلوله سراغ دختر بزرگش
میرود و او را نيز به قتل میرساند.
اين پرونده اکنون در دادسرای کرمانشاه در جريان است و پليس ھمچنان میکوشد عامل اين کشتار را
دستگير کند.
تابناک  9آبان 1390
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واقعه آتش سوزی خوابگاه مدرسه شبانه روزی چابھار
از واقعه آتش سوزی خوابگاه مدرسه شبانه روزی چابھار ھم اکنون فقط “جمال رئيسی” است.
“برھان الدين بليده” دانش آموز مصدوم حادثه خوابگاه چابھار که  ۶٠درصد دچار سوختگی شده بود
بعداز ظھر پنجشنبه در بيمارستان شھيد مطھری تھران درگذشت.
به گزارش مھر ،روز چھارشنبه چھارم آبان ماه  ،در يکی از اتاقھای خوابگاه شبانه روزی دانش
آموزی دبيرستان وابسته به دانشگاه علوم دريانوردی چابھار واقعه آتش سوزی رخ داد که طی آن دو
دانش آموز به نام ھای “قاسم حيرتی و قنبر قريب” در ھمان روز فوت و سه تن ديگر آسيب جدی
ديدند.
پس از انتقال زمينی سه دانش آموز مصدوم با آمبوالنس به زاھدان و سپس تھران ،ھر سه آنھا در
بيمارستان “شھيد مطھری” بستری شدند که به فاصله کمتر از دو روز “فرشيد درزاده” دانش آموزی
که  ٩٠درصد دچار سوختگی شده بود ،جان باخت.
“خالد بليده” پدر دانش آموز”برھان الدين بليده” امروز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مھر گفت
فرزندش که دچار  ۶٠درصد سوختگی شده بود ،دقايقی پيش تسليم مرگ شد.
از واقعه آتش سوزی خوابگاه مدرسه شبانه روزی چابھار ھم اکنون “جمال رئيسی” زنده مانده است.
سايت کلمه  20آبان1390
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قاتل :محمد رضا  17ساله
قاتل :محمد رضا  17ساله
مقتول :مازيار  5ساله
درخواست :قصاص
روزنامه شرق :دادگاه کيفریاستان تھران ديروز پرونده جنايتی را مورد بررسی قرار داد که متھم به
قتل و مقتول ھر دو قربانی جدايی پدر و مادرشان بودند.
در ابتدای اين جلسه که در شعبه  71دادگاه کيفری استان تھران برگزار شد ،روشن نماينده دادستان
گفت :جسد کودکی پنجساله به نام مازيار ھشتمدی سال گذشته در انباری خانهشان پيدا شد .ماموران در
تحقيقاتی که انجام دادند متوجهشدند جسد مازيار کنار موتوسيکلت متعلق به نوجوانی به نام محمدرضا
است که گاھی به خانه پدرش در ھمان ساختمان سر میزد.
ماموران با انتقال جنازه به پزشکی قانونی محمدرضا را مورد بازجويی قرار دادند و اين نوجوان بعد
از  10روز به قتل مازيار اعتراف کرد .او گفت مازيار قصد داشت دست داخل جيبش بکند که پسرک
را به ديوار کوبيد و بعد او را خفه کرد .روشن ادامهداد :با توجه به اينکه اوليایدم درخواست قصاص
کردهاند درخواست صدور حکم قانونی در اين خصوص را دارم.
سپس پدر مازيار در جايگاه حاضر شد او گفت :من و ھمسرم جدا از ھم زندگی میکنيم و او ،من را
ترک کردهاست.
نمیدانم چرا اين کار را کرد و ھيچوقت دليلش را نگفت او میترسد من از او شکايت کنم به ھمين دليل
خودش را مخفی میکند .اين مرد در مورد اينکه چرا از ھم جدا شدهاند ،گفت:
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يکسالونيم پيش ھمسرم يک روز صبح وقتی که من در خانه نبودم بچهھا را برداشت و با خود برد .او
خانهای در ھمان ساختمانی که قتل اتفاق افتاد ،اجاره کرد و حاال ھم مجھولالمکان است.
پدر مازيار گفت :من پسرم را دوست داشتم و حاال ھم درخواست قصاص قاتل او را دارم.
در ادامه متھم به قتل 17ساله در جايگاه حاضر شد او گفت :اتھامم را قبول دارم اما به عمد اين کار را
نکردم .اين قتل يک حادثه بود .پدر و مادرم از ھم جدا زندگی میکردند ،من با مادرم زندگی میکردم و
گاھی به پدرم سر میزدم .اين اواخر آنجا زياد میرفتم چون پدرم داشت اعتيادش را ترک میکرد و من
سعی میکردم زياد تنھا نباشد.
محمدرضا که به شدت گريه میکرد ،ادامهداد :من چند سال بود که دو شيفت کار میکردم تا ھزينه
زندگی مادرم و خواھرم را بدھم البته سعی میکردم از پدرم ھم حمايت کنم چون فکر میکردم اگر
اعتيادش را ترک کند ،خيلی برای من خوب میشود .در ھمين دوران بود که با مازيار آشنا شدم .او بچه
شيرينی بود و به من عمو میگفت خيلی وقتھا با من میآمد و چيزی برايش میخريدم .آن روز وقتی
که داشتم به خانه پدرم میرفتم در راهپله جلو مرا گرفت و گفت ،میخواھد برای خواھرش شارژ تلفن
ھمراه بخرد او از من پول خواست گفتم ندارم اصرار کرد و در پلهھا دنبالم آمد او در يک لحظه
دستانش را روی جيبم گذاشت و گفت عمو تو ھميشه پول داری .گفتم ندارم و ھلش دادم سرش به ديوار
برخورد کرد و دستھايش را روی سرش گذاشت ،بعد افتاد؛ او را بلند کردم فکر کردم خودش را به
بیحالی زدهاست .دستم را روی دھان و بينیاش گذاشتم تا ببينم نفس میکشد يا نه ،او نفس نمیکشيد.
متھم ادامه داد :خيلی ترسيده بودم جسد را بلند کردم و نزديک انباری بردم و ھمانجا رھا کردم بعد به
خانه پدرم رفتم .وقتی ماموران به من شک کردند مدتھا بود که عذاب وجدان داشتم و میخواستم خودم
را تسليم کنم .ھر شب خواب مازيار را میديدم.
محمدرضا در ادامه گفت :من پيش پدرم میرفتم تا دوباره به سمت مواد نرود و کامل ترک کند .با خودم
میگفتم باز ھمه چيز مرتب میشود و مادر و پدرم با ھم زندگی میکنند؛ نمیدانستم چنين سرنوشتی در
انتظارم است.
در اين ھنگام قاضی دادگاه به متھم گفت :پزشکی قانونی اعالم کرده است ،مرگ مازيار به دليل فشار
بر مجاری تنفسی و قطع تنفس او بودهاست .ضمن اينکه مازيار کودک است و عمل تو نوعا کشنده ھم
بود .بنابراين اين قتل غيرعمد نيست.
متھم جواب داد :من واقعا نمیخواستم او را بکشم و خيلی از اين اتفاق ناراحت ھستم .من خيلی ترسيده
بودم اگر ذرهای نفس داشت او را به بيمارستان میرساندم اما کار از کار گذشتهبود.
بنا بر اين گزارش ،بعد از پايان گفتهھای متھم و دفاعيات وکيلمدافع او ،ھيات قضات برای صدور رأی
دادگاه وارد شور شدند .تابناک  22آبان
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کفش ھايم مثل آرزوھايم بزرگ است

کفش ھايم مثل آرزوھايم بزرگ است زمانی اندازه ام می شود که پا نخواھم داشت!

پدر با يک جلد قران در زير بغل فرزند  6سالهاش را كشت.
اين مرد كه خود را پدر قرباني  6ساله معرفي كرد ،درباره علت قتل كودكش مدعي شد»:من »امام
زمان« ھستم ،از تھران به ھمراه دخترم ،ريحانه به جمكران و زيارت حضرت معصومه رفته بوديم،
قصد داشتيم از آنجا به بروجرد ،محل زندگي پدرم برويم كه در بين راه به من الھام شد كه دخترم
حرامزاده است و بايد او را بكشم«.
 مدعي دريافت وحيبه گزارش »محبت نيوز« به نقل از اعتماد ،قتل دختر  6ساله به دست پدرش در استان اراك ،خبري
بود كه ماموران  110اين استان را در ساعت  10:50صبح پنجشنبه  12آبانماه به  2كيلومتري شھرك
اميركبير كشاند .اين خبر از طريق تماس كارگري در يكي از بيابانھاي نزديك اين شھرستان داده شده
بود .اين حادثه در كيلومتر  45جاده اراك ـ قم اتفاق افتاد.
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مردي كه با پليس تماس گرفته بود در توضيحات خود گفت :كارگر يكي از زمينھاي اطراف اراك
است كه حين كاركردن مردي را مشاھده كرده كه درحال دفن كردن جنازهيي خونين در بيابانھاي
ھمانجا بوده است و پس از آن با يك دستگاه خودروي وانت پيكان از محل متواري شده است.
با گزارش اين مرد ،ماموران كالنتري »خيرآباد« در جريان قرار گرفتند و وانت پيكاني كه در طول
مسير گزارش شده بود را رويت و ضمن توقف اين خودرو مرد  35سالهيي به نام »جواد« را بازداشت
كردند .با كشف جسد و تعيين صحت گزارش دريافتي نيز كارآگاھان اداره مبارزه با جرايم جنايي پليس
آگاھي استان مركزي به محله حادثه آمدند .در تحقيقات اوليه اين مرد بزه انتسابي را قبول كرده است.
پس از دستگيري اين مرد و شناسايي محل كشف جسد ،اين مرد كه خود را پدر قرباني  6ساله معرفي
كرد ،درباره علت قتل كودكش مدعي شد» :من »وليعصر« ھستم ،از تھران به ھمراه دخترم ،ريحانه
به جمكران و زيارت حضرت معصومه رفته بوديم ،قصد داشتيم از آنجا به بروجرد ،محل زندگي پدرم
برويم كه در بين راه به من الھام شد كه دخترم حرامزاده است و بايد او را بكشم «.اين پدر  35ساله
درباره چگونگي قتل دختر  6ساله خود گفت:
»ابتدا گلوي او را بريدم ،ولي بعد از اينكه مشاھده كردم او دست و پا ميزند و براي اطمينان از
حصول مرگ او با سنگ چندين ضربه به سرش زدم تا باالخره صدايش قطع شد .بعد ھم او را دفن
كردم«.
ماموران در بازرسي از خودروي او موادمخدر از نوع شيشه كشف كردند .نخستين گمانهزنيھاي پليس
براين پايه شكل گرفته است كه اين فرد در پي توھم حاصل از مصرف موادمخدر دختر خود را به قتل
رسانده است.
بنا به گفته ماموران حاضر در صحنه ،آنھا براي نجات كودك  6ساله مقداري از خاك را كنار زدند تا
اگر كودك ھنوز زنده است او را نجات دھند ولي با سر تقريبا متالشي شده او مواجه شدند .افراد حاضر
در صحنه حادثه درباره اين پدر  36ساله گفتند» :او كه قدي حدود  185سانتيمتر دارد ،در نخستين
مكالمهاش با مسووالن حاضر در محل گفت كه »باالخره تمام كرده است يا نه؟!« اين مرد خيلي مصمم
بوده و يك قرآن زير بغلش بود و مدام ميگفت من امام زمان ھستم .مدتي قبل به ترياك و كراك اعتياد
داشتم ولي به لطف خدا ترك كردم.
اين موضوع ھم در شريعت من است كه كودك حرامزاده را بكشم«.اين پدر درباره مادر بچهاش گفته،
او به جرم زنا و قتل در زندان است.
به گفته شاھدين در محل حتي دستبندي به دست اين مرد  36ساله زده نشده بود .جاي زخمي روي
صورتش مشاھده ميشد كه خودش اعالم كرده بر اثر درگيري با پليس درگذشته ايجاد شده است.

251

وضعيت حقوقی کودک و نوحوان در ايران در 1390

داغ کردن طفل  8ساله
طفلی ھشت ساله که به شدت از طرف نامادری خود با داغ كردن نواحی مختلف بدنش مورد آزار و
اذيت واقع شده است.
دادستان عمومی و انقالب اشنويه از تحت تعقيب قرار گرفتن يك نامادری به اتھام كودك آزادی طفل
ھشت ساله در اين شھرستان خبر داد .به گزارش آژانس خبری موکريان \'محبوبی\' روز دوشنبه در
گفت و گو با خبرنگاران افزود:
اين طفل كه دانش آموز دوره ابتدايی است به شدت از طرف نامادری خود با داغ كردن نواحی مختلف
بدنش مورد آزار و اذيت واقع شده است.
وی گفت :اين نامادری ھمچنين در اقدامی پيشانی كودك را به شدت مجروح كرده بود كه موضوع
باعث گزارش آزار و اذيت طفل از سوی اداره آموزش و پرورش اشنويه شد.
وی ادامه داد :در ھمين راستا پرونده ای در شعبه اول دادياری دادسرای عمومی و انقالب اشنويه ثبت
و دستور انجام تحقيقات مقدماتی از محل ،مدرسه محل تحصيل طفل و معرفی وی به پزشك قانونی
صادر شد كه مجموعه تحقيقات بر كودك آزاری نامادری طفل داللت می كرد.
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محبوبی اظھار كرد :پس از تكميل تحقيقات ،نامادری مذكور به دادسرا احضار شد كه در ابتدا اتھام را
انكار و در نھايت به فعل ناشايست خود اقرار كرد و فی الحال با صدور قرار تأمين  100ميليون ريالی
آزاد است.
وی گفت :طفل مذكور با توجه به اينكه تحت تربيت و حفاظت صحيح نبوده با مساعدت رئيس
دادگستری شھرستان اشنويه با صدور حكم در حضانت مادر اصلی قرار گرفت.

از ھر  4دختر و  8پسر ،يک نفر قبل از  18سالگی مورد آزار قرار میگيرند.
کودک آزاری دارای گستره وسيعی است و ممکن است در ھر فرھنگ و اجتماعی که دارای
ارزشھای اخالقی خاص خود ھستند ،اتفاق بيفتد.
آزار کودکان میتواند جسمی ،عاطفی ،لفظی و يا جنسی باشد .حتی ناديده انگاشتن و توجه نکردن به
کودکان نيز میتواند به نوعی در رده اين اختالل قرار گيرد.
اين آزارھا میتواند صدمهای جدی به کودکان وارد کند و يا حتی باعث مرگشان شود.پژوھشھا نشان
میدھد از ھر  4دختر و ھر  8پسر ،يک نفر از آنھا در سنين قبل از  18سالگی مورد آزار قرار می
گيرند .ھمچنين ساالنه يک کودک از ھر  20کودک ،از نظر جسمی صدمه میبيند.آزارھای جسمی
کودکان شامل مواردی چون ،سوزاندن ،کتک زدن و شکستن استخوانھاست .آزارھای جنسی ،لمس
بدن کودکان بهصورتی ناشايست را شامل میشود.
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غفلت و بیتوجھی میتواند مواردی چون خودداری از غذا دادن به کودکان ،پوشانيدن لباس ،تھيه
سرپناه و ساير نيازھای اساسی را شامل شود .ناديده انگاری عاطفی شامل مواردی چون ،خودداری از
ابراز عشق و محبت ،راحتی و توجه است.
بیتوجھی از لحاظ سالمت و بھداشت ھنگامی روی میدھد که از مراقبتھای پزشکی برای کودکان
خودداری شود .نشانهھا کودکانی که مورد آزار و اذيت قرار میگيرند از شکايت کردن و بيان آن،
میترسند .آنھا از اين میترسند که مورد سرزنش قرار بگيرند و يا اين که بزرگترھا ،حرفھايشان را
باور نکنند .والدين اغلب نشانهھای کودک آزاری را نمیشناسند زيرا نمیخواھند با واقعيت روبهرو
شوند.
کودکانی که آزرده شدهاند ،بايد ھر چه سريعتر تحت درمان و پشتيبانی خاص قرار گيرند .ھر قدر آزار
کودکان طوالنیتر باشد ،احتمال بھبود کامل آنھا کمتر خواھد بود.مراقب تغييرات جسمی و يا رفتاری
کودک باشيد ،ھر چند توضيحی در مورد آن ندھند.
اگر دليل خاصی مبنی بر مورد آزار قرارگرفتن کودک خود نداريد ،انجام آزمايشات مربوطه را
ضروری بدانيد .ممکن است کودک شما ترسيده باشد .به تغييرات و نشانهھای زير توجه کنيد:
 نشانهھای آزار جسمی:ھر گونه جراحت )کوفتگی و کبودی پوست ،سوختگی ،شکستگی ،ھر گونه جراحت مربوط به سر و
شکم( که کودک در مورد آن توضيحی نمیدھد.
 بعضی از نشانهھای آزار جنسی:رفتارھای ناشی از ترس )کابوس ،افسردگی ،ترسھای غيرمعمول ،تالش برای فرار کردن( دردھای
شکمی ،شب ادراری ،خونريزی.
 نشانهھای آزار عاطفی:تغيير ناگھانی در سطح اعتماد به نفس ،معده درد و يا سردردھايی بدون علت مشخص پزشکی،
ترسھای غيرنرمال ،افزايش کابوسھا و تالش برای فرار.
 نشانهھای بیتوجھی عاطفی و غفلت از کودکان:به دست آوردن وزن به صورت بسيار ناموفق به خصوص در نوزادان ،اشتھای سيری ناپذير برای
رفتارھای محبتآميز.
علل ايجاد
آزار و اذيت در بسياری از خانوادهھا پنھان داشته میشود .کودک آزاری اغلب در خانوادهھايی اتفاق
میافتد که از نظر اجتماعی بسيار منزوی بوده ،دوستی نداشته و با ديگران نيز ارتباطی ندارند.
والدينی که در دوران کودکی مورد آزار و اذيت قرار گرفتهاند بيشتر امکان دارد کودکان خود را مورد
آزار قرار دھند.استفاده از مخدرات و دارو میتواند شمار کودک آزاری را افزايش دھد .والدينی که
بيش از حد انتقاد میکنند ،در روشھای تربيتی و رعايت نظم بسيار خشن ھستند ،آنھايی که برای
کودکانشان خيلی کم يا زياد ابراز نگرانی میکنند و يا استرس بسيار زيادی دارند ممکن است در شمار
والدين کودک آزار نيز قرار داشته باشند.
والدين کودک آزار اغلب قصد صدمه زدن به کودکان خود را ندارند .معموالً آنھا در ھنگام عصبانيت
کودکان خود را مورد ضرب و شتم قرار میدھند .اينچنين والدينی نياز به کمک حرفهای روانشناسی
دارند.
چگونگی مقابله
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اگر حدس میزنيد که کودکی تحت آزار و اذيت قرار دارد با پزشک اطفال و مرکز حمايت از کودکان
تماس گرفته و از آنھا کمک بخواھيد .پزشکان از نظر اخالقی ملزم ھستند ،ھرگونه نشانهھای آزار
کودکان و يا غفلت و بیتوجھی نسبت به آنھا را گزارش دھند.
حتی ممکن است در صورت لزوم شما را به درمانگران ديگری معرفی کنند تا ھرگونه اطالعات مورد
نياز برای بررسیھا ،جمعآوری شود .پزشکان حتی اگر الزم باشد ،در دادگاه برای کسب حمايت برای
کودکان ،شھادت داده و در صورتی که گمان کنند ممکن است کودکان تحت آزار جنسی قرار گيرند،
دادخواست جنايی تنظيم خواھند کرد.
ھر اقدامی که طبيعتی آزار دھنده دارد بايد فوراً گزارش شده و برای رفع آن کمک گرفته شود .تأخير
در گزارش ،شانس کودکان را برای بھبودی کامل کاھش میدھد .اغلب اوقات کودکی که با او
بدرفتاری شده و يا مورد آزار قرار گرفته ،افسرده شده و رفتارھای خشونتآميز ،گوشهگيری و يا
خودکشی از او سر خواھد زد.
وقتی اين کودکان بزرگ میشوند به مخدرات و دارو روی میآورند و تالش میکنند به صورتی فرار
کنند و يا اين که آزار ،اذيت و آسيبی که از سوی ديگران ديدهاند ،انکار نمايند .تحمل آزار در دوران
کودکی ممکن است در بزرگسالی به خودکشی و افسردگی منجر شود.اگر کودکی تحت آزار شديد قرار
دارد ،شايد شما تنھا کسی باشيد که میتوانيد به او کمک کنيد .در گزارش و اعالم اين آزار به افراد
ذیصالح درنگ نکنيد.
بیتوجھی و تکذيب مشکالت ،تنھا اوضاع را وخيمتر میکند .با اين کار شانس کودکان را برای بھبود
کامل به شدت کاھش میدھيد .در بيشتر اوقات ،کودکانی که تحت آزار و يا بیتوجھی قرار میگيرند،
جراحات و صدمهھای عاطفيشان بسيار شديدتر از جراحات جسميشان است .کودکانی که با آنھا
بدرفتاری شود بيشتر خودکشی کرده و يا افسرده میشوند.
از طريق برقراری ارتباط نزديک با اين کودکان ،میتوان به ميزان جراحتھای وارده از نظر عاطفی
و جسمی پی برد .بزرگساالنی که در کودکی تحت آزار قرار داشتهاند ،با مشکالت بيشتری مواجھند و
رفتارھای پر خطر در آنھا بيشتر وجود دارد.
اگر شما حدس میزنيد که کودکی به نوعی تحت آزار قرار دارد بايد:
کودک را به محلی امن و آرام ببريد.اطالعاتی دقيق از چگونگی آزارھايی که به او رسيده کسب کنيد.آرام باشيد و کودک را عصبانی نکنيد.برای اين که کودک آزارھايی که ديده آشکار کند ،به او اطمينان قلبی بدھيد تا باورتان کرده و تمامیاتفاقات را صادقانه بيان کند.
به کودک بگوييد به او کمک میکنيد و از ديگران نيز برايش کمک خواھيد گرفت.تمامی اطالعاتی که به دست آوردهايد ،يادداشت کنيد. فوراً به مقامات مسئول در اين زمينه گزارش دھيد.منبع:سميه صيادی فر
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حکم اعدام "شايان اميدی" جوان  ١۶ساله و سجاد  ٢۴ساله را تائيد شد.

