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  ٧٠شماره 

 زندگی شاد، امن و خالق حق مسلم کودکان است

امير توآلى: سردبير   ٢٠٠٨، نوامبر ١٣٨٧آبان   

٥ صفحه   

 خانه من آجاست؟

    فاطمه آلوانى
   زهــره بــا مــهــرداد بــه        
تهران رسيدند اما هنوز از      
اتوبوس چند قـدمـى دور        
ــه            ــد آـ ــودنـ ــده بـ نشـ
هواپيماهاى ميگ عراقـى    
ــاالى ســرشــان            را در ب
درسـت بـاالى تــرمـيــنــال        

اتوبوس ها آه در جنوب تهـران قـرار داشـت             
زهره و همه مردم شوآه شده بـودنـد       .   ديدند

و همه مـنـتـطـر بـمـبـاران و يـا تـيـرانـدازى                      
هواپيماهاى جنگى بودند اما خـوشـبـخـتـانـه           
هواپيماهاى عراقى بـعـد از چـنـد مـانـور از                 
منطقه دور شدند و بعد از آن نيروى هـوايـى            
شروع به شليك آرد و دقيقا همـان صـحـنـه             
هايى آه زهره در آبادان  شاهدش بود، تكرار       

 . شد
   زهره شنيده بود آه خيلى از جنگزدگان در        
ساختمانهاى دولتى در تهران زنـدگـى مـي           
آنند لذا خيلى خوشحـال بـود آـه بـاالخـره               
مشكالت تمام ميشود و بـه دور از شـرايـط              
جنگى ميتواند آودآـش را بـه دنـيـا آورد و                 

 . مهرداد هم در محيطى آرامتر بسر ميبرد
در اراك آه بود دوسـتـانـش آدرس خـوابـگـاه               
دانشجويى را دادند آه روبروى پارك اللـه در           
خيابان آشاورز تهران بود  و آشـنـايـانـش در              

 . آنجا زندگى ميكردند
   زهره ساختمـان را بـراحـتـى پـيـدا آـرد،                 
ساختمانى چند طبقه آه در جلوى درش پـر          
.  از آودك با لباسهاى  پاره در حال بازى بودند         

در ساختمان البته ديگر دانشجويى يا بـهـتـر           
بگويم دانشگاهى باز نبود آـه دانشـجـويـى           
باشد بلكه همه ساآنيـن ايـن خـوابـگـاه از               

 . جنگزدگان بودند
   اتاق هـاى آـوچـك آـه در هـر آـدام دو                    
خانواده زندگى ميكردند، آشپزخانه در آـنـار          
راهرو بود و خبرى از حـمـام و يـا امـكـانـات                   

زهره اصال فكرش را نميـكـرد       .   بهداشتى نبود 
او آـه نـه       .   آه در چنين وضعيتى قرار گـيـرد        

ماهه حامله بود احتياج به استراحت و غذاى        
مقوى و  مراقبت داشت اما هيچكدام از اينها         

خيلى ها مـى    .  در اين خوابگاه وجود نداشت 
گفتند آه اينجا وضعيت از ساختمانهاى ديگـر        
. بهتر است و تراآم جمـعـيـت آـمـتـر اسـت               

بهرحال ساآنين خوابگاه با جا بـه جـا آـردن             
تعدادى از خانواده ها يـك اتـاق را بـه او و                   
مهرداد دادند تا به همراه يـك مـادر و پسـر                

در واقـع يـك اتـاق دوازده           .   ديگر زندگى آنند  
مترى براى پنج نفر آه غذا را هم بايد در آنار           

 . اتاق مى پختند
   زهــره درد هــايــش شــروع شــده بــود و             
همزمان خاموشى ها هم هر شب بـيـشـتـر           

جنگ به تهران هم رسيده بود شبها       .     ميشد
آژيرها به صدا در مـى آمـدنـد و تـهـران در                    
تاريكى آامل فرو ميرفت و انفجارها از گوشه        

زهـره در    .   و آنار شهر بـه گـوش مـيـرسـيـد             
بدترين وضعيت روحـى بـه روزهـاى زايـمـان              

 .نزديك ميشد
 ادامه دارد

٥ادامه صفحه   

عايشه ابراهيم دوهولو سيزده ساله توسط 
 ! جنايتكاران اسالمى در سومالى سنگسار شد

در استاديوم ورزشي شهر آيسمايو ، دختر نحيف و لرزاني را آشان آشان به محل اجراي مراسـم                  
اين آودك وحشت زده را جنايتكاران اسـالمـي، در مـقـابـل                 .   وحشتناك و شنيع سنگسار آشاندند    

 ٢٧چشمان هزار نفر ، در خاك فرو آرده و با پرتاب سنگ به قتل رساندند و بدين وسيله در تـاريـخ          
سنـگـسـار يـك       .   ، يك سند ديگر بر جنايات فاشيست هاي اسالمي در دنيا افزوده شد              ٢٠٠٨اآتبر  

عايشه مورد تـجـاوز قـرار گـفـتـه بـود و سـه مـرد                      .     رابطه جنسي خارج از ازدواج"   جرم" آودك به  
 وقتي عايشه بهمراه . وحشيانه به او تجاوز آرده بودند

روز جهانى آودك در شهرهاى مختـلـف ايـران در ابـعـادى                 :   آودآان مقدمند 
گسترده جشن گرفته شد، ارزيابى شما بعنوان فعال مدافع حـقـوق آـودك از             

 اين مراسم ها چست؟
قبل از هر چيز به تمامی فعالين دفاع از حـقـوق کـودک کـه                   :   عبدل گلپريان 

برای ارج نهادن و دفاع از حقوق بی دفاعترین بخش جامعه تـالش کـردنـد تـا                     
بـرگـزاری   .   صدای خواست و مطالبات کودکان را بلند کنند تبـریـک مـی گـویـم                 

مراسمهای امسال و سالهای قبل نشان می دهد که جامعـه تشـنـه ارزش،                 
 گراميداشت روز جهانی کودک پيامهای متعددی . احترام و حرمت برای انسان و بویژه کودکان است

 امير توآلى
   در طى چند روز گذشته وضعيـت در         
آشور آنگو بطرز وحشتنـاآـى وخـيـم          

ــح،     .   شــده اســت    ــجــات مســل دســت
اوباشانى آه چه در دولـت و چـه در              
قبيله ها و جنگل ها بيرحمانه به دنبال        
خونريزى و اعمال قـدرت در مـنـطـقـه             
هستند چنان وضعيتى را بوجـود آورده        
اند آه منجر به فرار صدها هزار آودك و 

 .بزرگسال از آنگو گرديده است
   طبق آمارها نتيجـه ايـن زورآزمـايـى           
ضد انسانى مـهـاجـرت بـيـش از يـك               
ميليون از ساآنين آنگو به مناطق امن       

انسانهاى فقيرى آه حتى در . تر است
خانه خود گرسنه و مـريـض هسـتـنـد             
مجبور به فرار از زير همين سـقـفـهـاى           
پوشالى هستند آه تمام عـمـر بـراى           

 .خود تهيه آرده بودند
   سازمانهاى بين المللى مى گـويـنـد        
آه بيش از شصت درصد از پناهجـويـان     
آنگويى از آودآان خردسال تشـكـيـل         

يعنى بيش از ششـصـد      .   گرديده است 
هزار آودك با پاى برهنه، بـدون هـيـچ            
 پوشش مناسبى، گرسنه، مريض و در 

 نبايد بگذاريم روانداى ديگرى تكرار شود

 ارزيابى از برگزارى روز جھانى آودك در ايران
 مصاحبه با عبدل گلپريان
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 ١٥نشريه فارسى هر 
روز و نشريه به زبان 

سوئدى ماهانه منتشر 
ميشوند و از طريق 

سايت آودآان مقدمند 
 در دسترس ميباشند

٢صفحه  ٧٠شماره  کودکان مقدمند   

آودآان مقدمند را در شھر و 
! يا آشور خود تاسيس آنيد  
اگر شما هم به 

مشقات آودآان فكر 
مى آنيد، اگر شما 
هم معتقد هستيد 

آه اين دنيا را ميتوان 
امن تر، زيباتر و قابل 

تحمل تر براى 
آودآان آرد، پس به 

.ما بپيونديد  
نهاد آودآان مقدمند 

سازمان همه 
آسانى استكه 
زندگى بهترى را 

شايسته آودآانمان 
با فعاليت . ميداند

متشكل و 
هدفمندمان ميتوانيم 

دنياى بهتر براى 
. آودآانمان بسازيم

به آودآان 
! مقدمند بپيونديد  

 کودکان سرباز
 رويا بحرينى

نه  سانتر شده بود،آخوردن  کشتن از آب "
از ای  نشانهکرديم، بلکه  فکرش را نمیتنها 

یا  شد، یمدر ما دیده نهم پشيمانی 
از  -خاطرات کودک سرباز ."( این طور به نظر ميرسيدحداقل 

 ) کتاب راه دراز طی شده
 

در بيش از    سال ١٨کودک زیر   ٣٠٠٫٠٠٠بر اساس آمار یونيسف     
 آیـا   . های جنگ به طور اجباری ميجنگند       در جبهه جهان   کشور   ٣٠

 و   بـيـرحـمـی    کشـتـار،      روزانـه شـاهـد           کـه   کودکان سرباز اين  
نـد  ميتوان ماندن      در صورت زنده   هستند،  وحشتناکی های  قساوت

 خـود ادامـه       مـعـمـولـی         از این مشاهدات دوباره به زندگی     پس  
و کـودکـی خـود را بـاز            ای آموخته     حرفه  رفته،   به مدرسه  ،داده
 یابند؟
هـای     و یا در خـدمـت نـيـرو        )   اجباری( به سربازی   که   کودکان   اين

