
1 

 

  ما، پنجره و رنج های آن طرف خیابان

 فشٚؿی#$دس ثبة تٗ
 

-ا٘ؼبٖ ٔبٕٞٝ ی ، ثخـی اص رات ٚ ػشؿت ا٘ؼب٘یٞبی ٘ؼجت ثٝ دسد ٚ س٘ذ ٍ٘شا٘ی ٚ تٛرٝ

ٞب ثپشػیٓ: چشا ٌشٚٞی اص ا٘ؼبٖ داسد وٝٔب سا ثش آٖ ٔی ٞش یه اصای دغذغٝػت. چٙیٗ ٞب
ٚ  وشدثبیذ چٝ ٘ذ؟ ٚ ثشای سفغ چٙیٗ س٘زی لشاس داس دسدآٚس ٚ فشٚثؼتٝ ت ٚ ؿشایغیدس ٚضؼی

 ٔٗ دس ایٗ ٔیب٘ٝ چٝ ػٟٕی داسْ؟
ای ػبِٓ ٚ ا٘ؼب٘ی، الصْ ٚ ثشای داؿتٗ ربٔؼٝ ٘یض ٞؼت ی ارتٕبػیا، ٔؼئّٝ"فشٚؿیتٗ"

ٌیشی ایٗ آػیت ٞؼتٙذ سا ؿٙبختٝ ٚ ؿىُػبص اػت وٝ ػٛأُ ٚ ؿشایغی وٝ ػجت
  ساٞىبسٞبیی ثشای اكالح ٚضؼیت ثیبثیٓ.

ا٘ذ. دس فشٚؿی ٔٛارٝ ثٛدٜی تٗٞبی ٔختّف ثب ٔؼئّٝتٕبٔی رٛأغ دس عَٛ تبسیخ، ثٝ ٌٛ٘ٝ
ٞبی اخیش، ٔؼضالتی چٖٛ فشاس دختشاٖ، لبچبق دختشاٖ ایشا٘ی ثٝ ی ٔب ٘یض، دس ػبَربٔؼٝ

ا٘ذ. سٚ٘ذ سٚ تشی ٘ـبٖ دادٜص٘بٖ خیبثب٘ی، خٛد سا ثٝ ٘حٛ پشسً٘ٝ ی ٔؼئّوـٛسٞبی ػشثی ٚ 
ی ٔب ؿذٜ اػت، ٌیش ثشخی اص ص٘بٖ ٚ دختشاٖ ربٔؼٝٞب وٝ ٌشیجبٌٖٛ٘ٝ آػیتثٝ سؿذ ایٗ

ٞبی ثؼیبسی سا ٔتأحش وشدٜ ٚ  ضشٚست ا٘زبْ الذأی اكِٛی ٚ فشاٌیش سا آؿىبس ٕ٘ٛدٜ ٚرذاٖ
  اػت. 

وٙذ، ػجت خٛاٞذ ؿذ وٝ دختشاٖ ٚ خٛاٞشاٖ ٔب ثب ػشػت ثیـتشی ثٝ وبْ ٌیش ٔیتفبٚتی سا دس ربٔؼٝ ٟ٘بدیٙٝ ٚ ٕٞٝٛس، ػالٜٚ ثش آٖ وٝ ثیفشٚثؼتٗ ثش ایٗ أچـٓ
 وـیذٜ ؿٛ٘ذ.  ثبتالقایٗ 

 فشٚؽ ٚرٛد داسد:ی ٔب، دٚ سٚیىشد وّی ٘ؼجت ثٝ ص٘بٖ تٗدس ٔیبٖ ٔشدْ ٚ ٔؼئٛالٖ ربٔؼٝ
ٞبی ٍ٘شد. دس ایٗ دیذٌبٜ، ثٝ ػٛأُ ٚ صٔیٙٝثٙذ ٚ ثبس ٚ ٔزشْ ٔیچٖٛ افشادی ثیفشٚؽ ٞٓشفب ٌٙبٞی اخاللی دا٘ؼتٝ ٚ ثٝ ص٘بٖ تٗفشٚؿی سا كسٚیىشد ٘خؼت، تٗ

ٚ  ظبٔیؿٛد، لٟشی ٚ تٙجیٟی اػت. اػتفبدٜ اص ٘یشٚٞبی ا٘تؿٛد ٚ ساٞىبسی وٝ ثشای ٔمبثّٝ ثب ایٗ ٔؼضُ دس ٘ظش ٌشفتٝ ٔیفشٚؿی تٛرٟی ٕ٘یدٞٙذٜ ثٝ تٗػٛق
 ٌیش٘ذ. ، اص الذأبتی ٞؼتٙذ وٝ ثش اػبع ایٗ سٚیىشد كٛست ٔیٞبی ػٍٙیٗافىٙذٖ ٚ دیٍش ٔزبصات ص٘ذاٖثٝ آٚسی ٚ دػتٍیشی ایٗ ص٘بٖ، رٕغ لضبئی ثشای

تش ثٝ ٚضؼیت آٟ٘ب ثٍٙشد ٚ ذال٘ٝٞب ثیٙذیـذ، ػؼی داسد ثب ٍ٘بٞی ٕٞفشٚؽ ٚ پبن وشدٖ ربٔؼٝ اص ٚرٛد آٖآٖ وٝ ثخٛاٞذ ثٝ حزف ص٘بٖ تٗ ثٝ ػٛمسٚیىشد دْٚ، 
-ؿٛد تب ثب تغییش ػٛأُ صٔیٙٝؿٛ٘ذ ٚ ػؼی ٔیفشٚؿی ؿٙبختٝ ٔیٞبی ٚلٛع تٗٔحٛس دس پی اكالح ٚ ثٟجٛد ٚضؼیت ثبؿذ. دس ایٗ سٚیىشد، صٔیٙٝ-اص ٔٙظشی ٔحجت

  شی ثٝ ػُٕ آیذ. فشٚؽ ثٝ ربٔؼٝ ٔیؼش ٌشدد ٚ ٞٓ اص ایزبد ٚ سؿذ ایٗ پذیذٜ، پیـٍیػبص، ٞٓ ثبصٌـت ص٘بٖ تٗ
لشثب٘ی ٔٙفؼُِ ؿشایظ صیؼتی  كشفبفشٚؽ سا ٔبٖ داسیٓ سا ٘جبیذ ٘بدیذٜ ٌشفت ٚ یه تٗٞبی ص٘ذٌیٞب دس ا٘تخبةای وٝ ٞش یه اص ٔب ا٘ؼبٖػٟٓ اخاللی عجیؼتب

یبفتٝ، آٌبٞی، أٙیت سٚا٘ی ٚ ٞبیی ٕٞچٖٛ ػمُ سؿذصٔیٙٝثٝ پیؾ ،"دسػتا٘تخبة"وٙٙذٜ ٚ دسد٘بن ٘جبیذ پٙذاؿت؛ أب ایٗ ٘یض ٚالؼیتی ٔؼّٓ اػت وٝ ٔٙحشف
ای وٝ ایـبٖ اص آٖ عجمٝحضٛس افشاد یب أىب٘بت حٕبیتٍش ارتٕبػی ٚاثؼتٝ اػت؛ أٛسی وٝ دس ٔیبٖ ایٗ ص٘بٖ ٚ ٘یض ٚاِذیٗ، خب٘ٛادٜ، ٔؼبؿشیٗ ٚ أىب٘بت ارتٕبػی 

  ا٘ذ، ثٝ ؿذت ٘بیبة اػت.ثشخبػتٝ
 :1اص ایٗ لشاس٘ذ ایٗ ٔتٗٞبی ثخؾ ٞب ٚػشفلُ .دْٚ ٘ضدیه وٙذ سٚیىشدٛد سا ثٝ ٘ٛؿتٝ حبضش ػؼی ٕ٘ٛدٜ اػت تب خ
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 :هسئله تعزیف-1

ٝ دس لجبَ دسیبفت پَٛ، وبال، خذٔبت ٚ یب ثٝ أیذ ٌٛیٙذ ؤی# یب خیبثب٘ی $سٚػپیفشٚؽتٗ یص٘ثٝ 
ساثغٝ  یب لٛا٘یٗ دیٙی، چبسچٛة لٛا٘یٗ ارتٕبػی خبسد اص، دسیبفت حٕبیت التلبدی، ارتٕبػی ٚ ...

 .ٙذورٙؼی ثشلشاس ٔی
پٙبٜ، أٙیتت،  تبٔیٗ ػشدس لجبَ  ،ٕٞچٙیٗ ٘بچبسی دس الذاْ ثٝ ثشلشاسی ساثغٝ رٙؼی خبسد اص چبسچٛة

ػت. تٗ فشٚؿتی فمتظ ٔختتق    ا فشٚؿیتٗ٘یض اص ٔلبدیك  بِٖمٕٝ ٘ یه خٕبسی ٚ یب یه ؿت سفغ
فشٚؿتی  ٕٔىٗ اػت ثٝ تٗ٘یض  وٛدوبٖ ٚ ٔشداٖ $ٔشداٖ ثشای ٔشداٖ، ٔشداٖ ثشای ص٘بٖ# ؛ص٘بٖ ٘یؼت
    .سٚی آٚس٘ذ

 فتشٚؽ تٗصٖ  300000 دس وـٛس 85دس ػبَ  ،ـشؿذٜتسػٕی ٔٙ ٞبیٔبسآیىی اص ا٘ذن ػبع ا ثش

 #2 $س.ن ثٝ پیٛػت ؿٕبسٜ یٓ.اؿتٝدا

 

 فزوضی هؤثزند؟چه عواهلی در پیدایی پدیده تن-2

 سا:خاًَادُ ًاتساهاى ٍ آسیة -الف

$ثٝ ا٘ذوشدٜحضٛس ٔـتشن پذس ٚ ٔبدس ػپشی دٚساٖ وٛدوی ٚ ٘ٛرٛا٘ی خٛد سا ثذٖٚ فشٚؽ ٔٛسد ٔغبِؼٝ، تٗص٘بٖ یک سَم  ثیؾ اص ثش اػبع یىی اص تحمیمبت،

فشٚؽ ٘یض، ػبیش ص٘بٖ تٗ .ثٛدٜ اػت فشٚؽتٗص٘بٖ  ٚاِذیٗرذایی  یػٕذٜػّت  ،اػتیبد پذس ٚ ٌبٜ ٔبدس 2.ػّت عالق ٚاِذیٗ ثٝ ؿىُ لب٘ٛ٘ی یب ػبیش اؿىبَ رذایی#
بئّی ٔب٘ٙذ ٔلشف ٔٛاد ٔخذس، ثیىبسی، ٟٔبرشت ثشای ا٘ذ؛ ٔؼٞب ٚ ٔؼبئُ ٔختّفی دػت ثٝ ٌشیجبٖ ثٛدٜٞبی آ٘بٖ ثب آػیتاٌشچٝ فشص٘ذ عالق ٘یؼتٙذ، أب خب٘ٛادٜ

-ٞبی ص٘بٖ ٔؼَٕٛ ربٔؼٝ دیذٜ ٔیفشٚؿی، ثیؾ اص خب٘ٛادٜدیذٜ اص تٗی ص٘بٖ آػیتیبفتٗ وبس ٚ ؿشایظ التلبدی ٘بثؼبٔبٖ. ثٝ عٛس وّی، چٙیٗ ٔؼبئّی دس خب٘ٛادٜ

  ؿٛد.
یب ثٝ ػُّ  وبس، ٕٔىٗ اػت ثٝ ػّت تحلیُ ی آٟ٘ب#ثشخی دختشاٖ $ٚ یب خب٘ٛادٜٕ٘بیذ. ٔٛارٝ ٔیٞبی ٔختّفی ٟٔبرشت، یىی اص ػٛأّی اػت وٝ افشاد سا ثب ثحشاٖ

-ٔىبٖ لجّی ثبؿذ. دس چٙیٗ ؿشایغی آٟ٘ب ٕٔىٗ اػت دس ٔٛسد اسصؽاٍِٛی سفتبسی ثؼیبس ٔتفبٚت اص ٞٙزبسٞبی  دس آ٘زب ، ثٝ ٔٙبعمی ٟٔبرشت وٙٙذ وٝاص ایٗ لجیُ

ٚ ٞیچ فشد ٚ یب ٟ٘بدی ٘یض ثٝ تٛإ٘ٙذػبصی آٟ٘ب  ٞبی ص٘ذٌی دس ٔحیظ رذیذ سا ٘ذاؿتٝ، ٟٔبست٘تخبة وٙٙذ، دچبس ػشدسٌٕی ؿٛ٘ذثبیؼت دس ص٘ذٌی اٞبیی وٝ ٔی
 . ٞبی ٔختّفی ؿٛدؿذٖ فشد ثٝ ػٕت آػیتػبص وـیذٜتٛا٘ذ صٔیٙٝٔی ٚضؼیتیچٙیٗ  .ثشای سٚثشٚ ؿذٖ ثب ؿشایظ رذیذ ٘پشداصد

دس چٙیٗ ٟٔبرشت ٞبیی، ا٘ذ. ذٞب ثٝ ایٗ والٖ ؿٟش ٟٔبرشت وشدٜ٘ذ ٚ احتٕبال ثؼثٛد فشٚؽ دس ٔحّی غیش اص تٟشاٖ ٔتِٛذ ؿذٜتٗ تمشیجب ٘یٕی اص وٛدوبٖ ٚ ص٘بٖ
ایٗ دس حبِی اػت وٝ ثؼیبسی اص ٔؼبئُ تشثیتی ٚ  یبثذ.٘ظبست خب٘ٛادٜ ٚ ٌشٜٚ دٚػتی ثٝ ؿذت وبٞؾ ٔی٘ظبست ارتٕبػی ثٝ ٚیظٜ ٘ظبست غیشسػٕی اػٓ اص 

ٞبی استجبعی ٘یض ثشای فشد، دسٚ٘ی ٘ـذٜ ا٘ذ تب دس فمذاٖ ٘ظبست خبسری، خٛد فشد ثتٛا٘ذ ثٝ ٟٔبست
سٚص٘بٔٝ ثب ٌٚٛ ثٟضیؼتی اػتبٖ تٟشاٖ دس ٌفتػبثك ٔذیشوُ ، ٔحٕذ ٘فشیٝ ا٘تخبة دسػت ثشػذ. 

