
 دانست» ها اعتراف«يک مقام قضايی، صدا و سيما را مقصر پخش 
اعتراف عليه «اعتبار بودن  رييس ديوان عدالت ادارى با اشاره به سخنان رهبر جمهورى اسالمى در باره بى

متوجه تلویزیون دولتی ایران مسئوليت پخش جريان محاآمه بازداشت شدگان پس از انتخابات را » ديگران
 .دانست

 
اعتبار بودن  رييس ديوان عدالت ادارى با اشاره به سخنان رهبر جمهورى اسالمى در باره بى: خبرگزاری هرانا

مسئوليت پخش جريان محاآمه بازداشت شدگان پس از انتخابات را متوجه تلویزیون دولتی » اعتراف عليه ديگران«
 .ایران دانست

 
اى در باره روند   رادیو فردا محمد جواد منتظرى، رييس ديوان عدالت ادارى، سخنان آيت اهللا علی خامنهبه گزارش

در اثر «: دانست و اظهار داشت» فصل الخطاب«شدگان رويدادهاى پس از انتخابات را   بازداشت برگزارى دادگاه
ها اقداماتى خالف موازين  ها از رسانه گاهها يا جريانات ديگر داشتند، در پخش داد هايى آه دادگاه برخى غفلت

 ».شرعى و قانونى صورت گرفت
 

اساسًا پخش جريانات دادگاه به « : نيست، افزود» پخش اسامى افراد«وى با بيان اين آه قوه قضاييه مسئول 
هم در اين عهده قوه قضاييه نبوده است، بلكه اين مسئله به سازمان صدا و سيما مربوط بوده آه قطعا فيلترهايى 

 ».زمينه بايد به آار گيرد
 

شدگان   متهمان بازداشت هاى صورت گرفته در محاآمه هاى نماز عيد فطر اعتراف اى در خطبه آيت اهللا خامنه
ها آه از تلويزيون هم  اينكه در دادگاه«: رويدادهاى پس از انتخابات عليه ديگران را غيرقابل استناد دانست و گفته بود

 ».شود، اين را بگويم، اين حجيت ندارد، شرعا  قول يك متهمى راجع به آس ديگرى گفته مىشد از پخش مى
 

» هاى پخش اعتراف«وى در عين حال در واآنش به انتقادهاى صورت گرفته نسبت به : این گزارش می افزاید
ن آه بگويند اگر در دادگاه متهم هر چه درباره خود بگويد در دادگاه، اين حجت است؛ اي«: شدگان افزوده بود بازداشت

 ».اگر اعترافى آرد عليه خودش، اين حرف مهملى است؛ حرف بى ارزشى است
 

در باره ديگران در حالى بيان شده » اعتراف متهمان«سخنان رهبر جمهورى اسالمى در باره غير قابل استناد بودن 
در » هايى اعتراف«هاى پس از انتخابات، شدگان رويداد است، آه در چهار مرحله نخست برگزارى دادگاه بازداشت
 .هاى خبرى و به ويژه صدا و سيما پخش شده بود باره بسيارى از رهبران جنبش اصالحات از طريق رسانه

 
هاى گسترده برخی مراجع تقليد، روحانيون بلندپایه و صاحبنظران حقوقی نسبت به پخش اين گونه  در پى اعتراض

ها   قانون آيين دادرسى آيفرى از رسانه١٨٨ورى اسالمى با استناد به ماده ، قوه قضاييه جمه»ها اعتراف«
 .رويدادهاى پس از انتخابات خوددارى آنند» متهمان«خواست، از انتشار اسامى و مشخصات 

 
. منظور از علنى بودن محاآمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگى است«به موجب اين ماده 

رسانه ها مى توانند با حضور در دادگاه از جريان دسيدگى گزارش مكتوب تهيه آرده و بدون ذآر نام يا خبرنگاران 
. مشخصاتى آه معرف هويت فردى يا موقعيت ادارى و اجتماعى شاآى يا مشتكى عنه باشد ، منتشر نمايند

 ».تحلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افترا است
 

هاى طرفدار دولت در ايران در واآنش به جلوگيرى از انتشار مشخصات متهمان آه به  سانهاين در حالى است آه ر
گفته صادق الريجانى، رييس قوه قضاييه اقدامى در راستاى اجراى قانون است، از اين تصميم به شدت انتقاد 

 .اند آرده
 

ها  ى با نادرست خواندن اين اعتراضمحمد جواد منتظرى، رييس ديوان عدالت ادار: در ادامه این گزارش آمده است
توان به صرف اين شعار آه دانستن حق مردم است، همه چيز را بازگو آرد و مسائلى را به حق يا  نمى«: گويد مى

 ».به ناحق منتشر ساخت زيرا در هر صورت آبروى اشخاص مهم است
 

ين باره به خبرگزارى ايلنا گفته از سوى ديگر على شكورى راد، عضو شوراى مرآزى جبهه مشارآت ايران، درا
ها از افرادى اسم برده شده بايد از آنان اعاده حيثيت شود و فرصت مقتضى در اختيار  طبيعتا اگر در دادگاه«: است

اى براى حل سوء ظن  آنم چنين اتفاقى بيفتد، زيرا اراده آنان قرار گيرد تا از خودشان دفاع آنند، هر چند آه فكر نمى
 ».ردها وجود ندا

 
هاى شاخصى چون اآبر هاشمى رفسنجانى و  ها، از چهره در جريان محاآمه برخى از متهمان در اين دادگاه

هايى نيز  فرزندانش، محمد خاتمى، رييس جمهور پيشين، ميرحسين موسوى و مهدى آروبى نام برده شد و اتهام
 . به آنها نسبت داده شد

 ا خبرگزاری هران :منبع خبر 

 سرپرست اليحه جديد قانون سرپرستی کودکان و نوجوانان بی
نياز تغيير آن با توجه به .  سال پيش که قانون فرزندخواندگی تصویب شده، این قانون در حال اجراست35از 

سرپرست با تغييرات زیادی  بر اساس گذشت زمان، الیحه جدید قانون سرپرستی کودکان و نوجوانان بی
های فرعی مجلس،   اجتماعی و کميسيون نسبت به قانون قبلی تدوین شده و پس از تصویب در کميسيون

 .آماده طرح در صحن علنی مجلس است



 
 سال پيش که قانون فرزندخواندگی تصویب شده، این قانون در حال اجراست در حالی که با 35از : خبرگزاری هرانا

 .شود گذشت زمان نياز به تغيير در آن احساس می
 

سرپرست با تغييرات زیادی نسبت به قانون  به همين منظور الیحه جدید قانون سرپرستی کودکان و نوجوانان بی
های فرعی مجلس، آماده طرح در صحن   اجتماعی و کميسيون ده و پس از تصویب در کميسيونقبلی تدوین ش

