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وجود شكاف هاي عميق بين طبقات غني و   
فقير جامعه ، خفقان، قوانين طرفدار 
مردساالري در جامعه ، نبود آموزش و 
پرورش  كافي و مناسب يك جامعه سالم ،   

 حداقلي از ارتباط بين والدين و    وجودعدم
همگي داليلي هستند كه   .. و فرزندان ، بيكاري،

  تشديد را روز به روز نابرابري هاي اجتماعي
بيكار ي و فقر اقتصادي بدنبال خود   . مينمايند  

ناهنجاري هاي ديگري را بدنبال خواهند داشت   
اعتياد ،     . كه جامعه را به قهقرا خواهد كشاند  

فحشا، دزدي ، خشونت در خانواده و مدرسه    
 ديگر آسيب هاي اجتماعي  جنايت های و 

هستند كه چون كرم جامعه را از درون نابود 
با مروري به اخبار مطبوعات عمق اين     . دميكنن

روزنامه جمهوري ( فجايع روشن تر ميگردد 
، افزايش سرسام آور   )١٣٧٧اسالمي خرداد 

افزايش  ) هر چهار ازدواج يك طالق (طالق 
جنايت و چاقوكشي، دزدي و سرقت هاي   
كوچك و بزرگ تكه تكه كردن زنان و كودكان   

ران ،  ، وارد كردن زنان به فحشا توسط شوه
فرار هزاران دختر نوجوان از خانه و وجود  

به   (  خانه  ٢٢ مركز جمع آوري دختران و  ٣٢
خانه ريحانه و خانه هاي     ) . اصطالح سالمت 

كشف   ،  هزار زن روسپي  ٣٠٠سبز و وجود 
خودكشي    در همان سال ،  تن مواد مخدر١٨٦

 . را خبر ميدهد… ،  و  نفر در تهران٢٠روزانه 
 ٨ كه داراي دوهمسر و   مردي ١٣٧٦ آبان  ٢٥

فرزند است براي گرفتن اجازه از همسر دوم    
خود مهرنوش ، وي را شكنجه داده و در زير    

الخره  اتا اينكه ب   . زمين خانه زنداني ميكند    
مهرنوش موفق به فرار ميشود وبه خانه  

در اين زمان همسر . خواهرش پناه ميبرد 
مهرنوش با به آتش كشيدن خانه خواهر    

كودك خواهر زاده اش را به     ٤ و  مهرنوش او
 .كام مرگ ميفرستد 

 ساله در يكي  ١٣ ليال دختر ١٣٧٥ تير ماه ٣١
 همسر مردي ،از روستا هاي آبيك به زور پدر

چوپان ميشود و بعد از تحمل خشونت هاي    
قساوت بارهمسرش و تحمل چهار سال  

 موفق به فرار  ، سالگي ١٧شكنجه در سن 
 ه ميبرد اما همسر   و به خانه پدرش پنا   ميگردد

 جنايت كارش با پاشيدن اسيد به روي اين    
 

 
 
 
 
 

 تمام عمر خانه    اورا براي، دختر زجر ديده
 .نشين مينمايد

 زن جواني توسط شوهر و مادر   ٧٦آبان 
شوهرش به خاطر بسته شدن فاضالب از 
طبقه دوم به بيرون پرتاب ميگردد و از پا فلج  

م نخواهد   ميشود كه حتي ديگر قدرت فرار ه
 . داشت

 زني حامله در مهاباد به خاطر      ١٣٨١مهرماه 
دعواهاي خانوادگي خود و سه كودكش را 

 .حلق آويز ميكند
 طي يك بررسي در محله ١٣٧٩ اريبهشت ١٢

در فاصله زمانی    هاي فقير نشين جنوب تهران  
 تا پنجم ارديبهشت     ١٣٦٢ پانزدهم شهريور  بين

 خاطر   نفر كساني كه به   ١٣٧ از ميان   ١٣٧٤
بيماري هاي حلق و گوش و بيني به درمانگاه   

 نفر زن به پارگي گوش  ٧١ ، مراجعه نموده اند
 نفر اين تعداد زناني بوده اند   ٤٨دچار بوده كه 

 نفر  ٣٨كه از شوهر خود سيلي خورده اند و 
آنان در كشمكش هاي خانوادگي و بقيه    
مرداني بوده اند كه در نزاع هاي بيروني دچار 

ش گشته اند تنها دو مورد مرد در    پارگي گو
اثر سيلي زنان از اين مجموع به درمانگاه       