قاضی شعبه  ۶ديوان عالی ،حکم اعدام "شايان اميدی" جوان  ١۶ساله و سجاد  ٢۴ساله را تائيد
کرد.
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قضاوت شعبه  ۶ديوان عالی ،ھفت ٔه گذشته حکم اعدام يک نوجوان  ١۶ساله در گيالن به نام "شايان
اميدی" به ھمراه دوست  ٢۴سالهاش سجاد را مورد تاييد قرار دادهاند.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا از گيالن ،يکی از دو زندانیای که رسانهھای دولتی از آنھا تحت
"عامالن قتل تاجر آھن و خانوادهاش" ياد کردهاند" ،شايان اميدی" نام دارد که به ھنگام وقوع
عنوان
ِ
قتل يعنی در  ١۵مھرماه سال  ،١٣٨٩تنھا  ١۶سال سن داشته است.
گفته میشود سجاد )متھم رديف اول( ،شايان )متھم رديف دوم( و سبحان )متھم رديف سوم( با ورود به
خان ٔه وياليی يک تاجر آھن" ،فرزاد اميدی"  ۴۶ -ساله و صاحبخانه ،ھمسرش "ساريه داداشزاده" -
 ۴۴ساله و پسرش "پرھام اميدی"  ١٨ -ساله را به قتل رساندهاند.
سجاد  ٢۴ساله ،سبحان برادر  ١۶سال ٔه سجاد و شايان برادرزاده  ١۶ساله مرد تاجر ھستند.
ديوان عالی سجاد را به اتھام مشارکت در قتل عمدی ساريه و پرھام به دو بار قصاص و معاونت در
قتل فرزاد به حبس و به اتھام سرقت ،به زندان محکوم کرد .شايان نيز به اتھام قتل عمويش به قصاص
و به خاطر معاونت در قتل و سرقت به زندان محکوم شد .سبحان نيز بهخاطر معاونت در  ٣فقره قتل و
سرقت ،به حبس ابد محکوم شد.
ايران از معدود کشورھای جھان است که کماکان به اعدام کودکان زير  ١٨سال اھتمام میورزد.

شجره خبيثه ريشه کن نشود در آينده اتفاقات نامعلومی رخ خواھد داد
رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس :اگر اين شجره خبيثه ريشه کن نشود در آينده اتفاقات
نامعلومی رخ خواھد داد.
"علی عباسپور تھرانی" درخصوص انتشار اخباری مبنی بر برخی فعاليتھای زير زمينی برای شيوع
اعتياد در مدارس کشورمان اظھار داشت» :آمار ميدانی نشان میدھد که پديده اعتياد در ميان دانش
آموزان وجود دارد ولی در صد دانش آموزان مبتال باال نيست«.
وي از انکار برخی مسئوالن آموزش و پرورش در اين مورد ،انتقاد کرد و افزود» :فقدان يک مطالعه
علمی جای تاسف دارد ،اعتياد حتی با درصد پايين نيز نشان دھنده پديدهای بسيار خطرناک است«.
رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ادامه داد» :اگر اين شجره خبيثه ريشه کن نشود در آينده
اتفاقات نامعلومی رخ خواھد داد و شايد شاھد جريانی نظير قليان کشيدن جوانان شود که رفتهرفته جای
خود را در فرھنگ بعضی خانوادهھا باز کرده است«.
عباسپور از سرانه پايين آموزشی در زمينه پيشگيریھا در مدارس خبر داد و گفت» :در بودجه سال
 ،٨٩حدود  ٢٠٠ميليارد تومان بودجه به بخش آموزش و پرورش اختصاص داديم و يکی از اھداف
رسيدگی به وضعيت اعتياد در مدارس و برنامه ريزی برای آن بود«.
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رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از گسترش اعتياد در خوابگاهھای دانشجويی نيز ابراز
نگرانی کرد و افزود» :اين مقوله ،اصال نبايد مغفول بماند مجلس منابع خوبی در اختيار نھادھای
آموزشی نظير وزارت آموزش و پرورش و علوم قرار گرفته است و اين امر در بودجه سال  ٩١نيز
منظور خواھد شد «.آفتاب نيوز  29آبان

اعدام در مالء عام و در مقابل ديدگان شھروندان و بعضا کودکان .
صبح امروز يک زندانی متھم به تجاوز در مالء عام در محله پرديس قرچک و در مقابل ديدگان
شھروندان و بعضا کودکان اعدام شد.
انتشار تصاوير اين اعدام از سوی رسانه ھای حکومتی به وضوح مشخص می کند ھيچ محدوديتی سنی
برای مشاھده اجرای حکم اعدام انسان ھا از سوی دستگاه ھای ذيربط لحاظ نشده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس ،بخشعلی عسگری متھم به تجاوز و قتل پس از قرائت حکم ،بامداد
چھارشنبه  ۴آبان ماه  ١٣٩٠در محله فرديس قرچک انجام شد.
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نامبرده به دليل قتل دو نفر به دو بار اعدام و به دليل تجاوز به يک بار اعدام در مالء عام محکوم شده
بود ،حکم مذکور در کمتر از يک ماه از سوی ديوان عالی کشور تائيد شده بود .ھرانا  04آبان
گزارش تصويری اجرای حکم را در زير مشاھده کنيد
http://www.hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/10206-1.html
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گزارش تصويری از مدرسه چمه بن در مازندران
با گذشت بيش از دو ماه از آغاز سال تحصيلی جديد و مرگ دست کم يک دانش آموز به دليل آموزش
در محيط پر خطر مدارس فرسوده کشور ھمچنان مدارس محرومی در سراسر کشور وجود دارد.
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بنويس:
پدر مانند ھر شب نان ندارد
و سارا ھم به بود نان ،ميان سفره مان ايمان ندارد
پس از تصميم کبری ابرھا ھم
زمانی سيل مي بارد،
گھی باران ندارد
پدرتنھا ،انار و سيب را ھی مينويسد
چرا؟
زيرا برای خواندن آن جان ،ندارد
پدر گويا کالس اول است،
او
که دائم مينويسد اين ندارد آن ندارد
بگو آن مرد در باران  ،خواھد آمد؟
نگو اين انتظار خيسمان پايان ندارد
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اجساد سوخته  3تن ،در کنار يکديگر يافته شد.
پدر معتاد با حبس دو دخترش در اتاق خواب ،خود و آنان را به آتش کشيد .آتشنشانان در ساعت
 19:59شب گذشته از طريق تماس مردمی در جريان وقوع يک فقره آتشسوزی در خيابان نعيمی واقع
در منطقه قلعهمرغی قرار گرفتند .آتشنشانان با حضور در صحنه حادثه ضمن مھار اين آتشسوزی که
در يک واحد مسکونی رخ داده بود اجساد سوخته  3تن را در حالی که در کنار يکديگر قرار داشتند در
يکی از اتاقھای خواب اين واحد مسکونی يافتند.
با حضور عوامل اورژانس در محل حادثه مشخص شد که اجساد اين افراد صددرصد سوخته است به
گونهای که حتی تشخيص جنسيت اجساد ،امکانپذير نبود .در حالی که بررسی برای تشخيص ھويت
اجساد سوخته ادامه داشت و با توجه به اعالم عمدی بودن حريق توسط آتشنشانان ،موضوع به
ماموران کالنتری  161ابوذر منتقل شد که با توجه به نوع حادثه ،عوامل تشخيص ھويت پليس آگاھی
به ھمراه قاضی کشيک قتل به محل حادثه فراخوانده شدند.
تحقيقات اوليه ماموران نشان داد که پدر اين خانواده به نام »احمد« که به موادمخدر از نوع شيشه معتاد
بوده است دو دختر خود به نام »مبينا«  8ساله و »تينا«  9ساله را به آتش کشيده است .تحقيقات
ماموران نشان داد که اين فرد حدود ھشت ماه پيش نيز ھمسر خود را که صندوقدار يکی از
فروشگاهھای معتبر پايتخت است با چاقو مجروح کرده و پس از آن نيز اقدام به خودزنی کرده بود که
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اين فرد پس از بھبودی مدعی شده بود که توبه کرده و بر اين اساس توانسته بود ھمسر خود را به ادامه
زندگی متقاعد کند .ماموران در تحقيقات از ھمسايگان نيز دريافتند که در روز حادثه »احمد« ھمسر
خود را به محل کار رسانده و پس از بازگشت ھمسايگان صدای مشاجره وی با دو دخترش را شنيدهاند
که پس از دقايقی صدای انفجار و شعلهھای آتش و دود ساختمان مسکونی را فرا میگيرد.
پليس در بررسیھا دريافت که ھمسايهھا پس از وقوع آتشسوزی در آپارتمان را شکسته و متوجه شدند
که حريق تنھا در يکی از اتاقھای خواب ايجاد شده است که با استفاده از کپسول اقدام به مھار کردند.
ھمسايهھا برای اطفای حريق با موانعی در پشت در اتاق خواب مواجه شدند و در حالی که تالشھا
برای ورود به اتاق خواب ادامه داشت آنان تنھا نالهھای ضعيف دختران را از پشت در میشنيدند.
ھمسايهھا در حالی اجساد سوختهشده اين افراد را پيدا کردند که پدر اين خانواده با آرنج خود يکی از
دختران و با استفاده از پاھايش دختر ديگر را نگه داشته بود تا آنان به بيرون فرار نکنند.خبرگزاری
ايسنا  02آذرماه 1390

دستگيری زنان و طرحی به نام پاکسازی شھر مشھد
نيروی انتظامی در طرحی به نام پاکسازی شھر مشھد ،اين بار اقدام به دستگيری گسترده دختران و
زنان جوان تحت عنوان اراذل و اوباش و فروشنده محصوالت ضدفرھنگی نموده است.
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خبرگزاری مھر  04آذر 1390

بعنوان نيروی بسيجی
بعنوان نيروی بسيجی در مقابل سفارت سابق آمريکا
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بعنوان نيروی بسيجی در مقابل سفارت سابق آمريکا

بعنوان نمازگزار در نماز جمعه امروز تھران
خبرگزاری فارس  04آذر ماه1390
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محافظت از کدام يک ضروری تراست؟

آقايان نيروی انتظامی ،محافظت از کدام يک ضروری تراست؟
اوباشان بسيجی برای حمله به سفارت بريتانيا؟
يا کودکان اروميه در مقابل آدم ربايان؟
خبرھای نگران کننده ای حاکی است ،در روزھای اخير تعداد حداقل  ٢٧کودک در سنين دبستانی در
شھرستان اروميه ،ربوده شده اند.
به گزارش خبرگزاری آذربايجان،در چند روز اخيرموضوع ناپديد شدن کودکان بقدری جدی شده است
که اگر شھروندان دقت کرده باشند درب مدارس در ھنگام روز کامال بسته نگه داشته می شود و
سرويسھای دانش آموزان نيز اقدام به سوار و پياده کردن دانش آموزان در حياط مدارس ،البته در
صورت بودن حياط ،می کنند.
از سوی ديگر خبر می رسد که در مدارس در مورد چگونگی برخورد با افراد ناشناس آموزش داده
می شود.
پليس نيز بصورت غير محسوس در حال کنترل اطراف مدارس ،بخصوص مدارس ابتدايی می باشد .
به گفته يکی از مامورين اداره آگاھی اروميه پليس در آماده باش کامل برای کشف اين موضوع است .
اين مامور آگاھی ھمچنين اذعان داشت که تا کنون  ٢٧مورد گزارش ناپديد شدن و گم شدن کودکان
گزارش شده که مسئولين امنيتی شھر تاکيد بر سکوت رسانه ای و عدم اطالع رسانی در اين مورد
دارند .
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آيا نوجوانان ايران با تلفظ صحيح "ضاد" در کلمه " و ال الضالين" است

آيا نوجوانان ايران با تلفظ صحيح "ضاد" در کلمه " و ال الضالين" است که به سعادت میرسند و ھدف
گم شدهی خود را پيدا میکنند
آيتﷲ جعفر سبحاني در ديدار حميدرضا حاجي بابايي ـ وزير آموزش و پرورش ـ با تجليل از
برنامهھاي پيش روي اين وزارتخانه گفت :اقدامات خوبي را آغاز كردهايد ولي به گونهاي برنامهريزي
كنيد كه اين برنامهھا ماندگار و دائمي شود.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران ،اين مرجع تقليد با اشاره به تغيير نظام آموزشي كشور از پنج
سال ابتدايي به شش سال ،تصريح كرد:
كاري كنيد كه اين برنامه در آينده حذف نشود و ھميشه ادامه داشته باشد زيرا سليقهھا مختلف است و
ممكن است با تغيير مديريت اين طرح ھم تغيير كند اما وقتي به صورت قانوني مصوب شد تغيير آن به
آساني ممكن نيست.
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وي در بخش ديگري از سخنان خود توجه به مسائل قرآني را در آموزش و پرورش مھم توصيف كرد
و ادامه داد :قرآن را به گونهاي به دانشآموزان آموزش دھيد كه آسان و لذتبخش باشد و معلماني را
انتخاب كنيد كه بدانند قرآن را چگونه تعليم دھند تا دانش آموزان از آموختن قرآن لذت ببرند.
آيت ﷲ سبحاني با بيان اينكه در گذشته در مكتبخانهھا قرآن را در مدت اندكي به دانشآموزان آموزش
ميدادند ،اين كار را ناشايست خواند و افزود:
اين روش فراگيري قرآن براي دانشآموزان بسيار سخت بود و كساني كه در امر آموزش قرآن مشغول
بودند خودآگاھي الزم را از علوم قرآني نداشتند بنا بر اين امروز نبايد برنامه قرآني دانشآموزان
سنگين و سخت باشد.
اين مرجع تقليد بر ضرورت حفظ قرآن در مدارس كشور تاكيد و اظھار كرد :اگر امكان دارد به برخي
دانشآموزان مستعد و عالقهمند مرخصي يكساله دھيد تا در اين مدت به حفظ قرآن بپردازند؛ البته اين
طرح به گونهاي باشد كه به برنامهھاي وزارتخانه لطمهاي وارد نشود.
برنامه حفظ قرآن ھماينك در برخي كشورھا انجام ميگيرد و سزاوار است كه در جمھوري اسالمي نيز
اين برنامه اجرا شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود يادآور شد :كتابھاي درسي به گونهاي تنظيم شود كه ھمه
دانشآموزان را به سوي خدا ھدايت كند .مثال اگر ميخواھيد فرضيه داروين را مطرح كنيد بايد به
گونهاي آموزش دھيد كه يك طرف آن طبيعت و طرف ديگر آن خدا باشد.
آيت ﷲ سبحاني با بيان اينكه معلم در تعليم و تربيت حرف اول را ميزند ،افزود:
دانشآموزان با ديده عظمت به معلم نگاه ميكنند و سخن او را لوح محفوظ تلقي ميكنند ،بنابراين اگر
معلم بااخالق ،ديندار و عالم باشد ،بسياري از مشكالت جامعه حل ميشود منبع :روزنامه جمھوری
اسالمی  17آذر 1390
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شيوع آسم رو به افزايش و سرعت آن ميان کودکان بيشتر از افراد بالغ است
ميزان شيوع آسم در ايران بين  10تا  35درصد بوده و سرعت آن در کودکان بيشتر از بالغان است
يک متخصص بيماري ھاي کودکان گفت :متاسفانه شيوع آسم در ايران رو به افزايش بوده و سرعت آن
در ميان کودکان بيشتر از افراد بالغ است.
رضا رضايي طاھري در گفت وگو با فارس ،آسم را يکي از معضالت مھم بھداشتي در جوامع مختلف
و از جمله کشورمان دانست و اظھار داشت :متاسفانه شيوع آسم در ايران رو به افزايش و سرعت آن
در کودکان بيشتر از بالغان است ھمچنين مطابق مطالعات انجام شده ميزان شيوع آسم در ايران بين 10
تا  35درصد گزارش شده است.
وي در پاسخ به اين پرسش که آيا مصرف آنتي بيوتيک در دوران شيرخوارگي خطر آسم کودکي را
کاھش مي دھد يا خير ،افزود:
در آمريکا ساالنه نزديک به يک ميليون نسخه با تجويز بي رويه آنتي بيوتيک براي درمان آسم نوشته
مي شود که از يک سو مقاومت و عوارض دارويي را افزايش داده و ھزينه ھا را باال مي برد و از
سوي ديگر خطر ابتال به بيماري ھاي حساسيتي را دوچندان مي کند .اين متخصص بيماري ھاي
کودکان بيان کرد:
مطالعات نشان مي دھد که شانس ابتال به آسم در کودکاني که در  6ماه نخست زندگي ،آنتي بيوتيک
مصرف کرده باشند 52 ،درصد بيش از آنھايي است که آنتي بيوتيک مصرف نکرده باشند; مصرف
آنتي بيوتيک ھا و باال رفتن خطر آسم و آلرژي به "فرضيه بھداشت" مربوط مي شود که افزايش شيوع
آسم در جوامع پيشرفته که فرزندان آنھا در وضعيت بھداشتي مطلوب رشد مي کنند ،را توجيه مي کند.
وي خاطرنشان کرد :کودکان آمريکايي در  6ماه نخست زندگي با آنتي بيوتيک تماس پيدا مي کنند که
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عمدتا به دليل عفونت ھاي ويروسي دستگاه تنفسي فوقاني است که آنتي بيوتيک تاثيري بر آنھا ندارد.
عضو ھيات علمي دانشگاه علوم پزشکي تھران تصريح کرد :وضعيت در کشور ما اگر از آمريکا بدتر
نباشد ،بھتر ھم نيست و تجويز آنتي بيوتيک ھاي وسيع الطيف رو به افزايش است;
مطالعات جديد بايد پزشکان را به اجتناب از مصرف بي رويه و غيرضروري آنتي بيوتيک مخصوصا
در کودکان کم خطر ترغيب کند و در صورت نياز به دارو از بکارگيري داروھاي وسيع الطيف
خودداري شود.به گزارش توانا ،اصطالح »فرضيه بھداشت« بيان مي کند که محيط ھاي کامال بھداشتي
و ضدعفوني شده اي که بسياري از کودکان کشورھاي توسعه يافته در آنھا رشد مي کنند ،ابتال به آسم و
آلرژي را افزايش مي دھند .براساس اين فرضيه ،زماني سيستم ايمني انسان براي مبارزه با موجودات
ريز محيطي آماده بود اما با روي کار آمدن بھداشت و از بين رفتن اين موجودات ،سيستم ايمني ديگر
کار زيادي براي انجام دادن ندارد بنابراين با دشمني مي جنگد که در واقع وجود ندارد و در برخي
موارد به سلول ھاي بدن حمله کرده يا موادي را دشمن بدن در نظر مي گيرد که در حقيقت ھيچ
ضرري براي بدن ندارند و به اين ترتيب ممکن است جلوي ورود موجوداتي به بدن که براي رشد
سيستم ايمني مفيد ھستند را بگيرد .مردم ساالری  21آذر 1390
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آن روز من تفنگ ساچمهای پدرم را برداشتم و بيرون آمدم.
میخواستم گنجشک شکار کنم و پيش دوستانم کم نياورم و بگويم چقدر قوی ھستم .به بچهھا گفتم
تفنگ دارم و حاال میبينيد چه میکنم اصال نمیخواستم آنھا را بترسانم ،بلد ھم نبودم ،معذرت
میخواھم
پسری که به سبک فيلمھای وسترن آمريکايی با تفنگ بادی با دوستانش شوخی کرد و باعث کورشدن
چشم يکی از آنھا شد ،با درخواست قصاص چشم از سوی شاکی پای ميز محاکمه رفت.
دوازده فروردين امسال پرستاران بيمارستانی در کرج خبر دادند پسربچهای به نام محمد يک چشم خود
را از دست داده است.
ماموران زمانی در محل حاضر شدند که محمد از بيھوشی خارج شده بود .او ادعا کرد دوستش علی
وی را مورد اصابت گلوله تفنگ بادی قرار داده است.
اين نوجوان گفت :من و بچهھا در خيابان داشتيم بازی میکرديم که علی آمد و تفنگی در دستش بود .او
مثل فيلمھای سينمايی سالح را به سمت ما گرفت و گفت دستھا باال بعد شليک کرد و من بعد از آن
متوجه چيزی نشدم .پليس با توجه به گفتهھای اين نوجوان ،علی -پسر  ١۶ساله – را بازداشت کرد .او
اتھامش را پذيرفت و گفت شليک من باعث کور شدن محمد شد اما نمیخواستم اين کار را بکنم و آن
ماجرا يک شوخی بود.
تحقيقات از اين دو نوجوان تکميل و پرونده با صدور کيفرخواست برای محاکمه به شعبه اول دادگاه
کيفریاستان البرز نزد قاضی رنجبر رييس دادگاه و چھار قاضی مستشار )مينايی ،سھرابی ،اصف
الحسينی و بصيرنيا( فرستاده و روز گذشته جلسه رسيدگی به اين پرونده برگزار شد.
در ابتدای جلسه نماينده دادستان البرز در جايگاه حاضر شد و برای علی درخواست صدور مجازات
قانونی کرد .او گفت :براساس تحقيقاتی که ما انجام داديم علی با برداشتن تفنگ ساچمهای از خانه
بيرون رفت و قصد داشت برای دوستانش قدرتنمايی کند که اين اتفاق رخ داد.
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علی تفنگ ساچمهای را به سمت محمد نشانه رفت و درست چشمش را ھدف گرفت .ما تحقيقات زيادی
در اين خصوص انجام داديم و متھم خودش ھم به جرم ارتکابی اعتراف کرده است .صحنه حادثه
بازسازی شده و مقرون به واقع است ضمن اينکه شاھدان ھم در اين خصوص شھادت دادهاند ،بنابراين
با توجه به اينکه مدارک کافی در پرونده وجود دارد به عنوان نماينده دادستان درخواست مجازات برای
متھم را دارم.
سپس محمد نوجوان دوازده ساله در جايگاه حاضر شد .او گفت :وقتی علی از خانه بيرون آمد به ما
گفت ھر کس بماند او را میزنم بچهھا زياد بودند .ھمه فرار کردند اما من ماندم و او يکدفعه به سمتم
شليک کرد و من ديگر متوجه چيزی نشدم .وقتی بهھوش آمدم ،ديديم در بيمارستان ھستم و چشم چپم
جايی را نمیبيند .اصال باورم نمیشد کور شدهام و ھنوز ھم که ماهھا از اين حادثه گذشته ،نمیتوانم اين
حادثه را فراموش کنم و برای متھم درخواست مجازات دارم.
در ادامه مادر محمد در جايگاه حاضر شد و با توجه به اينکه پسرش ھنوز به سن قانونی نرسيده بود،
به عنوان قيم قانونی او درخواست کرد عامل کور شدن پسرش ،قصاص شود .او گفت :محمد يک
پسربچه است و از دست دادن چشمش سرنوشت او را تحت تاثير قرار داده و پسرم ديگر نمیتواند مثل
سابق زندگی کند .او میتوانست آدم خيلی موفقی شود و حاال که علی با رفتارش باعث تغيير سرنوشت
پسرم شده ،من درخواست صدور قصاص برای او را دارم تا متوجه شود چه بر سر پسرم آورده است.
سپس علی به جايگاه فراخوانده شد.
او گفت :من اتھامم را قبول دارم و از اينکه باعث شدم محمد کور شود ،معذرت میخواھم .آن روز من
تفنگ ساچمهای پدرم را برداشتم و بيرون آمدم .میخواستم گنجشک شکار کنم و پيش دوستانم کم
نياورم و بگويم چقدر قوی ھستم .به بچهھا گفتم تفنگ دارم و حاال میبينيد چه میکنم اصال نمیخواستم
آنھا را بترسانم ،بلد ھم نبودم ماشه را بچکانم بچهھا خودشان ترسيدند و فرار کردند ،من ھم میخواستم
وقتی گنجشک را زدم ،جسدش را به دوستانم نشان دھم و احساس غرور کنم اما نمیدانم چه شد که اين
اتفاق افتاد من میخواستم به سمت باال شليک کنم اما ھول کردم و دستم لرزيد .از محمد و مادرش
عذرخواھی میکنم و درخواست دارم مرا ببخشند .ما با ھم ھمسايه ھستيم و من با محمد ھيچمشکلی ھم
نداشتم و ندارم .او دوست من بود .قصاص چشم من مشکلی را برای محمد حل نمیکند .درخواست دارم
پيشنھاد ديگری را برای حل اين مشکل بدھد.
در اين ھنگام قاضی رنجبر پايان جلسه اول محاکمه را اعالم و ادامه رسيدگی به پرونده را به بعد
موکول کرد.روزنامه شرق 22آذر1390
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يک شادی عميق و زالل کودکانه قبل از ميغات