 .علنی مجلس است
 

قانون قبلی با عنوان قانون سرپرستی کودکان بود : حميدرضا الوند، سرپرست دفتر شبه خانواده بهزیستی گفت 
ی که سن فرزندخواندگی که در قانون قبلی اما عنوان الیحه جدید قانون سرپرستی کودکان و نوجوانان است به طور

 .یابد سال افزایش می18 سال بود در قانون جدید به 12
 

برد اما در قانون جدید برای اینکه از تأمين آینده  براساس اسالم، فرزندخوانده ارث نمی: به گزارش فارس، الوند گفت
تواند  ها می دید الزامی شده است، این ضمانتهایی از والدین ج فرزندخوانده در آینده مطمئن شویم، اخذ ضمانت

با تمليک بخشی از دارایی والدین به نام کودک باشد یا اینکه بخشی از اموال والدین بعد از مرگ به کودک برسد، 
های دیگری نيز از جمله بيمه عمر  البته این تضمين صرفًا به صورت واگذاری اموال نيست و ممکن است ضمانت

 .لدین ارائه شود که سازمان بهزیستی را قانع کندکودک از سوی وا
 

در قانون قبلی فقط امکان سپردن سرپرستی دائم یک فرزند به والدین جدید بود و امکان : او همچنين اضافه کرد
 قانون مدنی به موضوع امين موقت و سرپرست موقت 187سرپرستی موقت مطابق قانون وجود نداشت، فقط ماده 

کردند؛ اما در قانون جدید هم موضوع  که بسياری از قضات هم آن را قبول نداشته و به آن عمل نمیاشاره کرده بود 
در قانون فعلی، . سرپرست موقت و درواقع امين موقت قانونی شده و هم شمول فرزندخواندگی بيشتر شده است

ته باشد و صاحب فرزند نشده  سال از ازدواج آنها گذش5شود که حداقل  فرزندخوانده فقط به والدینی داده می
باشند، اما در الیحه جدید در صورت تصویب در مجلس باز هم اولویت اول با این گروه است اما در اولویت دوم 

توانند فرزندخوانده  شوند نيز می هایی که یک فرزند داشته باشند اما به عللی دیگر صاحب فرزند نمی خانواده
 .بگيرند

 
زنان و دختران مجردی هستند که  گيرند،  که در اولویت بعدی دریافت فرزندخوانده قرار میبه گفته او، گروه سومی 

این گروه در اولویت . اند از موقعيت و جایگاه مطلوب اقتصادی و اجتماعی برخوردارند اما به هر علت ازدواج نکرده
الوند ادامه . شود برای کودک صادر میاند و شناسنامه نسبيت کودک به نام فاميل مادر  سوم این قانون قرار گرفته

 سال از سرپرستی آنها در بهزیستی 3در قانون قبلی کودکانی قابل واگذاری از سوی بهزیستی بودند که : داد
مسئله مهم دیگری که در این الیحه به آن . یابد  سال کاهش می2گذشته باشد اما این زمان در قانون جدید به 

 است؛ چرا که به گفته الوند، اکنون درصد زیادی از کودکان صاحب پدر، مادر یا جد توجه شده، مسئله امين موقت
شوند و  پدری هستند که به هر دليل به علت زندان بودن آنها، طالق و نداشتن صالحيت در بهزیستی نگهداری می

 .مطابق قانون امکان واگذاری آنها به صورت امين موقت به یک خانواده خير وجود ندارد

 ا خبرگزاری هران :بع خبر من

 
بيانيه انجمن اسالمی علوم وفنون بابل پيرامون احکام صادر شده برای فعالين دانشجويی شمال 

 کشور
 

بابل نسبت به احضار گسترده دانشجویان در هفته های اخير و صدور انجمن اسالمی دانشجویان علوم وفنون 
 .احکام زندان برای دانشجویان دانشگاه نوشيروانی بابل اعتراض کرد

  

 انجمن اسالمی دانشجویان علوم وفنون بابل در بيانيه ای با اشاره به دالیل صدور احکام زندان برای  
ند محاکمه دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل اشاره کرده دانشجویان بابل، به ایرادات موجود در رو

 :متن بيانيه این انجمن به شرح زیر است. است

 به نام یگانه خالق آزادی و دموکراسی
  

جنبش دانشجویی ایران متشکل از گرایشهای مختلف درتمامی دوران حيات خود از بدو تولد تا به امروز هزینه 
 آذر اهورایی و در جریان 3 با شهادت 32مبارزه با استبداد پرداخته است ازجمله در آذر های سنگينی در جهت 

 با حمله 78 با حذف شدن دانشجویان و اساتيد منتقد و دگراندیش و همچنين در تير 58انقالب فرهنگی سال 
 و خون کشيدن  و به خاک اراذل انصار حزب اهللا به نام حفظ دین با سالح سرد به خوابگاههای دانشجویی

 .دانشجویان



اما شاید به جرات می توان از دوران زمامداری دولت منادی عدالت محمود احمدی نژاد به عنوان سياه ترین 
 به بهانه های  دوران سرکوب دانشجویان منتقد در نيم قرن اخير نام برد که در طی آن بارها و بارها دانشجویان

 ی اطالعات و دادگستری های قوه قضایيه قصاب صفت احضار شده و مختلف به کميته های انضباطی و اداره
بسياری از این افراد ستاره دار و از تحصيل محروم گشتند و در پاره ای از موارد جهت ایجاد رعب و وحشت 

البته به همه ی این موارد اضافه کنيد . بيشتر به خانه ی دوم دانشجویان منتقد یعنی زندان منتقل گشتند
ت فعاليت تشکل های دانشجویی مستقل، پلمپ دفاتر انجمن اسالمی های وابسته به طيف عالمه محدودی

 .دفتر تحکيم وحدت، محدودیت انتشار نشریه های دانشجویی و مسایلی از این دست
  

  خرداد شاهد اعتراضات گسترده مردمی به دولت برآمده از کودتا بودیم که22 و بعد از کودتای ننگين 88در سال 
 گسترده ای داشت و به سبب همين حضور پر  جنبش دانشجویی نيز در این اعتراضات مسالمت آميز حضور

احضار فله ای فعالين دانشجویی به کميته های انضباطی و اداره اطالعات و . رنگ هزینه سنگينی نيز پرداخت
هرستانهای بزرگ و کوچک بازداشت های گسترده و فشار برای اعترافات ساختگی تحت شکنجه در تهران و ش

 تن از دانشجویان دانشگاه مازندران و 50ازجمله این موارد که به طور نمونه می توان به احضار بيش از . کشور
 تن از این دانشجویان در روزهای آغازین بعد از انتخابات و همجنين دستگيری واحضار فعالين10بازداشت بيش از 

 و احضار چند تن از فعالين دانشجویی دانشگاه علوم وفنون بابل اشاره دانشجویی دانشگاه نوشيروانی بابل
 .کرد

  

دراین ميان دوستان عزیز و فعالمان در عرصه مبارزه با استبداد در دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل به دو دليل 
 :ذیل هدف اول پروژه انتقام گيری نهادهای امنيتی قرار گرفتند

