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  ٦٧شماره 

 زندگی شاد، امن و خالق حق مسلم کودکان است

امير توآلى: سردبير   ٢٠٠٨، اوت ١٣٨٧مرداد   

 خانه من آجاست؟
 
 
 
 

    فاطمه آلوانى
 

زهره، مادرى حامله به هـمـراه         
آودك يك ساله اش با دردسر زيـاد و بـا             
پشت سر گذاشتـن مـرگ در آبـادان و              

اهواز خـود را      _ همينطور بين جاده آبادان   
به شهر اهواز رساندند با تنى خسـتـه،          
گرسنه با لباسهاى آثيف و پاره و بـدون          
اينكه چيزى براى ادامه زندگـى هـمـراه          
داشته باشند به دنبال خانه فاميل شان       
آه انتظار آمدن آنها را نداشتند، در آوچه    

 . هاى شهر روان شدند
هر چند آه شهر اهـواز جـنـگ            

زده نبود و از ميدانهاى جنگ دور بـود و             
ساختمانها سالم بود ند و مغازه ها بـاز،         
اما مردم زيادى آه از شهرهـاى اطـراف          
به اهواز پناه آورده بودند اين شهر را هم         
از حالتى عادى خارج آرده و اثرات جنـگ         

الـبـتـه    .   همه جا در چهره ها ديده ميشد      
صداى غرش توپها و گاها شليك گلـوـلـه          
هاى توپ ديگر به امرى عادى بدل شده        
بود ولى خطرى مثل آبـادان در آـمـيـن              

 . نبود
زهره براحتى خانه فاميلشان را  

پيدا آرد و بـا پسـرش بـعـد از مـدتـهـا                   
سرگردانى و بى خانه مانى چهارديوارى      

زهره شش ماهه حـاملـه       .   را تجربه آرد  
بود و واقعا احتياج به استراحت و غـذاى         
خوب داشت و اين مسـايـل در شـرايـط             
جنگى و در بى آينده گى مطلق امـكـان          

استرس و وحشت از جنگ بـى       .   نداشت
پولى و مهمان بودن در شرايـطـى غـيـر            
عادى همه و همه زندگى را سياه آـرده         

 . بود
ــا                ســه روز از آمــدن زهــره ب

پسرش به اهواز ميگذشـت آـه صـداى           
انفجارهاى مهيبى پى در پى بـه گـوش          

جنگ به اهـواز هـم آـيـشـده            .   ميرسيد
صداى انفجارها آنقدر شديد بود آه      .   شد

تمامى خانه ميلرزيد و آنها فكر ميكـردنـد         
آه خانه هاى همسايه با خاك يـكـسـان          

همه سراسيمه و هراسـان     .   شده است 
٥ادامه صفحه  به دنبال جايى امن در   

 المپیك در اعماق

با شروع مسابقات المپيك دنيا به       
تماشاى هنرنمايى ها و حـرآـات زيـبـاى             
ورزشكاران خواهد نشست، در اين مـيـان         
ورزشكاران خردسال بـا چـنـان مـهـارت و              
قدرتى ظـاهـر مـيـشـونـد آـه  زيـبـايـى                      
حرآاتشان سايه بر سن بسيار آـم شـان          

ايــن آــودآــان بــراى ورود بــه          .   مــيــانــدازد
مسابقات المپيك چه مشقت ها آه سالها      
نكشيدند و  امروز براى آسب مدال تـحـت          
فشارهاى بسيار شديد خانواده، مـربـى و         
نهادهايى هستند آه براى آنها سـرمـايـه          

 . گذارى آرده اند
متاسفانه در جامعه اى زنـدگـى          

مى آنيم آه استعـدادهـا و عـالقـمـنـدى              
آودآان نه در خدمت رشد آودك  بلكه  در           
خدمت سوددهى به صاحـبـان نـهـادهـاى           
ورزشى و يا در جهت تامين نيازمـنـديـهـاى           

اينجا بـه چـنـد مـورد          .   فورى خانواده است  
 سـالـه اى آـه          8دخـتـر     :   بسنده ميكنيم 

 روز مـی      ٥٥ مایل را در مدت      ٢٢١٢مسير  
 سالـه ديـگـرى آـه در یـك              ١٠دود، دختر   

رودخانه با دست و پاهای بسته شنا مـی         
 ساله یانگ یانگ آـه      ٤آند، و پسربچه اى     

 .نهنگ سواری می آند
 ساله یانگ یـانـگ،       ٥٥مادر بزرگ    

رویایش این اسـت آـه نـوه اش یـك روز                 
قهرمان شنا دنيا  بشود و در جواب بـه ای            
پی تلویزیون نيوز آه در مـحـل  اآـواریـم،               

 ٤٥٠جایی آه یانگ یانگ سوار یك نهـنـگ           
آيلویی به اسم خياو آيانگ شنا می آرد،        

این رویایی استكه مـن بـرایـش         :   می گوید 
 . سخت آار ميكنم تا به ان برسم

در حالی آه زنگ حویميـن تـمـام           
 مایل در روز مـی        ٤٠تابستان را با سرعت   

پدرش سوار چرخ بـرقـی اش او را             ،  دوید
به این ترتيب آه هر روز از         .   دنبال می آرد  

خانه اش در یك جـزیـره جـنـوبـی بـه نـام               
پرووینس در هينان به طرف بی جـان  آـه          

 . در شمال چين واقع است می دود
ماه گذشته یـك پـدر از نـواحـی               

جنوبی چين دست و پای دخترش را بست     
 شنایش  در یـك  رودخـانـه             یو به تماشا  