 ]تٟشاٖ[، دسكذ ص٘بٖ خیبثب٘ی 50ثیؾ اص ":ٌفتٝ اػتؿشق دسثبسٜ ٚضؼیت ص٘بٖ خیبثب٘ی ی 
ؿٟشػتب٘ی ٞؼتٙذ وٝ ػٕذتبً اص تشٔیٙبَ ٞب ٚاسد ؿذٜ ا٘ذ دسحبِی وٝ اوخش دختشاٖ ٚ ص٘بٖ دس ٔؼشم 

".آػیت ػبوٗ تٟشاٖ ٞؼتٙذ
3 

ٚ دچبس وٕجٛد تٛرٝ ٚ  دا٘ٙذاسصؿی ٔیافشاد وٓ ،خٛد سا دس خب٘ٛادٜ٘یض كذ اص ایٗ ص٘بٖ دس 44

ؿٙبختی ثٝ پزیشفتٝ ؿذٖ، دٚػت داؿتٝ ؿذٖ، اسصؿٕٙذ ٚ ٔفیذ ثٛدٖ ٚ ... ٘یبص سٚاٖ 4.ٔحجت ٞؼتٙذ
-ی ٔیفشٚؿتٗٞبیی، فـبسی ثٝ ػٕت پبػخ ٔب٘ذٖ آٟ٘ب دس چٙیٗ خب٘ٛادٜ٘یبصٞبیی ٞؼتٙذ وٝ ثی

ٞبی ، ثّىٝ خب٘ٛادٜـبس پبییٗ ربٔؼٝ ٘یؼتٞبی الادٜآٚسد. اِجتٝ ایٗ ٔؼئّٝ تٟٙب ٔختق ثٝ خب٘ٛ
٘زب ، أب دس آوٙٙذعجمبت ثبالی ارتٕبػی ٘یض، اٌشچٝ ٘یبصٞبی ٔبدی سا تب حذ ثیـتشی ثشآٚسدٜ ٔی

ػٛق  صاٞٙزبس ٚ آػیتپبػخ، افشاد سا ثٝ ػٕت سٚاثظ ثؼضب خبسد اص ثی ؿٙبختیِ٘یض، ٘یبصٞبی سٚاٖ
ثشای ایٗ وبس $ٔؼتمیٕبً# پِٛی  ٞبیی ٘یبص ٔبدی ؿذیذ ٘ذاس٘ذ ٚچٖٛ افشاد چٙیٗ خب٘ٛادٜ أب دٞذ.ٔی

-تٗ"، ٞٙزبسی ٔٛرٛد-دس فضبی فىشی ٞٙزبسی ٔٛرٛد،-وٙٙذ، دس فضبی فىشیدسیبفت ٕ٘ی

 ؿٛ٘ذ. فشٚؿبٖ ثشؿٕشدٜ ٕ٘یٞب ٘یض رضء تٗؿٛ٘ذ ٚ دس پظٚٞؾتّمی ٕ٘ی "فشٚؽ
 

                                                 
 .128، ؿ 5، عبل دٍم، ؽوبرُ ی 1385ًبهِ رفبُ اجتوبػی، ػلیبیی سًذ، فصل، ؽْیي "گزیاسدٍاج ًبهٌبعب؛ بغتزی سهیٌِ عبس بزای رٍعپی"( 2

 )جبهؼِ(. 26، صفحِ 7/12/84بِ تبریخ  ،707رٍسًبهِ ؽزق ، ؽوبرُ  (3

اهل سهیٌِ عبس ػَ"، اًجوي جبهؼِ ؽٌبعی ایزاى، هقبلِ ی «ّبی اجتوبػی در ایزاى؛ هقبالت اٍلیي ّوبیؼ هلی آعیبگزی، کَدکبى خیبببًی ٍ تکذیرٍعپی( »4

 .28، ؿ 1386، ؽْیي ػلیبیی سًذ، ًؾز آگِ، چبپ دٍم، "گزیتي دادى سًبى بِ رٍعپی

ٞبی ارتٕبػی ٔؼتمذ ٔذ٘ی، پظٚٞـٍش آػیتػؼیذ 
ٚارذ ثبس ٔؼٙبیی  "سٚػپی"ی  وّٕٝاػت وٝ 

ثٙب ثٝ دغذغٝ ٞبی  ٚٔٙفی ثشای ایٗ ص٘بٖ اػت 
 خٛدداسی وٙیٓ. ایٗ وّٕٝاص وبسثشد  اخاللی ثبیذ

-اكغالح ٔٙبػت سا فزٍشتي ی وّٕٝ ٔذ٘ی،

دس  . ثٙب ثٝ دیذٌبٜ ایٗ پظٚٞـٍش،ذدا٘ٔیتشی 
ػغح رٟب٘ی ٚ خلٛكب دس ادثیبت پظٚٞـی اص 

اػتفبدٜ   (Sex Worker)یوّٕٝ وبسٌش رٙؼ
ٔؼتّضْ لبئُ ؿذٖ  ایٗ ٚاطٜثىبسٌیشی أب ؿٛد ٔی

ٔـشٚػیت ثشای ایٗ سٚؽ وؼت دسآٔذ اػت وٝ 
 اػت.. پبیٝ ٘ظشی آٖ ِیجشاِیؼٓ

فشٚؿی وٝ دس ثشسػی ٚضؼیت ٚاِذیٗ ص٘بٖ تٗ
فشٚؿی سٚی ػبٍِی# ثٝ تٗ 18وٛدوی$صیش 

دسكذ آٟ٘ب  5/37دٞذ وٝ ا٘ذ، ٘ـبٖ ٔیآٚسدٜ
 33دسكذ پذسی ٔؼتبد،  66ػٛاد، پذسی ثی

دسكذ ٞٓ ٔبدسی  20داس ٚ دسكذ پذسی ػبثمٝ
دسكذ اص ایٗ افشاد،  7/7ا٘ذ. ٔؼتبد داؿتٝ

  ٘ذ. ؽ داؿتٝ افشٚٔبدسی تٗ
. سرٛع 113، ف 1389پبییض  ؛سٚؿٙفىش، ٕٞب ٔذاحػؼیذ ٔذ٘ی، پیبْ $

 #12وٙیذ ثٝ پبٚسلی ؿٕبسٜ 
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  :اسدٍاج سي پاییيسطح پاییي سَاد ٍ  -ب

ٚسٚد ثٝ د٘یبی ثضسٌؼبِی ٔؼتّضْ وؼت  ثشای وٛدوبٖ ٚ ٘ٛرٛا٘بٖ، ٚ ا٘ذٜپیچیذٞبی ارتٕبػی اغّت پذیذٜسٚاثظ ا٘ؼب٘ی ٚ  ،ٞبػبصٔبٖ ،أشٚصی ٟ٘بدٞبدس د٘یبی 
ٞب ٚ سٚاثظ آٔٛصؿی سػٕی، تب حذٚدی افشاد سا ثشای آٔٛصؽ ٚ ٔحیظ ی ٔی ثبؿذ.ٞبی ثؼیبسٟٔبست

تٛاٖ فٟٕیذ ٞبی ٔٛرٛد ٔیذ. أب ثب تحّیُ دادٜ٘ػبصٙذ ٔیصیؼتٗ دس فضبٞبی ارتٕبػی ٔؼَٕٛ تٛإ٘
 ا٘ذ.ثٟشٜثٟشٜ یب وٓفشٚؽ اص آٔٛصؽ ٚ تحلیالت سػٕی ثیوٝ اغّت ص٘بٖ تٗ

دسكذ اص آٖ ٞب لجُ اص  88ػبٍِی ٚ دس وُ  13لجُ اص  فشٚؽ،ٚ ص٘بٖ تٗ دسكذ اص دختشاٖ 44

 ،فشٚؽتٗ ص٘بٖاصدٚاد دس ٔیبٖ ثب تٛرٝ ثٝ ػٗ اصدٚاد ثؼیبس پبییٗ  5.ػبٍِی اصدٚاد وشدٜ ا٘ذ 17

 یىی اصٞبی یبفتٝ ػٛاد آٟ٘ب اغّت دس ػغح پبییٙی ثبؿذ. ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبَ ربی تؼزت ٘یؼت وٝ

اص آ٘زب  6دسكذ اص ایٗ ص٘بٖ ػٛادؿبٖ دس حذ سإٞٙبیی ٚ پبییٗ تش اػت. 78وٝ  ٜاد٘ـبٖ د بتتحمیم

تحلیالت اػت داؿتٗ ی ٔب دسآٔذ ٔـشٚع ٚ ثٟٙزبس دس ربٔؼٝ وؼتِ تشیٗ ِٛاصِْاثتذایی وٝ یىی اص 
دس  وٝ ثٛد ثذاٖ ٔؼٙب ٘یض خٛاٞذ ٔحشٚٔیتی یٗچٙ ،ا٘ذ ٔحشْٚٚػیّٝ ایٗ اص  فشٚؽص٘بٖ تٗاوخش ٚ 

ٚ ربٔؼٝ ٔٛسد پزیشؽ  ٘ٝ تٟٙب اص ػٛی خب٘ٛادٜ ، آٟ٘بی ص٘ذٌیكٛست تٕبیُ ثٝ ا٘لشاف اص ایٗ ؿیٜٛ
 دس حبِی . ایٗشٜ ا٘ذٚ حٕبیت لشاس ٕ٘ی ٌیش٘ذ ثّىٝ اص ٚرٛد ٟٔبستی ثشای وؼت دسآٔذ ٔـشٚع ٞٓ ثی ثٟ

 72ا٘زبْ ٌشفتٝ اػت، دس تحمیمی وٝ دس چٙذ وـٛس  .٘ذاس٘ذٞٓ  أٗ ػشپٙبٞی حتی ٞبآٖ اغّت وٝ اػت
  7.ا٘ذخبٕ٘بٖ ثٛدٜفشٚؽ ثیدسكذ اص ص٘بٖ تٗ

 
  :فزٍشتيسًاى  ّوسزاى ٍ سطح پاییي سَادِ اعتیاد -ج

د دسكذ اص ٕٞؼشاٖ ص٘بٖ تٗ فشٚؽ، خٛد ٔشّٚ 5/11ٞٓ چٙیٗ،  8دسكذ اص ؿٛٞشاٖ ص٘بٖ سٚػپی یب ٔؼتبد ثٛدٜ ا٘ذ یب دس لبچبق ٔٛاد ٔخذس دػت داؿتٝ ا٘ذ. 54

    10.اػت اص آٖ تشٚ وٓ سإٞٙبیی دس ػغح ص٘بٖ تٗ فشٚؽدٚ ػْٛ اص ؿٛٞشاٖ  تمشیجب ػغح ػٛادِ 9ثٛدٜ ا٘ذ.ٚ ٚاػغٝ ٌش فحـب سٚػپی ٌشی 
دس ٔیبٖ اػضبی  ، ضشة ٚ ؿتٓ ٚ خـٛ٘توبفی ای ثشای وؼت دسآٔذ ٟٔبست ٚ حشفٝ شٜ ثٛدٖ اػضبی خب٘ٛادٜ اصٟثثی ،افشاد ، ػٛاد پبییٗوبفی خب٘ٛادٜدسآٔذ ٘ب

  ٕٞیـٍی ص٘ذٌی ٔـتشن ثؼیبسی اص ایٗ ص٘بٖ اػت. ٞبیٔـخلٝ خب٘ٛادٜ ٚ ... اص

 
 :استفادُ جٌسی در کَدکیء سَ -د

 ٔٛاسد، ثؼیبسی دس ٚ رٙؼی لشاس ٌشفتٝ اػت یاػتفبدٜء٘فش دس وٛدوی ٔٛسد ػٛ 1 ،صٖ سٚػپی دس وـٛس ٔب 4 اص ٞش ا٘زبْ ؿذٜ، تحمیمبتثشخی ثش اػبع 

، ٔٛسد فشٚؿیتٗوٛدوبٖ سٚػپی ؿذٜ، لجُ اص  #دسكذ 6/48$ ٘یٕی اص ،دیٍش  یتحمیمثش ثٙب  11.ثٛدٜ ا٘ذ #پذس، ثشادس، دایی ٚ ...اص ٔحبسْ $ اػتفبدٜ وٙٙذٌبٖءػٛ
 12اػت.وٙٙذٜ، اص خب٘ٛادٜ یب الٛاْ دسرٝ یه دختش ثٛدٜ دسكذ ٔٛاسد، ػٛءاػتفبدٜ 40حذٚد  دس ٚ ا٘ذٝػٛءاػتفبدٜ رٙؼی لشاس ٌشفت

 ثٝ خلٛفٞبی ثؼذی سا ثپزیش٘ذ. ؿٛ٘ذ تب ػٛء اػتفبدٜا٘ذ، اص ِحبػ سٚا٘ی ٔؼتؼذ ٔیوـی رٙؼی سا تزشثٝ وشدٜافشادی وٝ دس خب٘ٛادٜ، ثذسفتبسی رؼٕی ٚ ثٟشٜ
ثٝ ٌفتٝ دوتش اكالٖ ضشاثی  13وٙٙذ.فشٚؽ سا پیذا اسصؽ تلٛس وٙٙذ ٚ آٔبدٌی پزیشؽ ٞٛیّت تٗؿٛد دختشاٖ خٛد سا ثیػٛءاػتفبدٜ رٙؼی دس وٛدوی، ٔٛرت ٔی

فشٚؿی ایٗ سٚحی پیؾ اص تٗ ٞبیاص ثبسصتشیٗ ثیٕبسی ، یىیصاسٞبی رٙؼی تٛػظ ٔحبسْ دس دٚساٖ وٛدویآحبكُ اص  اختالالت ؿخلیتِ ٚ افؼشدٌی ،$سٚا٘پضؿه#
دس خغش ثبالیی ثشای  ،٘ذداسضذارتٕبػی  ی ثیٕبسٌٛ٘ٝ ٚٞبیؿخلیت ؿبٖاغّت ٌیش٘ذ وٝلشاس ٔی ٚ  ٔـتشیب٘ی افشادب وٝ ایٗ ص٘بٖ دس استجبط ثب  ٚ اص آ٘ز ٙذؼتٞص٘بٖ 

 14یبثذ.ٗ ص٘بٖ پغ اص تٗ فشٚؿی افضایؾ ٔیٚ ٔـىالت سٚا٘ی ای وٙذٞب سا تٟذیذ ٔیآٖ ،ؼشم خـٛ٘ت لشاسٌشفتٗٔ
 

 ّای اجتواعیًاتزاتزیفقز ٍ  -ُ

                                                 
 .124، ؿ "گزیاسدٍاج ًبهٌبعب؛ بغتزی سهیٌِ عبس بزای رٍعپی"( 5

 . 124( ّوبى، ؿ 6

 . 272، ؿ 6، عبل دٍم، ؽوبرُ 1381ًبهِ رفبُ اجتوبػی، ، تزجوِ هْذیظ کبهکبر، فصل"رٍعپی گزی؛ تجبٍسی هغلن بِ حقَق بؾز"هلیغب فبرلی، ( 7