  

 یکی از پيشگامان در عرصه مخالفت با دولت   دانشگاه در طی چند سال اخير همواره فعالين دانشجویی این-1
 بوده و بارها اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت آميز و نقد حاکميت اقتدار گرا نمودند  ناکار آمد نهم

های امنيتی و همچنين برگزاری مراسم روز دانشجو در دو سال اخير و در زیر فشارها و تهدیدهای گسترده نيرو
 حکم کميته انضباطی شد کينه و عقده زیادی را نسبت 17اعتصاب غذای فروردین ماه امسال که موجب به لغو 

به این افراد درنزد نيروهای امنيتی ایجاد کرد که البته با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری اجرای 
 .وکول شد خرداد م22پروژه انتقام گيری به بعد از 

  

 ميان فعالين دانشجویی دانشگاههای کشور باالخص   دليل دوم اجرای این پروزه ایجاد رعب و وحشت در-2
 می باشد تا بدین  دانشگاههای شمال کشور با توجه به نزدیکی بازگشایی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

ریخ جنبش دانشجویی همواره این مساله را گونه از هرگونه اقدام اعتراضی پيشگيری شود غافل از این که تا
نشان می دهد که بعد از اینگونه دستگيری ها به مانند پروژه نشریات جعلی دانشگاه پلی تکنيک و دستگيری 

 نه تنها اعتراضات خاموش نشده 86گسترده بيش از صد تن از فعالين دانشجویی متعلق به طيف چپ در سال 
 .بلکه شدت نيز یافته است

  

االت و ایرادات زیادی بر دادگاه یا بهتر بگویيم بيدادگاهی که بعد از حوادث اخير برای این فعالين برگزار شد سئو
وارد است ایراداتی که هر ناظر بی طرف با کمی دقت به آن پی می برد در زیر تنها به بخشی از آن اشاره شده 

 :است
  

  در روز دادگاه و تنها ساعتی قبل از محاکمه  تعویض قاضی دادگاه-1
  

  تفتيش عقاید متهمين به وسيله ی قاضی دادگاه-2
  

 با حضور در ستاد انتخاباتی مهدی کروبی   وارد کردن اتهام براندازی توسط قاضی دادگاه به دانشجویانی که-3
 .تحریمی داشتندنقش بسزایی در حضور گسترده مردم و باالخص قشر 

  

 با استناد به اتهامی که در کيفرخواست متهمين ذکر نگشته و وکال و موکلين آنها هيچ فرصتی در  صدور حکم-4
 . نيافته اند  نسبت به این موارد جهت دفاع

  

امنيت  گوش فلک را کرده چگونه اتهام اقدام عليه  آنها) ع(آری برگزار کنندگان این دادگاه که داعيه عدل علی 
 قانون اساسی این گونه اعتراضات مسالمت آميز را مجاز شمرده 27 مطرح ميکنند در حالی که اصل  ملی را
چگونه اتهام تشویش اذهان عمومی را به دانشجویان وارد ميکنند درحالی که اذهان عمومی در مناظره . است



چگونه انتظار دارند دانشجویان با . های انتخاباتی و توسط رئيس دولت کریمه به تشویش کشيده شده بود
شبکه های فارسی زبان خارج از کشور مصاحبه نکنند در حالی که رسانه ملی به ابزار اتهام پراکنی از منتقدین 

 و نشر اخبار یکجانبه تبدیل شده ومطبوعات در زیر تيغ سانسور شدید نهادهای امنيتی قرار دارند؟
  

خواهد که باور کنند که نيروی انتظامی از آنها در برابر انصار حزب اهللا دفاع چگونه قاضی پرونده از دانشجویان مي
 سال قبل و در حضور این نيروها به دانشجویان ساکن در کوی دانشگاه تهران حمله 10  می کنند در حالی که

قریب  سرقت ریش تراش دستگير شده است و احتمال  شده و تنها فرد محاکمه شده سربازی بوده که به جرم
 نه تنها محاکمه نمی 78 نيز به مانند دوستان خود در سال  88 و اوباش در سال به یقين همتایان این اراذل

 .شوند بلکه پاداش خوش خدمتی خود را نيز دریافت خواهند کرد
  

در پایان انجمن اسالمی دانشگاه علوم و فنون مازندران ضمن محکوم کردن احکام صادره در کميته های 
اطی دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل و دانشگاه مازندران و بيدادگاه بابل خواهان لغو تمامی این احکام و انضب

همچنين رفع پلمپ دفاتر انجمن اسالمی این دو سنگر آزادی و محاکمه عوامل ضرب و شتم و توهين به 
 .دانشجویان در دادگاههای صالحه و علنی می باشد

  

 بادبه اميد ایرانی آزاد و آ

 انجمن اسالمی دانشجویان علوم وفنون مازندران
 
 
 

 افشاگري يکی از بازداشت شدگان روز قدس در رشت
 

یکی از بازداشت شدگان روز قدس در رشت، پرده از رفتارهای نامناسب و ضرب و : خبرگزاری هرانا 
 .شتم متهمان توسط نيروی انتظامی برداشت

 فرزند جمشيد رسایی، عضو مشترک شاخه گيالن حزب -رسایی به گزارش تحول خواهی، هادی 
 که در تظاهرات اعتراضی روز - قزوین -مشارکت وسازمان مجاهدین و مسوول سابق آزادراه رشت 

 ساعتی که در بازداشت نيروی انتظامی بودم به طور ممرتب 24در :قدس دستگير شده یود، اعالم کرد
در این مدت با زنجير به سرم ضربه می زدند، فندک : وی گفت. مرا مورد ضرب و شتم قرار می دادند

روشن زیر ریش من قرار می دادند و در هنگام بازجویی و بعداز پرسيدن هر سوالی، به سرم ضربه می 
عالوه بر این ها پس از بازداشت بدون این که سوالی از من بپرسند چندین دقيقه به طور مداوم مرا .زدند

ار دادند به گونه ای که در حال حاضر از ناحيه پای راست به شدت دچار آسيب موردضرب و شتم قر
 .دیدگی شده ام

مسوول بازجویی وقتی فهميد که پدر من عضو حزب مشارکت ئ سازمان مجاهدین است به : وی افزود
 به پدرت هم.من گفت که تو را بيشتر از بقيه می زنم چون پدرت عضو این دو سازمان ضد انقالب است

  --بگو که چه کسی و چرا تو را کتک زده است
گفتنی است هادی رسایی اکنون با حضور در پزشکی قانونی از افرادی که وی را مورد ضرب و شتم قرار 

 . داده بودند شکایت کرده است
 تالزم به تذکر است که وی برادرزاده حميد رسایی نماینده اصول گرای مجلس هشتم اس

 
 