 ..و.مراجعه نموده اند  
راستي چرا فرياد شنيده ميشود اما فرياد رس    

 نيست ؟  
 ٤در ايران از هر  وقتي كه اعالم گرديد كه 

 و  مورد آن به طالق كشيده ميشود١ازدواج 
اري    هزار دختر فر ٦زماني كه آمار از وجود  

خبر ميدهد همه و همه دريافته اند عمق فاجعه 
 ١٥ و ١٤دختران  تا چه حد است زماني كه  

ساله از دست پدران معتاد و بيكار و برادران     
غيرتي و ازدواج هاي تحميلي در جهت پيدا  
كردن آينده اي بهتر از خانه ها مي گريزند و 

 فرياد مسئوالن  ،به خيابان ها پناه مي برند  
ه با فحشا و زنان خياباني به      براي مبارز

بطور مثال امير علي اميري    . آسمان ميرود 
جانشين فرماندهي نيروي انتظامي از باال بودن       
جرم در شهر قم شكوه نموده و ميگويد 
گسترش و باال رفتن انواع بزه كاري و فحشا و 

در شان  دختران فراري در اين پايگاه مذهبي   
: ميدهد كه  و ادامه جمهوري اسالمي نميباشد

 انتظار مردم كشور و مسلمانان جهان از اين      «
شهر و وظيفه نيروهاي انتظامي سنگين تر 

اميري همچنين تركيب جمعيتي . »شده است  
مهاجر و حاشيه نشين را عامل اصلي گسترش 
اين ناهنجاري هاي اجتماعي در استان قم    

 مردم بخصوص  «دانسته و ميگويد كه 
كسب فيض و   نوجوانان و جوانان براي  

معنويت وارد اين شهر شده و نبايد خداي  
نكرده محيط اين شهر نوعي بد آموزي براي     

 .  »آنان باشد   
ماجرا بطوري باال ميگيرد كه دم جمهوري 
اسالمي و عامالنش در بروز بدبختيهائي كه در     
بيست و چند سال گذشته گريبانگير مردم    
زحمتكش اين جامعه نموده اند ، در تله گير    

يكند و ديگر قادر نخواهند بود روضه بخوانند  م
و اندرز دهند و مردم را به صبر اسالمي فرا   

خوانند بلكه باز مزورانه تالش مينمايند با      
طرحهاي مختلف براي امن بودن جامعه 
اسالمي به زعم خودشان چند صباحي ديگر به  
عمر نگين خود ادامه دهند و به اين خاطر امثال     

بنا ميشود و بوق ها زده  خانه ريحانه ها
ميشود و كرنا ها اندر باب فساد اجتماعي      
نواخته ميشود اما عمق ماجرا دردناكتر از اين      

جامعه ميبايست به . جوش و خروش ها است
اين امر توجه داشته باشد كه فحشا و   
بزهكاري و اعتياد از معلولين جامعه خفقان    

ست و در جامعه اي كه      ازده وبيمار و طبقاتي
 درصد آن به قول خود مسئوالن زير خط ٦٠

ميكند در اين    فقر بسر ميبرند و بيكاري بيداد
جامعه وجود هزاران دختر و پسر خياباني 
عجيب نيست و خشونت به همراه فقر 
اقتصادي خانواده در خانواده رشد خواهد  
نمود و با آن عجين خواهد گشت و تنها    
قربانيان آن زنان و نوجوانان و كودكان  

 .ميباشند 
اشرف بروجردي معاون اجتماعي وزير كشور 

 خانه ريحانه با هدف ايجاد خانه امن    «ميگويد 
 اما در اجرا  .براي  دختران فراري طراحي شد

دخترها در آنجا از يكديگر يكسري مطالب    
در ابتدا قرار بود خانه اي . جديد آموختند 

باشد كه وقتي دختري از خانه فرار ميكند  به   
پناه بياورد  امااين نشد و موفق نشد و      آنجا 

پيشنهاد ما اين بود كه اين خانه به بخش غير         
 .»دولتي واگذار گردد

بعد از تحويل آن به بخش غير دولتي ، مدير 
عامل موسسه غير دولتي آرمان سبز در 
مصاحبه با خبرنگاران ، خبر از قاجاق دختران 

براي فروش و  و پسران خياباني به تركيه  
دكتر معتمدي .   ميدهده اعضاي بدنشانتخلي

 ، مدير كل دفتر آسيب ديدگان اجتماعي   

ازخانه خشونت، درد، فرياد، فرار
ناهيد
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