 .33، ؿ 1386ػلیبیی سًذ، ( 8

 .33، ؿ 1386ػلیبیی سًذ،  (9

 . 126، ؿ "گزیاسدٍاج ًبهٌبعب؛ بغتزی سهیٌِ عبس بزای رٍعپی"( 10

 . 130( ّوبى، ؿ 11

ی،پیبم رٍؽٌفکز، ّوب هذاح، هجلِ بزرعی هغبئل اجتوبػی ایزاى،عبل اٍل،ؽوبرُ ، عؼیذ هذً"ّبی بشرگغبل ٍ کَدک در ؽْز تْزاىّبی رٍعپیهقبیغِ بزخی ٍیضگی"(12

 . 113،ؿ  89عَم،پبییش 

 . 106(؛ ر.ک بِ هٌبغ پیؾیي، ؿ 1984( ٍ کبپالى)2002هیکبئیل)( 13

14)  http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=143941 

نور     "در هنطقه ی  ،هنتظز هطتزی ،دختز جوان تن فزوش

، وهببیه، ضهز گزی()نبم هستعبر هحله هبی روسپی"قزهش

 کطور هند
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لشاس داس٘ذ سا ٔتٕبیُ ثٝ رشْ ٕ٘بیذ. عجمٝ ٔحشْٚ دس یه ربٔؼٝ، ثٝ د٘جبَ ؿیٜٛ ٞبی دػتیبثی ٘بثؼبٔب٘ی التلبدی ٕٔىٗ اػت وؼب٘ی وٝ دس ٔؼشم فمش ٚ ٘بثشاثشی 
-ؿٛد ٚ ٔٙضِت ارتٕبػی ثش عجك آٖ تؼشیف ٔیای وٝ ٔیُ ثٝ آػبیؾ ٚ سفبٜ، ٞش سٚص، ثٝ ٚیظٜ دس تجّیغبت تزبسی، دأٗ صدٜ ٔیثٝ ٔٙضِت ارتٕبػی اػت. دس ربٔؼٝ

-ای ٔتٛػُ ؿٛ٘ذ.  تٗٔحشْٚ احؼبع ٘بوبٔی ٚ ػشخٛسدٌی ایزبد ؿٛد ٚ ثؼیبسی اص آٟ٘ب ثشای وؼت چٙیٗ ٔٙضِتی ثٝ ٞش ؿیٜٛ ٌشدد، ػزیت ٘یؼت اٌش دس عجمبت

   15تش اػت.ی ٔحشْٚ، یىی اص ؿیٜٛ ٞبی سػیذٖ ثٝ  أىب٘بت ٔبدی ٚ ص٘ذٌی ٔشفٝفشٚؿی ثشای ثشخی اص دختشاٖ عجمٝ
اص یه ػٛ اص ٚضغ خٛد ٘بساضی ٞؼتٙذ ٚ اص ػٛی آٟ٘ب دٞٙذ. ثشای ٌشیض اص ٘بثشاثشی تٗ ثٝ ایٗ وبس ٔی فشٚؽتٗ اص ص٘بٖ ثٙب ثٝ ٌفتٝ ثشخی ٔحممبٖ، تؼذاد صیبدی

وٝ ثٝ سفغ ٖآثیؾ اص  فشٚؿیی تٗاٍ٘یضٜاص ایٗ سٚ، دس ثؼیبسی ٔٛاسد،  یبثی ثٝ یه ص٘ذٌی ثٟتش دس ثشاثش آ٘بٖ ٚرٛد ٘ذاسد.ٞبی ٔتؼبسف ٚ لب٘ٛ٘ی ثشای دػتدیٍش ساٜ
دس  یٗ ص٘بٖفشكت ٞبی ثشاثش ٚ ٔـبسوت ا ارتٕبػی أىبٖ -چٖٛ ػبختبس التلبدی ،ػذاِتی ٔؼغٛف اػت. دس ٚالغثٝ سفغ ٘بثشاثشی ٚ ثی ،٘ظش داؿتٝ ثبؿذ فمش

 تش،یت ص٘ذٌی عجمٝ ٔشفٝا، ٘ٝ ثشای خشٚد اص فمش ثّىٝ ثشای سػیذٖ ثٝ ٚضؼساٜ خٛدؿبٖ سٕٔىٗ عشیك  ٞشاص  خٛاٞٙذٔی ٞبآٖ وٙذ،فشاٞٓ ٕ٘ی سا ص٘ذٌی ارتٕبػی
 16.ثبص وٙٙذ

 :فزوضیی نبضی اس تنهبآسیب-3

 ّای هقارتتی: تیواری -الف

 تشوٓثؼیبس  وٙٙذٔی دسیبفت پِٛی وٝاػتفبدٜ اص وب٘ذْٚ ذ ٚ دس كٛست اكشاسؿبٖ ثشای ٙدا٘خٛد سا ثشای اػتفبدٜ اص وب٘ذْٚ ٔحك ٕ٘ی فشٚؽ،تٗ ص٘بٖ ،دس وـٛس ٔب
ثٝ دِیُ ػبختبس  ،اػبع اػالْ ػبصٔبٖ رٟب٘ی ثٟذاؿت اعالع چٙذا٘ی اص ثیٕبسی ٞبی ٔمبسثتی ٘ذاس٘ذ. ایٗ دس حبِی اػت وٝ ثش آٟ٘ب اغّتٞٓ چٙیٗ ذ. ؿخٛاٞذ 

  17ت.احتٕبَ ػشایت ایذص اص ٔشداٖ ثٝ ص٘بٖ ثیـتش اص احتٕبَ ػشایت اص ص٘بٖ ثٝ ٔشداٖ اػ ،فیضیِٛٛطیه ثذٖ صٖ
 

  :رٍاًی-رٍحی ٍ هطکالت تیواری ّا -ب

فشٚؽ دس پٙذ وـٛس رٟبٖ$آٔشیىب، صأجیب، صٖ تٗ 475ثش اػبع تحمیمبت ّٔیؼب فبسِی اص 

 ا٘ذخٛدوـی وشدٜخیبثب٘ی  فشٚؽتٗدسكذ اص ص٘بٖ  75تشویٝ، تبیّٙذ ٚ افشیمبی رٙٛثی#، 

ٞبی دسكذ خٛدوـی 15 ،٘یتبعجك ٌضاسؽ ٞبی ثیٕبسػ .$ثشخی ٔٛفك ٚ ثشخی ٘بٔٛفك#

 18ثٛدٜ اػت. فشٚؽتٗص٘بٖ ٔٛفك اص ػٛی 
آٚس٘ذ ٚ اص ٌشی سٚی ٔیثٝ سٚػپیفشٚؽ ثٝ ٔیُ خٛد ، ص٘بٖ تٗاػبع تلٛس ػبٔیب٘ٝثش 

 ایسٚا٘ی-ثش٘ذ. أب دس حمیمت، ایٗ ص٘بٖ ٔؼبئُ حبدّ سٚحیٚضؼیت خٛد ساضی ثٛدٜ ٚ ِزت ٔی
  ٘ذ.اس٘ذ  ٞب دس٘ذ وٝ ثٝ ؿذت اص آٖداس

"PTSD"ػالئٓ اختالَ اػلبة  چبسفشٚؽ، دتٖٗ ص٘بثؼیبسی اص 
 سٚا٘ی اػتایٗ اختالَ یه ٚاوٙؾ سٚا٘ـٙبختی ثٝ آػیت ٚ كذٔٝ ؿذیذ فیضیىی ٚ  .ٞؼتٙذ 19

افشاد  ٕٞٛاسٜ دس حبِتی اص ٌٛؽ ثٝ صٍ٘ی ٚ ٞٛؿیبسی فیضیىی ٚ ػبعفی لشاس داسد. ،فشد ٔجتال پزیشی ٕٞشاٜ اػت.تحشیه ٚ خٛاثیٚ ثب اضغشاة، افؼشدٌی، ثی
خٛسدٜ ٚ ٔٛسد ، لشثب٘یبٖ تزبٚص رٙؼی، ص٘بٖ وتهثبصاٖ رًٙوٝ اص ایٗ اختالَ س٘ذ ٔی ثش٘ذ ػشدیٍشی 
ٍٞٙبْ ثٝ یبدآٚسدٖ  فشٚؽ،ص٘بٖ تٗ حىٛٔتی ٞؼتٙذ. ٞبیلشاسٌشفتٝ ٚ ثبصٔب٘ذٌبٖ ؿىٙزٝؿتٓ  ضشة ٚ

دس ػیٗ حبَ  ؛اص ثٝ یبدآٚسدٖ ٚلبیغ ٔی پشٞیض٘ذؿذیذا دٌشٌٖٛ ٚ ٘بساحت ٔی ؿٛ٘ذ ٚ  ،تزشثٝ ٞبی خٛد
اص ٞب آٖ ذ.یآؿبٖ ٔی  ثٝ ػشاؽ دٞٙذٜ ٔشثٛط ثٝ حٛادث ٌزؿتٝ ٔىشساًسافىبس، سٚیبٞب، تلبٚیش ٚ خبعشات آصا

تذافؼی  تحبِ ؛تٛا٘ٙذ ثٝ ساحتی تٕشوض وٙٙذٕ٘ی ؛ٔی ٌیش٘ذ ٚ احؼبع رذایی ٔی وٙٙذ ػبیش افشاد فبكّٝ
 دٞٙذ.بٌٟب٘ی ٚ ا٘فزبسی خـٓ سا ثشٚص ٔیداس٘ذ ٚ ٚاوٙؾ ٞبی ٘

 درصذ 92ٚ ٘یض  ذا ٞؼتٙسا داس PTSDٓ ئػال فشٚؽ،تٗ بٖص٘دسكذ اص  67، ٕٞبٖ تحمییكاػبع ثش 
  20.گزی ّستٌذِ تزک رٍسپیتهایل اًذ کِ اعالم کزدُ تي فزٍشاس سًاى 

یجی ٚ ا٘تمبْ ٌشفتٗ اصخٛد، ػذْ ع تٙفش اص خٛد، تالؽ ثشای خٛدتخشٞب ٔی ؿٛد: احؼبؿخلیت آٖ ٚاطٌٛ٘یٔٛرت  ،چٙیٗ ص٘ب٘ی ٘ؼجت ثٝتٛٞیٗ  ٚ تذاْٚ خـٛ٘ت

  ؿٛد. پیچیذٜ یب وٕپّىغ ٘بٔیذٜ ٔی PTSDایٗ تغییشات ؿخلیتی،  .ٔیُ ثٝ خٛدوـی ٚ...  ت ٘فغ،ػضّ
 ػبِٝ چٙیٗ اػت: 14ی اص صثبٖ یه دختش فشٚؿتٗ كذٔبت سٚحی ٘بؿی اصتٛكیف 

 «ٞبی ٚرٛدت دس وٙبس ٞٓ ٍ٘ٝ داؿتٝ ؿذٜ اػت... وٙی یه تىٝ ٌٛؿت غزا ٞؼتی، سیض سیضؿذٜ ٚ ثٝ صٚس تىٝ احؼبع ٔی»

                                                 
، پبیبى ًبهِ کبرؽٌبعی ارؽذ فزهبًذّی ٍ هذیزیت اًتظبهی داًؾگبُ ػلَم «ّبی اجتوبػی ٍ اقتصبدی سًبى خیبببًی در ؽْز تْزاىبزرعی ٍیضگی»، 1384ؽزافتی پَر،  ( 15

  .114-112اًتظبهی؛ ؿ 

 . 106، ؿ 1389عؼیذ هذًی ٍ ... ، پبییش  (16

 (. http://iranhiv.com/?page_id=534 ) "ٍیایزاى اچ آی "( بزگزفتِ اس عبیت 17

 . 271، ؿ "رٍعپی گزی؛ تجبٍسی هغلن بِ حقَق بؾز"( هلیغب فبرلی، 18

19 )Post Traumatic Stress Disorderآعیبی. -: اختالل اضغزابی پظ 

   .239، ؿ 5، عبل دٍم، ؽوبرُ 1381ًبهِ رفبُ اجتوبػی، ، تزجوِ هْذیظ کبهکبر، فصل"(PTSD) اعتزط پظ اس عبًحِگزی، خؾًَت ٍ اختالل رٍعپی"( هلیغب فبرلی، 20

است در سن تن فزوضی در اتبقص در یک هسبفزخبنه نطسته 

حبلی که اس سخن هبی روی دست خود رنج هی بزد، سیزا چندی 

 پیص در سندان تالش کزده بود خودکطی کند.

 (Tzortzinis Angelos)یونبن. عکبس: 

http://iranhiv.com/?page_id=534
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 «ٔٗ ثذ٘ٓ سا دس خیبثبٖ رب ٌزاؿتٝ اْ. ؛تٟٙب ػشْ ثٝ ٔٗ تؼّك داسد  دیٍشحبال»ٔی ٌٛیذ: دس ایٗ ثبسٜ  فشٚؽتٗ بٖص٘ ی اصیى
سٚی ٚ احؼبع ٔشدٌی ٚ  ثٝ تذسیذ دس ػٕك یه دسٔب٘ذٌی ٚ ٘بأیذی فشٚ ٔی ؛ایٗ وبس یه سٚ٘ذ لٟمشایی داسد: »ٌٛیذ دس تٛكیف خٛد ٔی دیٍشی فشٚؽتٗ صٖ

 «ی.ؿٛچٖٛ ٔذاْ ثٝ ػٙٛاٖ یه آثشیضٌبٜ اػتفبدٜ ٔی دیٍش لبدس ثٝ دسن احؼبػبت خٛة ٘یؼتی، وٙی. ثی حؼی وبُٔ ٔی
 ٘بؿی اص ارجبس ثشای تٟیٝ فیّٓ ٚ دچبس ٘بساحتی سٚحی ٚ آؿفتٍی ،ٞبی سٚحی یبدؿذٜٞب ٚ آػیتػالٜٚ ثش ثیٕبسی، فبسِیسٚؽ ٔٛسد ٔغبِؼٝ ی اص ص٘بٖ تٗ دسكذ 41

  21.ا٘ذ ؿذٜ ٚاداس ثٝ ایٗ وبس دس حیٗ ػُٕ رٙؼی ؿبٖدسكذ 46 ٚ ثٛدٜ یب ػىغ ثشٞٙٝ$پٛسٌ٘ٛشافی#
 
آٟ٘ب چٙیٗ خـٛ٘تی سا، چٝ دس ػٙیٗ وٛدوی ٚ دس  .اػتدس ٔؼشم خـٛ٘ت لشاس داؿتٗ فشٚؽ، ص٘بٖ تٗ ٕٞیـٍی ص٘ذٌی ٞبیٔـخلٝ یىی اص :خطًَت -ج