 
 دفاع عضو کمسيون فرهنگی مجلس از افزايش سانسور و مميزی

اين:" بيژن نوباوه حامی محمود احمدی نژاد در مجلس هشتم با دفاع از افزایش مميزی و سانسور افزود
هاي غيراخالقي يا فاسد در آتابرود، اگر  يك بحث انحرافي است آه براي محكوم آردن دولت به آار مي

شود آار غلطي است؟ اين بحث معنا ندارد و به نظر من ما آزادترين آشور در زمينه چاپ آشور چاپ نمي
 .آتاب و نشريات هستيم

 
 یک عضو فراکسيون اصولگرایان مجل در دفاع از سانسور و مميزی حاکم بر عرصه اطالع  :خبرگزاری هرانا

شود و به هيچ دولت  سانسور و مميزي در همه آشورها دنيا اعمال مي:"  کشور گفترسانی و فرهنگ وهنر
 ."خاصي ارتباط ندارد و اين مسئله از نظر من اساسا يك تفكر غلط و انحرافي است

 
، بيژن نوباوه حامی محمود احمدی نژاد در مجلس هشتم با دفاع از )جرس(به گزارش شبکه جنبش راه سبز 

رود، اگر  اين يك بحث انحرافي است آه براي محكوم آردن دولت به آار مي: " انسور افزودافزایش مميزی و س
شود آار غلطي است؟ اين بحث معنا ندارد و به نظر من ما  هاي غيراخالقي يا فاسد در آشور چاپ نمي آتاب

 ."آزادترين آشور در زمينه چاپ آتاب و نشريات هستيم



 
 زماني آه احساس نياز در جامعه براي مطالعه نيست، سرانه مطالعه هرگز باال تا: " وی در ادامه به ایلنا گفت

گونه آه در مصرف مواد غذايي و گردشگري بدون هيچ راهكاري احساس نياز و گاهي اسراف  اگر همان.رود نمي
ا احساس آنند و آنيم، بايد مطالعه هم به صورت نياز براي افراد دربيايد آه بدون هيچ راهكاري اين نياز ر نيز مي

 ."به دنبال مطالعه بروند
 

هاي صوتي تصويري را دليل ديگري براي آاهش اين سرانه بيان  وي همچنين گسترش دنياي مجازي و رسانه
ها از طريق ديدن  هاي دنياي صوت و تصوير نياز به دانش و دانستن در انسان وقتي به دليل پيشرفت: "آرد وافزود

رود از طرفي نبود مطالب متنوع و خوب براي مطالعه   آسي به سراغ مطالعه نميشود ديگر و شنيدن رفع مي
 ."دهد نيز اين نياز را آاهش مي

 
آماري آه : "این عضو کمسيون فرهنگی مجلس بر آماردهي غلط غرب در مورد سرانه مطالعه اشاره آرد و گفت

اهند اطالعات را درست منتشر آنند و دهد ،صحيح نيست چرا آه نمي خو غرب در مورد سرانه مطالعه خود مي
هاي  آموزان آنها اطالعات تاريخي و علمي بسيار آمي دارند و اين به دليل افزايش چاپ رمان بسياري از دانش

 ."انگيز است عاشقانه و سياسي و هيجان
 

گيرد  ورت ميترين آاري آه در غرب ص مهم:نوباوه راهكارهايي را براي افزايش سرانه مطالعه بيان آرد و گفت
هايي را بخوانند وقتي به  خواهند داستان آموزند از آنها مي ها مي نيازبه مطالعه را از ابتداي دبستان به بچه
ها از آودآي به مطالعه خو بگيرند و  شود بچه دهند اين آار باعث مي صورت گزارش آن را در آالس ارائه مي

 ».شود البداهه هيچ نيازي ايجاد نمي و گرنه به صورت فيبعدها مطالعه براي آنها به صورت نياز دربيايد 

 خبرگزاری هرانا  :منبع خبر 

 
 احتمال اعطاي جايزه صلح نوبل به کروبي

کمپين اينترنتي جمع آوري امضا براي: ، نوشت"نوول اوبزرواتور"پايگاه اطالع رساني نشريه فرانسوي 
 .قرار گرفت" تويتر"به عنوان نامزد دريافت جايزه صلح نوبل در سايت " مهدي کروبي"معرفي 

 
کمپين اينترنتي جمع آوري : ، نوشت"نوول اوبزرواتور"پايگاه اطالع رساني نشريه فرانسوي : خبرگزاری هرانا

 .قرار گرفت" تويتر"به عنوان نامزد دريافت جايزه صلح نوبل در سايت " مهدي کروبي"امضا براي معرفي 
 

ن اميدوارند تا مهدي کروبي به دليل تالش طراحان اين کمپي: به گزارش ایرنا، نوول اوبزرواتور روز دوشنبه نوشت
 .شايان توجه اش در زمينه حقوق بشر در ايران، به عنوان نامزد دريافت جايزه صلح نوبل، معرفي شود

 
اين : ، نوشت"کاربرد باالي اين سايت در ميان مخالفان رژيم ايران و محمود احمدي نژاد"اين گزارش با اشار به 

 . نفر نيز آن را امضا کرده اند200ه بر روي سايت قرار گرفته و تاکنون کمپين اينترنتي روز گذشت
 

اين در حالي است که تنها شخصيت هاي سياسي، استادان و برندگان پيشين : اين نشريه فرانسوي نوشت
 .جايزه صلح نوبل، اجازه دارند اشخاص را براي دريافت اين جايزه، پيشنهاد داده و معرفي کنند

 
بر اساس آمار رسمي ارائه شده از سوي وزارت کشور ايران، مهدي کروبي با : تور در ادامه افزودنوول اوبزوا

درصد آرا در انتخابات رياست جمهوري، جايگاه چهارم را در ميان ساير ) هشتاد و پنجم صدم (0/85کسب 
 .  گرفت درصد آرا در جايگاه دوم قرار31نامزدها، کسب کرد و نامزد اصالح طلب ديگر با کسب 

 خبرگزاری هرانا  :منبع خبر 

 تهديدهای مسئولين دانشگاه تهران عليه دانشجويان آغاز شد
 .معاونت دانشجویی دانشگاه تهران با صدور بيانيه ای در آغاز سال تحصيلی، تهدید دانشجویان را آغاز کرد

 

ای در آغاز سال تحصيلی، تهدید دانشجویان را معاونت دانشجویی دانشگاه تهران با صدور بيانيه : خبرگزاری هرانا 
 .آغاز کرد

  

به گزارش خبرنامه اميرکبير مسئولين دانشگاه تهران در حالی تهدید دانشجویان را آغاز کرده اند، که تاکنون وضعيت 
 .مساله حمله به کوی دانشگاه تهران و عدم اجرای مسئوليت خود در حفاظت از دانشجویان را مشخص نکرده اند

  

 خردادماه و به هنگام حمله به کوی دانشگاه حاضر نشد برای 25فرهاد رهبر رئيس دانشگاه تهران در شب 
اما اکنون . جلوگيری از ضرب و شتم و ربودن دانشجویان در مقابل لباس شخصی ها و نيروی انتظامی بایستد