امين پسر آقای طاھری ،کاھن پسر بابک داشاب ،محمد عرفان پسر دليرثانی

 50نوزاد مريوانی مرده به دنيا می آيند
 ۵٠نوزاد مريوانی مرده به دنيا می آيند و  ٢٠نوزاد نيز پس از تولد معلول می شوند
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نماينده سروآباد و مريوان در مجلس ،با اعالم اينکه وضعيت بھداشت و درمان در کردستان و به
خصوص مريوان تأسف بار است ،خطاب به وزير بھداشت گفت:
خانم وزير اجازه ندھيد که ھوس پول پرستی برخی پزشکان بر احساسات زنانه و مادرانه غلبه کند .به
گزارش آژانس خبری موکريان و به نقل از منابع داخلی ،اقبال محمدی در نشست علنی امروز مجلس
)سه شنبه  ٢٩آذرماه( در نطق ميان دستور خود با ارائه آماری از وضعيت تأسف بار بھداشت و درمان
در استان کردستان گفت:
براساس اين آمار  ۵٠نوزاد مريوانی مرده به دنيا آيند و  ٢٠نوزاد نيز پس از تولد معلول می شوند .وی
با اشاره به آمار مرکز آمار کشور گفت:
براساس اين آمار استان ھای تھران و البرز به تنھايی يک سوم و استان ھای خوزستان ،اصفھان،
خراسان رضوی و آذربايجان شرقی نيز يک سوم و  ٢۴استان کشور نيز تنھا به ھمين مقدار سھم توليد
ناخالص داخلی را دارا ھستند.
محمدی با بيان اينکه اين تبعيض ناروا منجر به مھاجرت ،بيکاری و فقر در برخی استان به خصوص
کردستان شده است ،افزود :بيکاری ،تورم ،تعطيلی شرکت ھا و واحدھای توليدی و تأخير در حقوق و
مزايای کارگران از  ۴تا  ۶ماه ،نبود شغل برای فارغ التحصيالن گوشه ای از مشکالت اقتصادی
کشور و کردستان است .اين عضو کميسيون کشاورزی مجلس ھشتم ،ادامه داد:
دولت بايد در حل اين مشکالت به صورت عملی و نه شعاری توجه ويژه داشته باشد ،ھرگاه از
محروميت و ستم ديده سخن به ميان آيد ،ناخودآگاه به ياد قوم کرد می افتيم.
وی با تأکيد بر اينکه کردستان ھنوز از نظر شاخص ھای اقتصادی ،اجتماعی و صنعتی در پايين رده
قرار دارد ،گفت :مردم کرد ھنوز برای اجرای اصول  ١٢و  ١۵و  ١٩قانون اساسی انتظار می کشند،
اين اصول بر تدريس زبان کردی در مناطق کرد نشين تأکيد دارد.
محمدی تصری کرد :در حوزه بھداشت و درمان نيز با آمار فزاينده مبتاليان به ايدز و اعتياد مواجه
ھستيم؛ اما در جھان و حتی در کشورھای آفريقايی روند اين بيماری ھا رو به کاھش است ،آنچه که
تأسف بار است عملکرد ناموفق مديران بھداشت و درمان در استان ھای محروم است.
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نماينده مرد سروآباد و مريوان در مجلس ،يادآور شد :در کمال تعجب شاھد  ٧مورد مرگ زنان حين
زايمان در شھرستان مريوان بوديم ،در حالی که استاندارد آن  ٢٢نفر در ھر يک صد ھزار زايمان
است .وی خطاب به وزير بھداشت گفت:
آيا اين افزايش  ٣ھزار و  ۵٠٠درصدی ميزان مرگ و مير زنان باردار در شھر مريوان ،ارزش
بررسی و علت يابی ندارد؟
تا چه زمانی خانواده ھای مريوانی بايد داغدار از دست رفتن عزيزان خود باشند.
محمدی اين آمار را تأسف بار و علت آن را ناکارآمدی مديران بھداشتی کشور دانست و ادامه داد:
عالوه بر اين  ۵٠نوزاد به صورت مرده متولد و  ٢٠نوزاد معلول به دنيا می آيند ،اين آمار حتی برای
عقب مانده ترين جوامع قابل قبول نيست؛ اگر وجود نيروی متخصص به اندازه کافی ،ھزينه تلقی شود،
پس ھر دقيقه چندين جنين و نوزاد دچار مرگ مغزی می شوند ،ھزينه نيست؟
اين عضو کميسيون کشاورزی مجلس ھستم افزود :خانم وزير اجازه ندھيد که ھوس پول پرستی
پزشکان بر احساسات زنانه و مادرانه غلبه کند؛ يتيمان روستاھای کردستان ديگر به انتظار وعده ھای
دولت مانند سود سھام عدالت نيستند و يارانه ھا ھم اگر با تأخير به حساب ريخته شوند ،نگرانی ندارند.
به گفته محمدی ،البته نبايد زحمت و تالش برخی پزشکان متعھد را ناديد گرفت به خصوص بھورزان
که به محروم ترين قشر مردم بدون منت خدمت می کنند .وی ھمچنين خواستار حل مشکالت عمرانی،
اقتصادی و اجتماعی حوزه انتخابيه اش از سوی دولت شد .تابناک  29آذر

گشتن بچه  7ماھه
پدر !! فرزند ھفت ماھهاش "محسن" ،را با وارد کردن جسم سخت به ناحيه سر و گردن ،کشت .
فردی در ساوجبالغ ،با وارد کردن جسم سخت به ناحيه سر و گردن فرزند ھفت ماھهاش "محسن"،
وی را به قتل رساند.
گفته میشود اين فرد که پس از مصرف مواد مخدر با وارد کردن جسمی سخت به سر و گردن
فرزندش باعث مرگ وی شده است ،توسط پليس آگاھی شناسايی و دستگير شده است.
به گزارش مھر ،سرھنگ مھدی يارندی معاون اجتماعی فرماندھی انتطامی استان البرز در تشريح اين
خبر گفت" :در پی دريافت گزارشی مبنی بر وقوع يک فقره فوت مشکوک در يکی از بيمارستانھای
شھرستان ساوجبالغ ماموران پليس آگاھی اين شھرستان برای پيگيری موضوع به بيمارستان اعزام
شدند".
وی در ادامه گفت" :ماموران پس از حضور در بيمارستان پی بردند که جسد متعلق به کودک ھفت
ماھهای به نام محسن است که از ناحيه سر و جمجمه دچار شکستگی و در نتيجه مرگ مغزی شده
است".
ماموران بالفاصله جھت پی بردن به علت قتل ،پدر بزرگ وی را که در بيمارستان حضور داشت تحت
بازجويی قرار دادند که طبق گفتهھای وی کودک توسط پدرش که اعتياد شديد به مواد مخدر دارد و
دچار اختالف شديد با ھمسرش نيز است مورد ضرب و جرح قرار گرفته و به قتل رسيده است.
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سرھنگ يارندی تصريح کرد:
"در پی اظھارات پدربزرگ مقتول ،ماموران با انجام کارھای اطالعاتی مخفيگاه پدر کودک را
شناسايی و در يک عمليات غافلگيرانه وی را دستگير و تحت بازجويی قرار دادند که وی اذعان داشت
که ھمسرم مدتی است که به علت اعتياد بنده و مشکالت شديد مالی خانه را رھا کرده و من نيز کودک
ھفت ماھهام را به منزل پدرم بردم".
پدر کودک ادامه داد" :با توجه به اينکه محسن در منزل پدر بیتابی میکرد ،وی را بغل کرده و به
بيرون منزل بردم اما با توجه به اعتياد کنترلم را از دست داده و کودک از آغوشم به زمين افتاد و دچار
مرگ مغزی شد".
سرھنگ يارندی افزود" :با توجه به نظريه پزشک قانونی مبنی بر اصابت جسم سخت به ناحيه سر،
صحنه حادثه مجددا بازسازی شد و پدر کودک که در شرح جزئيات ماجرا دچار تناقض گويی شده بود
و چارهای جز اعتراف نداشت به قتل عمد فرزند خود اقرار کرده و گفت که در روز حادثه محسن
بسيار بیقراری میکرد و وی که از دست گريهھای او بسيار عصبانی شده بود با زدن چوبدستی به
گردن کودک برای آرام کردنش باعث مرگ مغزی و درنتيجه مرگ او شد ".ھرانا  17آذر
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شبھا را در خيابان و پارک ميخوابيم.
شبھا را در خيابان و پارک ميخوابيم .ھمسرم شبھا در يک مرغداری ميخوابد .من و دو پسرم ھم
چند شب است که دراين باغ ميخوابيم .من ،ھمسر و پسر بزرگم به مادۀ مخدر شيشه معتاديم.

رسيدگی به پرونده قتل کودک پنجسالهای که به دست برادر  ١۵سالهاش از پا درآمده است ،بهزودی در
دادگاه کيفری استان البرز آغاز میشود.
ماموران پليس ماھدشت کرج روز پنجم دی سال گذشته وقتی از مرگ مشکوک پسربچه خردسالی در
يکی از باغھای اطراف شھر باخبر شدند برای پيگيری موضوع به آنجا رفتند و جسد را مشاھده کردند.
آنھا فھميدند پدر و برادر اين کودک نيز در باغ حضور دارند به ھمين دليل به بازجويی از مرد ميانسال
پرداختند.
به نوشته روزنامه شرق ،او با ابراز بیاطالعی از چگونگی مرگ فرزندش گفت" :من ،ھمسر و پسر
بزرگم به ماده مخدر شيشه اعتياد داريم و از طرفی خانهای ھم نداريم برای ھمين شبھا را در خيابان و
پارک میخوابيم .ھمسرم چند وقتی است يک مرغداری را پيدا کرده و شبھا در آنجا میخوابد من و
دو پسرم ھم چند شب بود به اين باغ میآمديم .ديشب پسرکوچکم امير بين من و برادرش خوابيد اما
صبح که بيدار شدم اثری از او نبود برای ھمين از برادرش اميد خواستم دنبال او بگردد اميد ھم بعد از
کمی جستوجو جسد برادرش را پيدا کرد و به من گفت حيوانات وحشی او را کشتهاند".
پدر امير در حالی اين ادعا را مطرح کرد که روی بدن کودک پنجساله اثری از حمله حيوانات وحشی
ديده نمیشد .به ھمين دليل جنازه به پزشکی قانونی انتقال يافت و متخصصان بعد از انجام آزمايشھای
الزم اعالم کردند پسربچه به دليل اصابت جسمی سخت به سرش دچار خونريزی داخلی شديد شده و
جانش را از دست داده است .پس از اعالم اين نظريه برادر مقتول تحت بازجويی قرار گرفت او ھمان
حرفھای پدرش را تکرار کرد و گفت" :شب که ما خواب بوديم برادرم برای بازی به وسط باغ رفت
و در آنجا توسط حيوانات کشته شد".
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درحالی که به نظر میرسيد مظنون ١۵ساله موضوعی را پنھان میکند ،بازجويی از وی ادامه يافت و
او سرانجام به کشتن برادر خردسالش اقرار کرد .اميد در اعترافاتش گفت" :آن شب شيشه کشيده بودم و
حال خوبی نداشتم برادرم مرتب شيطنت میکرد و دوست داشت بازی کند .پدرم به من گفت کمی امير
را سرگرم کنم من ھم ھمراه او به وسط باغ رفتم اما ھر کاری کردم امير آرام نشد .بهشدت خوابآلود
بودم و مصرف شيشه باعث شده بود کنترلم را از دست بدھم برای ھمين در يک لحظه به برادرم حمله
کردم و دستانم را دور گلويش فشار دادم آنقدر به اين کار ادامه دادم تا امير روی زمين افتاد بعد ميلهای
را که آن نزديکی بود برداشتم و ضربهای به سر او زدم و پيش پدرم برگشتم و خوابيدم".
متھم به قتل ادامه داد" :صبح وقتی پدرم از من خواست امير را پيدا کنم وانمود کردم دنبال او میگردم
بعد از چند دقيقه ھم ادعا کردم حيوانات او را کشتهاند".
بر اساس اين گزارش ،اميد بعد از تشريح چگونگی قتل به بازسازی صحنه جرم پرداخت و با دستور
قضايی بازداشت شد .اميد در جلسات بازپرسی نيز ھمين اعترافات را تاييد کرد و سپس برای وی قرار
مجرميت و کيفرخواست صادر شد و قرار است او بهزودی در دادگاه کيفری استان البرز از خودش
دفاع کند .ھرانا  30آذر
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دستگيري يك دختر  12ساله به اتھام سرقت خبر داد.

روز حادثه با دگرمادرم مرا با او ديد .پس ازمشاجره مرا به زور به خانه آورد و كتكم زد.
دختر  12سالهاي پس از مشاجره با مادرش و فرار از خانه ،ھنگام سرقت دستگير شد.
چند روز پيش مردي با مركز فوريتھاي پليسي  110شھريار تماس گرفت و از دستگيري يك دختر
 12ساله به اتھام سرقت خبر داد.
دقايقي بعد ،ماموران با حضور در محل كه يك مركز خريد است ،دختر متھم به سرقت را براي
تحقيقات به مركز پليس منتقل كردند.
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دختر نوجوان به پليس گفت :چندي پيش با دختري آشنا شدم كه به پسري عالقهمند شده بود و براي
تفريح با يكديگر به بوستانھاي شھر ميرفتند .مادرم با اطالع از دوستي من با دختر غريبه ،خواست
براي ھميشه ارتباطم را با او قطع كنم ،اما به حرفھاي مادرم توجھي نكردم.
وي اضافه كرد :دوستي من با دختر غريبه ادامه داشت تا اين كه روز حادثه مادرم دوباره مرا با او ديد.
پس از مشاجره با ھر دو نفرمان ،مرا به زور به خانه آورد و كتكم زد .پس از مشاجره با مادرم،
ھراسان از خانه بيرون آمدم تا نزد عمهام در يكي از شھرھاي شمالي بروم.
فرار تا سرقتھاي سريالي
دختر  12ساله با اشاره به سرقتھاي سريالي از مغازهھاي مركز خريد شھر گفت :يك ساعتي در
خيابانھا سرگردان بودم .پولي براي خريد غذا و تھيه بليت سفر نداشتم .بنابراين تصميم به سرقت گرفتم
تا اين كه به عنوان مشتري وارد يك مركز خريد شدم.
وي اضافه كرد :يك بار اموال مغازهھا را از پشت ويترين نگاه كردم و بعد به عنوان مشتري وارد يكي
از مغازهھا شدم .در ھمين موقع وقتي صاحب آنجا براي آوردن لباس به سمت انبار رفت ،پولھاي او
را از كشوي ميزش سرقت كرده و متواري شدم.
متھم افزود :پس از يك ساعت پرسه زدن در خيابان به يك مغازه لباسفروشي ديگر رفتم و با پولھاي
دزدي لباس خريدم و با رفتن به يك رستوران غذا خوردم و با عوض كردن لباسھايم ،دوباره به ھمان
مركز خريد كه محل نخستين سرقتم بود ،رفتم و دست به سرقت ديگري زدم.
دختر  12ساله در رابطه با نحوه دستگيرياش گفت :در جريان سومين سرقت ،صاحب مغازه به من
ظنين شد و مرا دستگير كرد.
بنابراين گزارش ،براي متھم  12ساله قرار قانوني صادر شده است .تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد.
روزنامه جام جم  2آذر
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رشد جمع آوری زباله

اوج گرفتن بحران بيکاری وباالرفتن نرخ تورم وگرانی ھمراه با رشد چشمگير شغل جمع آوری زباله
جمع آوری زباله ھا شغلی برای افراد بی سرپناه ،مستمند و بيکار است که اين روزھا با اوج گرفتن
بحران بيکاری وباالرفتن نرخ تورم وگرانی ھا ھرروز ابعاد جديدتری به خود می گيرد.
به گونه ای که افراد فعال در اين زمينه شب و روز در حال چرخ گردانی در سطح شھر تھران ھستند
وبا زير پا گذشاتن خيابان ھا وکوچه ھا به ھمه ی سطل ھای زباله گوشه وکنار خيابان سرک می کشند
تا شايد چيزی برای فروش ويا پرکردن شکم بدست بياورند.
زباله ھای جمع اوری شده توسط اين افراد معموال به کارگاه ھای بازيافت انتقال داده می شود وپس از
جدا کردن مواد بازيافتی به مصرف می روند.
زباله جمع کن ھا به عنوان يکی از آسيب پذيرترين اقشار جامعه تحت پوشش ھيچ نھادی نيستند.می
توان گفت جان اين زباله جمع کن ھا ھمواره در خطر است.
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آلودگی ھای ميکروبی وباکتريائی ناشی از تماس با انواع زباله ھا ونيز سمی بودن بسياری از زباله ھا
برای اين زباله جمع کن ھا تھديد دائمی به شمار می رود.
بنابراين خطر بيماری ومرگ در کمين اين افراد است.با اين حال شھرداری وديگر نھادھای آخوندی
برای سامان دھی اين اقشار ھيچ تمھيدی نيانديشيده اند ومتاسفانه ھر روز برتعداد اين افراد افزوده می
گردد.
موضوع زمانی حادتر می شود که بدانيم بيشتر اين زباله جمع کن ھا کودک ونوجوان ھستند .ايران
کارگر  25آذر
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بی تفاوتي در مرگ دلخراش سه دانشآموز

بی تفاوتي در مرگ دلخراش سه دانشآموز
»اين مدرسه زيرنظر ما نيست و وابسته به دانشگاه علوم دريانوردي چابھار است و ما تنھا نظارت
ميكنيم«.
»حاال ممكن است در خوابگاھي چند پريز روي ھم قرار بگيرند و جرقه خورده باشد«.
بيتفاوتي در مرگ دلخراش سه دانشآموز در مدرسهيي كه وزارت آموزش و پرورش – به قول وزير
– تنھا نظارت بر آن را به عھده داشته است ھيچگونه توجيھي نداشته و اتفاقا اندكي از بار سنگين
مسووليت جناب وزير كم نكرده و ايشان بايد پاسخگوي مرگ سه دانشآموز زاھداني و مجروح شدن
ھمكالسيھاي ديگرشان باشد.
جمالت باال بخشي از صحبتھاي وزير آموزش و پرورش است كه تمام شعار وي ،جھانيسازي
آموزش و پرورش ايران است؛ از مجلس دانشآموزي جھاني گرفته تا اتصال مدارس ايران به
شبكهھاي جھاني.
اكنون اما در پي مرگ دانشآموزان يك مدرسه شبانهروزي در زاھدان به جاي ھمدردي با خانوادهھا به
سرعت به انكار نقش وزارتخانه متبوعش پرداخته است ،اقدامي كه در بين مديران كشور پس از وقوع
حوادث اينچنيني به امري عادي بدل شده است .در اثر اتصال سيمھاي كولر گازي ،مدرسهيي
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شبانهروزي در زاھدان دچار آتشسوزي شده و  2دانشآموز در دم جان باختند و دانشآموز ديگر پس
از انتقال به تھران و در اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد و در اين حادثه چند نفر نيز بشدت
زخمي شدهاند.
وقوع اتفاقھاي ناگوار منجر به مرگ براي دانشآموزان مناطق مختلف كشور سالھاست در حال
تكرار است ،بويژه دانشآموزان مناطقي از كشور كه به دليل فقر ،مناطق »محروم« نام گرفتهاند.
آتشسوزي در مدسهيي در سفيالن ،آتشسوزي در مدرسهيي در استان فارس ،واژگوني مينيبوس
حامل دانشآموزان و اكنون آتشسوزي در مدرسه زاھدان.
ھر چند مورد اخير را وزير گفته است» :زيرنظر ما نبوده بلكه آموزش و پرورش »ناظر« آن بوده
است« ،اما وزير آموزش و پرورش اشارهيي به شرح وظايف خود در نظارت اين مراكز آموزشي
نكرده است.
اما مطابق قانون گويا تجھيزات اينگونه مدارس بايد به تاييد سازمان نوسازي و تجھيز مدارس رسيده و
حتي نيروي انساني ھر مدرسهيي بايد توسط ھسته گزينش آموزش و پرورش تاييد شود.
وزير آموزش و پرورش در حالي از بار مسووليت مرگ سه دانشآموز زاھداني شانه خالي ميكند كه
در چند ماه اخير مصاحبهھاي مختلف با رسانهھاي مجازي و غيرمجازي وي را به وزيري پركار در
حوزه حرف و شعار و وعدهھاي گوناگون بدل كرده است.
در حالي كه بنا به داليل بسيار زيادي مديريت صحيح و كارآمد آموزش و پرورش ھمچنان دچار
معضالتي است:
 مدارس كپري كه وزير از ماهھاي اوليه شروع فعاليت خود وعده برچيده شدن آنھا را داده استھمچنان پذيراي بخشي از دانشآموزان ايران است.
 وسايل گرمايشي و سرمايشي مدارس استاندارد نشده است و با شروع فصل سرما بسياري ازخانوادهھا نگران سالمتي فرزندان خود ھستند ،كما اينكه در سالھاي گذشته شاھد اتفاقھاي ناگوار
براي دانشآموزان بودهايم.
 بافت فرسوده مدارس ھم جان دانشآموزان بسياري را تھديد ميكند .بسياري از دانشآموزان درمدارس قديمي و كھنه به تحصيل مشغول ھستند و اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان اعتقاد
دارند حضور دانشآموزان و معلمان در اين بافتھاي كھنه و بيرونق و فرسوده عالوه بر تھديد
سالمتي دانشآموزان ،در شادابي و نشاط دانشآموزان و معلمان نيز تاثير زيادي دارد.
 تغيير پي در پي محتواي كتب درسي باعث سردرگمي معلمان و دانشآموزان شده است ،طوري كه بهاعتقاد كارشناسان دوره ابتدايي ،تغيير محتواي كتاب فارسي اول دبستان در دو سال پياپي عمال ضربه
شديدي را به نوآموزان وارد كرده است.
 استفاده از مراكز و نھادھاي غير متخصص در تدوين كتابھاي درسي نيز باعث نگراني معلمان ومتخصصان دلسوز باقيمانده در بدنه اين وزارتخانه شده است.
بيتفاوتي در مرگ دلخراش سه دانشآموز در مدرسهيي كه وزارت آموزش و پرورش – به قول وزير
– تنھا نظارت بر آن را به عھده داشته است ھيچگونه توجيھي نداشته و اتفاقا اندكي از بار سنگين
مسووليت جناب وزير كم نكرده و ايشان بايد پاسخگوي مرگ سه دانشآموز زاھداني و مجروح شدن
ھمكالسيھاي ديگرشان باشد.
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وزير محترم بايد حافظ جان دانشآموزان در ھر مدرسهيي در ايران باشد ،ھر چند استعفا از پستھاي
مديريتي پس از اشتباھات ،سوءمديريتھا تا به حال در بين مديران ردهھاي مختلف مرسوم نبوده است.
منبع :روزنامه اعتماد  16آذر اخبار کودکان جھان
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گپی با يک کودک خيابانی