-ٚ پغ اص سٚی آٚسدٖ ثٝ تٗی ص٘ذٌی دس ادأٝ ثش٘ذ.وشدٜ ٚ اص آٖ س٘ذ ٔیا٘ذ ٚ چٝ پغ اص اصدٚاد ٚ دس وٙبس ٕٞؼش خٛد، تزشثٝ ای وٝ دس آٖ ثٝ د٘یب آٔذٜخب٘ٛادٜ

ٌشدد وٝ ثٝ ٔیضاٖ صیبد ٚ ثٝ اؿىبَ ػجت ٔی  ٚ ایٗ أش ٘ذداس ایٞبی ضذارتٕبػیؿخلیت ؿبٖاغّت وٝ ٞؼتٙذ ٔـتشیب٘ی ٚ افشاددس استجبط ثب   آٟ٘ب ٘یضفشٚؿی 
ی اػت وٝ آٟ٘ب پیؾ اص ٚ ٔؼضالت صاٞبی آػیتٌٛیبی ثشخی آٔبسٞب دس ٔٛسد خـٛ٘ت، 1رذَٚ ثٍیش٘ذ.  لشاس ؿٙبختیٞبی فیضیىی ٚ سٚاٖؼشم خـٛ٘تٔختّف، دس ٔ

فتٝ ا٘ذ. شٌفشٚؿی، دس ٔؼشم آٟ٘ب لشاس وٝ ایٗ ص٘بٖ پغ اص سٚی آٚسدٖ ثٝ تٗ وٙذٔی سا ثبصٌٛ ٞبییخـٛ٘ت ،2رذَٚ . ٘ذدٜ اثشٚ اص آٖ س٘ذ  فشٚؿی تزشثٝ وشدٜتٗ
   22 دٞٙذ.فشٚؽ سا ٘ـبٖ ٔیٞبی ٔٛسد دسخٛاػت ص٘بٖ تٗتشیٗ ا٘تظبسات ٚ حٕبیتثشخی اص ٟٔٓ، 3َ رذٚ دس ٟ٘بیت،
 فزٍشتيدر سًذگی سًاى  ّاّا ٍ آسیةخطًَت: 1جذٍل 

 
فزیقای آ تایلٌذ تزکیِ اهزیکا ساهثیا 

 جٌَتی

 " 66 " 48 " 34 " 57 " 84 استفادُ جٌسی در کَدکی سَءقزتاًی 

 ٘فش 3 ٘فش 3 ٘فش 2 ٘فش 3 ٘فش 8  کزدُ اًذ استفادُ جٌسی سَء اس آًْا در کَدکی تعذاد افزادی کِ

 " 56 " 40 " 56 " 49  " 71 صذهِ یا ضزب ٍ ضتن فیشیکی در کَدکی تَسط هزاقة

 " 46 " 71 " 60 " 50 " 76 سًاًی کِ هَرد آسیة دیذگی جسوی قزار گزفتِ اًذ 

 " 73 " 56 " 58 " 84 " 89 (گذضتِ در یا )در حال حاضزخاًواًیتی

 " 43 " 56 " 64 " 27 " 72 سَء هصزف الکل

 " 46 " 39 " 46 " 75 " 16 سَء هصزف هَاد هخذر

 
  فزٍضیّایی اعوال ضذُ تز سًاى پس اس رٍی آٍردى تِ تي: خطًَت2جذٍل 

فزیقای آ تایلٌذ تزکیِ اهزیکا ساهثیا 

 جٌَتی

 " 75     " 47  " 90  "10  " 93   فیشیکی ضذى تْذیذ

 " 68     " 55  " 68  " 78    " 86   تا اسلحِ ضذى تْذیذ

 " 66    " 57  " 80  " 82    " 82   تْاجن فیشیکی

 " 57     " 35  " 50  " 98    " 78    تجاٍس

 " 58     " 16  " 36  " 48    " 55    تار 5تجاٍس تیص اس 

 " 56     " 39  " 20  " 32    " 47     فیلن ٍ عکس تزٌِّاجثار تِ تْیِ  ًاراحتی ٍ آضفتگی اس

 " 40 " 47 -         " 49    " 47    فزٍضیتيتْیِ عکس در حیي عول 

                                                 
 . 245، ؿ  "(PTSD) گزی، خؾًَت ٍ اختالل اعتزط پظ اس عبًحِرٍعپی" (21

 . 248ٍ  246(، صفحبت "(PTSD) خؾًَت ٍ اختالل اعتزط پظ اس عبًحِگزی، رٍعپی"( ّز عِ جذٍلی کِ در اداهِ هی آیٌذ بزگزفتِ اًذ اس هٌبغ پیؾیي)هلیغب فبرلی،  22
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 فزٍشّای هَرد درخَاست سًاى تي: اًتظارات ٍ حوایت3جذٍل 

 
افزیقای   تایلٌذ   تزکیِ    اهزیکا   ساهثیا     

 جٌَتی

 " 89 " 94 " 90 " 88 " 99 فزٍضیتي تزک

 " 72 " 60 " 60 " 78 " 94 داضتي سزپٌاُ

 " 75 " 57 " 46 " 73 " 97 آهَسش ضغلی

 " 46 " 32 " 6 " 67 " 37 هَاد هخذر الکل یا درهاى اعتیاد تِ

 " 69 " 43 " 38 " 58 " 88 ّای تْذاضتیهزاقثت

 " 58 " 49 " 24 " 50 " 63 حوایت گزٍّی

 " 61 " 68 " 46 " 48 " 53 هطاٍرُ فزدی

 " 61 " 60 " 12 " 49 " 41 آهَسش دفاع اس خَد

 " 48 " 45 " 20 " 34 " 87 هزاقثت اس کَدک

 " 33 " 21 - " 28 " 41 ادّاحوایت فیشیکی در هقاتل قَّ

 " 58 " 58 - "43 " 54 حوایت قاًًَی

 

 
 : 23اعتیاد -د

٘بٖ سا آوٙٙذ تب وبس ٚ دختشاٖ فشاسی سا ٔؼتبد ٔیافشاد تبصٜ ،ادٞب دس اِٚیٗ الذاْٞب ٚ لّٛخب٘ٝوٙٙذٌبٖ سٚػپیاداسٜ. ٚ اػتیبد ٚرٛد داسد فشٚؿیتٗ ساثغٝ ای لٛی ٔیبٖ
  جش٘ذ.ثٌشداٖ پٙبٜ ثٝ ٔٛاد ٔخذس ٚ سٚاٖ ،٘چٝ دس آٖ ٞؼتٙذآٚ فشأٛؿی  خٛد ػختیت ؼُ ٚضتحّٕخٛد ٘یض ٕٔىٗ اػت ثشای  فشٚؽ،ص٘بٖ تٗٚاثؼتٝ ٚ ٔغیغ ػبص٘ذ. 

  ؿٛ٘ذ.ی ٔؼتبد ٔیفشٚؿتٗدسكذ پغ اص ؿشٚع  44ٚ  فشٚؿیتٗغبص آٞب پیؾ اص دسكذ آٖ 24دٚ ٘فش ثٝ ٔٛاد ٔخذس اػتیبد داس٘ذ:  فشٚؽ،تٗاص ٞش ػٝ صٖ 
عجیؼی  ؿٛ٘ذ.ٔیی ٔؼتبد فشٚؿتٗدسكذ پغ اص ؿشٚع  44ٚ  فشٚؿیتٗ غبصآٞب پیؾ اص دسكذ آٖ 24دٚ ٘فش ثٝ ٔٛاد ٔخذس اػتیبد داس٘ذ:  فشٚؽ،تٗاص ٞش ػٝ صٖ 

  24اػت وٝ ثشای ثؼیبسی اص ایٗ ص٘بٖ، وؼت دسآٔذ ثشای خشیذ ٔٛاد ٔخذسِ خٛد ٚ ٕٞؼشؿبٖ، یىی اص ٍ٘شا٘ی ٞبی اػبػی ص٘ذٌی ثٝ ؿٕبس ٔی آیذ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
 .3در هَرد ؽَاّذی اس رابغِ ی اػتیبد ٍ تي فزٍؽی،ر.ک بِ پیَعت ؽوبرُ ( 23

 .33، جذٍل، ؿ 1386ػلیبیی سًذ، ( 24

 خطرزنگ 
 

  ًفز در کَدکی تَسط پذر، تزادر یا دایی، یعٌی یکی  1فزٍش در ایزاى، سى تي 4اس ّز

 #11ٜ $س.ن ثٝ پبٚسلی ؿٕبساس هحارم، هَرد سَءاستفادُ جٌسی ٍ یا تجاٍس قزارگزفتِ است.

 

 سال تطکیل هی 25تا  15تزیي تعذاد سًاى خیاتاًی دستگیز ضذُ را دختزاى تیص-

  #4ؿٕبسٜ $س.ن ثٝ پیٛػت  دٌّذ.
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 را هی پذیزد؟ فزوش)خیبببنی(تنکدام نهبد هسئولیت سنبن -4

 ، ٔذدوبسا٘ٝ ٚتخللیفشٚؽ، ثبیذ ثٝ ٘حٛ تٗص٘بٖ  ثشخٛسد ثب تأویذ داس٘ذ وٝؿٙبػبٖ سٚاٖ
ٟ٘ب آ ٝٞبیی وٝ ثػیتآ سفغثشای  ،ایٗ افشادثٝ  تب ٌیشدا٘زبْ  ی تشثیت اكالحیثٝ ؿیٜٛ

    .ثشایـبٖ أىبٖ ثبصٌـت ثٝ ص٘ذٌی ػبدی فشاٞٓ ٌشددٚ وٕه ؿٛد  ،ٚاسد ؿذٜ
-ٔزشْ یفشٚؿی، ٍ٘بٞی تٗٔب، ٘ٛع ٍ٘بٜ ٚ ثشخٛسد سایذ ٟ٘بدٞب ٚ ٔشدْ ثب ٔؼئّٝ دس ربٔؼٝ

ثٝ  ٘یشٚی ا٘تظبٔیسا ثٝ د٘جبَ داسد؛  لٟشی ٚ تٙجیٟی یثشخٛسد اػت وٝ دس پی خٛد،ٔذاس 
فمظ  دس ثٟتشیٗ حبِت، ،ٚ ثٟضیؼتی ثٝ ػٙٛاٖ پـتیجبٖ پشداصدفشٚؽ ٔیآٚسی ص٘بٖ تٗرٕغ

 ذ.ٕبیٟ٘٘ب فشاٞٓ ٔیآ٘ذٞی ربیی ثشای اػىبٖ ٚ ػبٔب
ایٗ  ی٘تیزٝ دس ٚ پیؾ لذْ ؿذٖ ٘یشٚی ا٘تظبٔی دس ثشخٛسد ثب ص٘بٖ خیبثب٘ی اص ایٗ ٔٙظش 

آ٘بٖ، ٔزشْ ٚ ٔخُ ٘ظٓ ارتٕبػی ٞؼتٙذ ٚ ٘یشٚی ا٘تظبٔی ٔٛظف " ثٛدٜ اػت وٝثبٚس 
دس  ای، ٕٔىٗ اػتچٙیٗ ؿیٜٛ . "اػت وٝ أٙیت ٚ ٘ظٓ سا ثشای ؿٟشٚ٘ذاٖ فشاٞٓ آٚسد

ٔٙزش ثٝ پبوؼبصی چٟشٜ ؿٟش اص ٚرٛد ص٘بٖ ٚ  ،ثشخٛسدٞبی ٔمغؼی ثبوٛتبٜ ٔذت ٚ 
ػالٜٚ  أب ایٗ حزف فیضیىی ٚ ظبٞشی، ،تبثذسفتبس آ٘بٖ سا ثشٕ٘ی ربٔؼٝوٝ  ٛدا٘ی ؿدختش

ٚ ٔحٛ  حُ ؿذٖ ٔؼئّٝثٝ ٔؼٙبی  ی ا٘ؼب٘ی ٚ دیٙی ٔب ػٙخیتی ٘ذاسد،ثش ایٙىٝ ثب ٚظیفٝ
ٞبی عی ػبَ دس ٞبییثشخٛسد سغٓ ا٘زبْ ٔىشّس چٙیٗػّی ؼت.٘یض ی٘ فشٚؿیتٗپذیذٜ 
 ٞبی ٌزؿتٝتشی یبفتٝ اػت. دس ػبَچٙبٖ پبثشربػت ٚ ٌبٜ اثؼبد ٚخیٓٔؼئّٝ ٞٓ ،ٌزؿتٝ
ؿشٚع ػٗ  افضایؾ یبفتٝ ٚ ا٘ذؿٕبس فحـب ؿذٜ٘بٖ ٚ دختشا٘ی وٝ رزة ثب٘ذٞبی ثیتؼذاد ص

ثب  ا٘زبْ چٙیٗ ثشخٛسدٞبی أٙیتی ٚ لضبئیثب چٙیٗ، ٞٓوبٞؾ پیذا وشدٜ اػت.  فشٚؿیتٗ
ٚ الذأبت ذٜ ؿٞذایت  ٚ ٔخفی ٞبی صیشصٔیٙیثٝ ؿجىٝفؼبِیت ٚ حضٛس آ٘بٖ  ایٗ ص٘بٖ،
پزیشی ٞش چٝ ثیـتش آػیتی آٖ ٘تیزٝ پٟٙبٖ ٌـتٝ اػت وٝ ٞبچٟبسدیٛاسی خب٘ٝآ٘بٖ دس 

 .ص٘بٖ ٚ دختشاٖ رزة ؿذٜ اػت
ٜ ثٝ ایٗ آػیت ارتٕبػی، دس وـٛس ٔب، سػیذٌی ثٝ ی سٚیىشد ٚ ٘ٛع ٍ٘بػالٜٚ ثش ٔؼئّٝ

ٞیچ وذاْ اص ٟ٘بدٞب خٛد سا  ٞب ٚ ٔـىالت دیٍشی ٘یض داسد:یذٌیفشٚؽ پیچص٘بٖ تٗ
دا٘ٙذ وٝ ثٝ د٘جبَ پیـٍیشی اص ایٗ ٔؼئّٝ ٚ سػیذٌی ثٝ ٔٛظف ٚ ٔتؼٟذ ثٝ ایٗ أش ٕ٘ی

٘یشٚی ا٘تظبٔی تٟشاٖ  ٚلت فشٔب٘ذٜ ،٘یبػبرذیػشداس  دیذٜ اص ایٗ آػیت ثبؿٙذ.ص٘بٖ س٘ذ
تٛا٘ذ دس یه ٞفتٝ تٕبْ ص٘بٖ خیبثب٘ی  پّیغ ٔی" :ٌفتٝ اػتدس ٔٛسد ص٘بٖ خیبثب٘ی  ،ثضسي

وٝ دػتٍبٞی  ٖآثٝ ؿشط  ،ٚسی وٙذآؿٛ٘ذ رٕغ  سا وٝ ثٝ كٛست ػّٙی ٔشتىت رشْ ٔی
أب ٞیچ ػبصٔب٘ی چٙیٗ ٔؼئِٛیتی سا ثٝ  ؛ٔؼئِٛیت ایٗ ٌشٜٚ اص ص٘بٖ سا ثٝ ػٟذٜ ثٍیشد

25"ػٟذٜ ٍ٘شفتٝ اػت.
 