 .از همان روزهای آغازین شروع کرده اندمسئولين دانشگاه تهران در آغاز سال تحصيلی جدید تهدید دانشجویان را 
  



 :در اطالعيه حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه تهران آمده است
  

های دانشجویان و به پيشنهاد تعدادی از دانشجویان ساکن  با توجه به اظهار نگرانی و درخواست جمعی از خانواده«
 زدن آسایش و امنيت دانشجویان کوی می شود، با کوی، به منظور جلوگيری از بروز حوادثی که موجب برهم

افرادی که به نحوی در برگزاری یا مشارکت تجمعات منجر به خشونت دخالت داشته باشند حسب قانون مقررات 
 ».عمل خواهد شد

  

ه نيز و نتيجه گيری برای ممانعت از برگزاری تجمعات دانشجویی در این بياني" نگرانی خانواده های دانشجویان"دليل 
در حالی که آسيب های وارده بر دانشجویان در چند ماه اخير از سوی عناصر لباس شخصی . قابل توجه است

 .بسيج و حزب اهللا بوده است، این بيانيه هيچ اشاره به نگرانی خانواده های دانشجویان در این زمينه نکرده است
  

ی در همکاری با عناصر لباس شخصی در شب این بيانيه همچنين مشخص نکرده است که نقش نيروی انتظام
حمله به کوی دانشگاه تهران و سپس انتقال دانشجویان کوی به ساختمان وزارت کشور و ضرب وشتم آنان در این 

 .ساختمان، نگران کننده است و یا تجمعات دانشجویی
  

اليکه سابقه عملکرد مسئولين در ح. در این بيانيه همچنين شرط برگزاری تجمعات را کسب مجوز عنوان کرده است
خصوص تجمع های  دهد که به هيچ گاه مجوزی برای تجمع های اعتراضی دانشجویان به ها نشان می دانشگاه

 .گسترده صادر نمی کنند
 تحريم جوايز دولتی از سوی بيش از صد شاعر ايرانی

به حوادث پس از ای در آغاز هفته جاری اعالم کردند که در اعتراض  بيش از صد شاعر ایرانی با انتشار بيانيه
 .کنند انتخابات ریاست جمهوری از اين پس جوايز ادبی دولتی را تحريم می

 

ای در آغاز هفته جاری اعالم کردند که در اعتراض به  بيش از صد شاعر ایرانی با انتشار بيانيه: خبرگزاری هرانا 
 .کنند اين پس جوايز ادبی دولتی را تحريم میحوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری از 

: در اين بيانيه که به امضای اغلب شاعران ایران رسيده آمده است: رادیو فردا گزارش خود را اینگونه ادامه می دهد 
گذرد امروز از چشم هيچ شهروندی در جهان پنهان  آن چه پس از انتخابات رياست جمهوری بر مردم ايران می«

های جوهری به سمت تغيير برای دموکراسی و  خواه ايران که در جريان انتخابات با سبابه  مردم آرماننمانده است؛
 ».اند صلح اشاره کردند، متاسفانه در پاسخ به اين خواست قانونی خود با مصاديقی از ظلم مواجه شده

ن در اين صحنه می رود، هر کدام هايی که بر ما، مردم ايرا روايت قساوت«: در ادامه اين بيانيه نوشته شده است
در روزهای پس ازانتخابات نيز هر چهره شکسته و هر نفس داغداری که در شعری جان . شعری ناسروده است

 ».ای از شاعران نيز تهديد و زندانی شدند گرفت، بيش از پيش زير تيغ سانسور رفت و در اين وانفسا عده

اند و در  سخن به ميان آورده» سرايد گويد و شعر می عر از آن سخن میحقيقتی که شا«امضاکنندگان اين بيانيه از 
ها و  اند که به نشان اعتراض به فضای حاکم بر کشور و همدلی با مردم در آستانه برگزاری مسابقه پايان تاکيد کرده

ر بانوی های شهريور، و جايزه شع جوايز شعر دولتی مانند شعر فجر، جايزه کتاب سال شعر، جايزه شعر شب
آثارشان را » شرکت دادن خودسرانه«فرهنگ اين مسابقات را تحريم کرده و به برگزارکنندگان اين جوايز نيز اجازه 

 .نخواهند داد

توان به مریم آموسا، پگاه احمدی، سيامک برازجانی، شاهرخ تندرو صالح، مریم  از جمله امضاکنندگان این نامه می
 .سجاد صاحبان زند، علی عبداللهی، گراناز موسوی و مریم هوله اشاره کردجاللی فراهانی، منصور خاکسار، 

حوادث اجتماعی پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری عالوه بر محافل سياسی و اجتماعی بر جامعه 
 .های مختلف را وادار به واکنش کرده است هنری ايران نيز تاثير گذاشته و طيف

های ایرانی نيز از شرکت در  نويسان و کاريکاتوريست  سينماگران، نقاشان، نمايشنامهپيش از اين نيز تعدادی از
 .های دولتی در اعتراض به حوادث پس از انتخابات انصراف داده بودند ها و نمايشگاه جشنواره

 ا خبرگزاری هران :منبع خبر 

 
 های زندانيان، پشت ديوارهای بلند اوين آخرين افطار خانواده

جلویروز شنبه خانواده های زندانيان سياسی آخرین مراسم افطار خود را نزدیك عزیزان دربندشان 



 .زندان اوین برپا آردند
 

روز شنبه خانواده های زندانيان سياسی آخرین مراسم افطار خود را نزدیك عزیزان : خبرگزاری هرانا
  .دربندشان جلوی زندان اوین برپا آردند

، در این مراسم تعداد زیادی از شهروندان و فعاالن جامعه مدنی از جمله »نيوز پارلمان«به گزارش 
لح و برخی از هنرمندان آشورمان از جمله رخشان بنی اعتماد و باران آوثری با حضور در مادران ص

 .ها همبستگی خود را با آنان اعالم آردند جمع این خانواده

های زندانيان   اوین شاهد افطاریخانواده الزم به ذآر است از ابتدای ماه مبارك رمضان هر هفته یك بار
 .سياسی بوده است

های دیگر از جمله سالروز تولد فعاالن  گفتنی است عالوه بر مراسم مذهبی، بعضی مناسبت
 .شود سياسی دربند و سالگرد ازدواجشان با حضور خانواده و یارانشان در جلوی زندان برگزار می

 خبرگزاری هرانا  :منبع خبر 

 تعيين زمان دادگاه رسيدگی به اتهامات ابوالفضل عابدينی
 .ابوالفضل عابدینی نصر چهارم آبان ماه سال جاری در شعبه اول دادگاه انقالب اهواز محاکمه خواهد شد

 
ابوالفضل عابدینی نصر چهارم آبان ماه سال جاری در شعبه اول دادگاه انقالب اهواز محاکمه : خبرگزاری هرانا 
 . خواهد شد