 یآسيا و امـریـکـا        فریقا،آدر ، شورشی، پارتيزانی برده شده اند 
 کـودکـان    این  . جنوبی بيشترین ارقام را به خود اختصاص ميدهند       

دارند، و در زيـر سـتـم و             سال   ١٧ تا   ١١اسلحه بدوش که بين       
دسـتـور      مـهـری،     بی تنبيه و    وحشت، و   چيزی جز ترس  استثمار  
قـابـل   ،  به آسانی      ندیده و نميشناسند  را  کردن   و اطاعت    گرفتن

.  از سـرپـيـچـی نـاتـوانـنـد             تهدیددر مقابل هر       و    اند تاثير گذاری 
 ، حـتـی    همين کودکان گاهی بنا به دستور  فـرمـانـدهـان خـود               

بينيم کـه     و اغلب می  شوند    میخود   عام خانواده    مجبور به قتل  
ی مـرگ        روانـه   بـهـشـت   ی زنـدگـی در          با فريب و وعده      راآنان  
 در   ای    و قـبـيلـه       ، مـلـی    اعتقادات مذهبی کنند و با سموم       می

، فلـسـطـيـن اشـغـالـی         ،  سودان،  عراق،  ایرانکشورهائی چون   
باطـل     عليهحق بربه اصطالح به جنگ . . .      و افغانستان،  اسرایيل
 .دميفرستن

 دخـتـران تشـکـيـل       را   کودک سرباز     ٣٠٠٫٠٠٠ اين   از در صد      ٣٣
بـرای ارضـای       این دختران عالوه بر شرکـت در جـنـگ،           .   ميدهند

.  استفاده قـرار مـيـگـيـرنـد          ء سربازان نيز مورد سو      اميال جنسی 
توان به تصور آورد کـه زنـدگـی ايـن بـردگـان کـوچـک چـه                           می

کنند چه جانسوز     بار و ستمی که آنان در زير آن جان می           وحشت
هـا و       است، زمانی که دختربچگان و پسربچگان بيرون از پادگـان         

افروزان نيز از تـجـاوز و دسـت دازی در امـان                      اردوگاهای جنگ 
چندی پيش در افغـانسـتـان بـاز جـنـگـسـاالران                همين  .   نيستند
 جنـسـی قـرار دادنـد؛         تجاوزای را مورد  هشت سالهی    دختربچه

حـفـظ     نـویـد آزادی و      مردان تفنگ بدستی که به ادعـای خـود             
ها به کودکان دخـتـر و        این دست درازی.   ناموس ملت را ميدهند   

، توسط امداگران در چاد اتـفـاق افـتـاد           ی ديگر آن       که نمونه  پسر
آموختگان آنان سنتی جا افتـاده        افروزان و دست    گوئی برای جنگ  

 .است
 ٣۵از ديگر نتايج وحشتناک سربازی کودکان هـمـيـن بـس کـه                  

افرادی که در جنوب شرقی آسيا دست به تن فـروشـی               درصد
یـا آزاد    و   از سربازی فـرار کـرده          يا   کودکانی هستند که     زنندمي

ای هـ    گاهی به صورت قاچـاق بـه کشـور          اين کودکان   .   شده اند 
بـه طـور غـيـر         را    کـودک      ١٣٠چاد   در   . شوند میديگر فرستاده   

هـر سـالـه بـيـش از            طبق آمار   .   کنند   کشور خارج می   قانونی از 
 ،ی مـزدی      بـرده به عنوان سربـاز،       در جهان    کودک    ٢،٠٠٠،٠٠٠

فـروش  هـمـچـنـيـن بـرای           و     ،   جنسی بردگی   وتن  فروش  برای  
 ربودن کودکان، ديگـر در نـظـام           . شان ربوده ميشوند    بدناعضای  
. ی سـودآوری بـدل شـده اسـت               داری خود به رشـتـه       سرمايه

 کشـور    ٢۶ چنان فراتر ميروند که در   گردانندگان اين نظام تازه آن   
) جـنـایـت   ( اين کار    تا به    دکنن  برای کودکان دایر می   ی هم   مدارس

 .خود جنبه قانونی دهند
سـبـاب    جای ا     و به  سالح،  کتابجای    های نظامی که به     بر ويرانه 
هـای     دهـد؛ بـر ويـرانـه          دست کودکان می  به مين، تفنگ و  بازی

روح و   ،   زنـدگـی  بـه    شـور و شـوق         جای آفريدن      نظامی که به  
 افزایـش  قدرت و در جهت تحکيم      -چک را   کو  های  این انسان  جان
ای شایستگی دارد جـز         برد، کدام جامعه    به نابودی می      -  ثروت
ای که در آن انسان ها از کـودک و بـزرگ هـمـه آزاد و                          جامعه
 .برابرند
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 فرانکفورت -در آلمان اعالم نهاد کودکان مقدمند
 
 سپتامبر نهاد کودکان مقدمند کار خود را در فـرانـکـفـورت                ١٩روز جمعه    

برگزاری ميز اطالعاتـی    نهاد اقدام به    .   کرد  عضو آغاز  ٢٠همراه با بيش از     
"  بـا عـنـوان       از مهرانـدخـت فـيـضـی       بود فيلمی   که شامل نمایشنمود  

. و کار کودک در ایـران و تـهـران         شرایط زندگی  ، در مورد  " کودکان خيابانی 
عضا دفتر مرکزی، سایـت،     ا نهاد ،  ی  مفاد اساس نامه    معرفیهمچنين به   

 وهـای اروپـا       های موفق این نهاد در ایران و در کشـور             نشریه و اکسيون  
مـيـز   ( بـرنـامـه      ايـن    ری   ابـرگـز   . پرداخته شـد   نهاد   هایبازتاب کار  و   کانادا

 کار و فعاليـت نـهـاد         . که با استقبال شایان توجهی روبرو شد      )   اطالعاتی
 : خواهد بوداز جمله شامل اقدامات زير در فرانکفورت 

 . حـقـوق کـودک       مدافـع و سازمان ها و افراد مستقل          ارتباط با کانون ها   
های  اردوگاهکودکان در   تحصيل و آموزش   و وضع   گزارش از شرایط زندگی     

با کودکان برای کودکان و در           برگزاری سمينارها  . پناهندگی و بهزیستی  
محکوم کردن جـمـهـوری      :   های این نهاد       خواست . مورد مشکالت کودکان  

قـانـونـی کـردن        محکوميت ازدواج کودک که   .    عليه کار کودکان   : اسالمی
. آموزش ، بهداشت و تامين اجتماعی رایگان بـرای کـودکـان            .   است  تجاوز

اعـدام در هـر       .     کـودکـان  )      کارتون خوابـی  ( خانمانی    فقر،گرسنگی و بی  
فرستادن کودکان به جنگ نشـان      .   سنی و برای هر جرمی محکوم است      

و مـيـز        های این نهـاد  برای برگزاری هر چه بهتر برنامه  . آه بربريت است  
 . را یاری دهيد ما اطالعاتی

 ١۵ تا ١٢از ساعت ) منزا(هر جمعه در محل دانشگاه فرانکفورت

گروه اجتماعي؛ تابلوهاي کاغذي قرمزرنگـي کـه روي آن بـا خـطـوط                    
 به سمت آمفي تـئـاتـر روبـاز            » کار کودک ممنوع  « درشت نوشته شده    

پارک الله راهنمايي مان مي کند؛ جايي که قرار است امسال مـراسـم             
. روز جهاني کودک با همکاري چند سازمان غـيـردولـتـي بـرگـزار شـود                  

برخالف مراسم سال هاي گذشته که در پارک بهـاران مـيـدان شـوش                 
برگزار مي شد و تعداد زيادي از کودکان کار و خياباني با لبـاس هـايـي                  
مندرس و کهنه و عده يي حتي بدون لنگه دمپايي کهـنـه بـر پـا مـي                       
آمدند تا به همت انجمن هاي غيـردولـتـي، يـک روز کـودک بـاشـنـد،                       
بادبادک درست کنند، کودکانه برقصند و صورت هايي کـه آب بـه خـود                  
نديده اند به شکل هاي مختلف رنگ کنند، امسال خبري از حضـور ايـن       

 نفري از فعاالن اجتمـاعـي و         500اما حضور جمعي حدودًا     .   کودکان نبود 
برخي چهره هاي سياسي در اين مـراسـم نشـان از آن داشـت کـه                  
امسال، مراسمي متفاوت برگزار خواهد شد، هرچند اين روز با سکـوت            

برگزارکنندگان . دستگاه هاي دولتي متولي امور کودکان برگزار شده بود
مراسم علت اين حضور را ترويج حقوق کودک و آگـاه سـازي هـمـگـان                   
نسبت به مسائل کودکان، به خصوص کودکان کار و خيابان در جـامـعـه                

 .ايران ذکر کردند 
مجري مراسم که خود از فـعـاالن حـقـوق کـودک اسـت از وضـعـيـت                         
نابسامان کودکان کار مي گويد و از تقسيم بندي اين کودکان بر حسب             

بـار دسـت     10از همگان مي خواهد کـه    .   نوع کاري که انجام مي دهند   
وقتي صداي دست ها قطع مـي شـود، مـي             .   هايشان را به هم بزنند    

اگر براي هر بار دست زدن يک ثانيه وقت صرف شود، در همـيـن               « گويد؛
کودک از فشار فقر    10زماني که شما دست هايتان را به هم مي زديد،           

در جهان مرده اند و اين ادعا را اين آمار جهاني ثابت مي کند که در هـر                  
 وي ادامـه      » . ثانيه يک کودک در سطح دنيا در اثر فشار فقر مي مـيـرد              