أب ػبصٔبٖ . دا٘ٙذ ػبصٔبٖ ثٟضیؼتی سا ٔؼئَٛ ػبٔب٘ذٞی ص٘بٖ خیبثب٘ی ٔی ،ٖٔؼئٛال
ٞب ایٗ ثبسٜ وٝ وذاْ ػبصٔبٖدس  ثٟضیؼتی دس ایٗ صٔیٙٝ ثب ٔـىالت صیبدی سٚثشٚ اػت.

ػبٔب٘ذٞی ٚ ثبصپشٚسی ص٘بٖ خیبثب٘ی دس رٟت ٕٔب٘ؼت اص ثبصٌـت ٔزذد آ٘بٖ ثٝ ٔؼئَٛ 
، 1384دس ػبَ  وُ ثٟضیؼتی اػتبٖ تٟشاٖش ٔذی ،ٔحٕذ ٘فشیٝدوتش  ،ٙذفشٚؿی ٞؼتتٗ
چشا وٝ فمظ  ؛ٞبی ارتٕبػی ٘یؼتٖ ثٟضیؼتی ثٝ ٞیچ ٚرٝ ٔتِٛی آػیتػبصٔب»ٌٛیذ:ٔی

ٞب ثبیذ دس حبِی وٝ ثشای پیـٍیشی اص آػیت ؛ٞب ثشػٟذٜ ایٗ ػبصٔبٖ ثٛدٜخشٚری آػیت
ٞب، لٜٛ لضبئیٝ، ٚصاست ثٟذاؿت، سیضی ؿٛد. اػتب٘ذاسیٞب ثش٘بٔٝتٛػظ ػبیش دػتٍبٜ

ٞبی ارتٕبػی ٞؼتٙذ دس حبِی ٞب كشفبً ٔتِٛی خشٚری آػیتضیؼتی ٚ ؿٟشداسیػبصٔبٖ ثٟ
ؽ ٚ پشٚسؽ، ٞبیی ٕٞچٖٛ ٚصاست اسؿبد، آٔٛصٝ وٙتشَ ٚسٚدی ٚ ٔجبدی ثب دػتٍبٜو

ٚصاست وبس، ٚصاست التلبد ٚ داسایی ٚ ٚصاست ثبصسٌب٘ی اػت وٝ ثب فشًٞٙ ٚ ثبٚسٞبی ٔشدْ 
 «ػشٚوبس داس٘ذ ٚ ٘ؼُ آیٙذٜ سا پشٚسؽ ٔی دٞٙذ.

دیذٜ، آػیتػبصٔبٖ ثٟضیؼتی ثشای احذاث ٔشاوض ٍٟ٘ذاسی ص٘بٖ  ٔـىالت اص یىی
ٚ  ٔشوض اكّی ٔب دس ایزبد ٔـىُ»ٌٛیذ: دس ایٗ ثبسٜ ٔی٘فشیٝ ٔـىالت ٔشدٔی اػت. 

تـىیُ  ]...[ٞبی ارتٕبػی، ٔخبِفت اٞبِی ٔحّٝ ثب ایزبد ایٗ ٔشاوض اػت. حتی اٚسطا٘غ

                                                 
 (http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1176065)،  1389 آببى 1 ، خبزگشاری هْز ( 25

ذگاى تِ تَدُ سًاى ضًَهلحق؛ دختزاى فزاری

 ساعت  48 ظزفخیاتاًی 
ػبػت اِٚیٝ پغ  48دسكذ اص دختشاٖ فشاسی دس  8/94

ثشخٛسداس  ٔی ٌزاس٘ذ. فشٚؿیتٗی اص فشاسؿبٖ پب ثٝ د٘یب
ػّیبیی $٘جٛدٖ اص ػشپٙبٜ ػّت ػٕذٜ ی ایٗ پذیذٜ اػت. 

 #32، ف 1386ص٘ذ، 
ثٙب ثش ٌفتٝ ٞبی سایذ، یه صٖ حذاوخش پٙذ دلیمٝ اص 

 ٚلت خٛد سا دس خیبثبٖ ٔٙتظش ٔـتشی ٔی ٔب٘ذ. 
٘فش اص دختشاٖ ٚ ص٘بٖ تحت  650ی وٝ یبفتٝ ٞبی تحمیم
٘ـبٖ سا ٔٛسد پظٚٞؾ لشاس دادٜ ثٛد،  پٛؿؾ ثٟضیؼتی

تشا٘ی وٝ ٔشتىت فشاس اص دسكذ اص دخ 54دٞذ وٝ  ٔی
ا٘ذ ػّت ایٗ وبس سا ٔـىالت دسٖٚ خب٘ٛادٜ ٔٙضَ ؿذٜ

  حتی تزبٚص پذس# اػالْ وشدٜ ا٘ذ.$
$یىی اص ٔشاوض  خب٘ٝ سیحب٘ٝٔبسٞبی ٔٛرٛد دس آ

دسكذ  70دٞذ وٝ ٘ـبٖ ٔیػشپشػتی دختشاٖ فشاسی# 
 ٙذ.ؼتٔمغغ تحلیّی سإٞٙبیی ٞ فشاسی دس دختشاٖ

ٝ خب٘ٝ ػالٔت داسد و 46ثٟضیؼتی تٟٙب  ،دس وُ وـٛس
ٔحذٚد اص  ٖ دختشاٖ ٚ پؼشاٖ فشاسی سا ثب پزیشؽآدس 

ثٟضػتی ٘ـبٖ  ٞبی ػبصٔبٖٔبسآسٞب٘ٙذ. خیبثبٖ ٞب ٔی
دختش فشاسی تٛػظ ایٗ  3000،   82دٞذ وٝ دس ػبَ ٔی
دس ٞش ٔبٜ  ثٝ عٛس وّّی ٘یض، وض ػبٔب٘ذٞی ؿذٜ ا٘ذ.أش

ٞبی ػالٔت دختش فشاسی اص ػغح وـٛس ثٝ خب٘ٝ 240
ؿٛ٘ذ أب ٔتبػفب٘ٝ تؼذاد ٚالؼی دختشاٖ فشاسی ٔٙتمُ ٔی

خیبثب٘ی ٔی پیٛ٘ذ٘ذ ٚ ثٝ ػش٘ٛؿت وٝ ثٝ تٛدٜ ػیبٜ ص٘بٖ 
. ٘فش دس ٔبٜ اػت 240ؿٛ٘ذ ثؼیبس ثیـتش اص ٘بٖ دچبس ٔیآ

ٞبی ػالٔت حذاوخش ٘ٝٔذت البٔت ایٗ دختشاٖ دس خب
 ؿؾ ٔبٜ اػت وٝ ٟ٘بیتبً ثشای یه دٚسٜ ؿؾ ٔبٞٝ

-ثٝ خب٘ٛادٜ٘بٖ آثؼیبسی اص  دیٍش لبثُ تٕذیذ اػت.

یرش پذثٝ ػّت ػذْ  ِیؿٛ٘ذ ٚٞبیـبٖ ثبصٌشدا٘ذٜ ٔی

-اص ػٛی خب٘ٛادٜ ٚ ؿشایظ ٘بثؼبٔبٖ دسٖٚ خب٘ٝ دٚثبسٜ ساٞی خیبثبٖ

  ٞب ٔی ؿٛ٘ذ.
 ٔٙبثغ:

ٞبی ارتٕبػی ٚ التلبدی ص٘بٖ خیبثب٘ی ؿشافتی پٛس، ٚیظٌی -1
، 22٘بٔٝ سفبٜ ارتٕبػی، ػبَ ؿـٓ، ؿٕبسٜ ؿٟش تٟشاٖ، فلُ

 .182ف 

، پیبٔذٞبی آٖ ٍ٘بٞی ثٝ پذیذٜ فشاس دختشاٖ اص خب٘ٝ ٚ -2
  شیٓ ثلیشی ٚ ٕٞىبساٖ،ٔ

http://www.hawzah.net.  

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1176065
http://www.hawzah.net/
http://www.hawzah.net/
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دس ٞش ٘مغٝ اص تٟشاٖ ٚ ثٝ خلٛف دس  دیذٜ...[]ٍٟ٘ذاسی ص٘بٖ آػیتیه ٔشوض 
ٞبی فشاٚا٘ی دس ثشاثش ثؼیبس دؿٛاس اػت چشا وٝ ٔمبٚٔت ،شٔٙبعك ؿّٛؽ ٚ ػٙتی ؿٟ

ؿٛد ٚ ٞبی خبف ایزبد ٔیاوض اص ػٛی اٞبِی ٔحُ ٚ حتی ٌشٜٚٔش ایزبد ایٗ
ٔتبػفب٘ٝ ٍ٘شؽ ٔشدْ ایٗ اػت وٝ ٔخالً دس ایٗ ٔشوض ص٘بٖ ٚیظٜ سا ربی دادٜ ا٘ذ. ثب 
ٚرٛد آ٘ىٝ ٔشاوض ٔب ٞیچ ٌبٜ ثشای اٞبِی ٔحُ ٔضاحٕتی ایزبد ٘ىشدٜ ا٘ذ أب 

خٛد ٚی دس ادأٝ  «.ؼتٙذٔتبػفب٘ٝ ٔحالت تٟشاٖ ثٝ ٞیچ ٚرٝ پزیشای ٔشاوض ٔب ٘ی
تٙذ وٝ ربٔؼٝ ثٝ آ٘بٖ ٔٗ ٔؼتمذْ وٝ ص٘بٖ خیبثب٘ی افشادی ٞؼ]...[ »افضایذ:ٔی

بٖ ثٝ ػٕت سٚػپیٍشی ای ثٛدٜ وٝ آ٘چشا وٝ ؿشایظ ربٔؼٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ ؛ثذٞىبس اػت
ا٘ذ ی ٞؼتٙذ وٝ دس ؿشایغی لشاس ٌشفتٝٞبیا٘ذ. ص٘بٖ خیبثب٘ی ا٘ؼبٖػٛق دادٜ ؿذٜ

-شفتیٓ ؿبیذ ثٟتش اص آٟ٘ب ػُٕ ٕ٘یٌٕب ٞٓ دس آٖ ؿشایظ لشاس ٔیٔٗ ٚ ؿوٝ اٌش 

وشدٜ ا٘ذ ٔٗ اػتشام  وشدیٓ. ثبسٞب ٚلتی ثحج رٕغ آٚسی ص٘بٖ خیبثب٘ی سا ٔغشح
 26«]...[ .یؼٙی چٝ؟ ٍٔش ایٟٙب صثبِٝ ٞؼتٙذ وٝ رٕغ ؿٛ٘ذ؟ "رٕغ آٚسی"وشدٜ اْ وٝ 

فمظ تؼذادی اص  وٝ ا٘ذاػالْ وشدٜ ثٟضیؼتی ٔتِٛیبٖ ػبصٔبٖ٘یض ٔٛارٝ اػت.  ٔبِیفشٚؽ، ثب ٔـىالت ثشای سػیذٌی ثٝ ص٘بٖ تٗ ػالٜٚ ثش ایٗ ٔٛاسد، ثٟضیؼتی 
 27سد.، صیشا ایٗ ػبصٔبٖ ثٛدرٝ الصْ ثشای ٍٟ٘ذاسی ایٗ ص٘بٖ سا ٘ذاؽ وٙٙذپزیشتٛا٘ٙذ سا ٔی ص٘بٖ خیبثب٘ی

ٚسی آاػالْ وشد وٝ ص٘بٖ خیبثب٘ی رٕغ  ثشسػی ٔٛضٛع ص٘بٖ خیبثب٘ی، ثٟضیؼتی یدس رّؼٝ" ٌٛیذ: ٔی ،ػیذ رٛاد صٔب٘ی، ٞفتٓ ّغٔزوٕؼیٖٛ ارتٕبػی  یٍٙٛػخ

]...[ فشم  دس عَٛ ػبَ سا داسد. بٖ خیبثب٘یص٘دسكذ اص  25تب  20ٌیشد ٚ دس كٛست تحٛیُ ٌشفتٗ ٘یض أىبٖ ٍٟ٘ذاسی تٛػظ ٘یشٚی ا٘تظبٔی سا تحٛیُ ٕ٘یؿذٜ 

ٞیچ ٔذَ یب ساٞىبسی ثشای تحلیُ، ٔؼىٗ، اؿتغبَ ٍٟ٘ذاسی آٟ٘ب ا٘ذیـیذٜ ٘ـذٜ اػت]...[  ثش آٖ وٝ ایٗ افشاد اص ػغح ؿٟش رٕغ آٚسی ؿذ٘ذ، ٞیچ تذثیشی ثشای
".ٚ اصدٚاد ایٗ فشد تذثیش ٘ـذٜ اػت ٚ ٕٞیٗ ٔؼئّٝ ٔٛرت ثبصٌـت اٚ ثٝ ص٘ذٌی لجّی ٔی ؿٛد

28  

ا٘ذ تب دس صٔیٙٝ خٛاػتٝ ًْادّای هزدمساسهاىثبسٞب ٔؼئٛالٖ كشیحب اص اص ػذْ ٚرٛد اسٌبٖ خبكی ثشای ػبٔب٘ذٞی ص٘بٖ خیبثب٘ی كحجت وشدٜ ا٘ذ ٚ  اص 
 ػبٔب٘ذٞی ایٗ ص٘بٖ ٚاسد ػشكٝ ؿٛ٘ذ.