 تيرماه سال جاری در شهر اهواز 9مسئول روابط عمومی مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران پيش تر در تاریخ 
پری کردن ایام بازداشت در بازداشتگاه وزارت اطالعات توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده است، وی پس از س

و روحی ) همچون استفاده از تسمه و کابل برای ایراد ضرب و جرح(شهر مذکور که توام با شکنجه های جسمی 
 .بوده هم اکنون در زندان سپيدار اهواز به سر می برد

وق بشر در طی مدت بازداشت در زندان این فعال حق: گزارش مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران می افزاید 
سپيدار، دست کم طی چهارنامه از مراجع قضایی به دليل بيماری قلبی خود درخواست تبدیل قرار بازداشت به 

 .وثيقه را داشته که با این مهم تاکنون از سوی مرجع قضایی موافقتی صورت نگرفته است

هامهایی نظير اقدام عليه امنيت ملی ، فعاليت تبليغی عليه الزم به ذکر است این روزنامه نگار خوزستانی به ات
 تيرماه در شعبه اول دادگاه انقالب اهواز محاکمه 9نظام و عضویت در مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران در تاریخ 

 .خواهد شد

 ا خبرگزاری هران :منبع خبر 

 
 شود ها با تغيير برخی اساتيد اجرايی می طرح اسالمي کردن دانشگاه

نايب رئيس اول آميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي با بيان اين آه محتواي آتب
متاسفانه هر استادي با توجه به سليقه: ها با نياز جامعه امروز منطبق نيست، گفت درسی دانشگاه

دهد آه اين مسئله منجر به اجرايي نشدن طرح اسالمي کردن خود سر فصل دروس را تغيير مي
 .شود ها مي دانشگاه

 
اسالمي با بيان اين آه محتواي نايب رئيس اول آميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي : خبرگزاری هرانا

متاسفانه هر استادي با توجه به سليقه خود : ها با نياز جامعه امروز منطبق نيست، گفت آتب درسی دانشگاه
ها  دهد آه اين مسئله منجر به اجرايي نشدن طرح اسالمي کردن دانشگاه سر فصل دروس را تغيير مي

 .شود مي
 

آميسيون : ها، اظهار داشت ه تهران، درباره طرح اسالمي کردن دانشگاهبه گزارش ايلنا، طيبه صفايي نمايند
هاي اصلي از  آموزش و تحقيقات مجلس در دولت نهم و دهم به شدت پيگير اين طرح بوده و يكي از سوالي

 .هاي آنها براي اجراي اين طرح بوده است وزراي پيشنهادي وزارت علوم، برنامه
 

بايد به طرح : ناميده بودند، آردند گفت“ آارخانه آدم سازي”ها را  ، دانشگاهوي با بيان اين آه امام راحل
شود؛ بلكه اعضاي هيات مند داشت، اين مسئله با شعار دادن حل نمي  ها، نگاهي نظام اسالمي کردن دانشگاه

اس متون ها و محتواي آتب درسي بايد مورد بررسي قرار گيرند تا مشخص شود آه آيا براس علمي در دانشگاه
 رویم يا خير؟ اسالمي و همزمان با طرح اسالمي شدن پيش مي

 
در حال حاضر بايد دغدغه جامعه دانشگاهي باور : نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي تاآيد آرد



  ها باشد، دراين راستا اميدوارم با برنامه ريزي شوراي عالي انقالب ، پذيري طرح اسالمي کردن دانشگاه
 .هاي آتب درسي صورت گيرد سازي و تحول اساسي در سر فصلباز
 

در حال حاضر هر : ها با نياز جامعه ما منطبق نيست، تصريح آرد وي با بيان اين آه محتواي آتب دانشگاه
دهد و هيچ گونه نظارتي هم بر روي ا ين  استادي با توجه به سليقه خود، محتوا و سر فصل دروس راتغيير مي

اميدوارم آقاي دانشجو وزير جديد علوم، به شعارهاي خود در اين زمينه عمل  از اين رو . شود  نمیمسئله انجام
 .آند
 

 مرتبه از 2وتحقيقات  آميسيون آموزش: صفايي درباره طرح اصالح اساسنامه دانشگاه آزاد اسالمي نيز گفت
هنوز تغييري مشاهده نشده، البته اين وگو بنشينيم که متاسفانه  آقاي جاسبي دعوت کرد تا در اینباره به گفت

 .مسئله بيشتر به عهده شوراي عالي انقالب فرهنگي است
 

هاي مطرح شده در آميسيون آموزش و تحقيقات مجلس را ادغام وزارت علوم با آموزش و  وي يكي از بحث
اندآه بايد  ان آرده عنو ها متاسفانه در حال حاضرهدف از اين طرح را آاهش هزينه: پرورش مطرح و تصريح آرد

 .توجه داشت، هميشه تاآيد ما بر آيفيت گرايي بوده است
 

وتحقيقات مجلس با تاآيد بر اين آه مقام معظم رهبري تحول بنيادين در  نايب رئيس اول آميسيون آموزش
وب ها باشد، مطل هدف از اين ادغام اگر براي آاهش هزينه: آموزش و پرورش را خواستار شدند، اظهار داشت
 .نيست و بنده با اين مسئله به شدت مخالفم

 
در رسالت آاري آموزش و پرورش و آموزش عالي، نبايد بحث هزينه را پيش آشيد؛ زيرا اين : وي تاآيد آرد
هاي آموزش و پرورش  وزارتخانه. گردد اي نه چندان دور به جامعه باز مي گذاري است آه در آينده مسئله سرمايه
از . توان موفقيت الزم را از ادغام آنها بدست آورد ها نمي ر گسترده هستند آه با آاهش هزينهو وزارت علوم آنقد

 .آند اين رو اجراي اين طرح فقط ما را از اهدافمان دور مي
 

خروجي آموزش و پرورش، : صفايي، سياستگذاري و تعامالت اين دو وزارتخانه را ضروري دانست و اظهار داشت
آنم با آوچك سازي اين دو نهاد و توجه ويژه به مقاصد متعالي اين  ست و من تصور نميورودي آموزش عالي ا

 .دو وزارتخانه به اهداف خود برسيم
 

با : نائب رئيس اول آميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي ا سالمي در پايان سخنان خود تاآيد آرد
 .اشت که با اين مسئله مخالفماي عريض و طويل خواهيم د اجرايي آردن اين طرح، وزارتخانه

 خبرگزاری هرانا  :منبع خبر 

 
 اعتراض ها عليه رفتار حکومت ايران با زندانيان

شماری از روشنفکران شناخته شده ایرانی در چارچوب فراخوان کمپين مبارزه با جنایت عليه بشریت در
خواهانجمهوری اسالمی ضمن انتقاد ازرفتار حکومت ایران با مخالفان نتایج انتخابات در این کشور، 