وقتي کودکي به قتل مي رسد تا مدت ها در اين باره بـحـث   «مي دهد؛ 
مي شود و در مطبوعات و رسانه ها به آن پرداخته مي شود و قاتل به                 
مجازات محکوم مي شود اما چگونه است که مردن ميليون ها کودک بر       

 . اثر فقر و گرسنگي و فشار کار شديددر جهان ، به چشم نمي آيد
در جريان برنامه آماري از سوي يونيسف در مورد کودکان کار و کودکاني             
که در کشورهاي دنيا به دليل فقر به بردگي جـنـسـي کشـانـده مـي                    

فرشيد يزداني مديرعامل انجـمـن حـمـايـت از             .   شوند، اعالم مي شود   
حقوق کودکان در پاسخ به اين اعتراض از نتايج طرح تحقـيـقـي کـه در                   

 نفر از روسپيان انجام شده و در قالب کتابـي بـه              147 در مورد    81سال  
 نـفـر از ايـن          3طبق نتايج اين تحقيق، فقـط     « چاپ رسيده است، گفت؛   

 بـه اسـتـنـاد تـحـقـيـقـات                » . سال سـن داشـتـه انـد          29افراد باالتر از    
منتشرشده در اين کتاب، فاصله زماني بين خروج اين دختران و ورود به             

در ادامه مراسم، مصاحبه يـي    .    ساعت بوده است48بازار تن فروشي    
ساله کـه مـي       15پسري شايد   .   با يکي از کودکان کار پخش مي شود       

از او مي پرسنـد کـه     .    بار شام خورده است    20گويد در طول سال فقط      
اگر ميلياردها تومان پول در اختيارش بگذارند، چقدر از آن پـول بـرمـي                   

براي اينکه بتوانم يک موتور بخرم و بـا  .   هزار تومان 200  « مي گويد؛ .   دارد
 از شرايط سخت زندگي اش مي گويد و از روزهايي که بـا  ».آن کار کنم 

وقـتـي از او مـي          .   کتک، توهين، تحقير و گرسنگي همراه بوده اسـت        
 دوست دارم رئيـس  «پرسند چه آرزويي داري، کودکانه پاسخ مي دهد؛ 

 يکي از فعاالن حقوق کودک کـه         » . جمهور شوم تا به مردم خدمت کنم      
اين مصاحبه را تهيه کرده است، از وضعيت زندگي اين کودک و شـرايـط          

اين کودک در پاسخ به سوالي در مورد آينده خود .  زندگي اش مي گويد 
تـهـيـه    .   » يا چاقوي دوست، يا معتاد شدن يـا چـوبـه دار             « گفته است؛   

کننده مصاحبه با ناراحتي از وضعيت نـابسـامـان ايـن کـودک و ديـگـر                       
کودکاني مي گويد که جز اين آينده شوم، چيزي براي آينده خود متصور             

سه عامل دفاعي براي کودکان کار وجود دارد؛         « وي مي گويد؛  .   نيستند
برخي از اين کودکان يا به سرعت بـه دام مـواد               .   دروغ، فحش و دزدي   

دخـتـران هـم بـه         .   مخدر مي افتند و قاچاق فروش مي شوند يا معتـاد          
سرعت جذب بازارهاي تن فروشي مي شوند و اين سناريويـي اسـت              

 بهرام رحيمي فعال حقوق کودک    » . که براي اين کودکان تکرار مي شود      
بارهـا در مـورد خشـونـت و             « از ديگر سخنرانان اين مراسم مي گويد؛   

آسيب هاي اجتماعي صحبت مي شود و از خشونت هايي که توسـط              
خانواده به خصوص پدران صورت مي گيرد در صفحات حوادث روزنامه ها            

در حالي که بايد تحليل هاي جدي در اين مورد در صفحات            .   مي خوانيم 
 وي با انتقاد از رويـکـرد بـرنـامـه هـاي                 » . اجتماعي روزنامه صورت گيرد   

 در رسـانـه       « تلويزيوني و سينمايي به موضوع کودکان ادامه مي دهد؛        
ملي و در مطبوعات چه جايگاهي براي کودکان و مشکالت آنان در نظـر              

  »گرفته شده است؟

گزارشى آه ميخوانيد در يكى از روزنامه هاى چاپ تهران درج 
گرديده است آه نشان دهنده عمق انسانيت مدافعين حقوق 

.آودك در برگزارى مراسم روز جهانى آودك بود  

 عكسھاى بيشترى از آودآان آواره در آنگو



٤صفحه   ٧٠شماره  کودکان مقدمند   
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 سارا مقدم

جوان افغاني محکوم به    .   حکم اعدام غالمرضاح  
 سالگي مرتکب قتل شـده      18اعدام، که در زير     

زندان اصـفـهـان بـه          بود، چهارشنبه گذشته در     
اجرا در آمد و به اين ترتيب تعداد اعدام شدگان          

  .  به شش نفر رسيد1387سال 
سـايـت دادگسـتـري             طبق گزارشي که در وب    

 آبان مـنـتـشـر       8استان اصفهان روز چهارشنبه  
 29در تاريخ (      سالگي 17شد، غالمرضا در سن     

متهم به قتل فردي به نـام شـيـرآغـا             )   85آبان  
) که او نيز از مهاجـران افـغـان اسـت            ( حسيني

دستگيري، ارتکاب اين قتل را بـه          شد و پس از     
  : گردن گرفت

مدتي بود آه دوستانم مدام به من آنايه مي         "   
بـراي نـامـوس و        )   مـقـتـول   ( زدند آه شيـرآغـا       

شـديـدًا     خواهرت حرفهايي مي زند اين مسئله       
مرا آزار مي داد و باعث آبروريزي ام شده بود از           
اين رو باالخره تصميم گرفتم آه به ايـن مـاجـرا           

يك عدد چاقو از حـيـدرآبـاد        پايان دهم و با خريد     
اصفهان به سمت نجف آباد حـرآـت آـردم بـا               
شيرآغا تماس گرفتم و با او قرار گذاشتم وقتي       

مالقات با او رو در رو شدم با عصبانيت           در محل   
به او حمله آرده و با چاقو ضربه اي محكـم بـه            

شـد چـنـد        شكم او وارد آوردم و وقتي آه خم          
ضربه ديگر هم به پشت و آمر او وارد آورده و از 

  ."صحنه فرار آردم
 17بر اساس تقاضاي اولياي دم، قضات شعبه         

آيفري استان غالمرضا را گناهـكـار تشـخـيـص           
ايـن  .   محکـوم کـردنـد       )   اعدام( داده و به قصاص     

 ديوانعالي آشور و     33حكم پس از تأئيد شعبه      
استيذان رئيس قوه قضائيه روز چهارشنـبـه بـه       

 تا کـنـون      86بدين ترتيب از اسفند       .   اجرا در آمد  
کم سومين نوجوان اعدام شـده در             اين دست 

زندان اصفهان بوده است و پيش از وي جـواد             
شجاعي و رضا شجاعي نيز طي اين چند ماه،           

  . در همين زندان به دار آويخته شدند
 تاکنون شش نوجواني که در زير       1387در سال   

 سالگي حکم اعـدام دريـافـت کـردنـد، بـه                18
شـهـيـدي،      نامهاي محمد حسن زاده، رحمـان        

محمد مظفري، بهنام زارع و رضـا حـجـازي و               
به جز ايـنـهـا       .   به دار آويخته شدند   .   غالمرضا ح 

داشتن اذن رياست قـوه        نوجوانان ديگري نيز با     
از ايـن  . قضائيه، در شرف اجراي حکم قرار دارند 

رضا علي نژاد، دالرا دارابي، صـغـري        :   جمله اند 
نجف پور، بهنود شـجـاعـي، مـحـمـد فـدايـي،                  

ابومسلم سهرابي، امير امرالهي، مـحـمـدرضـا         
  . حدادي، بهمن سليميان و رحيم احمدي

با وجود همه اعتراضهايي که از سوي فـعـاالن           
حقوق بشر و مجامع و سازمانهاي بين المللي        

ايران شـده،     حقوق بشري به مقامهاي قضايي      
حکم اعدام نوجوانان در اين کشور با تغيير نـام           
به قصاص اجرا مي شود که در عمل تفاوتي در        

  . مرگ اين نوجوانان ندارد اجراي حکم 
ايران باالترين آمار اعدام نوجوانان در جـهـان را            

   . داراست

 گزارشى از وآيل نوجوانان محكوم به اعدام
علی رغم اعالم دستگاه قضایی مبنی بر عدم صدور حکم اعدام، برای افـراد زیـر                  

 سال سخنگوی قوه قضائيه در روزهای گذشته اعالم کرد که افراد دارای حـکـم      ١٨
قصاص که پيش تر محکوم به اعدام شده اند، به منوال سابـق حـکـمـشـان اجـرا                      

 .خواهد شد
 نفر در زنـدان هـای         ١١٠طبق آخرین بررسی های انجام یافته، هم اکنون حداقل     

 سالگی مرتکب شده اند، زیر حکم اعدام بـه      ١٨ایران به دليل جرایمی که پيش از        
 .سر می برند

 بخش تنظيم شده است، به بررسی پرونده های تـعـدادی از              ٣گزارش زیر، که در     
 .نوجوانان محکوم به اعدام می پردازد

وکيل تعدادی از نوجوانان محکـوم بـه         محمد مصطفایی   با سپاس فراوان از آقای      
 اعدام

  
 :امير امرالهی - ١
  

 در سن پانزده سالگی، هنگامی که به همراه دو نـفـر از     ٢٨/٨/١٣٨۴امير امرالهی در تاریخ  
های حسن محمدی و علی سلمانی در مقابل نانوایی واقع در خيابـان               دوستان خود، به نام   