   

 :فزوضیهزتبط بب تن نیانوق-5

 :قَاًیي در ایزاى 

ٚ اكالحبت  1304لبٖ٘ٛ ٔزبصات ػٕٛٔی ٔلٛة  ٔجتٙی ثش$ ٛا٘یٗ ویفشی ایشاٖ لجُ اص ا٘مالةدس ل
ؼبٚ٘ت ٚ ٕٞذػتی ثب یه ٌٔشدیذ أب ٌشی سػٕب رشْ ٔحؼٛة ٕ٘ی، سٚػپی#1312ثؼذی آٖ دس ػبَ 

$وٝ اِجتٝ اص ضٕب٘ت ذؿخب٘ٝ رشْ ٔحؼٛة ٔیثٝ ایٗ ػشكٝ ٚ ساٜ ا٘ذاصی فبحـٝ وشد٘ؾ صٖ ثشای ٚاسد
 #5$س.ن. ثٝ پیٛػت ؿٕبسٜ .ارشایی چٙذا٘ی ثشخٛسداس ٘جٛد#

لٛا٘یٗ ویفشی ایشاٖ دس حیغٝ رشایٓ رٙؼی ثب تغییشات ثٙیبدیٙی ٔی، پغ اص ا٘مالة اػال ،1357اص ػبَ 
، لبٖ٘ٛ ٌزاس ضٛاثظ ؿشػی ٚ اصدٚاد، تحت ػٙٛاٖ رشْ ٔغشح ؿذ. سٚاثظ رٙؼی خبسد اص .سٚثشٚ ٌشدیذ

ٞیچ  سا رشْ اٍ٘بؿتٝ ٚ ٓ یب ٔٛلت#ساثغٝ رٙؼی ثیٗ ٔشد ٚ صٖ $ثذٖٚ ربسی ؿذٖ كیغٝ اصدٚاد دای
دس كٛست  فشٚؽتٗٔزبصات ص٘بٖ  . دس ایٗ لٛا٘یٗ،دٞذاسایٝ ٕ٘ی #ٌشیسٚػپیفشٚؿی$تٗشیفی اص تؼ

ی وٙٙذٜٞب ٚ ؿشایظ ٔتفبٚتٚ ٘مؾ دسیبفت پَٛ ٚ دیٍش صٔیٙٝ ثب ٔزبصات ص٘ب یىؼبٖ اػت ،احجبت رشْ
ؿشایظ ٚ احىبْ  ٘یض یىؼبٖ ٌشفتٗ ثٝ دِیُ خأل لب٘ٛ٘ی ٚ .فشٚؿی ثب ص٘ب، ٘بدیذٜ ٌشفتٝ ؿذٜ اػتتٗ
د ادؽ وٝ خٛػٍٙؼبس ٚ ٔزبصات ؿٛٞش لّٛ ،ُٞأٔزبصات صٖ سٚػپی ٔتدس لٛا٘یٗ فؼّی  ،فشٚؿی ٚ ص٘بتٗ

  #6ثٝ پیٛػت ؿٕبسٜ  !$س.نخٛاٞذ ثٛدضشثٝ ؿالق  75 ،ٌزاسدیدػت ٕٞؼشؽ سا دس دػت ٔـتشیبٖ ٔ

 
 29قَاًیي سایز کطَرّا: 

فشٚؿی . أب دس ٔٛسد تٗا٘ذ ٚ غیشلب٘ٛ٘ی اػالْ وشدٜٕٙٛع اعفبَ سا ٔ ٌشیسٚػپی ،تمشیجبً تٕبْ وـٛسٞب
ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبیی اص لٛا٘یٗ وـٛسٞبی ص٘بٖ ٚ دختشاٖ، دس وـٛسٞبی ٔختّف، لٛا٘یٗ ٔتفبٚتی ٚرٛد داس٘ذ. 

                                                 
 )جبهؼِ( 26، صفحِ 7/12/84بِ تبریخ  ،707رٍسًبهِ ؽزق ، ؽوبرُ ( 26

ّشار سى خیبببًی در کؾَر ٍجَد دارد کِ بْشیغتی تٌْب قبدر اعت  کِ چْبر اػالم کزدُ بَد، 84ل در عب ّبی اجتوبػی بْشیغتی کؾَر دفتز آعیب لّبدی هؼتوذی، هذیزک( 27

 (http://www.khabaronline.ir/detail/593395/society/social-damage. )ّب را عبهبى دّی کٌذ ًفز اس آى1500عبالًِ 

 (http://www.afkarnews.ir/vdcb.gb0urhbw0iupr.html)،  1389آببى  8خبزگشاری افکبرًیَس،  (28

 .  262-253، ؿ 5، عبل دٍم، ؽوبرُ 1385ًبهِ رفبُ اجتوبػی، ، جک هَریظ، فصل"ّبگزی:قَاًیي ٍ ٍاقؼیترٍعپی"( هغبلب ایي قغوت بزگزفتِ اعت اس: 29

ای اػالْ ثب تلٛیت ثیب٘یٝ 1951ػبصٔبٖ ُّٔ دس ػبَ 
وٙٙذ ٚ ٌشی سا ػبصٔب٘ذٞی ٔیوٝ وؼب٘ی وٝ سٚػپیوشد 

وٙذ ثش٘ذ سا ٔحىْٛ ٔیٞبی سٚػپیبٖ ٘فغ ٔی یب اص فؼبِیت
دِٚت  53اٍ٘بسد. رٕؼب ٌشی سا رشْ ٕ٘یأب خٛد سٚػپی

ػضٛ ػبصٔبٖ ُّٔ، ثٝ كٛست سػٕی ایٗ ثیب٘یٝ سا 
پزیشفتٝ ا٘ذ؛ ٞشچٙذ وٝ لٛا٘یٗ ٞش یه اص ایٗ وـٛسٞب 

 ٞبی ثؼیبسی ثب ٞٓ داسد. تفبٚت ٌشیدسثبسٜ سٚػپی

داد ٚ ػتذ ا٘ؼبٖ، ی ٘بٔٝ ػبصٔبٖ ُّٔ ػّیٝ رشایٓ ػبصٔبٖ یبفتٝپیٕبٖ
#2000دػبٔجش  15 -12پبِشٔٛ،  ایتبِیب،$ثٝ ٚیظٜ ص٘بٖ ٚ وٛدوبٖ. 

          
 

فزٍؽی کِ بِ اػتیبد سًبى تي

اس تٌْبیی، ٍابغتگی ًذارًذ، تزط 

هحزٍهیت اس هحبت ٍ ػذم پذیزػ 

جٌظ اجتوبػی، بِ ٍیضُ اس جبًب ّن

ّبی خَد، را ػلت اصلی اعتوزار کبر 

 خَد داًغتِ اًذ. 
 (36، ؿ 1386)ػلیبیی سًذ، 

http://www.khabaronline.ir/detail/293795/society/social-damage
http://www.afkarnews.ir/vdcb.gb0urhbw0iupr.html
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  :ثذیٗ ؿشح ا٘ذ ٔختّف

 

 آرصاًتیي:   
لبٖ٘ٛ  19ٔغبثك ثب اكُ  ؿٛد.ٔحؼٛة ٕ٘ی ِحبػ لب٘ٛ٘ی رشْفشٚؿی ثٝ دس آسطا٘تیٗ، تٗ

 سطا٘تیٗ:آاػبػی 
-٘ظٓ ٚ اخاللیبت ػٕٛٔی ٔحؼٛة ٕ٘ی وٝ ثٝ ٞیچ ٚرٝ تزبٚص ثٝ ایاػٕبَ خلٛكی»

ؿٛ٘ذ تب خذاٚ٘ذ دس ٔٛسد  وٙٙذ، وٙبس ٌزاؿتٝ ٔیٌشد٘ذ یب خؼبستی ثٝ ؿخق حبِخی ٚاسد ٕ٘ی
ٚ  فشٚؽتٗ، ٔؼبٚ٘ت یب ٕٞذػتی ثب یه 30یفشٚؿتٗأب دسخٛاػت  ٞب لضبٚت وٙذ. آٖ

ٚ  ػت.$لٛا٘یٗ دس ّٞٙذ، ٘یٛصِٙذ،لب٘ٛ٘ی اخب٘ٝ غیشسٚػپیاػتفبدٜ اص دسآٔذ اٚ ٚ ساٜ ا٘ذاصی 
 .#ا٘ذ ثٝ ٕٞیٗ ؿىُػٍٙبَ ٘یض تمشیجبً 

 هصز:
اٌش ٔشدی ثٝ ٕٞشاٜ  ،جك لٛا٘یٗ ٔلشعأب  لب٘ٛ٘ی ٚ ٔزبصات آٖ ص٘ذاٖ اػت.شی غیفشٚؿتٗ

اص ؿٟبدت اٚ ثشای  تٛاٖحتی ٔیٌشدد ٚ دػتٍیش ؿٛد، ص٘ذا٘ی ٕ٘ی فشٚؽتٗیه صٖ 
  د!وشاػتفبدٜ  فشٚؽصٖ تٗٔحىٛٔیت ٚ ص٘ذا٘ی ٕ٘ٛدٖ 

 تزکیِ:
ٞبی دِٚتی دس ٘مبط ٔؼیٙی اص ؿٟش ٚرٛد  خب٘ٝسٚػپی ٚفشٚؿی دس تشویٝ، لب٘ٛ٘ی اػت تٗ

دس ػٝ ػبَ  سٚػپی ٌشی ثشای كبحجبٖ سٚػپی خب٘ٝ ٞب، ثؼیبس پش ػٛد اػت ٚ .داس٘ذ
ٞبی اػتب٘جَٛ خب٘ٝسٚػپیٔبِیبت دس تشویٝ، كبحجبٖ  یوٙٙذٜثیـتشیٗ پشداخت ،31ٌزؿتٝ

  ا٘ذ!ثٛدٜ

 پزٍ:
ثٝ  فشٚؿی،. ایٗ ٔشاوض تٗػتالب٘ٛ٘ی ، ٞبی داسای ٔزٛص خب٘ٝسٚػپی دس فشٚؿیدس پشٚ، تٗ

سٚػپیبٖ ثبیذ ثٝ ٚػیّٝ ی دِٚت حجت ؿذٜ ٚ ذ. ٘ؿٛ ـٛس اداسٜ ٚ وٙتشَ ٔیٚػیّٝ ٚصیش و
وبست ؿٙبػبیی داؿتٝ ثبؿٙذ ٚ ٞش پب٘ضدٜ سٚص، وبست وٙتشَ ػالٔت خٛد سا اسائٝ دٞٙذ. 

  وٙذ. وؼت دسآٔذ ٔی ،ٞب خب٘ٝسٚػپیدِٚت اص ساٜ دادٖ ٔزٛص ثٝ 

 

وّیـٝ ٌفتٝ ؿذٜ اػت وٝ ٞب ایٗ  شای لشٖث : فزٍضیتجزتِ هثارسُ تا تي ؛ذسَئ

تٟٙب دس عَٛ پٙذ ػبَ  وـٛسی اػت وٝ أب ػٛئذ ؛"ٕٞیـٝ ثٛدٜ ٚ خٛاٞذ ثٛد یفشٚؿتٗ"
سا   فشٚؽتٗؿٕبس ص٘بٖ  ٞبی ربٔغ،ثب تلٛیت ثشخی لٛا٘یٗ ٚ ارشای عشح تٛا٘ؼتٝ اػت

 .دٞذ عشص چـٍٕیشی وبٞؾ ثٝ

 یپّیغ ؿٕبسثٛد وٝ  ی ربسی ثٝ ایٗ ؿىُسٚیٝ رذیذ، ٗیا٘ٛل ٔزٕٛػٝپیؾ اص تلٛیت 
سغٓ أب ػّی داد.ٚ ثٝ ٘ظبْ لضبئی وـٛس تحٛیُ ٔی وشدٔیسا دػتٍیش  فشٚؽاص ص٘بٖ تٗ

 .ٗ ادأٝ داؿتپیـی اٚضبعوٕبوبٖ ٕٞبٖ  ایٗ ٌٛ٘ٝ الذأبت،
تلٛیت وشد وٝ ثش  سا فؼّی لبٖ٘ٛ 1999ٞب تحمیك ٚ ٔغبِؼٝ، ػٛئذ دس ػبَ  پغ اص ػبَ

 ٚرٝ رشْ ٘یؼت. دس ٞیچ ثٝ د، أب فشٚؽ آٖٛؿ ٛة ٔیرشْ ٔحؼ "خشیذ ػىغ"پبیٝ آٖ، 
ٚ  بٖص٘ خـٛ٘ت ٚ ثٟشٜ وـی اص"دس حمیمت  یفشٚؿتٗ یپذیذٜ ٍ٘بٜ دِٚتٕشداٖ ػٛئذ،

دس ٚالغ ٔشدی وٝ اص ٚ  فشٚؽ ٚ فؼبد اخاللی اٚ#اػت $٘ٝ كشفب ٌٙبٜ ؿخق تٗ "بٖوٛدو
 فشٚؽتٗخبعش دس ػٛئذ ثب ثیـتش ص٘بٖ ٕٞیٗ ؿٛد. ثٝ  خشد، ٔشتىت رشْ ٔی ص٘ی ػىغ ٔی

 .لشثب٘یب٘ی وٝ ٘یبص ثٝ وٕه ٚ یبسی داس٘ذ ؿٛد؛ سفتبس ٔی "لشثب٘ی"ثٝ ٔخبثٝ 
-ی تٗتغییش رٞٙیت ٘ؼجت ثٝ ٔؼأِٝثٝ ٔٙظٛس  دِٚت ػٛئذ ،ػالٜٚ ثش تلٛیت لٛا٘یٗ رذیذ

بٖ چٙیٗ، ٘یشٚٞبی پّیغ، دادػتبٖ ٚ وبسوٙپشداخت. ٞٓٔشدْ  ثٝ آٔٛصؽ ػْٕٛ، فشٚؿی
٘ظبْ لضبئی، افؼشاٖ دسرٝ پبییٗ ٚ تٕبٔی افشاد ٔشتجظ ثب ایٗ ٔؼأِٝ، ثشای دسن ثٟتش ایٗ 

 ای دیذ٘ذ. ٞبی ٌؼتشدٜلٛا٘یٗ، آٔٛصؽ

                                                 
ر اس َر هکزّعّوچٌیي هزدی کِ در یک هکبى ػوَهی بِ  ؛کٌذّبی ػوَهی هیّب یب هکبى ؽزٍع بِ ؽکبر هؾتزیبى در خیبببى فزٍػفزد تيعت کِ بِ هَجب آى اجزهی  (30

 . ی یب رفتبرّبی غیزاخالقی ًوبیذفزٍؽتيسًی درخَاعت 

 ( اعت. بب ایي حبل تبریخ ًگبرػ هقبلِ تَعظ ًَیغٌذُ ی خبرجی هی ببیغت هتفبٍت ببؽذ. 2007-2006)1385ًبهِ ی رفبُ اجتوبػی، تبریخ چبپ ایي هقبلِ در فصل ( 31

 جهبنگزدی جنسی 

بِ عفزّبی تفزیحی ٍ تَریغتی ای کِ ػالٍُ بز 

ارضبی  عزگزهی ٍ ٍقت گذراًی ّبی هزعَم، بب ّذف

ّب اس رٍعپیبى جٌغی تَریغت ّب ٍ بْزُ بزداری آى

هی  "جْبًگزدی جٌغی"گیزد، هقصذ، صَرت هی

گَیٌذ. در بغیبری هَارد، چٌیي ّذفی بِ عَر غیز 

صزیح ٍجَد دارد ٍ اغلب اس بیبى ػلٌی ٍ رعوی آى، 

 ؽَد. خَدداری هی

جْبًگزدی جٌغی )تَریغن جٌغی( در ًقبط هختلف 

؛ بزای هثبل در تبیلٌذ ٍ فیلیپیي. جْبى ٍجَد دارد

ؽبى هؼغَف بِ فحؾبعت، تَرّبی دربغت، کِ ّذف

هزداى را اس ارٍپب، اهزیکب، صاپي ٍ عبیز ًقبط دًیب بِ ایي 

ًَاحی هی کؾبًٌذ. اػضبی جٌبؼ ّبی سًبى آعیبیی، 

اػتزاضبتی ػوَهی ػلیِ ایي تَرّب عبسهبى دادُ اًذ، ٍلی 

 دارًذ.  ایي گًَِ تَرّب ّن چٌبى اداهِ

هٌؾأ تَریغن جٌغی در ؽزق آعیب بِ تذارک رٍعپی 

ّبی کزُ ٍ ٍیتٌبم بزای عزببساى اهزیکبیی در عی جٌگ

اعتزاحت "بز هی گزدد. بِ ایي هٌظَر، هزاکش هَعَم بِ 

در تبیلٌذ، فیلیپیي، ٍیتٌبم، کزُ ٍ تبیَاى  "ٍ تفزیح

، پلیظ تبیلٌذ تخویي 1974ایجبد گزدیذًذ. در عبل 

سى رٍعپی در تبیلٌذ، در خذهت  هشار 444سد کِ 

ارتؼ ًظبهی اهزیکب در جٌگ ػلیِ ٍیتٌبم بِ خذهت 

، یک هقبم غیزرعوی 1993گزفتِ ؽذُ اًذ. در عبل 

اػالم کزد کِ در تبیلٌذ، درآهذ بَهی ٍ هلّی دٍ هیلیَى 

 رٍعپی، ٍابغتِ بِ تَریغن جٌغی اعت. 