 .اعتراض عليه اقدامات دولت ایران شده اند
 

، از "سرکوبهای مداوم زمامداران جمهوری اسالمی" با اشاره به  بيانيه کمپين مبارزه با جنایت عليه بشریت
این بيانيه حوادث پس از . بگونه شدیدی انتقاد کرده است" سلولهای انفرادی"بازداشتها و اعمال شکنجه در 

 .خوانده است" جنایات جمهوری اسالمی عليه بشریت"ر در ایران را انتخابات اخي
 

  
 

بيانيه که روشنفکران و نویسندگانی چون داریوش آشوری، رضا براهنی، اکبر گنجی، شهرنوش پارسی پور، باقر 
 که با  پرهام و شماری دیگر از صاحب نظران ایرانی آنرا امضا کرده اند از ایرانيان خارج از کشور خواسته است

جنایت عليه بشریت در ایران را به آگاهی "  سپتامبر آینده در شهر نيویورک، 26برپا کردن مراسم اعتراضی در 
 ."جهانيان برسانند

 
  

 
در همين حال گروه کمپين بين المللی حقوق بشر نيز نگرانی شدید خود درباره امنيت جانی ابراهيم شریفی و 

 .خانواده او ابراز کرده است
 

  
 

گفته می شود ابراهيم شریفی، یکتن از فعالين ستاد مردمی مهدی کروبی، بعد از شرکت در تظاهرات بعد از 
 .انتخابات توسط افراد ناشناس ربوده شده و در جریان بازجویی و شکنجه، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است

 
گر از بازداشت شدگان توسط مهدی اسناد مربوط مربوط به تجاوز جنسی به ابراهيم شریفی و شماری دی 



 . به دادگاه ارائه شد کروبی
 

  
هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر گفته است که ابراهيم شریفی بدنبال تهدیدها و 

خطرات جانی که متوجه او بود از ایران خارج شده است و اکنون خانواده و دوستانش در ایران هدف ارعاب قرار 
 .دگرفته ان

 
 رادیو فرانسه  :منبع خبر  

 نوجوانی در آستانه اعدام در زندان شيراز
در حالی که گفته می شود پرونده محمدرضا حدادی برای آخرین بار مورد بازبينی قرار گرفته و به دادگاه 

کنند حکم پيشين وی بدون در شعبه رسيدگی کننده در کازرون برگشته است، خانواده وی اعالم نگرانی می 
 .نظر گرفتن نکاتی که آنها به عنوان ادله اثبات بی گناهی وی ارائه کرده اند، مجددًا تایيد شود

 
در حالی که گفته می شود پرونده .  سال دیگر روی ميز قوه قضائيه18یک پرونده قصاص زیر : خبرگزاری هرانا

 قرار گرفته و به دادگاه شعبه رسيدگی کننده در کازرون برگشته محمدرضا حدادی برای آخرین بار مورد بازبينی
است، خانواده وی اعالم نگرانی می کنند حکم پيشين وی بدون در نظر گرفتن نکاتی که آنها به عنوان ادله اثبات 

 .بی گناهی وی ارائه کرده اند، مجددًا تایيد شود
 

درحالی که ما منتظر «: دادی با اعالم این موضوع گفتبه گزارش سرمایه، رحمت اهللا حدادی برادر محمدرضا ح
نتيجه استيذان برادرمان بودیم از سوی شعبه رسيدگی کننده به پرونده در کازرون به ما اعالم شده حکم پيشين 

 دیوان عالی بدون تغيير تایيد شده و به کازرون برگشته است و حکم به زودی از سوی شعبه 7وی از سوی شعبه 
 » .ام شيراز به اجرا در خواهد آمداجرای احک

 
پيش از این در اردیبهشت ماه گذشته حکم در زندان عادل آباد شيراز تا مرحله اجرا پيش رفت اما با «: وی افزود

ما برای اینکه ثابت کنيم برادرمان بی گناه . وساطت آیت اهللا شاهرودی برای بررسی بيشتر پرونده متوقف شد
مبنی بر اینکه این قتل توسط او انجام نشده و فقط از سوی همدستانش بر گردن او است اسناد و مدارکی را 

انداخته شده است ارائه کردیم و اميدوار بودیم قاضی رسيدگی کننده به حکم به این نکات توجه کند که متاسفانه 
 ».ه استمتوجه شدیم نه تنها بررسی خاصی روی پرونده انجام نشده بلکه همان حکم عينًا تایيد شد

 
آنها مستنداتی دال بر اثبات بی گناهی محمدرضا حدادی دارند اما دادگاه تاکنون از آنها نخواسته «به گفته وی  

برای اعدام محمدرضا از اوليای دم پول دیه ای گرفته اند «: وی اضافه کرد».برای توضيح مستندات خود اقدامی کنند
اما .  منظور شده است چون آنها هنگام ارتکاب قتل چهار نفر بودندکه مربوط به چند سال گذشته و یک چهارم دیه

 ».این مساله وجود دارد که پول دیه با توجه به قيمت جدید بسيار بيشتر از مبلغ گرفته شده است
 

آنها اعالم کرده اند «: وی درباره اینکه خانواده اوليای دم در خصوص گذشت از خون مقتول چه واکنشی دارند، افزود
 ».ا می دانيم برادر شما قاتل اصلی نيست اما چرا همان ابتدا ارتکاب قتل را بر گردن گرفتم

 
ما می ترسيم اجرای حکم برادرمان بدون اطالع ما انجام شود در حالی که حداقل ما در «: وی خاطرنشان کرد 

 30شرح ماجرا » .بخشش کنيمهمان روز اجرای حکم وقت داریم تا به پای خانواده مقتول بيفتيم و از آنها طلب 
 مرداد ماه کازرون را 28 مردی به کالنتری مراجعه و اعالم می کند پدرش به نام محمدباقر از روز 82مرداد ماه سال 

هشتم شهریور همان سال وی به پليس اعالم می کند اتومبيل . به مقصد شيراز ترک و تاکنون مراجعه نکرده است
تحقيقات قضایی و پليسی درخصوص گم شدن . ی فتح آباد کازرون پيدا شده است روز در روستا11پدرش بعد از 

محمدباقر آغاز می شود و در جریان رسيدگی، شخصی به نام مهدی ساسانی اقرار می کند که هنگام سرقت 
مان  مهر ماه ه20. اتومبيل و کشتن راننده افرادی به نام های محمد قربانی، تقی و کریم نيز دخالت داشته اند

من به اتفاق مهدی ساسانی و تقی حدادی و محمد روبه «: سال کریم حدادی دستگير می شود و اظهار می دارد
 شب بود که ایستادیم بغل جاده، یک پيکان سواری جوانان نارنجی رنگ 12 یا 11روی امامزاده سيد حسين ساعت 

 هم ایستاد و ما سوار شدیم از قائميه رد شدیم از کازرون آمد، محمد قربانی و تقی حدادی دست بلند کردند پيکان
در . یک رفيق داریم او را سوار کن کرایه ات را می دهيم، راننده قبول کرد«: محمد به راننده گفت. به طرف شيراز