آزادگان شيراز ایستاده بود، به صورت اتفاقی با محسن کاظمی، مقتول و دوسـتـش جـواد                  
با مشاهده یکدیگر و بحث ها و مشاجرات لفظی ، بيـن آنـهـا درگـيـری                    .   وزیری برخود نمود  

اميربه قصد ميانجيگری وارد معرکه شده و چون علی سلمانـی چـاقـو بـه                  .   شود    ایجاد می 
مقـتـول   .   همراه داشته آنرا می گيرد تا در صورت نياز از خود دفاع کند و مهاجمين را بترساند     

امـيـر   .   کند    ای وی را تحریک می      بدون هيچ دليلی امير را مورد ضرب قرار می دهد و به گونه            
دهد تا او را بترساند اما مقتول سماجت به خرج داده و منـازعـه را          چاقو را به وی نشان می     

کند، در این حال، امير با مقتول درگير شده و چاقو به سمت راست سينه محسن    ترک نمی 
کند، امـا در       امير به دليل هراس از بازداشت به همراه دوستانش فرار می        .   اصابت می کند    

 .همان روز موضوع را با پدرش در ميان گذارده و خود را تحویل قانون می دهد
  

از آنجا که وضعيت مالی و معيشتی امير و خانواده اش به گونه ای نبود که بتوانند از وکالی                   
حرفه ای دادگستری و متخصص در امور جنایی استفاده کنند، متکی به وکـيـل تسـخـيـری                    

ات    آور و شـبـهـه       شدند که وکيل ایشان به دليل کهولت سن و بيماری نتوانست موارد ابهام            
چرا که وضعيت روحی و روانی امير به گونه ای است کـه             .   پرونده را به درستی مطرح نماید     

در برخی از مواقع تعادل روانی خود را از دست داده و اعمالی انجام می دهد که در حيـطـه              
اختيارش نيست، بنابراین الزم و ضروری بود که امير از سوی پزشکی قانونی مورد معـایـنـه                  

. شود، اظهار نظر صـورت گـيـرد           قرار گرفته و پيرامون جنون وی که به صورت آنی عارض می           
مضافا به اینکه زمانی که امير در زندان نظام بود به دليل بيماری روانـی از قـرصـهـای آرام                         
بخش قوی استفاده می کرد که پرونده پزشکی وی موجود است، ولی متاسفانه بـه ایـن                   

 .نکته مهم نيز هيچگونه توجهی نشد
  

 دادگاه کيفری استان در خصوص این پـرونـده جـای تـامـل                 ۵نظر یکی از مستشاران شعبه      
 سال سن داشـتـه و قـدرت           ١۶دارد، ایشان عنوان داشتند که امير در زمان وقوع جرم تنها            

درک و فهم وی به گونه ای نبود که بتواند در برابر برخی مسائل بوجود آمده خود را کـنـتـرل                      
کند بنابراین شایسته است وی را به پزشکی قانونی معرفی نموده، تا پزشکان متـخـصـص                 

چرا که در هيچ کجای .   تشخيص دهند که آیا امير در زمان ارتکاب جرم بالغ بوده است یا خير            
قانون مجازات اسالمی، سن مسئوليت کيفری مشخص نشده و به بلوغ شـرعـی اکـتـفـا                    
شده است و در مواد دیگری از قانون به رافعيت مسئوليت کيفری نابالغ اشاره شده اسـت                 

کم این خواسته مطرح و مـورد رسـيـدگـی               دست.   که تفسير به نفع متهم ایجاب می نماید       
 .قرار گيرد، نه اینکه به تعجيل و در همان روز رسيدگی، حکم به محکوميت امير صادر گردد

  
زمانيکه متوفی نقش بر زمين شد افراد بسياری نزدیک متوفی حضور داشتند ولی هيچ یک               

 ٣٠از آنها، مصدوم را به بيمارستان و یا نزدیک ترین مرکز درمانی نبرده تـا ایـنـکـه پـس از                           
دقيقه خودروی آمبوالنس حاضر و محسن را به بيمارستان انتقال و ایشان در بيمارستان بـه                
رحمت ایزدی شتافتند درحاليکه مصدوم می بایست به سرعت به بيمارستان منتقـل مـی                
گردید که این عمل پس از مدت طوالنی انجام شد یعنی زمانيکه خون بسياری از مـتـوفـی                    

از طرفی امکانات بيمارستانی مناسبی وجود نداشت بنابراین بازپرس       .   رفته و بيهوش گردید   
و قضات محترم دادگاه می بایست به درستی تحقيق می نمودند که علت تامه مـرگ چـه                   
بوده است اگر علت واقعا خونریزی شدید باشد و عمل نوعا کشنده نباشد قـتـل ارتـکـابـی                     

 .شبه عمد بوده و حکم صادره به عمدی بودن قتل بر خالف شرع و قانون است
  

دارد که هر کس عملی را عامدا و عـالـمـا               قانون مجازات اسالمی مقرر می     ٢٠۶بند ب ماده    
در حالی که محتـویـات پـرونـده و دالیـل              .   انجام دهد که نوعا کشنده باشد قتل عمد است        

موجود در آن نشان می دهد که امير به هيچ عنوان عالما و عامدا عملی را انجام نداده کـه             
نوعا کشنده باشد چرا که اگر قصدی در مورد قتل یا عمل نوعا کشـنـده داشـت بـه قـلـب                 

نمود که این کار را نکرده و این اتفاق به صورت ناخود آگـاه بـه وقـوع                       متوفی ضربه وارد می   
 .پيوسته است



٥صفحه   ٧٠شماره  کودکان مقدمند   

 اتحادیه اروپا خواستار لغو قصاص کودکان در ایران شد
 

ریاست اتحادیه اروپا با صدور بيانيه ای از اقدام ایران جـهـت لـغـو اعـدام                    
سال استقبال کرد و در همـيـن راسـتـا از مـقـامـات ایـران                        ١٨افراد زیر     

 سـال    ١٨بهانه قصاص را نيز برای افرادی که زیـر              خواست که اعدام به     
  .شوند، لغو کند مرتکب جرم می 

  
بيانيه ریاست اتحادیه اروپا به نام اتحادیه اروپا درباره بخشنامه ممنوعيت           

انـد در        سـال داشـتـه      ١٨افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر          اعدام برای   
  .گشت و به شرح زیر است  صادر ١٣٨٧ آبان ١٠تاریخ 

  
ای از سـوی مـقـامـات ایـران مـبـنـی بـر                      اتحادیه اروپا از ابالغ بخشنامه    

 سـال    ١٨کـمـتـر از          ممنوعيت اعدام افرادی که در زمان ارتـکـاب جـرم             
کند و این حرکت را که در جـهـت هـمـاهـنـگـی                    اند، استقبال می    داشته

المللی این کشور اسـت،       تعهدات بين   اقدامات جمهوری اسالمی ایران با      
  .نهد ارج می

  
اتحادیه اروپا مقامات ایرانی را به ممنوعيت تمام موارد اعدام کسانی فرا            

اند، با هر سنی در       سال داشته     ١٨خواند که در زمان ارتکاب جرم زیر          می
زمان محاکمه و بدون قایل شدن استثنا به صورت تصنـعـی بـرای مـوارد                  

  .شود ها ذکر می امروزه دليل کليه این اعدام اجرای قصاص که 
  

 در همين مورد صـادر شـد          ٢٠٠۵ی ایرانی دیگری که در سال         بخشنامه
ایـرانـی را بـه تضـمـيـن               گيری نگردید و بنابراین اتحادیه اروپا مقامات          پی

آور حقوقی بـا ارزشـی          اثربخشی ممنوعيت اخير از طریق یک ماده الزام       
  .خواند مصوب مجلس، فرامی عمومی، مثًال یک قانون 

پرونده امير امرالهی در حال حاضر در اجرای احکام دادسرای عـمـومـی               
شيراز بوده وحکم اعدام وی با استيذان از ریاست قوه قضـایـيـه جـهـت         

 .اجرا به زندان ابالغ شده است
  
 بهنود شجاعی -٢

 ساله بـود، نـزاعـی در ونـک            ١٧ زمانی که بهنود     ٢٨/۵/١٣٨۴در تاریخ   
بدین نحو که یکی از دوستان بهنود به نام حسام بـا      .   پارک تهران رخ داد   

وی تماس گرفته و موضوع اختالف خود با فردی به نام اميـد را مـطـرح                    
بهنود برای حل و فصل اختالف آنان وارد ماجرا می شود، او به . می کند

محل وقوع جنایت رفته و مقتول را در حالی که با دوستش در حال جر و      
کند و در حين  بهنود آنها را جدا می .   بحث بوده است، مشاهده می کند     
درگيـری بـيـن ایـن دو آغـاز              .   گوید  برگشت احسان به بهنود ناسزا می     

شود، بهنود در تمام مراحل دادرسی اظهار داشته کـه مـقـتـول از                    می
ای شـيـشـه تـهـيـه              چاقو استفاده نموده و وی برای دفاع از خود تـکـه      

نموده، در اثر شدت درگيری با شيشه ای که در دسـت داشـتـه یـک                     
پرونده ای در .   بریدگی بر روی سينه احسان ایجاد و متواری شده است         

در نـهـایـت بـهـنـود           .   این رابطه تشکيل و تحقيقات مقدماتی آغاز گردید       
 دادگاه کيفری استان بنا به درخواست اولـيـاءدم   ٧۴توسط قضات شعبه  
 .محکوم به مرگ گردید

 دادگاه کـيـفـری اسـتـان          ٧۴بهنود شجاعی به دادنامه صادره از شعبه        
اعتراض کرده و اعالم نمود که تنها یک ضربه آنهم با شيشه به مقـتـول                
زده و بيش از این ضربه ای وارد نکرده و بارها منکر ارتـکـاب جـرم قـتـل                    