ّشار تَریغت بب ػٌَاى  400هیلیَى ٍ  5ّز عبلِ، 

-( ٍارد تبیلٌذ هیSex Touristتَریغت جٌغی )

ؽًَذ. ٍاصُ ی ٍاقؼی بزای تَریغن جٌغی، تَریغن 

رٍعپی گزی اعت. اس ایي رٍ ببیذ گفت کِ یک بخؼ 

بغیبر هْنِ هغئلِ ی تي فزٍؽی، هؾتزیبى آى ّغتٌذ. 

در حقیقت ببسار روسپی گزی را هطتزیبنی که 

 . هتقبضی روابط جنسی هستند به وجود هی آورند

 هٌببغ: 

آًتًَی گیذًش، جبهؼِ ؽٌبعی، تزجوِ هٌَچْز  -1

 . 230،  ؿ 1383صبَری، چبپ عیشدّن، 

، ؿ "رٍعپیگزی؛ تجبٍسی هغلن بِ حقَق بؾز" -2

268. 

 
یک تي فزٍػ ٍیتٌبهی، عبیگَى، پبیگبُ ًیزٍّبی ًظبهی 

 1967اهزیکب، ٍیتٌبم جٌَبی، ًَاهبز 
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٘یض  یٚ آٔٛصؽ ربٔؼٝ، تٕٟیذات ٟٔٓ دیٍش لب٘ٛ٘ی ػالٜٚ ثش ساٞىبسٞبی ٔـخلبًتب  عشح اختلبف داد ای ثٝ ٔٙظٛس حٕبیت اص ایٗ دِٚت ػٛئذ ثٛدرٝ لبثُ ٔالحظٝ
 .ذؿ دس ٘ظش ٌشفتٝ  فشٚؿبٖتٗٔبِی ثٝ ٔٙظٛس وٕه ثٝ  یارتٕبػی ٚ أىب٘بت یات، خذٔبتتٕٟیذ. ثٝ ٔٛرت ایٗ فشاٞٓ ؿٛددس ایٗ صٔیٙٝ 

ٜ اػت. عٛس وبُٔ حزف ؿذ ؿٟشٞبی ثضسي ٘یض ثٝ ػْٛ وبٞؾ یبفتٝ اػت ٚ دس دیٍش ی دس اػتىّٟٓ، پبیتخت ایٗ وـٛس، دٚفشٚؿی ارشای ایٗ عشح، تٗدس ٘تیزٝ
  .وشدٜ ثٛد٘ذسؿذ صیبدی  ٞب دس ػٛئذ خب٘ٝ سٚػپی، فشٚؿیتٌٗزؿتٝ، ثٝ ػجت لب٘ٛ٘ی ثٛدٖ  حبِی اػت وٝ دس ػٝ دٞٝ ایٗ دس

ص٘ٙذ وٝ دس ظشف  ٔی اػت. ٔمبٔبت دِٚتی دس ػٛئذ تخٕیٗ وبٞؾ یبفتٝثؼیبس  ،ؿٛ٘ذ ی ثٝ ػٛئذ لبچبق ٔیفشٚؿی تٗوٝ ثشا ایاوٖٙٛ ؿٕبس ص٘بٖ خبسری ٞٓ
وٝ ثٝ وـٛس ٕٞؼبیٝ،  ٞضاس صٖ ٚ دختشی 17تب  15ا٘ذ. ایٗ آٔبس دس ٔمبیؼٝ ثب  صٖ ٚ دختش دس ٞش ػبَ، ثٝ ایٗ وـٛس لبچبق ؿذٜ 400تب  200ٞبی ٌزؿتٝ، تٟٙب  ػبَ

 .ا٘ذ، سلٓ ٘بچیضی اػت فٙال٘ذ لبچبق ؿذٜ
لبٖ٘ٛ  خٛد ٘یشٚٞبی پّیغ ٚ ٔزشیبٖ ٚ ػالٜٚ ثش آٖ دسكذ ٔشدْ ٔذافغ ػّٕىشد دِٚت دس ایٗ صٔیٙٝ ٞؼتٙذ 80 ،  ٞبی ٔٛرٛد ثش اػبع ٘ظشػٙزیدس حبَ حبضش 

.وٙٙذ عٛس ٔؼتمیٓ ثب ایٗ عشح دسٌیش ٞؼتٙذ ٘یض اص آٖ حٕبیت ٔی وٝ ثٝ
32

 

 

 

 
 سیز تاراى فاحطِ

 فاحطِ سیز تاراًی

 چتزش را تز سهیي تست؛                  

 «در تست!»:                                             

 

 !ّایت را تثٌذپلک

 چطن ّایت را ضثاًِ هخفی کي

 خیس اًذ ّاحزف                      

 خیس اًذ ًَضتِ ّادست                      

 -ّا خطکپَل -                                            

 

 هخفی کي ًاهِ ّا را ضثاًِ

 اضک را هخفی کي            

 33!کَدکاى تِ دًیای ها ًوی آیٌذ
 

 
 
 
 

                                                 
 ( http://justicewomen.com/cj_sweden.htmlبب اقتببط اس عبیت ػذالت سًبى ) ( 32

 ( ؽؼز: ًزجظ فالحی 33

 
فشٚؿی ثٛد، اص دا٘ـٍبٜ ِٙذٖ خٛاػت تب تحمیمی فشاٌیش ی تٗ، دِٚت اػىبتّٙذ وٝ ثٝ د٘جبَ ثبصٍ٘شی سٚیىشد خٛد ثٝ ٔؼأ2003ِٝدس ػبَ 

فشٚؿی ا٘زبْ دٞذ. ٔحممبٖ دا٘ـٍبٜ ِٙذٖ، ػالٜٚ ثش ػٛئذ، وـٛسٞبی ی تٗٞب دس ٔٛارٟٝ ثب ٔؼأِٝٞبی ػبیش دِٚتی ٘تبیذ ػیبػتدسثبسٜ
 اػت.فشٚؿی آصاد ٚ لب٘ٛ٘ی اػتشاِیب، ایشِٙذ ٚ ّٞٙذ سا ٘یض ا٘تخبة وشد٘ذ. دس ایٗ وـٛسٞب، تٗ

 ٘تبیذ ٟ٘بیی وشدٖ آٖ وشدٜ ثٛد٘ذ، ثبفشٚؿی، الذاْ ثٝ آصاد ٚ لب٘ٛ٘یی تٗ، وـٛسٞبیی وٝ ثشای ٔذیشیت ٔؼأِٝتحمیك دا٘ـٍبٜ ِٙذٖعجك  ثش
ػىغ، فشٚؽ ٞبی  ی، ثٝ ٌؼتشؽ چـٍٕیش تٕبٔی رٙجٝفشٚؿتٗوشدٖ لب٘ٛ٘ی . ثش اػبع ایٗ تحمیك،ا٘ذای سٚثشٚ ٌـتٝ٘بأیذوٙٙذٜ ثؼیبس

لبچبق ص٘بٖ ٚ دختشاٖ خبسری ٚ ٘یض افضایؾ لبثُ  ، افضایؾ ٔیضاٖفشٚؽتٗ، افضایؾ ؿٕبس وٛدوبٖ صٔیٙٝیبفتٝ دس ایٗ  رشایٓ ػبصٔبٖ افضایؾ
وٙٙذ دس  ٞبی لب٘ٛ٘ی وبس ٔی وٝ دس ػیؼتٓ فشٚؿب٘یتٗثش آٖ، تحمیمبت ٘ـبٖ دادٜ اػت  ػالٜٚ .ؿذٜ اػت ٔالحظٝ خـٛ٘ت ػّیٝ ص٘بٖ ٔٙزش

# http://justicewomen.com/cj_sweden.html$ ذ.                       ؿٛ٘ یت خٛد دچبس احؼبع ارجبس ٚ ٘بأٙی دس وؼت ٚ وبس ٔیادأٝ فؼبِ
 

http://justicewomen.com/cj_sweden.html
http://justicewomen.com/cj_sweden.html
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سَگٌذ تِ آًکِ جاى هحوذ در دست اٍست،  #%

ای تِ هي ایواى ًیاٍردُ در حالی کِ ّیچ تٌذُ

( ی تزادر )یا ّوسایِضة را سیز تخَاتذ ٍ 

  هسلواًص گزسٌِ تاضذ.

 خذا)ظ(رسَل 

ضَیذ هگز سَگٌذ تِ تْطت ٍارد ًویتِ خذا  (*

 ًگاُآٍریذ هگز آًکِ ایواى تیاٍریذ ٍ ایواى ًویآ

 کِ یکذیگز را دٍست داضتِ تاضیذ.

 رسَل اکزم)ظ(

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیَست:
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ی آٖ دچبس ٔـىالت ثؼیبسی ٞؼتٙذ، ٔؼئّٝ ٔٛضٛع ٟٕٔی وٝ ایٗ ٘ٛؿتٝ ٔزبَ پشداختٗ ثٝ آٖ سا ٘یبفتٝ ٚ ثٝ عٛس وّی تحمیمبت ارتٕبػی ثشای ثشسػی -1
-ٞبیاٍ٘یضٜفشٚؿی ٞؼتٙذ ٚ ؿٙبخت آٟ٘ب، ٔٛلؼیت، ٔؼضالت ٚ ی تٗی چشخٝفشٚؿی، یىی اص ػٛأُ ٟٔٓ ادأٝفشٚؽ اػت. ٔـتشیبٖ تٗٔـتشیبٖ ص٘بٖ تٗ

 ی ػشؿبس اص تجبٞی ٔٛحش ٚالغ ؿٛد.تٛا٘ذ دس وٙذ ػبختٗ یب تٛلف ایٗ چشخٝؿبٖ ٔی

،  http://www.jahannews.com/vdcb0fb80rhbz8p.uiur.htmlٞبی خجشی ٔتؼذدی ٔی تٛاٖ سرٛع وشد اص رّٕٝ: ٗ خجش ثٝ ػبیتدس ٔٛسد ای -2

http://www.khanehamn.org/archives/1804   ،http://www.khabarkhani.com  ٖتشیٗ رشْ دسٖٚ ص٘ذاٖ ص٘بٖ ؿبیغ"$دس ٔغّجی ثب ػٙٛا
 # ٚ ... ."چیؼت؟

سا ٚصاست وـٛس ػبصٔبٖ ثٟضیؼتی ٔؼئِٛیت ٍٟ٘ذاسی اص ص٘بٖ خیبثب٘ی ثب ثٟضیؼتی اػت، ٟ٘بد ٔؼئَِٛ اػالْ آٔبس ص٘بٖ تٗ فشٚؽ، ٚصاست وـٛس اػت. اٌشچٝ 
 .ثب تٕبْ ایٗ احٛاَ، ٚصاست وـٛس تبوٖٙٛ دسثبسٜ تؼذاد ایٗ ص٘بٖ ٚ دختشاٖ، اظٟبس ٘ظشی ٘ىشدٜ اػتدا٘ذ. فشٚؽ ٔیتٗسػٕی اػالْ آٔبس ص٘بٖ تٟٙب ٔشرغ 

آٔبسٞبیی ٔب ثیٗ ٔی پشداص٘ذ. اِجتٝ ٌبٜ ثشخی اص ٔؼئٛالٖ اػالْ ؿذٜ  ٞبیآٔبس ػٕذتب ثٝ تىزیت ػبیش ،ٔؼئٛالٖ ٚاثؼتٝ ثٝ ٚصاست وـٛس، یؼٙی ٘یشٚی ا٘تظبٔی
ت ٘ٝ تٕبٔی وٙٙذٜ ثٝ ٔشاوض ٘یشٚی ا٘تظبٔی یب ثٟضیؼتی اػ ٔبسٞب تٟٙب ٔشثٛط ثٝ افشاد دػتٍیشؿذٜ یب ٔشارؼٝوٙٙذ أب ایٗ آٞضاس تب چٟبس ٞضاس ٘فش سا اػالْ ٔی

 ص٘بٖ تٗ فشٚؽ وـٛس.