به چراغ قرمز رسيدم .کودکی رو ديدم که داره به سمتم مياد .گپی با ھم زديم:
چند سالته ؟  9سال
ھميشه اين جا اسفند دود می کنی ؟
اسفند دود ميکنم  ،بادکنک ميفروشم .ھر کاری که بتونم ميکنم...
مدرسه ھم که نميری حتما؟
االن کالس سومم .بعضی وقتھا ھم مدرسه مي روم.
در آمدت چقدره؟
بستگی داره  .روزی  7-8تومن...
مامورا بھت گير ميدن؟
آره  .اگه گشت انتظامی بياد فرار ميکنم...
يه  2000تومنی بھش دادم  .نميدونست از خوشحالی چه کار کنه!
داد زد آقا دعاتون ميکنم
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از کجا میآيند؟ زندگيشان چگونه است؟ بازی وتفريحشان چيست؟

از کجا میآيند؟ زندگيشان چگونه است؟ بازی وتفريحشان چيست؟ کجا مدرسه میروند؟ چرا و برای
چه کسی کار می کنند؟

رضا جميلی ،گروه اجتماعی – کودکان کار ،دو کلمه که وقتی در کنار ھم مینشينند آھنگ بيان ترکيب
آنھا راحت و شيرين است اما در ميان ماشين ھای پشت چراغ قرمزھا ،در اتوبوسھا ،مترو ،خيابانھا
پيش چشم ھر کدام از ما می تواند تصوير
و بسياری جاھای ديگر تصاوير دل آزار و ناخوشايندی را به
ِ
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کند ،اين روزھا تصور خيابانھای بدون کودکان کار در شھری که زندگی میکنيم آرزو و خواستی
است دور از دسترس! اما اين بچه ھای کم سن و سالی که با بستهھای دستمال ،آدامس ،گردو ،فال،
جوراب و بسياری جنسھای کم ارزش و بی ارزش ديگر وقتی بال پيراھن آدم را بگيرند ول کن نيستند
و چه خريدار جنس ھايشان باشيم چه نباشيم در روز با آنھا مواجه خواھيم شد ،زندگی کودکانه شان
چگونه است؟ از کجا میآيند؟ زندگيشان چگونه است؟ بازی و تفريحشان چيست؟ کجا مدرسه میروند؟
چرا و برای چه کسی کار می کنند؟
خيلی دور ،خيلی نزديک
مترو شوش ،خيابان خيام جنوبی ،کوچه ھای تنگ و باريکی که آدمی را از ھياھوی بارکش ھا و کارتن
ھا و فضای بازار جدا می کند و روی ديگری از زندگی در اين محله را به نمايش میگذارد ،در يکی
از ھمين کوچه ھای تو در تو و بن بست چند جوان دانشجو با حمايت جمعيت خيريۀ امام علی بسياری
از اين کودکان را گرد ھم آوردهاند تا در دو اتاق کوچک اجاره ای مدرسه را تجربه کنند ،بچه ھائی که
ھر کدام زخمی بر دست و پا دارند ،با چھره ھائی به دور از تقالھای ساختگی برای فروش جنس
ھايشان ،با دست ھائی که گردوشکنی آنھا را سياه کرده قلم به دست میگيرند تا ياد بگيرند که با »ميم«
به غير از معتاد می توان مادر ھم نوشت! حتی اگر طالق گرفته باشد ،حتی اگر معتاد باشد ،زيور،
زينب ،فاطمه ،زھرا ،علی ،امير ،سونيا بچه ھای کار ھستند ،کودکان اعتياد و کودکان زندگی سخت،
به گفتۀ عاطفه صحرائی دانشجوئی که داوطلبانه برای آموزش اين بچه ھا ھفته ای سه روز به اين
مرکز می آيد والدين بيشتر اين بچه ھا معتاد ھستند» ،در دروازه غار سخت است که پدر و مادری پيدا
کنيد که معتاد نباشند ،درآمد کار اين بچه ھا ھم صرف اعتياد والدين میشود «.وقتی از فاطمه که گوشۀ
لبش زخم بزرگی دارد می پرسم که پدرت چه کاره است؟ در جواب میگويد» :چيزی نمیکشد!« به
نظر می آيد سؤالی که بيشتر در ارتباط با پدر از او پرسيده شده اين بوده که آيا پدرت معتاد است يا
خير؟!
فاطمه میگويد در مترو مولوی دستمال میفروشد ،خوششانس باشد روزی دو بسته میفروشد ،پولش
را ھم در پايان روز به پدرش میدھد ،زينب گردو می شکند ،وقتی سؤال کليشهای دوست داشتن يا
نداشتن اين کار را از او میپرسم کودکانه شکايت میکند که اصالً اين کار را دوست ندارد:
»دست آدم درد میآيد ،دستم پاره میشود «.اما به نظر می آيد سالمتی اين بچه ھا آخرين چيزی است
که پدر و مادرھا به آن فکر میکنند ،واحدی که مسئوليت ادارۀ اين مرکز را بر عھده دارد به قانون
میگويد:
»بارھا پيش آمده که بچه ھا به مرکز آمدهاند و جای سوختگی روی پاھای آنھا و يا زخم ھائی روی
بدنشان بوده است ،يا روی ذغال و منقل پدر و مادرشان پا گذاشته اند و يا مورد خشونت آنھا قرار
گرفتهاند ،اينجا بچه ھائی داريم که بعد از تولد که واکسن زدهاند ديگر ھيچ واکسنی را نزده اند و ھيچ
وقت برای درمان ھم به دکتر برده نمیشوند «.بچهھائی که چيزی برای فروختن ندارند دستشان را
جلوی رھگذران پياده روھا و يا مسافران مترو دراز میکنند ،زيور می گويد با برادرش میروند
گدايی ،پول اين گدايی ھم خرج دود پدری میشود که به گفتۀ او »مريض است و در خانه افتاده است«.
يکی از معلمان مرکز عکسی را از يک کودک به ما نشان می دھد که قسمتی از موھايش تراشيده شده
است ،او می گويد موھای اين بچه ھا را اين گونه می تراشند تا ھنگام فروش مواد راحت تر تشخيص
داده شوند ،يک الگوی ساده برای باال بردن فروش مواد از طريق بچهھائی که فقط شب که به خانه می
روند بايد دست پر باشند تا کتک کمتری بخورند! اداره کردن اين بچه ھا و نگه داشتن آنھا در کالس،
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کاری طاقت فرسا است ،بچهھائی که ياد گرفتهاند در جامعه برای فروختن جنسھايشان و يا پول گرفتن
از ديگران ھر ترفندی را به کار گيرند بسيار پرخاشگر و تھاجمی ھستند اما يک وعده غذای گرم برای
بيشتر آنھا انگيزۀ خوبی است که حتما ً کالس ھا را شرکت کنند ،موھای رنگ پريدۀ آنھا حکايت از سوء
تغذيۀ شديد اين کودکان دارد ،بچهھائی که ھفتهای سه وعده غذای گرم را احتماالً تنھا در ھمين مدرسه
کوچک می خورند ،نشانه ھای بارز فقر ويتامين و آھن و بسياری مشکالت سالمتی ديگر را در اندام
نحيفشان می توان ديد.

کرايه دادن و فروش کودکان

خيلی از کودکان کار در محلۀ دروازهغار فاقد شناسنامه ھستند ،يکی از اھالی محل میگويد:
»پدر و مادر اين بچهھا اکثراً شناسنامه ندارند ،بچهھايشان را ھم در شناسنامۀ برادر و يا خواھر
ھمديگر ثبت میکنند «.برای والدينی که خود کودکی مشابھی را از سر گذراندهاند اين بچه ھا فقط ابزار
ھستند ،با آنھا پول مصرف مواد مخدر را درمیآورند ،خيلی راحت بچهھايشان را به ھمديگر قرض
میدھند و حتی میفروشند!
واحدی میگويد» :خيلی وقت ھا بچهھا را به ھمسايه ھا و يا فاميل کرايه می دھند تا برای آنھا گدايی
کنند اما مشکل بدتر اين است که از آنھا ھر نوع سوء استفادۀ ديگری ھم میشود ،دختر يازده سالهای را
در ھمين مرکز داريم که پيرمرد  70ساله ای در ازای روزی  5ھزار تومان از او سوء استفاده میکند،
برای خانواده ھم تنھا ھمان پولی که به خانه میبرد مھم است«.
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وقتی اين بچه ھا از خانه ای که ھيچ شباھتی به مدرسه ندارد اما معلمانش با عشق به آنھا ياد میدھند که
با ميم چه کلماتی را میتوان نوشت خارج میشوند راھی کوچه پس کوچهھائی میشوند که خيلی راحت
میتوان اعتياد ،فقر و ھزار معضل ديگر را در جای ،جای آنھا ديد ،در گوشه ای جوانی در حال
تزريق مواد است ،زنی جوان اما معتاد بر سر قيمت موادی که خريده جر و بحث می کند و کودکان
دروازۀ غار در اين ميان به بازی مشغول می شوند تا فردا يک روز کاری ديگر را شروع کنند .اخبار
کودکان جھان  25آذر

از وحشيگری اين حيوان صفتان پيشگيری کنيد.

قابل توجه مسئولين مرتبط
محل :دبيرستان نمونه خاتم النبيای خاش
ضارب :مدير مدرسه ،جواد راستگو
از وحشيگری اين حيوان صفتان پيشگيری کنيد.
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ازدواج کودکان

شھرستان ميناب  3کودک ،شھرستان بندرلنگه 1کودک
و درشھرستان بندرعباس نيز  1کودک

مدير کل ثبت احوال ھرمزگان از ازدواج پنج دختر زير  10سال در استان ھرمزگان خبر داد" .رضا
غالمپور" افزود:
پنج واقعه ازدواج دختران زير  10سال در استان وجود داشته که سه واقعه در شھرستان ميناب ،يک
واقعه در شھرستان بندرلنگه و يک مورد در شھرستان بندرعباس رخ داده است.
وي اضافه کرد:
کمترين واقعه طالق در شھرستان پارسيان رخ داده و بيشترين ازدواج نيز در اين شھرستان صورت
گرفته است.
بعد از آن  :شھرھاي ميناب ،بستک و قشم کمترين نرخ طالق را داشتهاند و بندرعباس و رودان
بيشترين نرخ طالق را به خود اختصاص دادهاند.خبر آنالين  3دی ماه
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قتل يک کودک يک روزه
پدر نوزاد را از مادر گرفته و زن از آن لحظه به بعد اطالعی از شوھر و فرزندش ندارد.

پدري كه پسر يك روزهاش را پس از تولد درون يك كيسه پالستيك زباله قرار داده و باعث فوت وي
شده بود ،دستگير شد.
مأموران آگاھي طبس از وجود جسد نوزادي در نزديكي يكي از داروخانهھاي بخش »دستگردان«
شھرستان مطلع شدند كه پس از ھماھنگي با دادرس دادسراي عمومي و انقالب شھرستان در محل
حاضر و مشاھده كردند جسد متعلق به نوزاد پسر يك روزهاي است كه بدن وي بصورت لخت و عريان
درون يك پالستيك زباله قرار گرفته و از ناحيه سر داراي خونريزي است.
به گزارش ايسنا ،در ادامه جسد نوزاد به بھداري عشقآباد طبس منتقل و آزمايشات اوليه انجام و
مشخص شد از زمان تولد وي كمتراز يك يا دو ساعت ميگذرد كه با توجه به حساسيت موضوع،
تحقيقات محلي و مقدماتي آغاز و زن مطلقه  27سالهاي شناسايي و پس از داللت وي به يگان انتظامي
در بازجويي مشخص شد وي روز قبل وضع حمل كرده است.
اين زن در اظھارات خود مدعي شده از مدتھا قبل صيغه مردي  54ساله بوده و از وي باردار شده
است اما شوھرش نميخواسته موضوع فرزنددار شدنشان را بپذيرد به ھمين دليل از وي خواسته براي
وضع حمل به بيمارستان مراجعه نكند.
سرانجام پس از به دنيا آمدن نوزاد در منزل شوھر صيغهاي زن ،وي به منزل آمده و با اين بھانه كه
نوزاد در شرايط بدي متولد شده و بايد او را براي مداوا و تحت نظر قرار دادن به بھداري منتقل كرد،
نوزاد را از مادرش گرفته و زن نيز از آن لحظه به بعد اطالعي از شوھرش ندارد.
به دنبال اعترفات زن ،شوھر وي نيز دستگير و پس از تشكيل پرونده ،ھر دو به دادسرا معرفي و پس
از صدور قرار قانوني روانه زندان شدند.
جسد نوزاد نيز به منظور تعيين علت فوت و اين كه در زمان تولد زنده بوده يا خير تحويل پزشكي
قانوني شھرستان شده است.حبرگزاری ايسنا  5ديماه
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ميثم عبادی ی شھيد  ١۶ساله جنبش سبز
ميثم عبادی ی شھيد  ١۶ساله جنبش سبز ،که در روز٢۴خرداد ماه مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
اما بعد از دو سال و ھشت ماه ھنوز قاتل وی آزاد است
ميثم عبادی يکی از نخستين و جوانترين شھدای جنبش سبز است که در سن  ١۶سالگی در روز ٢۴
خرداد ماه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شھادت رسيد .اما با گذشت دو سال و ھشت ماه از
شھادتش ھنوز ضارب وی آزاد است .اين در حالی است که دستگاه قضايی کشور پرونده را عمال
مختومه اعالم کرده و يکی از قضات گفته که زورتان نمی رسد پس پيگيری نکنيد!
اصغر عبادی پدر ميثم شھيد در خصوص آخرين وضعيت پرونده رسيدگی به قتل فرزندش به جرس
می گويد“ :االن نزديک به شش – ھفت ماه است که پرونده ميثم را مختومه اعالم کرده اند يعنی قاضی
پرونده گفت از نظر من پرونده مختومه است و اگر خبری شد به شما زنگ می زنيم .باز ھفته گذشته
برای پيگيری مراجعه کردم اما ھيچ و ھمان پاسخ را دادند .االن نزديک به سه سال می شود که مدام
می روم و می آيم ديگر نمی دانم به کجا مراجعه کنم که جوابم را بدھند.
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در اين مدت آنقدر پشت در ايستاده ام و حرفھای بد شنيده ام که باور نمی کنيد .پير شديم و حال و
روزی برايمان باقی نمانده است .در اين دو سال و چند ماه مدام قاتل ميثم جلوی چشممان است ،چه کنيم
زورمان نمی رسد.
اول يک قاضی به نام آقای شاملو پرونده را رسيدگی می کرد که خوب بود اما بعد از چند ماه ايشان را
به کيفری دو منتقل کردند و پرونده از شعبه يک جنايی به سه جنايی منتقل شد و تقريبا ھشت ماه معلق
بود و بعد دو سه ماه گفتند پرونده مختومه است .وکيلی که برای پرونده گرفتيم پرونده را مطالعه کرد و
گفت يک بسيجی ضارب پسرم بوده و فرمانده آن پايگاه در اين مدت نيامده که بگويد اين بسيجی دستور
داشته يا نداشته است.
خالصه بعد از مدتی آزادش کردند و زمانيکه دوباره به قاضی اول مراجعه کردم دوستانه به من گفت
بابا اين يک بسيجی است و زورت نمی رسد پيگيری نکن.
گفتم پس شما می گوييد چکار کنم خون بچه من پايمال شده و من نفھميدم چرا بچه من کشته شده است؟
بعد ھم که دوباره پيگيری کردم گفتند چقدر می آيی پرونده از نظر ما مختومه است اگر خبری شد با
شما تماس می گيريم .اول که يک شخص بی گناه ديگری را معرفی کرده بودند بعد که او اتھام را رد
کرده بود و گفته بود اصال در آن روز در تھران نبوده است .به آدرسش مراجعه کردم ديدم اصال يک
آدم بی گناه و از ما بدبخت تر است و فروشنده يک بقالی است ،با مشخصات ضارب جور در نمی آيد.
بعد متوجه شديم که می خواستند اين بنده خدا را بعنوان قاتل معرفی کنند.
ھمه شواھد مشخص می کند که آن بسيجی قاتل است مردم ھم شاھد بودند که بسيجی ھا بطرف مردم
شليک می کردند .البته مردن برای ھمه است اما از اينکه قاتل ول و آزاد باشد خيلی دردآور و ناراحت
کننده است .اصال اينقدر سرد برخورد می کنند و انگار طلبکار ھم ھستند”.
او ادامه می دھد“ :ميثم شانزده سالش بود و جوانترين و اولين شھيد اين جنبش سبز است زيرا قبل از
دستور شليک سپاه به مردم ميثم کشته شده و در آن روزی که آقای احمدی نژاد آمده بود جشن بگيرد
ميثم کشته شد .آن روز ميثم با دوستش بود و يکی که ديده بود مردم را با باتوم می زنند در خانه اش را
باز کرده بود دوست ميثم به آن خانه پناه می برد و ميثم جا می ماند.
مشکل اين است که اصال نمی دانم چرا بچه ام کشته شده است من نه ھمه می خواھند بدانند بچه ھايشان
چرا کشته شده اند؟”
طبست امامی مادر ميثم به دشواری قادر است صحبت کند و با بغض و لرزشی در صدايش می گويد:
“نبود ميثم مريضم کرده است ھر روز می روم جاييکه می خوابيد و آرام آرام گريه می کنم .ميثم بچه
آخرمان بود خيلی دوستش داشتم و خيلی دلسوز بود.
اينقدر اين بچه مھربان و دلسوز بود که حتی کسی می گفت شلوار ندارم شلوارش را می آورد و می
داد… ھنوز مرگش را باور ندارم گاھی به در خيره می شوم و منتظرم تا از در وارد شود .برادرم ھم
در سال  ۶۵در جبھه ھای جنگ تحميلی ھشت ساله بشھادت رسيد و می دانم که او را دشمن کشت اما
االن پسرم را نمی دانم چرا کشتند…”) به علت گريه قادر به ادامه صحبت نبود(
اصغر عبادی با اشاره به دلتنگی ھا اعضای خانواده برای ميثم ادامه می دھد“ :يک روز در ھيئت
محله ،دوست ھای ميثم عکسش را در ھيئت چسبانده بودند بعد چند روز که مادر ميثم دوباره می رود
آنجا و می بيند که عکس ميثم به ديوار نيست ،نزديک بود سکته کند و خانمھای محل به او رسيدند تا
حال خودش را پيدا کند.
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واقعا سخت است… االن يکی از خواھرھای ميثم از درد کشته شدن او حالش بشدت بد است و ھر روز
نوحه می گذارد و گريه می کند.
او عصای دست ما بود خيلی دلسوز بود و حتی زمانيکه مشکالت مالی زيادی داشتيم ميثم درسش را
رھا کرد و کار می کرد تا کمک خرج ما باشد…”
گفتنی است ،خانم زھرا رھنورد ھمسر مير حسين موسوی پيش از اين حصر در ديداری با خانواده
شھيد ميثم عبادی ،گفته بود“ :در خانه ميثم عبادی ،دنيای بزرگ و باشکوه ميثم تجلی پيدا میکند؛ دنيايی
که فقر ظاھری خانه را کامال باشکوه میسازد و معرکهای برپا میدارد.
زيرا اين کارگر  ١۶ساله با آرمانھای بلندش به شھدای حق پيوسته است .شھادت ميثم نشان میدھد که
جنبش سبز نه فقط جنبشی روشنفکری و دانشگاھی است ،بلکه جنبشی سرشار از حضور کارگران
سرافرازی چون ميثم ،در کنار معلمان ،زنان و دانشجويان است.
اين جريان آزادیآفرين به تمام معنا مردمی ،آزادیخواھانه و دمکراسیطلبانه است که ھمه اقشار و
طبقات ،با ھر فکر و انديشهای ،در آن فکورانه و فداکارانه شرکت دارند”.
پدر اين شھيد سبز با اشاره به آن ديدار بيان می کند“ :ھنوز آن ديدار را بياد دارم و االن ھم از آنھا می
آيند و به ما سر می زنند و از ما دلجويی می کنند و تنھايمان نمی گذارند ،اما از طرف حکومت کسی
نمی آيد به ما سر بزند .ھيچکس ھم به ما سر نمی زند که بگويد آقا ھفده سال برای اين مملکت خدمت
کردی و حاال فرزندش کشته شد و دلجويی کند ،ھيچ! من ديگر ھيچ درخواستی از مسئولين ندارم فقط
می خواھم از قاتلش بپرسم چطور دلت آمد به روی بچه شانزده ساله شليک کنی و چرا آخر چرا؟ اين
بچه چه ضرری به کسی زده بود؟
اصال شمر ھم با امام حسين اينکار را نکرد که با بچه من کردند.
اما بدانند حساب و کتابی ھست و حتما جواب خواھند داد”.
ھمچنين در حاليکه خبرگزاری ھای داخلی از زبان خانواده اين شھيد سبز دروغ ھايی را انتشار دادند
اما اصغر عبادی اين اظھارات را انکار کرده و نسبت به اينگونه رفتارھای غير اخالقی و دروغ
پراکنی ھا ابراز انزجار می کند.
پدر ميثم عبادی در اين خصوص می گويد“ :االن از رسانه ھای ملی و داخل می آيند و اعصابمان را
خرد می کنند و مزاحم می شوند و من ھم می گويم ديگر سراغ ما نياييد ،برای اينکه دروغ می نويسند.
يکبار به دروغ از زبان من نوشته بودند که قاتل بچه من آقايان موسوی و کروبی است که از خودشان
اين حرفھا را نوشته بودند و از آن موقع ازشان بدم آمد و ديگر جوابشان را نمی دھم”.