 دیـوانـعـالـی کشـور بـه ایـن                ٣٣ليکن قضات شعبه    .   عمد شده است  
 در   ١٣۴دادنامه ترتيب اثر نداده و حکم صادره را طبق دادنامه شـمـاره         

 .نمایند  تایيد می٩/۴/١٣٨۶مورخه 
در گواهی پزشکی قانونی جراحتهای وارد به مقتول ذکر شده و عـلـت           

ليکن به ادعای بهنود که عنوان نموده، . تامه مرگ نيز عنوان شده است
این امر . تنها یک ضربه به مقتول وارد نموده، ترتيب اثر داده نشده است

دهد که شخص دیگری در ازتکاب جرم نقش داشته اسـت و               نشان می 
 .این موضوع تاثير بسزایی در مسئوليت کيفری موکل دارد

بهنود از بدو دستگيری و در مراحل دادرسـی، اذعـان داشـتـه کـه بـا                       
برخی از شهود   .   شيشه به مقتول آنهم تنها یک ضربه وارد نموده است         

نيز اظهارات موکل را گواهی نموده اند این موضوع می بایست تـوسـط               
پزشکان پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می گرفت که بریدگی ایجاد           
شده توسط چه نوع جسم برنده ای، ایجاد شده است که متـاسـفـانـه                
تحقيقات در این زمينه تنها در چارچوب بازجویی از شهود صورت گرفتـه،             
شهودی که اظهارات متعارضشان، شـهـادت را از عـداد دالیـل خـارج                    

 .کند می
یکی از مواردی رافع مسئوليت کيفری متهمين یا مجرمين موضوع دفـاع       

کـنـنـده بـه پـرونـده در ایـن                   متاسفانه مرجع رسيدگی  .   مشروع است 
بر مرجع قضـایـی     .  خصوص نيز هيچگونه تحقيقی به عمل نياورده است 

بایستی که هم دالیل به نفع متهم و هم دالیل به ضرر او را جمع آوری               
در این پرونده دالیل بسياری وجود دارد که نشان می دهد مـوکـل               .   کند

 .در مقام دفاع مشروع یک ضربه مورد ادعای خود را وارد نموده است
پرونده بهنود در حال حاضر در اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهـران       
می باشد و تاکنون با استيذان از ریاست قوه قضایيه وی دو بار به پـای                 
چوبه دار کشانده شده و در هر دو بار به دليل تالش فعاالن حقوق بشر              

 .اجرای حکم متوقف شد
  
 بهمن سليميان -٣

 سالگی مرتـکـب قـتـل       ١۵ در سن ١۶/١١/١٣۶٠بهمن سليميان متولد  
 زمـانـيـکـه     ١٣٧۵او در شب بيست و پنجم بهمن ماه سال      .   شده است 

از آنجا که وی به لـحـاظ         .   در منزل مادربزرگش بود، وی را به قتل رساند        
عقلی به رشد کامل نرسيده بود، دادگاه ابتدا او را به پنج سال حـبـس                
تعزیری و پرداخت دیه محکوم کرد اما با اعـتـراض اولـيـاءدم بـه حـکـم                       
صادره، پرونده مجددا مورد رسيدگی قرار گرفته و این بار بهمن به اعدام 

 .محکوم شد
گوید که به هيچ عنوان قصد کشتن مادر بزرگ خـود             بهمن سليميان می  

من در آن زمان هـيـچـگـونـه اراده ای              “ را نداشته است ، وی می گوید        
 .”نداشتم و از نظر عقلی نيز دچار مشکل شده بودم

 سال حبس قرار است به زودی در محـوطـه زنـدان              ١٢وی پس ازتحمل    
 .اصفهان اعدام شود

  
 محمدفدایی -۴

محمد فدایی، نوجوانی در هفده سالگی به اتهام قتل زنـدانـی شـد و                 
 سالگی هر لحظه از عمرش را با کابـوس چـوبـه دار مـی                   ٢٢اکنون در   

ارتکاب قـتـل در      .   گذراند زیرا دادگاه او را مستحق قصاص شناخته است        

 در سه راهی رباط کریم مقابل دکه روزنـامـه   ١/٢/١٣٨٣ مورخ ٢٠ساعت  
یک هفته قبل از نزاع منتهی به      .   دهد  فروشی و حين یک درگيری رخ می      

فوت مرحوم سعيد مالحسينی، فی مابين هادی صـدرزاده و ابـراهـيـم                 
انساندوست با مرحوم سعيد مال حسينی نزاعی رخ داده و طـرفـيـن،                  

 آقـایـان     ١/٢/١٣٨٣سرانجام در تـاریـخ       .   همدیگر را مورد تهدید قرار دادند     
هادی صدرزاده و ابراهيم فيروز آبادی و سعيد استاک از باشگاه بيـلـيـارد               
خارج و در محل سه راهی با مرحوم سعيد مالحسينـی، بـرادر و پسـر                   
عمویش و عليرضا نگهدار و مـحـمـد قـربـانـی مـواجـه مـی شـونـد و                             
بنابرخصومت سابق، درگيری رخ می دهد ولی با وساطت دیگران قـائلـه        

درهمين حين ابراهيم انساندوست با شنيدن سر و صـدا       .   ختم می گردد  
از باشگاه بيليارد خارج و به سمت محل نزاع می رود، کاپشن خود را از                 
تن خارج و با فحاشی به افراد شرکت کننده در نزاع، به سمت مـقـتـول،                 

مـحـسـن مـالحسـيـنـی و سـایـر                .   شود برادر و دوستانش حمله ور می 
دوستانش به سمت دکه روزنامه فروشی رفته و با چوب، ميله، زنـجـيـر،               

پـس از    .   شيشه نوشابه شکسته موجب شدت گرفتن نزاع می شـونـد          
فـرار  :   مدت کوتاهی از شروع درگيری ابراهيم انساندوست فریاد مـيـزنـد            

در حاليکه اگر واقعًا موکل با چاقـو کسـی     .   کنيد، محمد فدایی با چاقو زد 
چون ابراهيم انساندوست دوست صميمی مـوکـل           -را مجروح می نمود     

 .شد الاقل ایشان چنين عملی را مرتکب نمی -بود 
یکی از اشکاالت عمده پرونده، این است که به دو وکـيـل دادگسـتـری                   

این کار انجام مـی شـود        .   وکالت می دهند که از حقوق متهم دفاع کنند        
ولی زمانی که حکم قطعيت پيدا می کند، متوجه می شوند این دو نفـر               

بنابراین از این لحاظ اشکال بزرگـی       .   صالحيت وکالت دادگستری را ندارند    
 .در پرونده وجود دارد

. دادگاه محمد فدایی را به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم نـمـود          
 دیوان عالی کشور نيز بدون توجه به اشکال موجود در پـرونـده              ٢٧شعبه  

در حالی که مورد مذکور از موارد نقـص بـود و دیـوان                 .   حکم را تأیيد نمود   
 .عالی کشور بایست به آن توجه می کرد

وی تاکنون دو بار پای چوبه دار رفـتـه و بـا نـامـه آیـت اهللا هـاشـمـی                              
زمان دقيق اجرای حکم    .   شاهرودی به سلول خود بازگردانده شده است      

 .وی کماکان مشخص نيست
  

 پایان بخش نخست
 کميته گزارشگران حقوق بشر

 حكم اعدام همه آودآان و نوجوانان بايد فورا لغو شود



 با ما تماس بگيريد
نظرات، پيشنھادات و تجربيات خود را با ما 

از آودآان برايمان بنويسيد، . در ميان بگذاريد
.اين نشريه شماست  

٦صفحه   ٧٠شماره  کودکان مقدمند   

 ادامه مصاحبه با عبدل گلپريان

داشت که پرداختن به هر یک از آنها گفتن و نوشتن بيـشـتـری را مـی                    
اما به نظر من برجسته ترین جنبه این مراسمها در قطعنامه های    .   طلبد

اهـمـيـت    .   امسال و در دفاع از یک زندگی شایسته کودکان منعکس بود          
دیگر مراسمهای امسال در این بود که تقریبا و شاید بشـود گـفـت کـه                
. قطعنامه ها بسيار به هم شبيه بود و همگی دارای یک مضمون بودنـد             

این شباهت در بندهای قطعنامه ها نشان مـی دهـد کـه تـعـرض بـه                      
حقوق کودک از طرف دولت، قوانين و سنتهای عقب مـانـده اسـالمـی،        
ابعادی سراسری دارد و بر همين اساس خواستهای مـطـرح شـده در                 

 . دفاع از حقوق کودک نيز مطالباتی سراسری بود
روز جهانی کودک تنها برگزاری جشنها نبود هر چند که بـایـد بـهـتـریـن             
جشنها را برای کودکان تدارک دید که واقعا فعالين دفاع از حقوق کودک              

امـا  .   بخوبی این فضای شادی آفرین را برای کودکان تامين کـرده بـودنـد              
در این قطـعـنـامـه      .   می خواهم مجددا به جایگاه قطعنامه ها اشاره کنم        

ها به آنچه که یک فاجعه انسانی را تحت حـاکـمـيـت رژیـم اسـالمـی                      
وقـتـی مـی گـویـم          .   متوجه کودکان ساخته است بشدت اعتراض شـد       

شمار کودکان کار که به دليل مسايل خانوادگی و بر عهده           فاجعه یعنی   
داشتن بخشی از در آمد در خانوارهای فقير به کار می پردازند کـه روز                 
به روز افزوده می شود، یعنی بنابر آخرین آمارگيری انجام شده در سال             