 
-ؿٛ٘ذ. یىی اص ػبصٔبٖ ٞبی فؼبَ دس صٔیٙٝئّٝ ی ص٘بٖ تٗ فشٚؽ ٘یض سٚثشٚ ٔیٟ٘بدٞبیی وٝ ثب ٔؼئّٝ ی اػتیبد ص٘بٖ دسٌیش ٞؼتٙذ، دس ثؼضی ٔٛاسد ٘بچبس ثب ٔؼ -3

فؼبِیت خٛد سا دس  1385اػت وٝ اص ثٟٕٗ ٔبٜ  #DIC$ وض ٌزسی وبٞؾ آػیت اػتیبد ص٘بٖٔشٗ خٛسؿیذ، ٘خؼتیخب٘ٝ ٘بْ داسد.  "خب٘ٝ خٛسؿیذ"ی اػتیبد ص٘بٖ، 
ٚ تحت  اػت دسٔبٖ ٚ ثبصتٛا٘ی ص٘بٖ ٔؼتبد ثٝ كٛست سایٍبٖ یٞبیی دس صٔیٙٝاسائٝ خذٔبت ٚ حٕبیت ایٗ ٔشوض، ٞذف اػت.آغبص وشدٜ ٔحشْٚ تٟشاٖ عك بٔٙ

آػیجی  ]...[": ٔی ٌٛیذ ای ثب سٚص٘بٔٝ اػتٕبدٔلبحجٝدس ٔذیشػبُٔ خب٘ٝ خٛسؿیذ  ٚ ٔذدوبس، اسؿذ ِیال خب٘ٓٔی دٞذ.  ٘ظبست ػبصٔبٖ ثٟضیؼتی ثٝ وبس خٛد ادأٝ
ٚاسد ؿذٜ ثٝ ٔشاتت ػخت تش اص ٔشداٖ ٔؼتبد اػت چشا وٝ ایٗ ص٘بٖ ثبسٞب ٔٛسد آصاس رٙؼی لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ ٚ حتی ٕٞؼشاٖ  ]ٔؼتبد[ وٝ اص ثبثت اػتیبد ثٝ ایٗ ص٘بٖ

 "س ٘بچیضی پَٛ آٟ٘ب سا ٔی فشٚؿٙذ.ؿبٖ دس لجبَ ٔمذا

 
خب٘ٝ خٛسؿیذ یه تیٓ ػیبس داسد وٝ ثٝ ٔٙغمٝ ٔی سٚ٘ذ ٚ ص٘بٖ ٔؼتبد ٚ آػیت ": ٌٛیذٔی٘یض  خٛسؿیذ،ی ٚ اص فؼبالٖ خب٘ٝ دا٘ـزٛی سؿتٝ ٔذدوبسی، ٔـیذی

ؼشفی ؿٛ٘ذ. دیذٜ سا ؿٙبػبیی ٚ تـٛیك ٔی وٙٙذ وٝ ثٝ خب٘ٝ خٛسؿیذ ثیبیٙذ. اػتٕبد ایٗ ص٘بٖ ثٝ ػختی رّت ٔی ؿٛد چشا وٝ ٕٞیـٝ تشع داس٘ذ ثٝ پّیغ ٔ
  34.".]...[ٌشفتٝ ا٘ذ ٚ دس خب٘ٛادٜ ٞبی ٔؼتبد ثضسي ؿذٜ ا٘ذحتی تٛػظ پذساٖ ؿبٖ ٔٛسد آصاس رٙؼی لشاس  ثؼیبسی اص ایٗ ص٘بٖ اص وٛدوی ٚ

 www.khanehkhorshid.irض ٔشارؼٝ ٕ٘بییذ:رٟت آؿٙبیی ثیـتش ثب ٔشوض خب٘ٝ خٛسؿیذ ٔی تٛا٘یذ ثٝ ػبیت سػٕی ایٗ ٔشو
 

وٝ دس وُ وـٛس ص٘ذا٘ی ثٛد٘ذ، ثیـتشیٗ تؼذاد سا  ٘یصٖ خیبثب 53ٞضاس ٚ  اص ثیٗ ؿؾ ،دسثبسٜ ٌشٜٚ ػٙی ص٘بٖ خیبثب٘ی ا٘زبْ ؿذ 85ػبَ ای وٝ دس  دس ثشسػی" -4
 # http://www.khabaronline.ir/detail/593395/society/social-damage$ ".داد٘ذ ػبَ تـىیُ ٔی 25تب  15دختشاٖ ثیٗ 

یبفتٝ ٞب اص  1347دس ػبَ "تشی ٚاسد ایٗ حشفٝ ؿذٜ ا٘ذ. وبٞؾ یبفتٝ ٚ ٌشٜٚ ٞبی رٛاٖ ص٘بٖ تٗ فشٚؽ ٔیبٍ٘یٗ ػٙیٞٓ چٙیٗ ثٙب ثٝ ٌفتٝ ٞبی ػؼیذ ٔذ٘ی، 
فشٚؿی ٘یض ٔذ٘ی ثشای ػٗ ؿشٚع تٗ ".سػیذٜ ایٓػبَ  26-27ٔب ثٝ ٔیبٍ٘یٗ  1387خجش ٔی داد أب دس ػبَ  فشٚؽتٗص٘بٖ  ثشای ػبَ 31ٔیبٍ٘یٗ ػٙی 

 #. ، ٌفتٍٛ ثب ػؼیذ ٔذ٘یhttp://www.bahaneh.netدا٘ذ. $سرٛع وٙیذ ثٝ ٔیػبٍِی  21-22سا  ٔیبٍ٘یٗ ػٗ ؿشٚع
ػبٍِی اػت؛ یؼٙی دٚسٜ ی ٘ٛرٛا٘ی ٚ  20تب  13دسكذ اص ص٘بٖ تٗ فشٚؽ،  62ؿٟیٗ ػّیبیی ص٘ذ ٘یض دس تحمیك خٛد اػالْ ٕ٘ٛد وٝ ػٗ آغبص سٚػپی ٌشی دس 

 #.135، ف 5، ػبَ دْٚ، ؿٕبسٜ ی 1385٘بٔٝ سفبٜ ارتٕبػی، ، ؿٟیٗ ػّیبیی ص٘ذ، فلُ"ٌشیاصدٚاد ٘بٔٙبػت؛ ثؼتشی صٔیٙٝ ػبص ثشای سٚػپی"رٛا٘ی. $
 

ی اص یه اِی ػٝ ػبَ دیجشای اٚ فشاٞٓ ٔی ٕ٘بیذ ثٝ حجغ تأثٝ ٔٙبفیبت ػفت ٚأی داسد یب ٚػبئُ استىبة سا ث ،٘بثااػٓ اص روٛس ٚ  ،وؼی وٝ دیٍشی سا» -5
رٙبیت ٘ؼجت ثٝ افشاد، فلُ پٙزٓ: ٞته ٘بٔٛع ٚ ٔٙبفیبت ػلٕت، ٔبدٜ ، ثبة ػْٛ: دس رٙحٝ ٚ 1304$لبٖ٘ٛ ٔزبصات ػٕٛٔی، ٔلٛة . «ٔحىْٛ ٔی ؿٛد

210# . 

ٞش وغ ػّٙب ٔشتىت ػّٕی ؿٛد وٝ ٔٙبفی ػفت اػت ٚ یب ػفت ػٕٛٔی سا رشیحٝ داس ٔی ٕ٘بیذ ثٝ »اكالح ٌشدیذ:  ثٝ ایٗ ؿىُ 1312ایٗ لبٖ٘ٛ دس ػبَ 
، لبٖ٘ٛ 1312$لبٖ٘ٛ ٔزبصات ػٕٛٔی،ٔلٛة «سیبَ رضای ٘مذی ٔحىْٛ خٛاٞذ ؿذ. 5000اِی  250حجغ تأدیجی اص یه ٔبٜ تب یه ػبَ ٚ یب ثٝ تأدیٝ ی 

، ٔبدٜ ٚاحذٜ، فلُ پٙزٓ: دس رٙحٝ ٚ رٙبیت ثش ضذ ػفت ٚ اخالق ػٕٛٔی ٚ تىبِیف خب٘ٛادٌی، ٔبدٜ 1304لبٖ٘ٛ ٔزبصات ػٕٛٔی  214اِی  207اكالح ٔٛاد 
210.# 

   :ایٗ چٙیٗ اػت اص ٕٞیٗ لبٖ٘ٛ 211ٞٓ چٙیٗ ٔبد 
 سیبَ ٔحىْٛ ٔی ؿٛ٘ذ: 5000اِی  250اؿخبف ریُ ثٝ حجغ تأدیجی اص ؿؾ ٔبٜ تب ػٝ ػبَ ٚ تأدیٝ ی غشأت اص  »

ی آٟ٘ب سا تؼٟیُ ٘اك وٙذ یب فؼبد اخالق ٚ یب ؿٟٛت سػبَ تٕبْ سا اػٓ اص روٛس ٚ ا٘بث ثٝ فؼبد اخالق ٚ یب ؿٟٛت سا٘ی تـٛی 18وؼی وٝ ػبدتب رٛاٖ وٕتش اص -1
 ٕ٘بیذ.

 ی وٝ ػبدتب دیٍشی سا اػٓ اص روٛس ٚ ا٘بث ثٝ ٔٙبفیبت ػفت ٚاداسد ٚ یب ٚػبیُ استىبة سا ثشای آٟ٘ب فشاٞٓ ػبصد.وؼ-2

                                                 
 .، بخؼ اجتوبػی10، صفحِ 4/7/88بِ تبریخ  2061رٍسًبهِ اػتوبد، ؽوبرُ  (34 

http://www.jahannews.com/vdcb0fb80rhbz8p.uiur.html
http://www.khanehamn.org/archives/1804
http://www.khanehamn.org/archives/1804
http://www.khanehkhorshid.ir/
http://www.khabaronline.ir/detail/293795/society/social-damage
http://www.bahaneh.net/


13 

 

 لٛاد ٚ یب وؼی وٝ فبحـٝ خب٘ٝ ای دایش ٚ یب اداسٜ وٙذ ٚ یب ص٘ی سا ثشای ؿٟٛت سا٘ی غیش اریش ٕ٘بیذ.-3
4-]...[ 

ٟبس ػبَ ثبؿذ، ثٝ دٚ ػبَ تب چ 207ِف ٔبدٜ ٔزوٛس دس لؼٕت اخیش ثٙذ ایب لیّٓ یب یىی اص اؿخبف دیٍش  اٌش ٔشتىت یىی اص رشْ ٞبی فٛق ؿٛٞش یب پذس یب ٔبدس
 «حجغ ٔزشد ٔحىْٛ خٛاٞذ ؿذ.]...[

 18تش اص ٕٕٞیٗ لبٖ٘ٛ ٘یض دسثبسٜ ی رشْ لبچبق رٙؼی ص٘بٖ ایشا٘ی ثٝ خبسد اص وـٛس ثحج ؿذٜ اػت. ٞٓ چٙیٗ دس ٔٛاسدی وٝ ثضٜ دیذٜ و 213دس ثٙذ ة ٔبدٜ ی 
 ػبَ تٕبْ ػٗ داؿت، ٔشتىت رشْ ٘ؼجت ثٝ اٚ، ثٝ حذاوخش ٔزبصات ٔحىْٛ ٔی ؿذ.

 # http://www.dastour.ir$ی سػٕی وـٛس: مشسات وـٛس، لٜٛ لضبئیٝ، سٚص٘بٔٝثٝ ٘مُ اص پبیٍبٜ اعالػبت لٛا٘یٗ ٚ ٔ
 
ػبوت اػت. ثٙبثشایٗ  دس اصای دسیبفت پَٛ# ثب ٔشداٖ ٔتؼذد $ثشلشاسی استجبط ٌشی سٚػپیفشٚؿی یب تٗای ثب ػٙٛاٖ  ایشاٖ اػبػبً دس ٔٛسد پذیذٜ فؼّی ظبْ لب٘ٛ٘ی٘ -6

$ثشلشاسی ساثغٝ رٙؼی خبسد اص « ص٘ب»وٙذ، لٛا٘یٗ ٔشثٛط ثٝ  بٖ اص آٟ٘ب اػتفبدٜ ٔیفشٚؿتٗ٘ظبْ لضبیی ثشای ثشخٛسد ثب  دس حبَ حبضش، تٟٙب ٔٛاد لب٘ٛ٘ی وٝ
 اػت. « رشایٓ ضذػفت ٚ اخالق ػٕٛٔی»ٚ چبسچٛة ؿشع ثٝ دالیُ ٔختّف# 

ثٝ اتٟبْ ص٘بی غیشٔحلٙٝ یب ثٝ  فشٚؿبٖ،تٗوٙذ. ثٙبثشایٗ ثیـتش  فشم ص٘بی ٔحلٙٝ سا دس ٔٛسد سٚاثظ آٟ٘ب ٔٙتفی ٔی ،بٖفشٚؿتٗثذٖٚ ؿٛٞش ثٛدٖ ثیـتش 
ٔزبصات ص٘بی غیشٔحلٙٝ ثشای  ؿٛ٘ذ. ثظ ٘بٔـشٚع یب ا٘زبْ دادٖ ػُٕ ٔٙبفی ػفت غیش اص ص٘ب $ٔخُ تمجیُ یب ٔضبرؼٝ# ثبصداؿت ٔیٞبیی ٘ظیش ثشلشاسی سٚا اتٟبْ

 #1370لبٖ٘ٛ ٔزبصات اػالٔی، ٔلٛة  88$ٔبدٜ ی تبصیب٘ٝ اػت. 100صٖ سٚػپی 

لبٖ٘ٛ  83 $ثٙذ ة، ٔبدٜ .ضَد ٍ هجاسات آى سٌگسار است تٌذی هی طثقِ ِدر قالة سًای هحصٌ، ضاىفزٍش سًاى اس جاًة ّوسزاى

 # 1370ٔزبصات اػالٔی، ٔلٛة 
تبصیب٘ٝ ٚ تجؼیذ  75ثشای ٔشد،  [رٕغ ٚ ٔشتجظ وشدٖ دٚ ٘فش یب ثیـتش ثشای ص٘ب یب ِٛاط]ادی حذ لّٛ»ادی $پبا٘ذاصی# رشْ اػت ٚ ٔزبصات داسد: دس لٛا٘یٗ ایشاٖ لّٛ

کِ رٍسپی  در حالیپس #. 1370، ٔلٛة لبٖ٘ٛ ٔزبصات اػالٔی 138$ٔبد٠ « تبصیب٘ٝ اػت 75فمظ  [ادلّٛ] ثشای صٖ ٔبٜ تب یه ػبَ ٚ 3اص ٔحُ ثٝ ٔذت 

بق ضشثٝ ؿّّ 75 ٔشتجٌٝشی فحـب تب ػٝ ٝغٚاػٔزبصات $اِجتٝ  .تبصیب٘ٝ خٛاٞذ خٛسد 75اد اٚ تٟٙب ، ؿٛٞش لّٛضَّزدار هوکي است تا پای سٌگسار تزٍد

 . #اػذاْ اػت ،ثشای ثبس چٟبسْ ثٝ لٛادیٔجبدست ٕ٘ٛدٖ ٔزبصاتِ ، ٔبٜ تجؼیذ ٚ پغ اص آٖ  3ٚ حذاوخش 
 

http://www.dastour.ir/