آماری از کودکان ازدواجکرده
بر مبنای آخرين آمار٢۴ :ھزار و  ۵٠۶دختر زير ١۴سال پنج ھزارو  ۵١٩پسر  ١٠تا ١۴سال
تعداد کودکان ازدواجکرده :در سنين ١٠تا ١٨سال دارای ھمسر٨۴٨ ،ھزار نفر
در روزھايی که کارشناسان و مسئوالن نسبت به باال رفتن سن ازدواج نگران ھستند و ھشدار میدھند،
عدهای از آن طرف بام افتادهاند و خبرھای عجيبی میرسد.
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به گزارش تھران امروز ،چند روز پيش بود که از ھرمزگان خبر رسيد که در سه شھر اين استان پنج
کودک زير  ١٠سال ازدواج کردند .اين خبر از سوی مديرکل ثبت احوال ھرمزگان اعالم شد اما ھيچ
اشارهای به اينکه اين کودکان در چه شرايطی قبول کردند وارد زندگی مشترک شوند ،نشد.
رضا غالمپور از ثبت شش واقعه ازدواج با زوجھايی کمتر از  ١٠سال در اين استان طی  ١٠ماھه
سالجاری ھم خبر میدھد" :در  ١٠ماھه سالجاری تعداد  ١۵ھزار و  ۴٩۶واقعه ازدواج در
ھرمزگان به ثبت رسيده".
وی ھمچنين اظھار داشت" :اين رقم نسبت به سال گذشته  ٣٫۵٧درصد کاھش نشان میدھد .در ١٠
ماھه سالجاری تعداد شش ازدواج با رنج سنی کمتر از  ١٠سال در استان به ثبت رسيده است که اين
ازدواجھا در شھرستانھايی ھمانند بندرعباس ،قشم و ميناب به ثبت رسيده است".
آخرين آمارھای ازدواج کودکان در کشور نشان میدھد دختران بيش از پسران در فھرست ازدواج
زودھنگام قرار میگيرند٢۴ .ھزار و  ۵٠۶دختر زير ١۴سال در برابر پنج ھزارو  ۵١٩پسر  ١٠تا
١۴ساله نشان میدھد دختران بيشتری با مردان بيشتر از سن خود ازدواج میکنند .شرايطی که
آمادگیاش برای دختران در سن مجاز ازدواج ھم به احتياط و تامل بيشتری نياز دارد .آمار مرکز آمار
ايران در اين باره به آخرين سرشماری کشور در سال  ٨۵برمیگردد .تعداد کودکان ازدواجکرده در
سنين  ١٠تا  ١٨سال دارای ھمسر٨۴٨ ،ھزار نفر است.
نگرانی از افزايش ازدواج دختران خردسال در کشور در آخرين گزارش نشريه جامعهشناسی کشور ھم
نمود دارد؛ گزارشی که به پديده ھمسران کودک در ايران امروز اشاره میکند .تعداد مادران کودک با
 ۶ /۵برابر افزايش نسبت به پدران کودک گويای اين است که عمدتادختران خردسال و کودک واقع در
سنين ١٨ـ١٠سالگی با ٨۵درصد ھمسر مردانی شدهاندکه در سنين باالی ١٨سال قرار دارند و فقط
١۵درصد از اين قشر کودکان با کودکان ھمسن و سال يا ھمنسل خود ازدواج کردهاند .به گفته يک
پژوھشگر فعال حوزه کودکان و با استناد به پيمان نامه جھانی حقوق کودک که افراد زير  ١٨سال را
کودک دانسته ،حدود ھفت درصد از کودکان در سنين  ١٠تا  ١٨ساله کشور تا سال  ٨۵ازدواج کردهاند
و حدود  ٧۵٠ھزار نفر از اين  ٨۴٨ھزار نفر دختر و مابقی پسر بودهاند.
 ٢۵ھزار نفر از  ٨۴٨ھزار کودک در سنين کمتر از  ١٨سال طالق گرفته و حدود  ١٢ھزار نفر نيز
ھمسران خود را از دست دادهاند .فرشيد يزدانی میگويد" :در حال حاضر  ٢۵ھزار نفر از کودکانی که
ازدواج کرده بودند ،طالق گرفتهاند«،وینسبت جنسيتی اين کودکان را اين گونه عنوان کرد ١۵ :ھزار
و  ۶٠٠نفر از اين کودکان مرد و مابقی زن ھستند.
ھمچنين حدود  ١١ھزار و  ٨٠٠نفر از اين کودکان به دليل مرگ ،ھمسر خود را از دست دادهاند".
يزدانی با اذعان بر اين که  ۴٩٠ھزار نفر از مجموع کودکان ازدواج کرده ،در نقاط شھری زندگی
میکنند ،تعداد کودکان روستايی ازدواج کرده را حدود  ٣۵۵ھزار نفر خواند .طبق قانون کشورسن
تعيينشده برای ازدواج دختران ١٣سال و برای پسران ١۵سال مقرر شده است و قانون راھی پيشبينی
کرده برای ازدواج زودرس دختران مبنی بر اينکه اگر دختران ويژگیھای جسمانی خاصی داشته
باشند ،میتوانند از معافيت از شرط سن استفاده کنند مثال اينکه دختری رشيد که از قوای جسمانی
بااليی برخوردار باشد و بايد توجه داشت که اين آمار در جنوب کشور ارائه شده است؛ جايی که ويژگی
فيزيولوژيکی دختران در جنوب با دختران شمال کشور بسيار متفاوت است .بنابراين قانون در اين
زمينه راه را باز گذاشته است .پس اين آمار وجود داشته و با تاييد مرکز ثبت احوال صورت گرفته ،اما
اگرچه اين آمار روز به روز در حال کاھش است اما اين مسئله وجود دارد و قابل کتمان نيست.
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ميزان ازدواج زودھنگام در استانھای کشور بيانگر آن است که پايينترين ميزان ازدواج زودھنگام
متعلق به شھر تھران با  ٧٫٧درصد است و مناطق روستايی استانھای اصفھان و سيستان و بلوچستان
بيشترين ميزان را به خود اختصاص دادهاند.
ھمچنين بررسی درصد کسانی که تا قبل از سن  ١٨ ،١٧و  ١٩سالگی ازدواج کردهاند نشان میدھد که
نزديک به  ٢٢/٨درصد دختران  ١٧ساله در مناطق روستايی و  ١٣/١درصد در مناطق شھری
ازدواج کردهاند .در ارتباط با داليل عدم اشتغال به تحصيل افراد ازدواج کرده نيز در اين بررسی ۵۶
درصد افراد اظھار کردند که دليل ترک تحصيل آنھا ازدواج بوده است اين در حالی است که برای
افراد غيرمتاھلی که به مدرسه نمیروند مشکل دسترسی به مدرسه مھمترين عامل بوده است.
آمارھا نشان میدھد در سطح جھانی نيز  ٣۶درصد زنان  ٢٠تا  ٢۴ساله قبل از رسيدن به سن ١٨
سالگی ازدواج کردهاند.
ساالنه  ١۴ميليون نوبالغ  ١۵تا  ١٩ساله زايمان میکنند و دختران زير سن  ١۵سال ۵ ،برابر بيش از
دختران سن بيست سالگی دستخوش مرگ و مير در طول بارداری يا زايمان میشوند .دختران زير سن
 ١٨سالگی ۶٠ ،درصد بيش از دختران باالی  ١٩سالگی شاھد مرگ و مير نونھالشان در يک سال اول
زندگی شان ھستند و حتی اگر شانس زنده ماندن داشته باشد بيشتر در معرض بيماریھای کم وزنی،
کمبود مواد غذايی و ديرکرد در رشد جسمی و شناختی قرار میگيرند .ھرانا  12دی 1390

ياری به ھمنوعان
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برای رفع مشکل اين عزيزان به ياری ھم ميھنانمان نيازمنديم شما ميتوانيد باثبت نام در اين بانک به
ھمنوع بيمارخود درھر جای جھان ياری رسانيد
عدهای از ھموطنان ما)عموما کودکان( در اقصی نقاط کشور بدليل بيماريھای خونی نياز به پيوند مغز
استخوان دارند
عده ای از ھموطنان ما)عموما کودکان( در اقصی نقاط کشور بدليل بيماريھای خونی نياز به پيوند مغز
استخوان دارند
وپس از پيوند نياز به تزريق پالکت تازه خون  .با توجه به اينکه تنھا مرکز پيوند مغز استخوان در
ايران فقط بيمارستانشريعتی تھران است ،لذا ھموطنان ما درساير شھرھا ناچارميباشند که برای درمان
و جراحی ھای الزم به تھران سفرکنند که و يکی از بزرگترين مشکالت آنھا يافتن افرادی باگروه
خونی مشابه بمنظور تھيه پالکت تازه برای بعد ازعمل فرزندانشان ميباشد ،الجرم ناچار به درج آگھی
و انتشار آن در سطح شھر آميباشند تا افراد ھم خون را بيابند.و باتوجه به عدم شناخت کافی از اشھر
تھران و عدم دستيابی به امکانات الزم با مشکلی مضاعف روبرو ھستند.برای رفع مشکل اين عزيزان
به ياری ھم ميھنانمان نيازمنديم چرا که ما بيشماريم و متحد.
شرايط پالکت دھنده:
نوع جنسيت :مرد
سن باالی  ١٨سال و پايين تر از  ۵٠سال.
وزن باالی  ۵٠کيوگرم
ھيچ گونه بيماری نداشته باشد.
ساکن استان تھران
قابل توجه :عزيزانی که کانديدای اھداء پالکت تازه به اين بيماران ھستند بايد بدانند:
مرحله اول  ،تنھا ھماھمنگی شما با خانواده اين عزيزان است و تھيه نسخه آزمايش است که دکتر
مربوطه در دفترچه بيمه شما مينوسيد
مرحله دوم  :حضور شما عزيزان اھدا کننده در آزمايشگاه قلھک است ،و دادن يک آزمايش خون
کوچکاست تا مشخص شود که شما از لحاظ خونی  ،ميتوانيد به اين عزيزان کمک کنيد يا خير.
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مرحله سوم  :ودر صورت پاسخ مثبت در مرحله دوم  ،شما به عنوان يک ساپورت کننده از اين کودک
شناخته خواھيد شد ،تا اگر مشکلی در حين يا بعد از عمل برای بيمار روی دھد بتواند از ياری شما
بھره مند گردد.
در  %90موارد تنھا حضور فيزيکی شما به عنوان ساپورت کننده مھم است وشايد اصال موقعيتی پيش
نيايد که به پالکت خون شما نياز باشد.
پاسخ به دو مورد از پرسشھای مھم بسياری از عزيزان 1 :نحوه اھدا پالکت تازه چگونه است ؟  :2چرا
اھدا کننده پالکت تازه حتما بايد مرد باشد ؟
پاسخ سئوال اول :خون از دوبخش کلی تشکيل شده است:سلولھای خونی)گلبولھای قرمز-گلبولھای
سفيد-پالکت( و پالسما در اھدا پالکت فقط پالکت گرفته ميشود وساير اجزا خون به بدن بازميگردد.
نحوه اھدا:
فرد اھدا کننده در حالت خوابيده توسط سوزن كوچكي كه درد ناچيزي حين فرو بردن در بازو ايجاد مي
كند به دستگاه جداكننده پالكت وصل مي شود  .خون از يك بازوي فرد به دستگاه مي رود  .در آن
قسمت بدون ھيچ اتالف وقت  ،پالكت ھا جمع آوري شده و سپس از بازوي ديگر ھمراه يك ماده ضد
انعقاد  ،تمامي محتوي خوني فرد جز پالكت ھا به بدنش باز گردانده مي شوند .
اين فرآيند در حدود  1تا  1/5ساعت وقت مي گيرد  .قبل ازانجام اين فرآيند وزن و ھماتوكريت و تعداد
پالكت چك مي شود و پس از انجام نيز مجدداً پالكت چك مي شود.
تمام سوزنھا و كيسه ھا و تيوبھا يكبار مصرف بوده و پس از استفاده دور ريخته ميشوند
پاسخ سئوال دوم :يکی از داليلی که اھدا کننده بايد مرد باشد اينست که در ھنگام نياز بيمار ،فرد ياری
دھنده بايد از نظر خون دارای بنيه قوی باشد و ميدانيم که بانوان در روزھايی از ماه دچار کم خونی
ميشوند که ھمين آگاھی مانع از آن ميگردد تا اھدا کننده از بين گروه انتخاب شود.
بيشتر بدانيد:
ميتوان باثبت نام در اين بانک به ھمنوع بيمارخود درھر جای جھان ياری رساند
روی سلولھای سفيد بدن ھر شخص پروتئينھای خاصی بنام آنتی ژن وجود دارد که از طريق ژنتيک به
ارث ميرسد و نقش مھمی در پيوند سلولھای بنيادی به فرد بيمار دارند.برای آنکه پيوند موفقيت آميز
باشد بايد آنتی ژنھای فرد دھنده وگيرنده مشابه باشند.لذا اولويت اول برای پيوند به ھر شخص بيمار
خواھر وبرادر وی ميباشد ولی تنھا 30درصد بيماران در ميان بستگان خود دھنده پيدا ميکنند و برای
بقيه تنھا شانس برای زنده ماندن دريافت پيوند از فردی است کھبا وی ھيچ نسبت خويشاوندی ندارد.
وتعداد افرادی که به ھر فرد بيمار ميتواند دھنده باشد بسيار کم است ،شايد يک نفر .
اين احتمال وجود دارد که ھمنوع شما از لحاظ ژنتيکی بيمار باشد وفقط شما ميتوانيد دھنده باشيد و
شخص ديگری با او مشابه نباشد لذا امری بسيار حياتی است.وھمچنين بانک اھدا سلولھای بنيادی با
سيستم جھانی مرتبط است و ميتوان باثبت نام در اين بانک به ھمنوع بيمارخود درھر جای جھان ياری
رساند و از مرگ نجاتش داد.
(ثبت نام،با انجام يک آزمايش خون برای مشخص شدن آنتی ژن در مرکز پايان ميپذيرد و ھرزمان
بيمار سرطانی که نيازمند کمک نيازمند کمک باشد و مشابه با آنتی ژن شما،به شما اطالع خواھند داد)
تلفن تماس جھت ثبت نام اھدا کنندگان84902669-021:
جھت ثبت نام اينترنتی و كسب اطالعات بيشتر به سايت  www.iscdp.orgمراجعه نمائيد)بانک
اطالعات اھدا کنندگان سلولھای بنياد ايران )
آدرس در فيسبوک :اھدا پالکت به کودکان فوق العاده نيازمند
بنيادی ايران( مراجعه نماييد
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“ 8ساعت” پس از آتش سوزی به بوشھر رسيده بود
استاندار از حضور بموقع رئيس بھزيستی که “ 8ساعت” پس از آتشسوزی به بوشھر رسيده بود
تقدير کرد!!
آتش سوزی در مرکز نگھداری کودکان معلوالن بوشھر تاکنون سه کشته برجا گذاشته است.
در ھمين حال استاندار بوشھر از حضوربه موقع رئيس سازمان بھزيستی که “ھشت ساعت” پس از
آتشسوزی شب گذشته به بوشھر رسيده بود تقدير کرد و قول داد اين اقدام را حتما به اطالع رييس
ھيات دولت می رساند.
دکتر عليرضا حاجيونی اظھار داشت :بر اثر وقوع آتشسوزی در محل نگھداری معلوالن بوشھر واقع
در کوچه انتقال خون ،متاسفانه  ١٨نفر مصدوم شدند که از اين تعداد سه نفر جان خود را از دست
دادند .در اين مرکز چھل کودک نگھداری می شود.
با توجه به اينکه معلوالن اين مرکز معلول جسمی و ذھنی بودند نتوانستند از محل حادثه فرار کنند که
متاسفانه سه نفر از آنان فوت شدند.
به گزارش خليج فارس ،بالفاصله مصدومان را به بيمارستانھای بوشھر و گناوه اعزام کرديم و در
حال حاضر وضعيت بھبود يافته و تمام مصدومان به مراکز درمانی اعزام شدهاند و آتش نيز مھار شده
است.
مدير مرکز فوريتھای پزشکی بوشھر اظھار داشت :ھم اکنون مسئوالن متولی امر در محل حادثه و
بيمارستان بوشھر در حال رسيدگی به وضعيت بيماران ھستند.
رئيس آتش نشانی بوشھر گفت :علت آتش سوزی مرکز نگھداری معلوالن بوشھر در دست بررسی
است و ھنوز مشخص نشده است .سايت کلمه  15ديماه 1390

ضربات ماموران برسر كودكان
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نتيجه ضربات ماموران برسر كودكان و شنيدن فرياد آنان تنھا تعجب و نفرت ناظرين را بھمراه
داشت!

آژانس ايران خبر  :از مشھد خبري برايمان ارسال شده مبني بر اينكه درخيابان شھر ,گشت ارشاد چند
متر جلوي ميدان ,دو دختر بچه 10ساله را مي بيند كه حجابي نداشتند و در حال عبور بودند.
ماموران به يكباره از ماشين پياده مي شوند .يكي از آنھا اسلحه به دست بوده و ديگري ,دوربين داشته
است .نفر سوم ھم وارد مي شود و دنبال دختر بچه ھا مي دود .وقتي كه اين دو دختر كوچك توسط
ماموران بازداشت ميشوند ,بسيار ھراسان و وحشت زده بودند.
ماموران طوري برسر آن كودكان فرياد مي زدند كه تعجب و نفرت ھر ناظري را برمي انگيخت .آنھا
در نھايت دو كودك را با خود بردند 06 : .دی ماه 1390

کودکان گلفروش بين  7-15سال
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آژانس ايران خبر  -گزارش رسيده :اگر مسيرمان در پايتخت به سمت بھشت زھرا باشد گل فروشانی
را می بينيم که در حاشيه بزرگراه در حال گل فروشی ھستند.
اتفاقا اکثر آن ھا کودکان بين  7-15سال ھستند .خبری مبنی بر ھجوم روز گذشته )يکشنبه  11دی (
ماموران شھرداری به کمک نيروھای به اصطالح امنيتی به اين اقشار مظلوم و آسيب پذير جامعه به
دستم رسيد.
بنا به اظھارات اين شخص ،به طور ناگھانی ماموران شھرداری با خودرويشان به سمت گل فروشان
می رفتند و کودکان را به داخل خودروھا می بردند و گل ھايشان را ھم پرپر می کردند به طوری که
اشخاصی که برای خريد گل آنجا بودند بسيار متعجب بودند و از اين عکس العمل ھای ماموران در
برابر اين بی گناھان ،گله مند بودند!

کودکان خيابانی يکی از گروهھای درگير با ايدز ھستند
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رئيس انجمن مددکاران اجتماعی ايران میگويد يکی از گروهھای در معرض خطر  HIVافرادی ھستند
که خيابان ،محل کار و زندگی آنان است که کودکان خيابانی ھم جزئی از آنان محسوب میشوند.
حسن موسوی چلک با بيان اينکه يکی از استراتژیھا در مواجھه با ايدز ،شناسايی و آموزش
گروهھايی است که در معرض  HIVقرار دارند ،گفت" :کودکان خيابانی يکی از اين گروهھا ھستند و
اگر اطالعات الزم در زمينه  HIVبه موقع به آنان ارائه شود ،احتمال آسيب پذيريشان در مقابل
ويروس به مراتب کاھش میيابد".
وی افزود" :روشی که بايد در اين زمينه اتخاذ شود ،روش انجام آزمايش داوطلبانه است ،چرا که در
دنيا انجام اين کار به صورت اجباری معمول نيست".
رئيس انجمن مددکاران اجتماعی ايران در ادامه با اشاره به اجرای طرح ارزيابی رفتار پرخطر مرتبط
با  HIVدر کودکان خيابانی در سازمان بھزيستی ،عنوان کرد" :فعال شدن سازمانھای اجتماعی
مرتبط در اين حوزه اقدام مطلوبی است و انجام آزمايش به صورت داوطلبانه يک اقدام پيشگيرانه
مناسب است ".ھرانا  12دزماه 1390
موسوی چلک تصريح کرد" :کودکان خيابانی ،زنان ويژه و معتادان از جمله گروهھايی ھستند که در
اقدامات مرتبط با  HIVبايد در اولويت آموزش قرار گيرد و به اين ترتيب میتوان کنترل مناسبی در
حوزه پيشگيری از ايدز داشت".
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عسل کوچولو و سوختنش در پای منقل مواد مخدر
با توجه به شدت صدمات وارده و عمق سوختگی ،پزشکان ھر  ٢پای عسل را قطع کردند
خراسان :عسل کوچولو تازه ياد گرفته بود  ۴دست و پا ،خودش را روي زمين بکشد و از اين که مي
توانست حرکت کند احساس شادي مي کرد .يک روز نزديک غروب ،نوزاد  ۶ماھه در حالي که مادر
معتادش پاي منقل موادمخدر نشسته بود و چرت مي زد لبه ھاي منقل را گرفت تا بلند شود اما گرماي
بدنه آن ،دستان کوچکش را سوزاند.
در اين لحظه ،دختر کوچک دستانش را رھا کرد و خودش را عقب کشيد ولي متاسفانه او به داخل منقل
سقوط کرد و بدن نازنينش با زغال آتشين دچار سوختگي شديد شد.
مادر معتاد اين طفل بي گناه بالفاصله نوزاد خود را به بيمارستان امام رضا)ع( مشھد رساند و کادر
متخصص بخش سوختگي بيمارستان ،پس از انجام معاينات اوليه ،پيکر نازنين او را در حالي که رمقي
براي گريه و ناله نداشت و درد و رنج زيادي را تحمل مي کرد به اتاق عمل جراحي انتقال دادند.
افسوس که با توجه به شدت صدمات وارده و عمق سوختگي ايجاد شده ،پزشکان ناچار شدند ھر  ٢پاي
عسل کوچولو را قطع کنند و به اين ترتيب ،شکوفه زيبا در آتش اعتياد مادر بي مسئوليت اش سوخت و
دچار معلوليت جسمي شد.
عسل نازنين ،تا آخر عمر با حسرت و اندوه سواالت زيادي را در دفتر زندگي خود بي جواب خواھد
يافت! اما به راستي عسل کوچولو چندمين قرباني اعتياد و اشتباه ھاي بزرگترھاي خود است؟
چند کودک بي گناه ديگر بايد دچار چنين مشکالت سوزناک و غيرقابل جبراني شوند تا عمق وحشت
زاي سياه چال اعتياد نمايان شود؟
با تاسف بايد بگوييم در حادثه مشابه ديگري ،دختر  ٧ساله اي به نام طناز نيز زماني که مادرش ھنگام
استعمال موادمخدر به خواب رفته بود به دليل خاموش شدن پيک نيک و انفجار ناشي از انتشار گاز در
فضاي خانه دچار سوختگي و آسيب جدي شد.
در اين حادثه غم بار که چندي قبل در مشھد اتفاق افتاد مادر طناز به علت شدت صدمات وارده جان
خود را از دست داد و اين گل زيبا نيز از ناحيه سر و صورت و قفسه سينه دچار سوختگي شديد و
عميق شد.
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اينک عسل کوچولو و طناز در يکي از مراکز نگھداري کودکان بي سرپرست روز و شب ھاي
دلگيري را سپري مي کنند .