 ١٨ تـا      ١٠ هزار کودک در رده سـنـی       ٢۵٣ ميليون و ١٣از مجموع      ٨۵
 هزار کودک خارج از چرخه تـحـصـيـل قـرار           ۶٠٠ ميليون و    ٣سال کشور،   
 هزار کودک به صورت مستقيم درگير کار ٧٠٠ميليون و    یک   دارند، یعنی 

 از سـوی  » کودک خانه دار«  هزار کودک نيز با عنوان ٩١۵بوده اند، یعنی    
هـزار     ٧٠٠دو ميليون و       حدود بنابرهمين آمار .     مرکز آمار ثبت شده اند    

تـوهـيـن و      «  درصد کودکان ايرانی     ۶۵   .   کودک در ايران به کار مشغولند     
 درصد کـودکـان نـيـز          ٣٩ تجربه کرده اند، و      » تحقير را در خانه يا مدرسه     

 هزار  ۵٠٠سه ميليون و     و بالخره این فاجعه یعنی    .   تنبيه بدنی شده اند   
به همه اینها موقعيت کودکان خـيـابـانـی،          .   نفر کودک بازمانده از تحصيل    

کودکان معتاد، شرایط زندگی کودکان مهاجر، باز ماندن آنها از تحـصـيـل،              
تجاوز جسمی و جنسی توسط صاحب کار و باندهای قاچاق کـودکـان،              

که باالترین آمار اعدام کودکان در جهان توسط حـکـومـت      ( اعدام کودکان  
و بسياری ناگفته های دیگر را اضافه کنيد        )   اسالمی صورت گرفته است   

تا عمق جنایتی که توسط حکومت اسالمی سرمایه عليه کـودکـان در               
تحت چنين شـرایـطـی اسـت کـه             .   ایران اعمال می شود روشن گردد     

فعالين و مدافعين حقوق کودک برنامه های بسيار ارزشمند و انسـانـی             
را که شایسته کودکان است برگزار کردند و تـغـيـر ایـن فـالکـت را در                        

 . قطعنامه های رادیکال و انسانی منعکس کردند
برجستگی دیگری که امسال در روز جهانی کودک بچشـم مـی خـورد                
این بود که جلساتی ویژه با شرکت فقط بزرکساالن مدافع حقوق کودک 
برگزار شد که در این گردهمایی ها پيرامون معضـالت عـدیـده کـودکـان                  
بحث و تبادل نظر شد که به باور من این روش از کـار در هـمـفـکـری و                        
همنظری و همچنين ارتباط بيشتر این نهادها و فعالين دست انـدر کـار                

در چنين شرایطی است که فعاليـن و مـدافـعـان            .   آن باید گسترش یابد   
حقوق کودک در ایران چنين مراسمهای با شکوهی را برگزار می کنند و 
این نشانگر آن است که جامعه مـدتـهـاسـت خـواسـتـار یـک زنـدگـی                        
شایسته برای کودکان است و از سویی نشانگر آن است که حـکـومـت               
اسالمی، قوانين و فرهنگ پوسيده اش مدام حقوق کـودک را پـایـمـال                 

به این اعتبار روز جهانی کودک امـروز دارد بـه جـنـبـشـی                   .   کرده است 
یـکـی از دسـتـاوردهـای ایـن             .   گسترده و سراسری تبدیل مـی شـود        

پيشروی تحميل لغو مجازات اعدام کودکان بـه حـکـومـتـی اسـت کـه                     
سالهاست دارد بر اساس قوانين کثيف و ضد بشری اسالمی اش افراد            

 .  زیر سن قانونی را اعدام می کند
با توجه به اين پيشروى هاى بـزرگ آـه در عـرصـه                 :   آودآان مقدمند 

حقوق آودك امسال به دست آمد فكر مى آنيد چـگـونـه مـيـتـوان اوال                    
 همين پيشروى ها را تثبيت آرد و ثانيا آن را گسترش داد

من فکر می کنم جنبش دفـاع از حـقـوق کـودک بـه                    :   عبدل گلپريان 
مرحله ای قدم نهاده است که دارد به امر هر روزه جامعه و مـدافـعـيـن                   

تداوم این فعاليتها در دفـاع از حـقـوق             .   حقوق کودکان تبدیل می شود    
کودک و به هر مناسبتی که در دستور کار مدافعين حقوق کـودک قـرار          

 . داشته باشد،  می تواند در تثبيت این پيشروی ها موثر واقع شود
ایجاد ارتباط بيشتر و گسترده تر در ميان جمعـهـا و نـهـادهـای مـدافـع                      
حقوق کودک،برگزاری جلسات متعدد این نهادها با یکدیگر، در دسـتـور              
قرار دادن برنامه های مختلفی بجز روز جهانی کودک نظير فستيوالـهـا،              
جشن آدم برفيها و دیگر ابتکاراتی از این نوع کـه بـر بسـتـر آن بـتـوان                        
جامعه را بيشتر از اینها متوجه فالکتی کـه دامـنـگـيـر کـودکـان اسـت                       
معطوف سازد و از سوی دیگر پرچم جهانشمولی حقوق کودک و دفـاع              

از این حق را برافرازد، راهـی بـرای گسـتـرش دادن آن در ابـعـادی                         
 .  سرتاسری است
در اين ميان چه نقشى ايفـا  "   آودآان مقدمند" نهاد : آودآان مقدمند 

 مى آند، و آال برنامه شما براى پيشروى بيشتر چيست؟
پر واضح است که نهاد کودکان مقدمند مستقيـمـا در     :   عبدل گلپريان 

پـرچـم دفـاع از حـقـوق            .   ایجاد این فضا در جامعه نقش داشته اسـت  
در بـرنـامـه      .   کودک را اولين بار منصور حکمت در مقابل جامعه قرار داد    

 سال پيش و بـر سـر مـقـدم بـودن کـودک               15یک دنيای بهتر حدودا   
اشاره شده است که   امروز به مشغله کل جامعه و بویژه مـدافـعـيـن                  

تـا قـبـل از آن، مسـئلـه کـودک و                   .   حقوق کودک تبدیل شده اسـت     
. معضالت کودکان در ایران حساسيت کسی را بـر نـمـی انـگـيـخـت                    

خوشبختانه و به یمن این تالشها و نقشی که نهاد کودکان مـقـدمـنـد                
در تاثير گزاری بر این عرصه از فعاليت در جامعه داشته و دارد، امـروز                 
شاهد جنبشی هستيم که که غير قابل بازگشت و حتی غيـر قـابـل                 

جالب این است که حتی بعضا نهادهای حکـومـتـی           .   راکد ماندن است  
تحت تاثير این فضای رادیکال در دفاع ازحقوق کودک در ایران، به گونـه              
ای عوامفریبانه دارند تالش کردند که خود را مـدافـع حـقـوق کـودک                    
نشان بدهند اما هر جا که سعی داشتند این برنامه ها را آلوده کنـنـد                

 .با یک موج برگشت مواجه شدند
در مورد بخش دوم سئوال شما این را بگویم که فعالـيـت هـای نـهـاد                    
کودکان مقدمند تنها به داخل کشور خالصه نشده و در مورد وضـعـيـت             
کودکان در خارج کشور از جمله مسئله ممنوعيت حجاب کودکان، لـغـو        
مدارس مذهبی و غيره، که متاثر از تـز نسـبـيـت فـرهـنـگـی اسـت،                     
فعاليتهای ارزشمندی را برای کنار زدن این عقب ماندگی انـجـام داده              
است اما تا جایی که به داخل کشور بر می گردد تالش نهاد کـودکـان          
مقدمند این بوده و هست که شرایط نامناسب و فاجعه بـار تـحـمـيـل                  
شده از جانب دولت را هرچه بيشتر به افکار عمومی مـردم مـعـرفـی                 
کند، تالش نهاد کودکان مقدمند این است که وضعـيـت نـابسـامـان و                  
هولناک زندگی کودکان در ایران که رژیم جمهوری اسالمی ضد کـودک         
بانی و مسبب آن است بيشتر از پيش به مردم بشناسانـد، در کـنـار                
این نيز تالش می کند که نهادها و انجمنهای هر چه بيشتری در دفاع              
از حقوق کودک و به طور مستقل از دولت در سراسر کشور ایـجـاد و                  
تالش گسترده ای را در دستور خود و در جهـت تـحـقـق خـواسـت و                      

بـرقـراری   . مطالبات کودکان و تحميل آن به حکومت فعاالنه قدم بردارنـد          
دنيایی شایسته برای کودکان تحت حاکميت یک حکومت ضد کودک و    
ضد انسان ممکن نيست اما تالشهایی از نوع مراسمهای امسال و بـا     
اتکا به جنبشی قوی در دفاع از حقوق کودک می تواند خـواسـتـهـای                 
معينی را به رژیم اسالمی تحميل و در برابر تعرض به حقوق کودکـان،              

  .    رژیم و قوانين کثيفش را به عقب نشينی وادار سازد



٧صفحه   ٧٠شماره  کودکان مقدمند   

 نبايد بگذاريم روانداى ديگرى تكرار شود
 .موارد بسيار زيادى به تنهايى در مناطق مختلف و در اردوگاهها سرگردانند

سازمانهاى بشردوست هشدار داده اند آه بدون آمكهاى فـورى يـك فـاجـعـه                   
دهها هزار آودك بدون سرپناه، بدون غذا و آب رهـا            .   انسانى در حال وقوع است    

آودآان بسيارى آنچنان ضعيف و نحيف شده اند آه بدنشان تـوانـايـى              .   شده اند 
ده درصد از آودآان فقط پوست و استخوان شـان          .   مقابله با هيچ بيمارى را ندارد     