بين راه به بهانه دستشویی، راننده، خودرو را متوقف کرد و پياده شدیم من و محمد رفتيم داخل دره و مهدی و تقی 
ی راننده ماندند راننده می خواست آب به داخل رادیاتور ماشين بریزد که تقی سنگی برداشت و از پشت به پهلو

بعد من و محمد از پایين آمدیم باال و به اتفاق مهدی و تقی چند مشت هم . سر راننده زد و راننده روی زمين افتاد
ندوق عقب پيکان انداختيم و او را تا حکيم باشی و به سر و صورت و سينه راننده زدیم و بعد جنازه او را داخل ص

تقی که پسرعموی من . در راه متوجه شدیم که پيرمرد راننده هنوز جان دارد و سرو صدا می کند. رشن آباد آوردیم
تقی ماشين را متوقف کرد و در . است پشت فرمان نشسته بود از رشن آباد به طرف جاده خاکی کوره کچی رفتيم

وی روی زمين . را باز کرد پيرمرد هنوز جان داشت مهدی ساسانی با چوب دو دفعه به بدن پيرمرد زدصندوق عقب 
افتاده بود که محمد و تقی تسمه پروانه ای آورده و دور گردنش انداختند و او را خفه کردند سپس تقی گفت جنازه 

رار دادیم و روی گودال را پر از خاک کردیم و را آتش بزنيم و بنزین تهيه کردیم و جنازه را آتش زده داخل گودالی ق
پزشکی قانونی علت دقيق فوت را تشخيص نداده ولی اعالم کرد ضربه مغزی و شکستگی استخوان ».رفتيم

 سال و 15در اثنای رسيدگی محمدرضا حدادی که در آن زمان سنش .جمجمه می تواند یکی از دالیل آن باشد
.  اوليه رسيدگی اعالم کرد که مقتول را او با تسمه پروانه خفه کرده استشش ماه بود دستگير شد و در جلسات

 مجددًا محمدرضا حدادی در جلسه رسيدگی به دادگاه، اتهام سرقت و قتل را به عهده گرفته 82هشتم آبان سال 
ته بود، چند روز پس از جلسه محاکمه در حالی که مادر محمدرضا به مالقاتش رف. و اقرار به ارتکاب جرم کرد

پس از آن . محمدرضا به او می گوید آیا به وی پولی پرداخت شده یا خير و مادرش اظهار بی اطالعی می کند



 آبان ماه آن سال به دادگاه اعالم می کند که 13محمدرضا پی به نقشه دیگر دوستانش می برد و طی نامه ای در 
 داده بود و به این طریق او فریب دیگر متهمين که از یکی از متهمان وعده پول و دیگر وعده های واهی را به وی

لحاظ عقلی و فکری و سنی بزرگ تر از موکل بوده اند را خورده است، در حالی که در ارتکاب جرم قتل هيچ نقشی 
 سلب 82 دی ماه سال 16اما دادگاه بدون تحقيق نسبت به ادعای محمدرضا و انکار وی در تاریخ . نداشته است
ل توسط محمدرضا حدادی را مسلم دانسته و با استدالالتی به صرف اقرار محمدرضا وی را به قصاص حيات مقتو

 سال حبس و 15 قانون مجازات اسالمی به لحاظ شرکت در آدم ربایی به تحمل 621نفس محکوم و به استناد ماده 
دیگر . مقتول محکوم کرد همان قانون به تحمل یک سال حبس به لحاظ مخفی کردن جسد 636به استناد ماده 

 .متهمين نيز به حبس های طوالنی مدت به اتهام آدم ربایی و مخفی کردن جسد و جنایت بر ميت محکوم شدند
 

تصویب الیحه مجازات جایگزین برای اطفال در کميسيون قضایی مجلس جمشيدی سخنگوی دستگاه قوه قضائيه  
دو الیحه به «: زات کودکان خبر داده و در جمع خبرنگاران گفته بوداردیبهشت ماه سال جاری از تغييرات در قانون مجا

نخست الیحه مجازات . تصویب کميسيون قضایی مجلس رسيده که در الیحه مجازات اسالمی جای گرفته است
 ».های جایگزین و دیگری الیحه مجازات اطفال و نوجوانان است

 
 15 تا 12 سال، 12ن برای گروه های سنی مختلف از هفت تا در الیحه مجازات اطفال و نوجوانا«: وی اضافه کرد 

 سال در صورتی که 12برای کودکان هفت تا .  سال نظام مجازات جدیدی در نظر گرفته شده است18 تا 15سال و 
نخست اخذ تعهد به تادیب و مواظبت بر حسن اخالق . مرتکب جرم تعزیری شوند سه طيف تصميم گرفته می شود

ن و دیگری تسليم به اشخاص حقيقی یا حقوقی بر اساس مصلحت دادگاه و آخری تذکراتی است که از سوی والدی
 ».ضمنًا شرایط دادگاه نيز به صورت ویژه در نظر گرفته شده است. قاضی به اطفال می دهد

 
 حداکثر  سال سن دارند باز هم تعهد کتبی در نظر گرفته شده و15 تا 12برای نوجوانانی که بين «: وی افزود 

در ماده . مجازات در جرائم تادیبی مهم سه ماه تا یک سال نگهداری در کانون اصالح و تربيت پيش بينی شده است
 همين قانون آمده است در جرائمی که موجب حد و قصاص شود هر گاه افراد بالغ ماهيت جرم یا حرمت آن را 90

ه باشد حسب مورد با توجه به سن شان به مجازات پيش درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشت
 .بينی شده محکوم می شوند

 
پيش از این نيز معاون » .در تبصره آن نيز آمده که کمال عقل می تواند از طریق پزشکی قانونی یا دادگاه احراز شود 

 18افراد زیر «: فتقضایی دادستان کل کشور مهر ماه سال گذشته طی اعالم نظری در خصوص اعدام کودکان گ
 ».سال در ایران اعدام نمی شوند

 
سال است، با هر درجه از جرمی که مرتکب شوند، به 18متهمانی که سن آنها کمتر از «: حسين ذبحی اعالم کرد

چنانچه .استناد قوانين موضوعه ایران، اعدام نخواهند شد بلکه به سایر مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند
 ».سال مرتکب اعمال مجرمانه شوند، حداکثر مجازات آنها حبس ابد خواهد بود18 متهمان زیر

 
 سال را براساس بخشنامه 18قوه قضائيه در ادامه اقدامات اصالحی، ممنوعيت اعدام افراد زیر «: وی اظهار داشت 

مه از مراجع قضایی در این بخشنا.برای مراجع قضایی سراسر کشور فرستاده و این اقدام را قانونمند کرده است
سراسر کشور خواسته شده است تا مقررات مربوط به آیين نامه کميسيون عفو، بخشودگی و تبدیل مجازات دو بار 

 .سال شود18شامل حال مجرمان کمتر از 

 ا خبرگزاری هران :منبع خبر 

 