کودکان کار در بازار
در بازار تھران ديدم که مشغول فروختن كفش کتونی است  .دوستش ھم در کنارش به فروختن قارچ
مشغول بود .برای خريد به بازار رفته بودم که با ديدن آن ھا تصميم به صحبت کردن باايشان گرفتم.
 چه مدت است به فروختن کتونی مشغولی؟راستش رو بخوايد دو سه سالی ميشه
 يعنی تقريبا از نه  ،ده سالگی؟ای بابا يعنی انقدر زود پير شدم .من االن ده سالمه
 برا چی کار ميکنی ؟ مگه مدرسه نميری؟تا دوم بيشتر نخوندم  .داداشمم که االن کنارمه امسال بايد می رفت مدرسه
 چی شد که نرفت؟ميبينی که داره کار ميکنه
 مگه تو کار کنی نميتونی خرجی داداشتو بدی؟نه بابا رو ھم ديگه به زور داريم زندگيمونو می چرخونيم
 باباتون يا مامانتون مگه کار نميکنن؟بابامونو ھر چند وقت يه بار ميندازن زندان وقتي ھم مياد بيرون ھر چی کار کرديمو ميگيره .مامانمونم
مريضه
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 دکترم برديدش؟آره  .ولی ميگن بايد دو سه مليون بديد تا عملش کنيم
 سراغ کسی ھم رفتيد برا کمک؟يه دايی داريم که اونم وضع ماليش خرابه ولی دنبال کارای مامانمه که بتونه واسش يه کاری کنه که
بيمه خرج عملشو بده ولی ھی اينور اونورش ميکنن
بسه ديگه آقا .اين حرفا به چه دردت ميخوره ؟ تو که نميتونی کمکمون کنی
 آخر کار تصميم گرفتم ھمين طوری يه پولی بھشون بدم  ،ولی اونا گفتن که کسايی که بايد تو اينکشور بھمون کمک کنن  ،اين کارو نميکنن .با اين پوال که کاری نميشه کرد  .بيا آقا اندازه پولت قارچ
ببر اخبار کودکان جھان  25آذرماه
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اينجا اھواز است

a
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خبرگزاری ايسنا  12ديماه 1390
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موضوع انشاء :تعطيالت تابستان را چگونه گذرانديم
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سايت اخبار کودکان جھان  29آذر 1390
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فروش دستمال در سرما

به گزارش خبرنگار ايران كارگر3 :کودک تقريبا ھفت ھشت ساله را ديدم که در سرمای شديد در حال
فروختن دستمال بودند .گفت و گويی کرديم که مھم ترين صحبت ھايمان به شرح زير بود:
چند ساله ھستيد؟
3تامون ھشت ساله ايم
مدرسه ھم ميريد؟
نه
تو اين سرما سخت نيست تو خيابونا کار کنيد؟
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سخت که ھست ولی کار ميکنيم
روزی چقدر در مياريد؟
تقريبا  10 – 15تومن
چطوری با ھم حساب ميکنيد؟
ھرچی در بياريم  3قسمت می کنيم
خانوادتون بھتون نميگه چرا مدرسه نميريد؟
ما  3تامون ھمسايه ايم  ،اجاره خونه ھم ميديم  .پولی که باباھامون در مياره کمه ما ھم بايد حتما کار
کنيم.
مامورای شھرداری يا پليس بھتون گير نميدن؟
گير که چرا  ،ميدن ولی تا مامورا ميان دست به دست خبر بھمون ميرسه و قاييم ميشيم.
تا کی ميخوايد اين کارو ادامه بديد؟
تا ھر وقت پولدار بشيم بعدشم بتونيم واسه مادرامون ھر چی خواستند بخريم...
نکته جالب در پايان اين گفت و گو اين بود که آن ھا خيلی جدی به کارشان ادامه می دھند و به دنبال
آرزوھای خودشان ھستند
اخبار کودکان جھان  25آذر 1390

اينقدر بر اراده خدا دخالت نکنيد
جواد حسينی مدير بسيجی مدرسه:
اينقدر بر اراده خدا دخالت نکنيد ،ھرچه خواست خدا باشد ھمان ميشود.

صبح دوشنبه نوزدھم دي ماه در حين برگزاری جلسه امتحان در يکی از روستا ھای اصفھان در منطقه
مبارکه ديوار مدرسه فروريخت.
فروريختن اين ديوار که مدتی بود پشت آن توسط ھمسايگان مدرسه برای ساخت و ساز خالی شده بود
و والدين بارھا به احتمال ريزش ان اخطار داده بودند باعث زيرآوارماندن دھھا دانش آموز و جان
باختن 4تن از آنھا گرديد.
جواد حسينی مدير بسيجی مدرسه که در آموزش و پرورش و محل زندگی خود به فردی خشک مذھب
و بدون منطق شھره است در قبال اخطار ھای پی در پی والدين به انھا ميگفته است كه ,اينقدر بر اراده
خدا دخالت نکنيد! خواست خدا ھر چه باشد ھمان است!
325

وضعيت حقوقی کودک و نوحوان در ايران در 1390
جالب آنكه اين مھره بسيج از بعد حادثه ,از روستا متواری شده و اثری از او نيست .رسانه ھای محلی
ھم که خبر را پخش کردند به مقصر بودن او اشاره ای نکردند .آژانس ايران خبر  20ديماه 1390

تاکنون ٣ :کودک کشته و  ١٨کودک مجروح شده اند
آتش سوزی در مرکز نگھداری کودکان معلوالن بوشھر که چھارشنبه شب ،مقارن با  ١۴دی ماه سال
جاری به وقع پيوست ،تاکنون  ٣کشته و  ١٨مجروح برجای گذاشته است.
عليرضا حاجيونی ،استاندار بوشھر در اين خصوص گفت" :بر اثر وقوع آتشسوزی در محل نگھداری
معلوالن بوشھر واقع در کوچه انتقال خون ،متاسفانه  ١٨نفر مصدوم شدند که از اين تعداد سه نفر جان
خود را از دست دادند ".در اين مرکز چھل کودک نگھداری میشود .استاندار بوشھر درباره علت کشته
شدن سه کودک در آتش سوزی اظھار داشت" :با توجه به اينکه اين سه ،معلول جسمی و ذھنی بودند
نتوانستند از محل حادثه فرار کنند".
علت آتش سوزی مرکز نگھداری معلوالن بوشھر تاکنون مشخص نشده است .ھرانا  16ديماه

سوختگی پا با آتش سيگار و تجاوز جنسی
جسم نيمهجان علی ھمراه با کبودی ،زخمھای کھنه و جديد ،آثار سوختگیھای متعدد ،سوختگی پا با
آتش سيگار و تجاوز جنسی
دو شب قبل مردی کودکی ٩ساله خود را به بيمارستان رساند و مدعی شد پسرک زمين خورده و از
حال رفته است .وضعيت بد کودک باعث شد بالفاصله پرستاران و پزشکان بيمارستان باھنر کرج
باالی سر کودک حاضر شوند.
آنھا وقتی او را مورد معاينه قرار دادند متوجه شدند جراحات اين کودک بر اثر زمين خوردن يا افتادن
از بلندی نيست بلکه او شکنجه شده و مورد آزارھای شديد قرار گرفته است.
وقتی پرستاران به پرونده اين کودک مراجعه کردند متوجه شدند اين بچه  ٩سال دارد و نامش علی است
و پدرش او را به بيمارستان رسانده است بنابراين بھترين کسی که میتوانست در مورد علی اطالعاتی
به پرستاران بدھد و بگويد چرا اين کودک تا اين حد آثار سوختگی و کبودی دارد ،پدرش بود.
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از بلندگوی بيمارستان چندين بار پدر علی به پذيرش فراخوانده شد اما فايدهای نداشت چراکه اين مرد
بعد از رساندن علی به بيمارستان متواری شده بود.

حاال ديگر شکی برای پرستاران باقی نمانده بود که علی قربانی کودکآزاری شده است .جسم نيمهجان
پسربچه بار ديگر به دقت مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد اين کودک آثار کبودیھا و زخمھای
کھنهای دارد و نشان میدھد او در زمانھای مختلف مورد آزار جسمی قرار گرفته است .ھمچنين آثار
سوختگیھای متعددی روی بدن اين کودک وجود داشت .سوختگیھا بيشتر روی پاھای علی مشھود
بود و فاش میکرد اين کودک با آتش سيگار شکنجه شده است .بعضی از اين سوختگیھا بر اثر مرور
زمان درمان شده اما جای آن باقی مانده بود ولی بعضیھای ديگر ھنوز تازه بود و زخم و تاول داشت.
در ادامه به دستور پزشک معالج علی به بخش مراقبتھای ويژه منتقل و دستگاهھا بر بدن نحيف و
زخمی اين کودک وصل شد و پزشک معالج دستور داد آزمايشھای الزم برای تشخيص علت بيھوش
شدن علی انجام شود اما دقايقی بعد سوت ممتد دستگاهھا پرستاران را به باالی سر پسربچه فراخواند.
اين صدا خبر میداد علی ديگر جان ندارد.
با اين حال پرستاران و پزشکان بالفاصله دستگاه شوک را بر بدن اين کودک وصل کردند تا شايد
بتوانند او را احيا کنند اما نتوانستند و قلب علی برای ھميشه از تپش ايستاد.
زمانی که پرستاران داشتند دستگاهھا را از بدن علی جدا میکردند و جسم بیجان او را برای تنظيم
گزارش مرگ بررسی میکردند متوجه شدند آثاری شبيه به تجاوز روی بدن اين کودک ديده میشود.
بنابراين در گزارش مرگ علی نوشته شد احتمال دارد اين کودک مورد آزار جنسی ھم قرار گرفته
باشد.
به گزارش شرق ،با اعالم خبر اين واقعه از سوی حراست بيمارستان ،ماموران پليس و بازپرس ويژه
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قتل کرج در جريان قرار گرفتند و جسد علی به دستور بازپرس به پزشکی قانونی انتقال يافت تا درصد
آسيب وارده به اين کودک ،مدتزمانی که او مورد آزار قرار میگرفته و علت اصلی مرگ تعيين شود.
اين درحالی است که پدر علی ھم تحت تعقيب قرار گرفته و تحقيقات برای بازداشت او ادامه دارد.
ھرانا  26ديماه

 13کودک بیگناه را با تھديد چاقو مورد آزار و اذيت قرار گرفتند
در شعبه  77دادگاه کيفری محاکمهای برگزار شد
که متھمان آن دو جوان شيطان صفتی بودند که  13کودک بیگناه را با تھديد چاقو مورد آزار و اذيت
قرار دادند.
محمدرضا ھداوند سوری
ھر چند حکم صادره از سوی دادگاه براساس محتويات پرونده ،اعتراف متھمان و قاضی صادر شد ،اما
نکتهای که در اين آسيبھا مورد توجه نمیگيرد روانکاوی معالجه روحی و روانی آسيبديدگان است،
به طوری که در اکثر مواقع آنھا به خاطر شرايط پيش آمده نسبت به جامعه و افراد بدبين شده و در
صدد انتقام از جامعه ھستند که برای نمونه میتوان به »بيجه« و ھمدستش اشاره کرد که در جريان
تحقيقات و محاکمه اعتراف کردند که در کودکی خود قربانی آزار و اذيت جنسی بودهاند.
اما ھمانطور که توقع از مسؤوالن اين است که متجاوزان به نواميس مردم محاکمه شده و ھر چه
سريعتر به اشد مجازات محکوم شوند ،احکام اجرا شود.
اين نکته نيز مورد نظر تمامی صاحب نظران از قضات محترم گرفته تا روانشناس و جرم شناسان ھمه
بر اين باورند که مسؤوالن بايد خود را در برابر آسيب ديدگان مسؤول بدانند و تنھا به محاکمه و
مجازات متھمان بسنده نکنند.
بلکه عالوه بر دادن آگاھی به خانوادهھا در خصوص حفاظت از فرزندانشان بايد به اين نکته توجه کرد
که اگر آسيبديدگان امروز از لحاظ روانی درمان نشوند فردا خود نيز در جايگاه متھمان امروز قرار
میگيرند 02 .ديماه اخبار کودکان جھان
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يادمان نرود که در اکثر کشورھای جھان مرکزی با عنوان حمايت از قربانيان تجاوزات جنسی که اکثر
آنھا را کودکان تا  16سال تشکيل میدھند ،ايجاد کردند تا با ھمکاری و حمايت مشاوران و روانشناسان
به زندگی عادی خود باز گردند ،چرا که توجه نکردن به اين مشکالت امکان انحرافات آشکار در سنين
باال را افزايش میدھد.

از دستان پر از دستمال تا دستان خالی از وجود مادر

از دستان پر از دستمال تا دستان خالی از وجود مادر ،از التماسھای بچگی تا خنده ھای شيرين کودکی،
از نگاه معصوم کودکانه تا فروش سالھای بازيگوشی ،ھمه و ھمه سھم کودکانی است که در پشت
چراغھای قرمز زندگيشان ايستاده اند تا آمار کودکان خيابانی در خوزستان رو به افزايش باشد.
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به گزارش خبرنگار مھر ،روح ﷲ کودک خردسال اھوازی که روبروی دکه مادرش در  ٢۴متری
بساط دستفروشی پھن کرده بود نگاھی به دکه مادرش می اندازد و بزرگترين آرزوی زندگی اش را می
گويد :دوست دارم در آينده دکه دار شوم.
ھمه ما انسانھا در کودکی آرزوی بزرگ شدن داريم و در زمان جوانی يا کھولت آرزوی بازگشت به
دوران کودکی .اما امثال روح ﷲ ھيچگاه به گذشته شان بر نمی گردند زيرا ھيچ وقت کودک نبوده اند
و مثل خيلی از بچه ھای ھمسن و ساالشان کودکی نکرده اند يعنی وقت اين کار که لذت بخش ترين
مقطع زندگی يک کودک به شمار می رود را انجام دھند.
کودکان کار نه برای مسئوالن استانی که حتی برای مسئوالن پايتخت نشين نيز حکم تماشا و سکوت را
دارند .از يک طرف ،بھزيستی خود را متولی نگھداری کودکانی می داند که توسط شھرداری برای
نگھداری معرفی شوند و از طرف ديگر شھرداری مسئوليت خود را در رابطه با کودکانی می داند که
مرتکب جرم شوند و دست فروشی و کار کار کردن بر سر ھر کوی و برزنی را برای کودکان جرم يا
حداقل فعاليتی که ملزم جمع آوری آنھا باشد ،نمی داند.
در اين بين ،اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ھم فقط برای کارفرمايانی که از کودکان در کارگاه
ھای خود استفاده می کنند مجازات تعيين کرده است.
از سويی ديگر شھرداری ھم فقط کودکان متکدی را جمع آوری می کند و ھميشه از کوتاھی ساير
ارگانھا در نگھداری از اين دسته از کودکان نيز گاليه دارد.
اين چند پارگی در ميان ارگانھای دولتی و مردمی در رابطه با يک مبحث واحد ،موجب شده تا يک
ارگان خاص ،خود را موظف به امور کودکان کار نداند و ھر يک ديگری را مسئول رسيدگی به
کودکان کار معرفی کند و اين می شود که کودکان کار در چھار راه بی مسئوليت مديران می مانند.

روح ﷲ در کارش فروش دستمال کاغذی در پشت قرمز يکی از ميدانھای شھر اھواز در پاسخ به اين
سئوال که »در آينده دوست داری چه شغلی داشته باشی« ،می گويد :دوست دارم صاحب يک دکه شوم
تا مجبور نباشيم در بين ماشينھا برای فروش دستمال کاغذی التماس کنم.
در اين بين ،کودکان کار تنھا قربانيان اين ھياھو و چند پارگی و عدم مسئوليت ھر يک از ارگانھای
متولی می شوند ،کودکانی ھمچون روح ﷲ که آينده شان از کودکی شان تيره تر است .کودکانی که آينده
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ای نامعلوم در انتظارشان خواھد بود و در کشاکش بين مسئولين ،فرصتھای گرفته شده از خود را
ھيچگاه باز نمی يابند.
از طرفی شمار والدين معتاد و مطلقه در استان رو به افزايش است و پر واضح است که در آينده
نزديک شمار کودکان کار رو به افزايش خواھد گذاشت .کودکانی که به بھانه فروختن اجناسی در
دست ،بعدھا مورد سو استفاده قرار خواھند گرفت و مرتکب بزھکاريھايی ھمچون فروش مواد و انواع
دزدی می شوند.

آمار ارائه شده توسط بھزيستی خوزستان نشان می دھد که در  ٩ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه
سال گذشته تعداد کودکان خيابانی افزايش يافته است .از ابتدای سال  ٩٠تاکنون  ١١۴کودک به مراکز
بھزيستی منتقل شده اند که ھمگی آنان بومی و اکثرا متعلق به شھرستان اھواز و سپس انديمشک بودند.
از اين ميان  ۴۵مورد فرزندان طالق و  ٩مورد نيز حاصل متارکه والدين بوده اند ١٩ .مورد نيز فوت
پدر يا مادر را شامل می شدند و  ٣١مورد نيز دارای ناپدری يا نامادری بوده اند.
در سال  ١٣٧٩در بھزيستی استان خوزستان دو مرکز پسرانه و دخترانه ھر کدام با گنجايش  ٢٠نفر
برای ساماندھی کودکان خيابانی راه اندازی شد .در اين مرکز خدماتی نظير مددکاری اجتماعی،
معاينات بالينی ،روانپزشکی و روانشناسی بالينی به کودکان ارائه می شود .آن دسته از کودکانی که فاقد
خانواده مناسب برای رشد و تربيت و ادامه زندگی باشند به مراکز شبانه روزی و خانه ھای تربيتی
منتقل می شوند و تا سن ازدواج و سربازی در اين مراکز می مانند.
استاد علوم تربيتی دانشگاه شھيد چمران اھواز در رابطه با پديده کودکان اظھار کرد :اولين تاثيری که
کار بر روی کودکان می گذارد محروم کردن آنان از لذتھای کودکی است.
علی ھاشمی افزود :کودکان کار کودکانی ھستند که جريان طبيعی رشد را طی نمی کنند .به نوعی با
التماس و خواھش ،خود باعث به ھم ريختگی شخصيت کودک می شود و کودک با يک شخصيت له
شده در جريان رشد قرار می گيرد.
وی ادامه داد :ھيچ چيز کودکان را به اندازه حضور در جمع ھمساالن راضی نگه نمی دارد.
ھاشمی تصريح کرد :کودکان کار دارای ھويت سردرگم و زودرس خواھند بود زيرا توقعات خانواده و
کارفرمايان از آنان زياد است و کودک مجبور است که سريع نقش عوض کند بنابراين کودکی را با
سرعت پشت سر می گذارد و وارد مرحله بزرگسالی می شود.
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وی عوامل بروز چنين پديده ای را در جامعه فقر اقتصادی و فرھنگی والدين دانست و گفت :در
خانواده ھای فقير اولويت با گذران زندگی و زنده ماندن است .اين در حالی است که در کشورھای
پيشرفته اگر بچه ای در روز ممتد گريه کند فقط با گزارش ھمسايه ھا ،دولت بچه را از والدين می
گيرد.
ھاشمی ،پرداختن به رفع معضل کودکان کار را در اولويت مسئوالن ندانست و عنوان کرد :در
ھياھوی سياسی اين مسئله به حاشيه رانده شده است.
وی برخورد سياسی با آمار و شاخصھای ارائه شده و گزارش ندادن مسئوالن در اين رابطه را سد راه
ارائه تحقيق توسط پژوھشگران و اعضای دانشگاه دانست و اعالم کرد:
در ھر موضوعی تا دانشگاھيان وارد نشوند مشکل حل نخواھد شد.
ھمچنين در ھمين رابطه رئيس بازرسی اداره تعاون ،کار و رفاه خوزستان عنوان کرد :طبق کنوانسيون
ممنوعيت به کار گيری کودکان کار ،کودک به افراد زير  ١٨سال گفته می شود و اين گروه نبايد در
مشاغل  ٣۶گانه نظير کار در معدن ،شن پاشی ،پخت آسفالت ،نانوايی ،ريخته گری ،کارھای ساختمانی
و ...کار کنند.
سيد حميد غفاری گفت :بر اساس آمار گردآوری شده از کل استان ،از ابتدای امسال از  ۵۵٣کارگاه
بازرسی کرديم که به  ٣١۵کارگاه در رابطه با استفاده از نيروی زير  ١٨سال اخطار داديم.
وی ادامه داد:
بيشتر کارفرمايان متخلف در خوزستان نانواييھا ھستند که کودکان را در آنجا به کار می گيرند.
غفاری ،مجازات کارفرمايانی که از کودکان زير  ١٨سال استفاده کنند را در مرحله اول لغو پروانه به
مدت سه ماه و در مراحل بعد لغو پروانه از شش ماه تا يک سال دانست.
وی بيشترين آمار کودکان کار را در خوزستان مربوط به شھرستان انديمشک و سپس اھواز دانست.
غفاری ،وظيفه سازمان کار را معطوف به تذکر و اخطار به کارفرما دانست و افزود :ما مسئوليتی در
رابطه با کودکان کار نداريم زيرا مسئوليت اداره کار ممانعت از حضور کودکان زير  ١٨سال در
کارگاه ھاست .ھرانا  02بھمن ماه
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اعدام در مالءعام از مصاديق بارز بازتوليد خشونت در جامعه است
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بامداد امروز پنج شنبه ،ھشتم دی ماه ،دستگاه قضايی -امنيتی دو زندانی را در قزوين)خيابان نواب
جنوبی شھر قزوين ،جنب حمام ياقوت( به اتھام قتل اعضای يک خانواده در مقابل ديدگاه مردم عموما ً و
کودکان خردسال خصوصاً ،به دارآويخته است.
تصاوير منتشر شده از سوی رسانهھای دولتی در اين خصوص ،بيانگر آن است که ھيچ محدوديت
سنیای برای مشاھدهی مجازات مرگ انسانھا در کشورمان لحاظ نمیشود.ھرانا  08ديماه
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کودکی در ميان زباله ھا