بـيـمـارى هـاى مـاالريـا و اسـهـال در                   .   مانده است و در حال مـرگ هسـتـنـد            
اردوگاههاى پناهندگان رواج پيدا آـرده اسـت و اآـثـر آسـانـى آـه از طـرف                            

 .سازمانهاى بين المللى در اردوگاهها بودند اين اماآن را ترك آردند
روانداى دومى در حال شكل گيرى است، يك قتل عـام ديـگـر در شـرف وقـوع                       

 هـزار    ٨٠٠ آه بيش از       ١٩٩٤و اينبار نيز همچون قتل عام رواندا در سال          .   است
. انسان آشته شدند، با سكوت دولتمرادن چه در اروپا و چه در آمريكا مواجه ايم              

در واقـع خـود       .   اين سياستمداران وقت براى جلوگيرى از ايـن فـجـايـع نـدارنـد                  
مستقيم و غير مستقيم در بوجود آمدن چنين رقابتهاى محلى نقش داشته انـد              

 . و منفعتى را در آنجا جستجو مى آنند
اين وظيفه همه ما انسانهاى شرافتمند استكه در برابر اين جنايت سازمانيافـتـه       

به هر شكلى آه شده است وضعيت خطير آودآان در آنگو را به             .   سكوت نكنيم 
 . گوش همگان برسانيد، ما نبايد بگذاريم روانداى ديگرى تكرار شود

! عايشه ابراهيم دوهولو سيزده ساله توسط جنايتكاران اسالمى در سومالى سنگسار شد: ادامه  
 

خانواده اش  به دادگاه اسالمي در شهر محل زندگـيـش، بـراي اعـالم جـرم و                       
شكايت عليه سه مرد متجاوز،  مراجعه آرد، او را دستگير و روانه زندان آردند و               
جانيان وحشي حاآم بر اين استان، او را بالفاصله محاآـمـه و بـه سـنـگـسـار                       

 . محكوم آردند
اين حكم وحشيانه در هفته قبل به اجرا در آمد و بعد از اين جنايات ، خـبـر ايـن                       

جـانـيـان اسـالمـي بـراي           .   واقعه وحشتناك، در سطح رسانه ها منعكـس شـد          
 سال اعـالم آـردنـد، امـا پـدرش در              ٢٣جلوگيري از اعتراضات ، سن عايشه را        

 سال بيشـتـر   ١٣گفتگو با سازمانهاي مدافع حقوق انسان، تاييد آرد آه عايشه      
 . نداشت و توسط جانيان اسالمي سنگسار شد

سازمان عفو بين الملل و بسياري از رسانه هاي بين المللي در روزهـاي اخـيـر                  
پخش اين خبر دهشـتـنـاك، پـخـش            .   خبر اين واقعه وحشتناك را منعكس آردند      

جنايت تروريستهاي اسالمي  در سومالي، موجي از اعتراض و نفرت را در دنـيـا                
 . عليه جنبش آثيف اسالمي و عليه جنايتكاران حاآم بر سومالي دامن زد

 
آميته بين المللي عليه سنگسار اين جنايت بيشرمانه و غير قابل توصيـف را ،                 
شديدا محكوم ميكند و از همگان دعوت ميكند آه به اين جـنـايـات بـهـر طـريـق                  

اسالم سياسي و جنبش اسالمي با جنايت و قتل و اعدام .   ممكن اعتراض آنند 
سنگسار وسيله موثري در ايجاد ترس و ارعاب در جامعه      .   و سنگسار زنده است   

است و سازمانها و دولتهاي اسالمي از اين وسيله استفاده ميكنند، تا مردم را               
 . به سكوت و تمكين وادار آنند

به سنگسار زنان   !   به اين جنايت وحشتناك بايد وسيعا و در همه جا اعتراض آرد           
بايد قانون سنگسار در همه جـا       .   و مردان در آشورهاي اسالم زده اعتراض آنيد       

 ! به جنبش جهاني عليه سنگسار بپيونديد. ملغي شود

 
 آميته بين المللي عليه سنگسار

٢٠٠٨ نوامبر ٢  

اعترافات تكان دهنده مردى آه آودك شش ساله اش را دار زد: ادامه  
 

اميرحسين را نکشم اما من این کار را کردم تا او را از بدبختـی               
 ».نجات دهم

  
متهم حاضر در دادگاه این کودک      ”   نماینده دادستان تهران افزود   

را قربانی اعتياد و خودخواهی خودش کرده و از آنـجـایـی کـه                 
افکار عمومی را به شدت تحت تاثير قرار داده و کـودکـی بـی                 
گناه نيز از بين رفته است بنابراین تقاضای صدور اشد مـجـازات             

در ادامــه رســيــدگــی بــه پــرونــده، مــادر           .   را بــرای وی دارم      
اميرحسين تنها ولی دم کودک در برابر قضـات قـرار گـرفـت و                  
برای شوهرش تقاضای قصاص کرد اما قضات به او تذکر دادنـد             
پدر به جرم قتل فرزندش قصاص نمی شود و او باید تـقـاضـای                

 .دیه کند
  

زن جوان در حالی که به شدت اشک مـی ریـخـت، در ادامـه                   
وی گـفـت؛ اوایـل        .   زندگی تلخش را برای قضـات بـازگـو کـرد             
ما با هم اخـتـالف       .   ازدواجم با مصطفی متوجه اعتيادش شدم     

داشتيم و تصميم گرفتيم جدا شویم اما مصـطـفـی در دادگـاه          
بعد از آن بود که من دوبـاره  .   تعهد داد دست از کارهایش بردارد 

اميـرحسـيـن    .   ما صاحب دو فرزند شدیم   .   به خانه مان برگشتم   
مـن  .   مصطفی هيچ زحمتی برای او نـکـشـيـد    .   فرزند بزرگم بود 

چند سال گذشت   .   بودم که با سختی بچه هایم را بزرگ کردم        
و متوجه شدم شرایط آنقدر برایم سخت است که دیگر نـمـی        

. بچه ها را برداشتم و به خانه مـادرم رفـتـم             .   توانم تحمل کنم  
هفته یی یک بار مصطفی و مادرش می آمدند و فرزندانم را بـا              

مادر اميرحسين افزود؛ چند روز قبل از حـادثـه،          .   خود می بردند  
. اميرحسين و خواهرش را آماده کردم تا با پدرشان دیدار کنـنـد            

به او گفـتـم بـا      .   قرار بود اميرحسين را در مدرسه ثبت نام کنم     
پدرت به آرایشگاه برو، عکس هم بينداز تا بتـوانـيـم ثـبـت نـام                

اما روزی که قرار بود بچه ها را تحویل بـگـيـرم، عـمـوی                  .   کنيم
اميرحسين به من خبر داد مصطفی پسرم را در پـارک دار زده               

روز قبل از حادثه به مصطفی گفتم اميرحسين را بيـاور،           .   است
نمی دانستم چه   .   امروز تولدش است اما او بچه را به من نداد         

فکر می کردم به خاطر لجبازی با من ایـن کـار را               .   قصدی دارد 
اگر می دانستم چنين قصدی دارد، هـر طـور شـده               .   می کند 

. در این هنگام قاضی از مادر اميرحسين پرسيد آیا پسرت مواد مصرف می کرد چون در نسوج او مرفين پيدا شـده اسـت    .   اجازه این کار را نمی دادم   
اما نمی دانم زمانی که مصطفی او را به خانه می برد، چه بـالیـی سـرش              .   او اعتياد نداشت  .   پسر من فقط شش سالش بود     :   زن جوان پاسخ داد   

یادم می آید چند سال پيش زمستان بود که شوهرم پيشنهاد کـرد         .   او قبًال هم پيشنهاد داده بود همگی مواد مصرف کنيم و معتاد شویم            .   می آورد 
گفتم من و بـچـه هـا مـی خـواهـيـم                .   من قبول نکردم.  گفت اگر همگی خفه شویم، دیگر در فالکت زندگی نمی کنيم. با گاز خودمان را خفه کنيم 

 .اگر تو نمی خواهی خودت می دانی. زندگی کنيم
  

چندین بار به دنبال بـچـه     .   بعد مصطفی آنها را برد.   چهار ماه بچه ها پيش من بودند   .   از عيد سال گذشته من خانه را ترک کردم        :   زن جوان اضافه کرد   
یک بار هم به قصد کشت مرا مقابل خانه زد و در حالی که پسرم گریه می کرد، اجازه نداد اميرحسين پـيـش                        .   گفتند مصطفی آنها را برده    .   ها رفتم 
 .قاضی عزیزمحمدی در ادامه از متهم خواست در برابر قضات قرار گيرد. او مرد سنگدلی است. من بياید

  
. اميرحسين پسر من بود و هيچ انگيزه ای برای قتل او نـداشـتـم   .   در زمان قتل در حالت طبيعی نبودم.   اتهام قتل را قبول دارم:   پدر اميرحسين گفت   

من به خاطر بچه ها این کار را کـردم امـا             .   وقتی او قهر کرد و رفت، خانواده ام را واسطه کردم تا وی آشتی کند              .   مقصر این بدبختی ها همسرم بود     
مـن  :   سپس قاضی دادگاه از متهم پرسيد چرا پسرت را معتاد کردی؟ مصطفـی گـفـت                .   او هيچ وقت سر سازش با من نداشت       .   همسرم قبول نکرد  

قاضی دادگاه در ادامه پرسيد؛ چطور تـوانسـتـی    .   او بيشتر در خانه مادر همسرم بود و از اینکه چه اتفاقی برایش افتاده، خبر ندارم    .   این کار را نکردم   
امـا تـو او را         .   به گفته خود تو او می گفته قول می دهد پسـر خـوبـی بـاشـد          .   پسرت را در حالی که به تو التماس می کرد او را نکشی، دار بزنی              