او چند بار کودک خردسال را تکان داد تا بيدار شود اما کودک بیھوش بود.
کودکی که توسط يک مرد کارتنخواب در ميان زبالهھا بیھوش پيدا شده بود با تالش پزشکان زنده
ماند .اين در حالی است که پزشکان نظر دادند او بارھا شکنجه و سوزانده شده است.
به گزارش جامجم ،روز ھفتم بھمنماه مرد بیخانمانی در شرق تھران در جستجوی غذا از ميان زبالهھا
بود که چشمش به پسری خردسال افتاد.
او چند بار کودک خردسال را تکان داد تا بيدار شود اما کودک بیھوش بود.
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اين مرد که بشدت ترسيده بود ،خواست از آن محل فرار کند ،اما چھره معصومانه پسر کوچولو مانع از
اين کار شد .او را بغل گرفت و پس از طی مسافتی به بيمارستان الغدير رساند و از پرستاران برای
نجات اين کودک ،کمک خواست.
پرستاران اورژانس بالفاصله کودک را به بخش مراقبتھای ويژه منتقل کردند و تالش برای نجات او
آغاز شد.
در پی اين موضوع ،مسووالن بيمارستان در تماس با مرکز فوريتھای پليسی  ١١٠و اورژانس
اجتماعی ،ماجرا را گزارش کردند و مانع از خروج مردی شدند که کودک را به بيمارستان رسانده بود.
ماموران کالنتری و مددکاران اورژانس اجتماعی با حضور در بيمارستان در تحقيق از اين مرد متوجه
شدند ،او کودک را از ميان زبالهھا پيدا کرده و به بيمارستان آورده است.
در مرحله بعد معلوم شد آثار سوختگی و کبودی بسياری در بدن پسر کوچولو ديده میشود و نشان
میدھد او بارھا شکنجه شده و ضربه سختی به سرش اصابت کرده و احتمال دادند او از بلندی سقوط
کرده است .کودک آسيب ديده پس از يک روز برای ادامه درمان به بيمارستان شھدای تجريش تھران
منتقل شد.
پسر خردسال که بر اثر اصابت به ناحيه سرش ھمچنان بیھوش بود ،سرانجام با تالش پزشکان پس از
چھار روز در حالی که با مرگ دست و پنجه نرم میکرد ،در بخش مراقبتھای ويژه به ھوش آمد.
از سوی ديگر و در حالی که تحقيق برای مشخص شدن ھويت پسر کوچولو و يافتن خانوادهاش آغاز
شده بود ،يکی از مسووالن بيمارستان الغدير با پليس تماس گرفت و خبر داد ،زنی که خود را عمه اين
کودک معرفی کرده ،به بيمارستان آمده و ساعاتی بعد ناپديد شده است.
در ادامه تحقيقات معلوم شد چند روز پس از انتقال پسر کوچولو به بيمارستان شھدای تجريش ،زنی به
بيمارستان الغدير مراجعه کرده و با معرفی خود به عنوان عمه کودک ،اطالعاتی درباره او به
مسووالن بيمارستان ارائه کرده است .او گفته است اين کودک علی نام داشته و  ٢ / ۵است
ھمچنين عنوان کرده والدين علی معتاد بوده و در حال حاضر در زندان به سر میبرند .او گفته بود در
اين مدت از علی نگھداری میکرده تا اينکه روز حادثه پس از بازگشت به خانه متوجه غيبت کودک
شده است و پس از جستجوی فراوان ھمسايهھا گفتهاند او از بالکن خانه به پايين سقوط کرده ،اما
نمیدانند چه کسی او را با خود برده است.
در اين ھنگام وقتی مسووالن بيمارستان از او مدرک ھويتی خواستهاند به يکباره فرار کرده است.
به اين ترتيب با اطالعات به دست آمده ،جستجو برای يافتن زن غريبه که ادعا میکرده عمه کودک
آسيبديده بوده ،آغاز شده است تا راز اين کودکآزاری فاش شود.ھرانا  16بھمن 1390
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اين کودک بخاطر ضربهای که به سرش وارد شده بود
در آیسیيو بستری شده بود
ھنوز يک ماه از مرگ علی  ٩ساله که با ضربات سيخ و شلنگ پدرش با زندگی کودکانه خداحافظی
کرد ،نمیگذرد که باز ھم خبر ديگری از پيدا شدن کودکی  ٢/۵تا  ٣ساله آن ھم به صورت نيمه جان
در سطل زباله اذھان را پريشان میکند.
در سياھه کودکآزاری سال  ٩٠اين بار و پس از ھانيه ،نيما ،باربد و … نوبت و قرعه به نام »علی
کوچولو«  ٢/۵تا  ٣ساله افتاد ،کودکی که توسط فردی کارتن خواب در سطل زباله در حالی پيدا شد که
به جنگ با مرگ رفته بود ،اما ديروز از جدال با آی سی يو رھايی يافت و پس از انتقال به بخش،
امروز راھی شيرخوارگاه آمنه میشود .داستان علی پسرک  ٢/۵ـ  ٣ساله ھم از آنجايی شروع شد که
ھفتم بھمن کارتنخوابی کودکی را در حالی در سطل زباله پيدا کرد که به دليل ضرب و شتم فراوان به
کما رفته بود.
مجيد ارجمندی ـ مديرکل اورژانس اجتماعی کشور ـ در تشريح وضعيت علی کوچولو گفت :اين
کارتنخواب با ترس و لرز فراوان کودک را به بيمارستان الغدير رساند و مسئوالن اين بيمارستان که
وضعيت جسمانی کودک را مساعد ندانستند ،کودک را به بيمارستان شھدای تجريش اعزام کردند.
مسئوالن بيمارستان شھدای تجريش ،کودک را پذيرش کرده و بالفاصله نيروی انتظامی و اورژانس
اجتماعی را در جريان قرار دادند.
وی با اعالم اينکه اين کودک به خاطر ضربهای که به سرش وارد شده بود در آیسیيو بستری شده
بود ،اظھار کرد :دو روز پس از اين اتفاق ،زنی که مدعی بود خاله کودک است ،به بيمارستان مراجعه
و عنوان کرد که کودک »علی« نام دارد و پدر و مادر او اعتياد داشته و علی تحت سرپرستی او قرار
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دارد و زمانی که وی در خانه نبوده از پشتبام خانه به پايين سقوط کرده و پس آن ديگر کودک را نديده
است .وی اضافه کرد :البته بعد از مراجعه ماموران برای پرسوجوی بيشتر از اين زن ،وی از محل
متواری میشود.
ارجمندی گفت :اين کودک  ٢/۵تا  ٣ساله که ھفتم بھمن در حالی که به کما رفته بود در سطل زباله پيدا
شد ،تحت مراقبت ماموران نيروی انتظامی و مددکاران اورژانس اجتماعی قرار داشت ،ديروز از
حالت کما خارج و به بخش اطفال بيمارستان شھدای تجريش منتقل شده است.
مديرکل اورژانس اجتماعی کشور با بيان اينکه در حال حاضر ماموران نيروی انتظامی و مددکاران
اورژانس اجتماعی منتظرند تا سرنخی از خانواده کودک به دست بياورند ،خبر داد :علی کوچولو
امروز به شيرخوارگاه آمنه منتقل میشود.وی افزود :کبودیھای زيادی روی صورت علی وجود دارد
که ناشی از سقوط از ارتفاع ھم نيست ،ضمن اينکه اين در بدن اين کودک آثار شکستگی نيز ديده
میشود.
مديرکل اورژانس اجتماعی کشور تاکيد کرد :بايد بالفاصله تکليف کودکان دارای والدين زندانی و يا
معتاد در دادگاهھا توسط مددکاران اجتماعی تعيين شود تا کودکان دچار مشکالت اين چنينی نشوند.
ارجمندی در ادامه با بيان اينکه الزم است در اين زمينه در رسانهھا اطالعرسانی شود و ھمچنين
بروشورھا و کتابھايی چاپ و در اختيار مردم قرار بگيرد ،اظھار کرد :میتوان با حساسسازی
تصويب اليحه حمايت از کودکان و نوجوانان را که ھمچنان در مجلس معطل مانده است ،تسريع
بخشيد ،ھرچند که بعيد است با توجه به عمر کوتاھی که از مجلس باقی مانده ،اين اتفاق رخ دھد.
وی تاکيد کرد :اخبار منتشرشده درباره بستری بودن علی کوچولو در بخش و مالقات خبرنگاران با او
صحت ندارد و انتشار عکس اين کودک نيز منوط به اجازه دادستان است که تاکنون کسب نشده است.
ارجمندی در پايان افزود :حراست بيمارستان شھدای تجريش موضوع راا به کالنتری گلبرگ اعالم و
پرونده از آنجا برای کسب تکليف به دادسرا ارجاع خواھد شد.
منبع  :ايسنا  17بھمن 1390
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مجموعه آزارھای کودکان :
تنبيه  ،شکنجه و آزارھای رفتاری و عاطفی مثل دشنام و بد زبانی  ،تحقير  ،مقايسه وغفلت از تربيت و
پرورش کودکان و محروم نمودن آنھا از حقوق مربوطه
يک پژوھشگرور و رفتارشناس اجتماعی گفت  :آزارھای جسمانی مثل تنبيه  ،شکنجه و آزارھای
رفتاری و عاطفی مثل دشنام و بد زبانی  ،تحقير  ،مقايسه وغفلت از تربيت و پرورش کودکان و
محروم نمودن آنھا از حقوق مربوطه مجموعا آزارھای کودکان قلمداد می شود.
مجيد ابھری درگفت و گو با ھمراھان نيوز افزود 90 :درصد اين کودک آزاری ھا توسط والدين انجام
می شود ،با توجه به افزايش معتادان به مواد مخدر و روان گردان از آنجا که اعتياد به اين مواد باعث
ايجاد توھم و بروز افکار بيمارگونه می شود در دو ماه گذشته  11فرزند توسط والدين معتاد خود به قتل
رسيده اند.
وی تصريح کرد  :تلخ ترين آنھا کودک  3ساله بود که با توھم شيطانی توسط پدرش به قتل رسيد البته
 %80از کودک آزاری ھا به خاطر بافت فرھنگی و اجتماعی ما مخفی می ماند و فقط مواردی در
جامعه منتشر می گردد که موضوع از طريق بيمارستان يا ھمسايگان افشا می شود.
اين آسيب شناس اجتماعی ادامه داد:

361

وضعيت حقوقی کودک و نوحوان در ايران در 1390
از نگاه آسيب شناسی رفتاری ،کودکانی که مورد آزار قرار می گيرند در آينده خود دچار بزھکاری می
شوند ،آزارھا جنسی نيزاصلی ترين نا ھنجاری ھايی است که باعث انحراف در سرنوشت کودکان و
نوجوانان می گردد.
وی گفت  :ناپدری و نا مادری و اعتياد پدر و مادر اصلی ترين عوامل شکنجه ھای ھولناک و تاسف
انگيزاست و علل رفتاری اين آسيب ھا را از نگاه اجتماعی در خالء قوانين و کمبود نھاد ھا و
سازمانھای اجتماعی می توان قلمداد کرد.
ابھری اضافه کرد  :متاسفانه کودکان مظلوم ترين و بی دفاع ترين اقشار جامعه ھستند که حتی توانايی
دفاع از خود را ندارند و فقط از زمانی که در آستانه مرگ قرار گرفتند آن ھم روی تخت بيمارستان
افکار عمومی از اين گونه جنايات آگاه می شوند .
اين پژوھشگر اجتماعی افزود :گرفتن صالحيت از اين گونه والدين و سپردن فرزندان آنھا به مراکز و
افراد دارای صالحيت ،اطالع رسانی و آگاه سازی افراد از اصلی ترين اھرم ھا می باشند 17.بھمن
1390

آلودگی ھوا احتمال ابتالی کودکان به سرطان را افزايش ميدھد
دکترمحمد سعيد رحيمی نژاد دبير انجمن خون و سرطان ايران :آلودگی ھوا احتمال ابتالی کودکان به
سرطان را افزايش ميدھد
دبير انجمن خون و سرطان کودکان ايران با اشاره به کمبود بخش ويژه خون و سرطان کودکان در
کشور ،اظھار داشت:
آلودگي ھوا احتمال ابتالي کودکان به سرطان را افزايش مي دھد.
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به گزارش مھر ،دکتر محمدسعيد رحيمي نژاد دبير انجمن خون و سرطان ايران در اين باره افزود :بر
اساس برخي از متون پزشکي ،آلودگي ھوا احتمال ابتالي کودکان به سرطان را افزايش مي دھد که اين
امر با نوع ماده آالينده نيز ارتباط دارد.رحيمي نژاد با بيان اين که مھمترين عامل ابتال به سرطان خون
ناشناخته است ،تأکيد کرد:
در ابتال به سرطان خون عوامل ارثي و اکتسابي موثر است .روزنامه خراسان 17 :بھمن 1390

مرد شيطان صفت دختر  9ساله ای را قربانی کرد
راز اين جنايت سياه ،با شکايت پدرو مادر نيلوفردر کالنتری  20مشھد فاش شد.
مرد شيطان صفت که دختر  9ساله ای را قربانی نيت شوم خود کرده بود تحت تعقيب کارآگاھان پليس
آگاھی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار مھر ،راز اين جنايت سياه ھمزمان با شکايت پدرو مادر نيلوفر کوچولو در
کالنتری  20مشھد فاش شد .آنھا در شکايت خود گفتند :امروز مردی دخترمان را در خيابان ربوده و او
را در بيابان ھای اطراف شھر مورد آزار و اذيت قرار داده است.
پس از اين شکايت پرونده برای رسيدگی در اختيار کارآگاھان پلی آگاھی قرار گرفت .ماموران در
نخستين گام به تحقيق از نيلوفر کوچولو پرداختند.
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دخترک که دچار وحشت شده بود گفت :ظھر بعد از تعطيل شدن مدرسه راھی خانه مان شدم .در يک
کوچه خلوت خودروی پيکانی کنارم توقف کرد و راننده آدرسی را پرسيد .چند بار مسير را به او نشان
دادم اما مرد راننده متوجه نشد و خواست سوار ماشين شوم و او را راھنمايی کنم.
وقتی سوار شدم او به سرعت از محل دور شد و به سمت بيابان ھای حاشيه شھر گريخت.
مرد شيطان صفت با تھديد مرا مورد آزار و اذيت قرار داد و در نزديکی مدرسه مان رھا کرد.
پس از اين شکايت مشخصات خودروی مرد شيطان صفت به گشتی ھای پليس اعالم شد تا با مشاھده
مرد تيھکار او را دستگير کنند .خبرگزاری مھر  26بھمن 1390

نماز مسلمانان قطب شمال مھمتر است
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نماز مسلمانان قطب شمال مھمتر است
بنياد زبيده طالب درنظر دارد برای انتقال مسجدی به قطب شمال به مسلمانان شھر ايکالويت کمک کند.
اين دومين باری است که انتقال يک مسجد پيش ساخته به قطب شمال انجام می شود.
به گزارش خبرگزاری مھر به نقل از منابع اينترنتی ،بنياد زبيده طالب در سال  ٢٠٠١به انتقال يک
مسجد پيش ساخته از مانيتوبا به اينوويک کمک کرد.
درحال حاضر مسلمانانی که در اين مسجد پيش ساخته نماز می خوانند اظھار می دارند که اين مسجد
که نام آن را ميدنايت سان ) خورشيد نيمه شب( گذاشته اند به گردھم جمع شدن مردم اين منطقه کمک
کرده است.
حسين گويستی مدير عامل بنياد زبيده طالب اظھار داشت که می خواھند ھمين امر را برای مسلمانانی
که در پايتخت منطقه ناووت در شمال شرقی کانادا زندگی می کنند نيز انجام دھند ،چرا که برای جامعه
مسلمان داشتن مسجد بسيار ھميت دارد ،مسجد محور زندگی روزمره يک جامعه مسلمان است.
کليسای انگليکن سنت جود که به شکل خانه ھای اسکيموھا ساخته شده يکی از شاخصه ھای شھر
اکالويت است ،در اين شھر ھمچنين يک کليسای کاتوليک و يک کليسای پروتستان وجود دارد اما
مسجدی برای اقامه نمازھای جماعت مسلمانان درنظر گرفه نشده است.
از آنجا که کار ساخت و ساز مسجد در اين منطقه برای مسلمانان دشوار است  ،قرار است که يک
مسجد پيش ساخته برای اين منطقه فرستاده شود تا  ٨٠مسلمانی که در اين شھر زندگی می کنند از
نعمت داشتن مسجد و اقامه نمازھای جماعت بھره مند شوند.
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حسين گويستی يادآور شد که اين منطقه بسيار سرد است و فعاليتھای چندانی برای انجام دادن نيست از
اين رو مسلمانان می توانند در اين مسجد به فعاليتھای فرھنگی و اجتماعی متنوعی بپردازند .خبر
گزاری مھر  24بھمن 1390

 :داروھاى اين كودكان ،خارجى و گران است
آراسب احمديان ،مديرعامل موسسه خيريه محك :داروھاى اين كودكان ،خارجى و گران است .
بر اساس آخرين آمار موسسهى محك ،چھارھزار و پانصد كودك مبتال به سرطان در ايران وجود دارد
كه ھزينه درمان ھر يك از آنھا؛  ٢٠تا  ۴٠ميليون تومان ارزيابى مىشود.
آراسب احمديان ،مديرعامل موسسه خيريه محك ،ھمچنين با اشاره به تاثير بحران ارز بر قيمت دارو
گفت داروھاى كودكان مبتال به سرطان ،خارجى و گران قيمت است و ھيچ بيمهاى اين داروھا را تحت
پوشش خود قرار نمىدھد.
به گفتهى آقاى احمديان ،سرطان خون شايعترين سرطان ميان كودكان ايرانى است .راديو فردا 30
بھمن 1390

علت  :نشت گاز مونواکسيد کربن از بخاری کالس
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روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،گزارش داد  :پس از خبر مسموميت  24دانشآموز
يک کالس دخترانه در بھشھر ،عوامل اورژانس بھشھر از شھرھای بھشھر ،خليلشھر و رستمکال به
محل حادثه اعزام شدند.
پس از بررسیھای به عمل آمده ،علت مسموميت دانشآموزان نشت گاز مونواکسيد کربن از بخاری
کالس اعالم شد که  ٢۴نفر از دانشآموزان مسموم و به بيمارستان امام خمينی شھرستان بھشھر اعزام
شدهاند.
اقدامات درمانی برای احيای جان مصدومان در بيمارستان امام خمينی بھشھر انجام شد که حال  ٢٢نفر
از دانشآموزان رضايت بخش اعالم شد که پس از اقدامات درمانی الزم مرخص میشوند.
حال دو نفر از دانشآموزان به علت سطح باالی مصدوميت بستری شدند.
وخامت حال دو دانش اموز
رييس مركز مديريت و فوريت ھای پزشكی مازندران در ھمين رابطه اظھار داشت  :دو نفر از دانش
آموزانی كه مسمويت ناشی از گاز منواكسيد كربن در آنان شديد بود  ،در بيمارستان بستر شدند ھرانا 3
اسفند 1390
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 90درصد از کودکان خيابانی ايرانی ھستند
مصطفی اقليما ،رئيس انجمن علمی مددکاران اجتماعی:
 90درصد اين کودکانی که در خيابان ھا و معابر شھری به شغلھای کم درآمد و کاذب مشغولند،
ايرانی ھستند
تالطم ھای اقتصادی سال ھای اخير موج جديدی از کودکان را روانه خيابانھا کرده تا نانآور خانواده
باشند .کودکانی که در خيابان ھا و معابر شھری به شغلھای کم درآمد و کاذب مشغول ھستند که 90
درصد اين کودکان ايرانی ھستند و فقط درصد کمی از آنھا را کودکان افاغنه يا پاکستانی تشکيل می
دھند.
به گزارش سايت قانون ،مصطفی اقليما ،رئيس انجمن علمی مددکاران اجتماعی و عضو شورای
آسيبھای اجتماعی شھر تھران ،درباره علل رشد جمعيت کودکان کار در ايران اظھار داشت که رشد
تورم ،فقر و بيکاری از علل مھم رشد جمعيت کودکان کار در ايران و به خصوص کالنشھرھاست.
به گفته اين کارشناس ،وقتی تورم رشد چشمگيری داشته باشد و درآمد سرپرست خانواده کم باشد ،وی
برخالف ميل باطنیاش مجبور میشود تا کودکان خود را به کارھايی ھمچون دست فروشی و يا
مشاغلی با درآمد اندک وادار کند.
وی افزود که عده ای از اين کودکان زير سن قانون کار ،يعنی زير  15سال و اغلب  5تا  10ساله ،در
کارگاهھای کوچک با حقوق بسيار ناچيز مشغول به کار ھستند .از اين گروه سنی حتی برای کارھای
سخت ساختمانی ھم استفاده می شود .اين کودکان وقت تفريح يا تحصيل ندارند و بنا به داليلی ،که فقر
خانوادگی مھمترين آنھاست ،مجبور و محکوم به کار کردن ھستند شھرزاد نيوز  03اسفند ماه .1390
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اعتياد والدين ،فقر ،جنسيت فرزند و فرزند نامشروع
بابک قطبی رئيس مرکز آموزشی درمانی بعثت سنندج  :عواملی چون اعتياد والدين ،فقر ،جنسيت
فرزند و فرزند نامشروع از دليل ھايی ھستند که نوزادان در بيمارستان رھا می شوند
رئيس بيمارستان بعثت سنندج گفت :دو نوزاد در بيمارستان بعثت سنندج رھا شده اند که دليل آن اعتياد
والدينشان بوده است.
به گزارش آژانس خبری موکريان و به نقل از منابع آگاه در منطقه  ،دکتر "بابک قطبی" رئيس مرکز
آموزشی درمانی بعثت سنندج افزود :طی چند ھفته گذشته  2نوزاد تازه متولد شده توسط والدين آنھا در
اين بيمارستان رھا شده اند.
قطبی اظھار داشت :اين چندمين بار است که در بيمارستان با چنين مواردی روبرو می شويم که والدين
به دليل ھای مختلفی بعد از تولد فرزندانشان ،آنھا را رھا کرده و از سرپرستی و تحويل گرفتن کودک
تازه متولد شده سر باز می زنند.
قطبی با بيان اينکه عواملی چون اعتياد والدين ،فقر ،جنسيت فرزند و فرزند نامشروع از دليل ھايی
ھستند که نوزادان در بيمارستان رھا می شوند افزود 2 :نوزادی که ھم اکنون در بيمارستان بعثت
سنندج رھا شده اند به علت اعتياد و فقر والدين آنھا بوده که در اين راستا اعتياد آنھا در اين ارتباط مؤثر
بوده است .آژانس خبری موکريان  03اسفند ماه 1390

گزارش موارد نقض حقوق کودک در بھمن
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کميته دفاع از حقوق کودک و نوجوان  :گزارش ميدھد ھمراه با فھرستی کوتاه از کانون ھای موثر

کودکانی که آرزويشان دکه دار شدن است
روح ﷲ کودک خردسال اھوازی که روبروی دکه مادرش در  ٢۴متری بساط دستفروشی پھن کرده
بود نگاھی به دکه مادرش می اندازد و بزرگترين آرزوی زندگی اش را می گويد :دوست دارم در آينده
دکه دار شوم.
ھمه ما انسانھا در کودکی آرزوی بزرگ شدن داريم و در زمان جوانی يا کھولت آرزوی بازگشت به
دوران کودکی .اما امثال روح ﷲ ھيچگاه به گذشته شان بر نمی گردند زيرا ھيچ وقت کودک نبوده اند
و مثل خيلی از بچه ھای ھمسن و ساالشان کودکی نکرده اند  .ھرانا  02بھمن ماه 1390

گالری نقاشی با موضوع کودکان کار و خيابان
گزارشی تصويری از نمايشگاه کاريکاتور در تھران با موضوع کودکان وکار و خيابان کميته کودک و
نوجوان  01بھمن 1390

تصاوير حضور کودکان در حين اجرای يک مراسم اعدام در قزوين
دستگاه قضايی -امنيتی دو زندانی را در قزوين)خيابان نواب جنوبی شھر قزوين ،جنب حمام ياقوت( به
اتھام قتل اعضای يک خانواده در مقابل ديدگاه مردم عموما ً و کودکان خردسال خصوصاً ،به دارآويخته
است.
تصاوير منتشر شده از سوی رسانهھای دولتی در اين خصوص ،بيانگر آن است که ھيچ محدوديت
سنیای برای مشاھدهی مجازات مرگ انسانھا در کشورمان لحاظ نمیشود.ھرانا  08ديماه 1390

يک کارتن خواب کودکی دو و نيم ساله را در زبالهھا پيدا کرد
کودکی که توسط يک مرد کارتنخواب در ميان زبالهھا بیھوش پيدا شده بود با تالش پزشکان زنده
ماند .اين در حالی است که پزشکان نظر دادند او بارھا شکنجه و سوزانده شده است ھرانا  16بھمن

علی ،کودکی که در سطل زباله پيدا شده به شيرخوارگاه آمنه می رود
در سياھه کودکآزاری سال  ٩٠اين بار و پس از ھانيه ،نيما ،باربد و … نوبت و قرعه به نام »علی
کوچولو«  ٢/۵تا  ٣ساله افتاد ،کودکی که توسط فردی کارتن خواب در سطل زباله در حالی پيدا شد که
به جنگ با مرگ رفته بود ،اما ديروز از جدال با آی سی يو رھايی يافت و پس از انتقال به بخش،
امروز راھی شيرخوارگاه آمنه میشود .داستان علی پسرک  ٢/۵ـ  ٣ساله ھم از آنجايی شروع شد که
ھفتم بھمن کارتنخوابی کودکی را در حالی در سطل زباله پيدا کرد که به دليل ضرب و شتم فراوان به
کما رفته بود .منبع  :ايسنا  17بھمن 1390

ارتباط آلودگی ھوا و سرطان در کودکان
دبير انجمن خون و سرطان کودکان ايران با اشاره به کمبود بخش ويژه خون و سرطان کودکان در
کشور ،اظھار داشت :آلودگي ھوا احتمال ابتالي کودکان به سرطان را افزايش مي دھد.به گزارش مھر،
دکتر محمدسعيد رحيمي نژاد دبير انجمن خون و سرطان ايران در اين باره افزود :بر اساس برخي از
متون پزشکي ،آلودگي ھوا احتمال ابتالي کودکان به سرطان را افزايش مي دھد که اين امر با نوع ماده
آالينده نيز ارتباط دارد روزنامه خراسان 17 :بھمن 1390

ھشتاد درصد کودک آزاری ھا مخفی می ماند
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يک پژوھشگرور و رفتارشناس اجتماعی گفت  :آزارھای جسمانی مثل تنبيه  ،شکنجه و آزارھای
رفتاری و عاطفی مثل دشنام و بد زبانی  ،تحقير  ،مقايسه وغفلت از تربيت و پرورش کودکان و
محروم نمودن آنھا از حقوق مربوطه مجموعا آزارھای کودکان قلمداد می شود .آزادگی  17بھمن

دولت جمھوری اسالمی ايران مسئول مستقيم رشد خشونت در جامعه ما ميباشد
در ديماه سال جاری ،بر مبنای گزارشات به ثبت رسيده ٣٠ ،شھروند به اتھامھای مواد مخدر ،قتل،
محاربه و تجاوز به اعدام محکوم شدند و  ٧٨زندانی نيز بر اساس اتھام قتل ،جرايم مواد مخدر ،تجاوز
و سرقت اعدام شدند که  ١٢تن از محکومين نيز با اتھاماتی چون قتل ،تجاوز ،سرقت مسلحانه و  ...در
مالء عام و در برابر ديدگان کنجکاو و نافذ کودکان و نونھاالن ميھنمان اعدام گرديده اند .اطالعيه کميته
دفاع از حقوق کودک و نوجوان  17بھمن 1390

تجاوز به نيلوفر  ٩ساله در بيابان ھای اطراف مشھد
راز اين جنايت سياه ھمزمان با شکايت پدرو مادر نيلوفر کوچولو در کالنتری  20مشھد فاش شد .آنھا
در شکايت خود گفتند :امروز مردی دخترمان را در خيابان ربوده و او را در بيابان ھای اطراف شھر
مورد آزار و اذيت قرار داده است .خبرگزاری مھر  26بھمن 1390

مسجد پيش ساخته جمھوری اسالمی برای قطب شمال
بنياد زبيده طالب درنظر دارد برای انتقال مسجدی به قطب شمال به مسلمانان شھر ايکالويت کمک کند.
اين دومين باری است که انتقال يک مسجد پيش ساخته به قطب شمال انجام می شود .اين در حاليست که
طبق گزارش تصويری خانواده ھای بسياری در بيغوله ھا ،کپرھا و حلبی آباد ھا در نھايت فقر و
گرسنگی روزگار را سپری ميکنند .خبر گزاری مھر  24بھمن 1390

بيمه ھزينهى درمان  ۴۵٠٠كودك مبتال به سرطان در ايران را نمىپردازد
بر اساس آخرين آمار موسسهى محك ،چھارھزار و پانصد كودك مبتال به سرطان در ايران وجود دارد
كه ھزينه درمان ھر يك از آنھا؛  ٢٠تا  ۴٠ميليون تومان ارزيابى مىشود .آراسب احمديان ،مديرعامل
موسسه خيريه محك ،ھمچنين با اشاره به تاثير بحران ارز بر قيمت دارو گفت داروھاى كودكان مبتال
به سرطان ،خارجى و گران قيمت است و ھيچ بيمهاى اين داروھا را تحت پوشش خود قرار نمىدھد .به
گفتهى آقاى احمديان ،سرطان خون شايعترين سرطان ميان كودكان ايرانى است .راديو فردا  30بھمن
1390
نھاد ھای دولتی
تصاوير حضور کودکان در حين اجرای يک مراسم اعدام در قزوين ھرانا  08ديماه 1390
کودکانی که آرزويشان دکه دار شدن است ھرانا  02بھمن ماه 1390
دولت جمھوری اسالمی ايران مسئول مستقيم رشد خشونت در جامعه ما ميباشد کميته دفاع از حقوق
کودک و نوجوان  17بھمن 1390
ارتباط آلودگی ھوا و سرطان در کودکان روزنامه خراسان 17 :بھمن 1390
مسجد پيش ساخته جمھوری اسالمی برای قطب شمال خبر گزاری مھر  24بھمن 1390
بيمه ھزينهى درمان  ۴۵٠٠كودك مبتال به سرطان در ايران را نمىپردازد راديو فردا  30بھمن 1390
آسيب ھای اجتماعی
تجاوز به نيلوفر  ٩ساله در بيابان ھای اطراف مشھد خبرگزاری مھر  26بھمن 1390
کانون خانواده
يک کارتن خواب کودکی دو و نيم ساله را در زبالهھا پيدا کرد ھرانا  16بھمن 1390
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ھشتاد درصد کودک آزاری ھا مخفی می ماند آزادگی  17بھمن 1390
علی ،کودکی که در سطل زباله پيدا شده به شيرخوارگاه آمنه می رود ايسنا  17بھمن 1390
-------------------گالری نقاشی با موضوع کودکان کار و خيابان کميته کودک و نوجوان  01بھمن 1390
کميته دفاع از حقوق کودک و نوجوان  :صديقه جعفری

مسئوالن آموزش و پرورش استان مازندران کماکان سکوت اختيار کردهاند.
به علت نشت گاز مونواکسيد کربن از بخاری يک کالس درس دخترانه در بھشھر ٢۴ ،نفر از
دانشآموزان مسموم و به بيمارستان امام خمينی اين شھرستان اعزام شدهاند.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،گزارش داده است که پس از خبر مسموميت ٢۴
دانشآموز يک کالس دخترانه در بھشھر ،عوامل اورژانس بھشھر از شھرھای بھشھر ،خليلشھر و
رستمکال به محل حادثه اعزام شدند.
پس از بررسیھای به عمل آمده ،علت مسموميت دانشآموزان نشت گاز مونواکسيد کربن از بخاری
کالس اعالم شد که  ٢۴نفر از دانشآموزان مسموم و به بيمارستان امام خمينی شھرستان بھشھر اعزام
شدهاند.
اقدامات درمانی برای احيای جان مصدومان در بيمارستان امام خمينی بھشھر انجام شد که حال  ٢٢نفر
از دانشآموزان رضايت بخش اعالم شد که پس از اقدامات درمانی الزم مرخص میشوند .ھرانا 03
اسفند

 ٢٠٠ھزار کودک بازمانده از تحصيل در سراسر کشور
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فاطمه قربان ،معاون آموزش ابتدايی وزير آموزش و پرورش از وجود  ٢٠٠ھزار کودک بازمانده از
تحصيل در سراسر کشور خبر داده است.
معاون آموزش ابتدايی وزير آموزش و پرورش از آغاز طرح شناسايی دانشآموزان الزمالتعليم
بازمانده از تحصيل به تفکيک استانھا خبرداد و گفت:
"اوايل سال  ٩١آمار نھايی دانشآموزان بازمانده از تحصيل را به تفکيک استانھا اعالم خواھيم کرد".
فاطمه قربان در گفتوگو با ايسنا ،اظھارکرد" :با توجه به تکليفی که برنامه پنجم توسعه برای آموزش
و پرورش مبنی بر انسداد بيسوادی تعيين کرده است ،تا پايان برنامه تالش میکنيم تا بيسوادی در بين
دانش آموزان الزمالتعليم را به صفر برسانيم".
معاون وزير آموزش و پرورش تاکيد کرد" :معاونت ابتدايی طرحی را برنامهريزی کرده است که بر
اساس آن استانھا موظف شدهاند تمامی کودکان الزمالتعليم بازمانده از تحصيل را شناسايی کرده و آمار
آن را در اختيار آموزش و پرورش قرار دھند".
وی ادامه داد" :با توجه به اينکه اين طرح ھم اکنون در استانھا در حال اجراست پيش بينی میشود سه
ماھه اول سال آينده نتايج نھايی کودکان بازمانده از تحصيل را به تفکيک استانھا اعالم کنيم"
قربان گفت ":بر اساس گزارشھای رسيده پيشبينی میشد که  ٢٠٠ھزار کودک الزمالتعليم بازمانده از
تحصيل در سراسر کشور وجود داشته باشد اما با آمارھايی که از استانھای مختلف ارائه میشود اين
آمار بسيار کم است".
به گفته وی در حال حاضر  ١٠٠کالس درس زير سه نفر در سراسر کشور وجود دارد که از معلم
بھرهمند ھستند و اگر روستا يا منطقه عشايری باشد که در آن دانشآموزی وجود دارد اما معلم به آنجا
اعزام نشده ممکن است به علت عدم شناسايی باشد.
وی تاکيد کرد :د"ر برنامه پنجم توسعه انسداد بيسوادی و به صفر رساندن بيسوادی در بين کودکان
الزمالتعليم از اھداف تعريف شده برای معاونت ابتدايی وزارت آموزش و پرورش است ".ھرانا 13
اسفند
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دختر  ١۴ساله خود را در خواب توسط پدرش خفه شد
پدر :در حالی که دخترم ھنوز خواب بود ،روسری را برداشتم .در يک لحظه روسری را دور گردنش
پيچيدم و آنقدر فشار دادم تا جان باخت.
مردی که به خاطر سوءظن ،دختر  ١۴ساله خود را در خواب خفه کرده بود به زودی در دادگاه کيفری
محاکمه می شود.
به گزارش آفتاب ،اوايل خرداد امسال زنی با ماموران پليس شيراز تماس گرفت و خبر داد دختر ١۴
ساله اش به نام الف به طور ناگھانی جان باخته است .بالفاصله بعد از اين تماس ماموران در محل
حاضر شده و تحقيقات را آغاز کردند.
پدر الف که در طی ماھای اخير با وی اختالف داشت مورد بازجويی کارآگاھان چنايی قرار گرفت،
اين مرد وقتی فھميد علت اصلی مرگ مشخص شده و نمی تواند واقعيت را منکر شود ،توضيح داد که
چگونه دختر  ١۴ساله اش را به قتل رسانده است.
او درباره انگيزه اش گفت :دخترم تا سال گذشته خيلی خوب بود .درس می خواند و کاری ھم به کار
کسی نداشت .ھميشه معدل بااليی می آورد .اما از يک سال پيش رفتار وی بسيار تغيير کرده بود .از
مدتی قبل دخترم از مدرسه دير به خانه می آمد و ھر بار از او توضيح می خواستم بھانه ھای مختلفی
می آورد .از آن به بعد رابطه من و دخترم تيره شد و کار به جايی رسيد که حتی وی از خانه فرار کرد.
وقتی او را پيدا کردم و به خانه بازگرداندم ديگر ھيچ اعتمادی به او نداشتم و فکر می کردم وی با
پسران رابطه نامشروع دارد تا اينکه چند روز پيش الف گفت حالت تھوع دارد .چون اين حالت در او
از بين نمی رفت ،مطمئن شده بودم دخترم باردار است .از وقتی اين مساله در ذھنم نقش بسته بود
آرامش نداشتم تا اينکه تصميم گرفتم اين لکه ننگ را از بين ببرم.
صبح روز حادثه وقتی ھمسر و دختر کوچکم برای انجام کاری از خانه خارج شدند در حالی که دختر
 ١۴ساله ام ھنوز خواب بود ،روسری را برداشتم .در يک لحظه روسری را دور گردنش پيچيدم و
آنقدر فشار دادم که فرزندم جان باخت.
پس از اعتراف به اين جنايت و بازسازی صحنه قتل ،پرونده با صدور قرار مجرميت و کيفرخواست
به دادگاه کيفری استان فارس فرستاده شد.
به گزارش مھر ،مرد جنايتکار قرار است به زودی در شعبه دوم دادگاه کيفری استان پای ميز محاکمه
قرار بگيرد .ھرانا  07اسفند
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گازگرفتگی حدود  ١۵٠نفر از دانش آموزان و والدين آنھا
محل حادثه :تاالر پذيرايی در ضلع جنوبی حرم حضرت عبدالعظيم
رئيس ايستگاه  ٩آتش نشانی شھر ری از گازگرفتگی حدود  ١۵٠نفر از دانش آموزان و والدين آنھا
در مراسم مذھبی جشن تکليف خبر داد و اعالم کرد که ھم اکنون  ١١نفر از آنھا به مراکز درمانی
اعزام شدهاند.
عباس زارعی ،رئيس ايستگاه  ٩آتش نشانی شھر ری در گفتگو با مھر با تشريح جزئيات اين حادثه
افزود" :صبح روز گذشته گزارشی به ايستگاه  ٩آتش نشانی مبنی بر گازگرفتگی در يک تاالر پذيرايی
ارائه شد".
وی گفت" :حال فرد تماس گيرنده به حدی بد بود که امکان ارائه درست آدرس را نداشت اما باالخره
ماموران ما پس از  ٣دقيقه در محله حادثه حضور پيدا کردند".
زارعی ادامه داد" :محل حادثه تاالر پذيرايی در ضلع جنوبی حرم حضرت عبدالعظيم حسنی بود که در
آن مراسم جشن تکليف  ۴٠نفر از دانش آموزان دختر به ھمراه خانوادهھايشان برگزار میشد که بر اثر
تجمع گاز منوکسيد کربن از بخاری فاقد دودکش اين حادثه رخ داد و عده زيادی از دانش آموزان و
والدينشان دچار مسمويت شدهاند".
رئيس ايستگاه  ٩آتش نشانی شھر ری اظھار داشت" :با کمک ماموران ،ھمه افراد را از سالن خارج
کرديم و پس از آن اورژانس نيز در محل حضور پيدا کرد.
ھم اکنون  ١١نفر از افراد بد حال اين حادثه که اغلب دانش آموز بودهاند به مراکز درمانی منتقل
شدهاند".ھرانا  11اسفند
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بھانه ای به نام عدم رعايت پوشش اسالمی
دانشجويان ھنگام اعتراض با گزارش ھايی از تخلفاتشان در دانشگاه روبه رو شده اند که خود نيز از
آن ھا اطالعی نداشته اند.
گزارش ھا از دانشگاه علم و صنعت حاکی از آن است که طی روز ھای گذشته تعدادی از دانشجويان
دختر دانشگاه علم و صنعت به اتھام »عدم رعايت پوشش اسالمی« با احکام محروميت انضباطی
مواجه شده اند.
به گزارش دانشجو نيوز ،کميته انضباطی دانشگاه علم و صنعت در روندی غيرقانونی از ابتدای ترم
جاری تعدادی از دانشجويان را بدون احضار برای شرکت در جلسه ی تفھيم اتھام و جلسه ی صدور
حکم ،به اتھام »عدم رعايت مقررات دانشگاه« و »عدم رعايت پوشش اسالمی« ،به مدت يک نيمسال
با احتساب سنوات از تحصيل محروم کرده است.
ھنوز از تعداد دانشجويانی که حکم کميته ی انضباطی دريافت نموده اند آمار دقيقی در دست نيست ،اما
طبق گزارش ھای موثق ،ده الی بيست نفر از دانشجويان دختر احکام خود را دريافت کرده اند.
گفتنی است تعدادی از اين دانشجويان ھنگام اعتراض به حکم اوليه با پرونده ھا و گزارش ھايی از
تخلفاتشان در دانشگاه روبه رو شده اند که تاکنون خود نيز از آن ھا اطالعی نداشته اند.
پيش تر و در ترم گذشته نيز دانشجويان دانشگاه علم و صنعت با قوانين سخت و توھين آميز "منشور
اخالقی" در دانشگاه و گشت ھای حراست مواجه شده بودند.
دانشکده
ھمچنين در ترم گذشته دکتر صالح زاده ،مسئول بسيج اساتيد دانشگاه علم و صنعت و رييس
ٔ
عمران اين دانشگاه ،در اقدامی بیسابقه و غير قانونی ثبت نام  ١۵دانشجوی دختر اين دانشکده را به
دليل عدم حضور در جلس ٔه اجباری پيرامون موضوع حجاب که برای دانشجويان دختر برگزار کرده
بود ،لغو کرده و توسط مسئولين آموزش دانشکده اعالم کرده بود »از ثبت نام اين دانشجويان در ترم
آينده نيز جلوگيری به عمل خواھد آمد« .دانشجو نيوز  14اسفند
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نوزادی دو ماھه در مشھد به نام "امين" توسط پدرش "حسن" به قتل رسيد
امين را بلند کرد و محکم به زمين کوبيد .امين گريه ميکرد اما ھمينکه بزمين خورد صدايش قطع شد
نوزادی دو ماھه در مشھد به نام "امين" توسط پدرش "حسن" به قتل رسيده است.
روزنامهی شرق در اين خصوص نوشت :مسووالن بيمارستان امام زمان مشھد در تماس با مرکز
فوريتھای پليسی  ١١٠مشھد از مرگ مشکوک نوزادی پسر خبر دادند و دقايقی بعد ماموران با
حضور در اين مرکز درمانی به تحقيق درباره چرايی مرگ نوزاد که امين نام داشت ،پرداختند.
اعضای کادر درمانی به ماموران توضيح دادند روی بدن اين کودک آثار کوفتگی وجود دارد و به نظر
میرسد ضربه سختی به سر وی خورده و ھمين مساله باعث مرگ او شده است .با طرح فرضيه قتل
کارآگاھان جنايی وارد عمل شدند و در گام اول به تحقيق از مادر امين پرداختند.
اين زن که خودش نوزاد را به بيمارستان رسانده بود در بازجويیھا ،شوھرش به نام حسن را به عنوان
قاتل معرفی کرد و گفت" :حسن مرد بداخالقی است .من و او ھميشه با ھم اختالف داشتيم و گاھی که
عصبانی میشد من را میزد .او نمیخواست بچهدار شويم و از ھمان موقع که امين به دنيا آمد،
بھانهگيریھا و بدرفتاریھای او شديدتر شد ،تا اينکه روز حادثه شوھرم در حالیکه عصبانی بود امين
را بلند کرد و محکم به زمين کوبيد .من خيلی سعی کردم مانع اين کار حسن شوم اما او از کوره
دررفته بود و مثل ديوانهھا رفتار میکرد .پسرم آن زمان گريه میکرد اما ھمينکه به زمين خورد
صدايش قطع شد.
من که به شدت نگران شده بودم به طرفش دويدم و ديدم از حال رفته است.
خيلی تالش کردم او را به ھوش بياورم ولی فايدهای نداشت برای ھمين با مادرم تماس گرفتم و او به
کمکم آمد و با ھم امين را به بيمارستان رسانديم اما پزشکان با معاينه پسرم گفتند او فوت شده است«.
اين زن درباره علت اختالف با شوھرش گفت» :من  ٣٣سال دارم و  ١٠سال از ھمسرم بزرگتر
ھستم و فکر میکنم علت اصلی اختالفات ما ھمين موضوع بود".
کارآگاھان بعد از شنيدن اين اظھارات سراغ حسن رفتند و اين مرد را بازداشت کردند .او که راھی جز
بيان حقيقت نداشت به کشتن نوزاد اعتراف کرد و گفت" :من و ھمسرم زھره ھر دو به مواد مخدر
اعتياد داريم .ما مدتی قبل به طور اتفاقی در خيابان با ھم آشنا شديم و تصميم گرفتيم ازدواج کنيم.
خانوادهام با اين وصلت مخالف بودند اما من که احساس میکرد عاشق شدهام به مخالفتھا و اختالف
سنی زيادمان اھميتی ندادم و زھره را به عقد خود درآوردم و خانهای برای او اجاره کردم .بعد از مدتی
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او باردار شد .من اصال نمیخواستم بچهدار شوم برای ھمين ھم تولد امين مرا به شدت عصبی کرد و
باعث شد اختالفاتی که از مدتی بعد از ازدواج بين من و زھره به وجود آمده بود شديدتر شود".
اين مرد ادامه داد" :روز حادثه به شدت عصبی بودم و کنترلی بر رفتار خودم نداشتم .امين ھم مرتب
گريه میکرد و ھر کاری میکرديم آرام نمیشد .يک لحظه کنترل خودم را از دست دادم ،او را بلند
کردم و محکم به زمين کوبيدم من در آن لحظات واقعا به حال خودم نبودم وگرنه ھرگز چنين کاری
نمیکردم".
حسن در ادامه اعترافاتش گفت" :يکی از داليلی که باعث شده بود من از تولد امين ناراحت باشم اين
بود که خانوادهام از بچهدار شدنم خبر نداشتند و اگر میفھميدند رفتار بدی میکردند برای ھمين ھميشه
میخواستم خودم را از اين مخمصه نجات بدھم".
بنابر اين گزارش متھم به قتل با دستور بازپرس جنايی مشھد در بازداشت به سر میبرد و کارآگاھان
در تالش ھستند تا با انجام بازجويیھای تکميلی جزييات بيشتری از اين قتل به دست بياورند 15 .اسفند
ھرانا
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