پـس از    .   در حالت عادی نبودم و نمی دانم چرا این کار را کردم و حاال هم پشـيـمـان هسـتـم                       .   من مواد مصرف کرده بودم    :   متهم جواب داد  .   کشتی
) رحيمی، مرادی، مهدی کشکولی، معصومی و عزیـزمـحـمـدی    (  دادگاه کيفری استان تهران ٧١دفاعيات متهم و وکيل مدافعش، هيات قضات شعبه      

 . سال حبس و تبعيد محکوم کردند١٠وارد شور شدند و متهم را به پرداخت دیه در حق مادر، 
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اعترافات تكان دهنده مردى آه آودك شش 
 ساله اش را دار زد

به گزارش خبرنگار ما، در جلسه رسيدگـی بـه پـرونـده قـتـل                   
اميرحسين شش ساله ابتدا علی دلداری نماینـده دادسـتـان            

وی .   را خـوانـد      -پدر کـودک    -تهران کيفرخواست عليه مصطفی   
پرونده یی که من به عنوان نمـایـنـده دادسـتـان در آن                  :   گفت

مسووليت دارم، یکی از تلخ ترین پرونده های سال های اخيـر            
است و در آن کودکی شش ساله به نام اميرحسين بـه طـرز                

 ٣٣بسيار دلخراشی به قتل رسيده و قاتـل ایـن کـودک پـدر                   
 .ساله اش یعنی مصطفی است

  
گزارش این قتل دلخراش از سوی درمانگاهی در شـادآبـاد بـه              

تحقيقات پليسی نشـان     .   ماموران کالنتری یافت آباد داده شد     
بالفـاصـلـه    .   داد اميرحسين به قتل رسيده و قاتل، پدر او است         

صـحـنـه    .   ماموران موضوع را به بازپرس اصغرزاده اطـالع دادنـد           
در گزارش بازپرس پرونده از آن صحنه       .   جرم بسيار دلخراش بود   

در اتاق شماره دو درمانگاه، جسد کودک شـش          « آمده است؛   
ساله یی به نام اميرحسين قرار دارد، پاهای این کودک خـاک             

هيچ کفشـی   .   آلود و ترک های کوچکی روی آن مشهود است        
تن بيمار جسد نشان می دهد فشار       .   پای بچه مشاهده نشد   

بر سينه کودک وارد شده و ناحيه سينه کامًال خون آلود اسـت             
پدر طفل اعـتـراف کـرده ایـن         .   و آثار جراحت روی آن وجود دارد  

 ».کودک را با طناب خفه کرده است
  

دلداری در ادامه خطاب به هيات قضات گفت؛ مصطـفـی پسـر              
شش ساله اش را در برابر چشمان دختر چهار ساله اش بـه               

در حالی که اميرحسين کودکی بی گناه و        .   قتل رسانده است  
معصوم بود و با التماس های کودکانه از پدرش می خواست او            

: مصطفی در گوشه یی از اعترافاتش آورده اسـت          .   را دار نزند  
اميرحسين التماس می کرد و می گفت؛ بابا منو نکش، قـول   « 

بـا گـریـه هـای امـيـرحسـيـن               .   می دهم پسر خوبی بـاشـم       
 خواهرش هم به گریه افتاد و به من التماس می کرد 

 دانش آموزان در طويله درس مى خوانند
حبيب اهللا بوربور رئيس سـابـق     :   سایت نواندیش به نقل از برنا     

نوسازي مدارس آشور در مراسم توديـع خـود کـه در مـحـل                   
ساز آشور برگزارشد، با نگراني و انتقـاد           خيرين مدرسه    جامعه

 هم اآـنـون بسـيـاري از                 از وضعيت نامناسب در مدارس گفت   
با اين وضع چگـونـه   . خوانند  دانش آموزان ما در طويله درس مي 

 . انتظار داشته باشيم آموزش و پرورش پيشرفت کند
ميليـون  4در حال حاضر تعداد :   معاون عمراني زيرآشوربيان کرد   

روند و به جاي آنـکـه        آموز در شيفت عصر به مدرسه مي     دانش
صبح ها در مدرسه باشند به آسيب هاي اجتمـاعـي گـرفـتـار                
مي شوند، اين امر زمينه را براي انحرافات دانش آموزان فراهم    

هر آسي بگويد مـا در کشـور مـدرسـه              :   وي افزود .     مي کند 
حبـيـب اهللا بـوربـور         .     آنم    آافي داريم من به عقل او شك مي       

ما سالهاست که مدرسه کم داريم و در آيـنـده نـيـز       :  ادامه داد 
 سال آينده بيشتـر  35در حقيقت جمعيت، تا .   کمتر خواهد شد 

مي شود و وقتي جمعيت کشور دو برابر شود، جمعيت دانش           
: علي احمدي افـزود .    ميليون افزايش مي يابد28آموزي نيز به   

متاسفانه ما هنوز در کشور شاهد مدارس کپري وبـدتـر از آن               
) ع( نيز هستيم، در همين تهران مقابل دانشگاه امـام صـادق           

مدرسه اي داريم که از مدارس کپري هم بدتر است و اصال در         
شأن آموزش و پرورش نيست کـه قـطـعـا مـوارد مشـابـهـي                     
همچون اين موضوع در گوشه و کنار مملکت پيدا مي شود که            

وي در ادامه با خـطـاب بـه مسـووالن              .     از نظر ما پنهان است    
خانه معلمي در دمـاونـد وجـود          :   نوسازي مدارس کشور گفت   

دارد که همه ديوارهاي آن ترک خورده و هـر لـحـظـه امـکـان                     
 . تخريب آن وجود دارد

 مدارس فرسوده، هر لحظه ممكن است يك فاجعه انسانى رخ دهد
از توابع  "   يدخت  "   ي شهر     اولياي دانش آموزان مدرسه راهنمايي دخترانه     :   ایرنا

شهرستان گناباد در جنوب خراسان رضوي از رفتن فرزندان خود به آالس درس             
 . جلو گيري آردند

بافت :   شنبه به خبرنگارايرنا گفت       پدر يكي از دانش آموزان اين مدرسه روز سه        
مدرسه بسيار فرسوده است و هر لحظه ممكن است يـك فـاجـعـه انسـانـي                    

 . اتفاق بيفتد
اولياي دانش آموزان بارها در جلسات انجمن اوليا و مربيـان           :   محمد اآبري افزود  

اين موضوع را به مسووالن مدرسه و آموزش و پـرورش يـاد آوري آـردنـد امـا                        
متاسفانه به اين هشدار توجهي نشد تا اينكه اوليا تصميم گرفـتـنـد از حضـور                   
دانش آموزان در آالس درس جلوگيري آـنـنـد تـا از بـروز يـك حـادثـه نـاگـوار                             

 . پيشگيري شود
از تاريخ ساخـت ايـن     : رييس انجمن اوليا و مربيان اين مدرسه نيز اظهار داشت         

گذرد، ديوارها و سقف آن تـرك خـورده و در حـال                    سال مي ۵٠   مدرسه حدود   
دانـش آمـوز     ١٠٠   باشد و هر لحظه ممكن است فرو بريزد و تحصيل     تخريب مي 

 . در اين مكان بسيار خطرناك است
تا مشخص شدن تكلـيـف مـدرسـه اولـيـا از حضـور                   :   افزود  "   پروانه هاشمي " 

 . فرزندان خود در آالس جلوگيري خواهند آرد
قبل از وقوع حادثه بايد از بروز آن جلوگيري آرد چرا آـه بـعـد از                   :   وي ادمه داد    

 . آند فاجعه افسوس خوردن و بدنبال مقصر گشتن دردي را دوا نمي
آموزش و پرورش شهرستان گنابـاد اجـاره مـحـلـي را بـراي               :وي اظهار داشت 

تحصيل به انجمن اوليا و مربيان پيشنهاد آرده است آه با توجه به عدم تمكـن                
 . مالي خانواده دانش آموزان اين مدرسه اين آار عملي نشده است

شـوراي اسـالمـي      :   يكي از اعضاي شوراي اسالمي شهر بيدخت نيز گـفـت             
بيدخت بارها حضوري و با نامه نگاري موضوع را به آموزش وپرورش شهرستـان              
گوشزد آرده است تا اقدامي در جهت بازسازي اين مدرسه صورت گـيـرد امـا                  

 . است اي منجر نشده متاسفانه تاآنون تالشها به نتيجه
بـا شـروع     :   علي الهي ضمن تاييد ناامن بودن اين مدرسه براي تحصيل افزود             

فصل بارندگي ضريب ناامني در اين مكان آموزشي به شدت افـزايـش خـواهـد                 
 . يافت آه بايد براي انتقال دانش آموزان به محلي ديگر سريعا اقدام آرد

آالس تـخـريـبـي و       ١۵٠  در اين شهرستان : مدير آموزش و پرورش گناباد گفت  
 .فرسوده وجود دارد

 نوزاد دو روزه با ضربه هاى مشت و لگد جان سپرد
بـار     های مشت پدرش، ایـن      پس از قتل دختر شش ماهه با ضربه       :   گروه حوادث 

عصر روز دوشـنـبـه       .   گذشت به قتل رسيد         نوزادی آه تنها دو روز از تولدش می       
بخش، بازپرس آشيك قتل را در جریان مرگ مشـكـوك      پرسنل بيمارستان فياض  

شهریاری، بازپرس .   گذشت نوزاد پسری قرار دادند آه تنها دو روز از تولدش می         
شعبه هفتم دادسرای جنایی پایتخت پس از حضور در بيمارستان دستور داد تا            

قانـونـی     جسد آودك دو روزه برای مشخص شدن علت اصلی مرگ به پزشكی           
 . انتقال داده شود