 .سرد نشست
هر دو مردها می گویند آه به دخـتـرشـان            
آمك می آنند آه به آرزوهایشان برسنـد،        
یكی به آرزوی قهرمان دو المپيك و دیگـری         

 .قهرمان شنا در امتداد آانال انگليس

 قصه های من و فرزندم
 سـالـه ام از مـن            8یک روز پسر     

خواست که  کمکش کنم تا پرچـم ایـران را         
بکشد زیرا معلم شان از آنها خواسـتـه بـود           
که هر یک از بچه ها یک پرچم بکشند، و بـا           

ایـن در رابـطـه بـا            .     خود به مدرسه ببـرنـد     
جشن های به اصطالح پيـروزی انـقـالب از            

من به پسـرم     .   شاگردان خواسته شده بود   
گفتم بابا جون این تکليف را بایستی خـودت     
انجام دهی و اگر خـواسـتـی مـن در آخـر                

 . کمک کوچکی به تو می کنم
پسرم رفت و مشغول کـار شـد و            

بعد از یکساعت برگشت و یک پـرچـم سـه            
رنگ سبز و سفيد و قرمز ایـران را خـيـلـی               
قشنگ کشيده بود منتها در وسط پرچم یک 

من به شوخی .   شير و خورشيد کشيده بود    
از او پرسيدم که می خواهی این پـرچـم را            
ببری و تحویل مدرسه بدهی؟ این کـه آرم           

 .جمهوری اسالمی وسطتش نيست
بـابـا مـنـظـورت اون          :   پسرم گفـت    

عالمت پياز است که جمهوری اسالمی بـه        
جای کلمه اهللا گذاسته است ، مـن آن را              
انداختم توی سطل اشغال و به جاش شيـر         
را کشيدم که نشانه قـدرت و نـتـرسـيـدن               

 . است
شوخی را با او ادامه دادم و گفتم پـس بـا              
این حساب تو سلطنت طلب  و یا ملی گـرا           

 شده ای؟
نه من سلطـنـت     :   پسرم جواب داد   

طلب هستم  و نه عالقه ای بـه آن دارم،               
بابا مگه نمی بينی که به جای شمشير که 
برای کشتن آدم هـاسـت مـن در دسـت                
شيرم دو تا پالکارد داده ام که روی یکـی از        
آنها نوشته برابری و روی دیـگـری نـوشـتـه             

 .دمکراسی 
من مانده بودم که چه جوابی به او  

بدهم و در مقابل تحليل او درمـانـده شـده             
 .  بودم

 عكس در صفحه پنجم

 ١٣قصاص براى دخترى که از 
 سالگى در زندان است

٣ صفحه   
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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

 دست مذهب از زندگی کودکان کوتاه

٢صفحه  ٦٧شماره  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  

 کودک آزاری
 آمریکا: نوشا از
 :مقدمه

مســئلــه کــودک بــعــنــوان       
انسان مستقل و نه مایملک پـدر و          
مادر، تازه دارد در سـطـح جـهـان و             
بخصوص کشورهای اسـالم زده و         

 .دیکتاتور زده مطرح می شود
ما در کـمـونـيـزم کـارگـری            

برای اولين بار در تاریـخ سـيـاسـی           
ایران تالش کرده ایم مسئله کـودک       
را مثل مسئله انسـان تـبـدیـل بـه              
امری سياسی کنيم و از آن پرچمی 
بسازیم برای آگاه سازی جامـعـه و         
خطاب قرار دادن رژیـم اسـالمـی و           

 .جامعه
نظام مذهـبـی حـاکـم بـر            

ایران تسلط به سرنوشت کـودک را        
ــه              درســت مــثــل تســلــط مــرد ب

همين .   سرنوشت زن ، قانونی کرده    
حمایت حکومت مذهـبـی از نـظـام           
سلطه بر کودک و زن بـاعـث مـی             
شود که کـودک آزاری و زن آزاری            
بعنوان یک عرف که پایه قانوی هـم         
ــود               ــد ش ــي ــول ــازت ــرده ب ــدا ک ــي . پ

روانشناسی کودک بعنوان یک علـم      
مستقـل و رو بـه رشـد، شـاخـه                
جدیدی در عـلـم روانشـنـاسـی و             
روانپزشکی است و طی چند دهـه        
اخيرجایش را دارد بتدریج در جامعـه       

 .باز می کند
تحقيقات عـلـمـی نشـان          

داده که ساختار شخصيـتـی هـمـه          
انسانها در طی چند سـال ابـتـدای          

ارتـبـاط   .   زندگی آنها شکل می گيرد    
عاطفی بين مادر و کـودک هسـتـه          
اساسی شکـل گـيـری و تـکـامـل              

 .شخصيت انسانهاست
ایجاد یک رابطه عاطفـی و        

برخورداری کودک از بهداشت روانی     
و بدنی در واقع جامعه فردا را بيـمـه          
می کند و بر عکس، اختالل در روند        
تکاملی عاطفی و فيزیـکـی کـودک         

از .   آینده او را مـخـتـل خـواهـد کـرد             
اینروست که عـلـم روانشـنـاسـی           
کودک در کنار تحـقـيـقـات آمـاری و             
جامعه شناسانه بـدنـبـال بـررسـی          
عوامل مثبت و منفی موثر بر تکامل       

مسـئلـه   .   سالم کودک مـی بـاشـد       
کودک آزاری ،امروزه یکی از مباحـث       
مهم اجتماعی و تربيتی اسـت کـه         
باید در دیالوگ اجتماعی در مـقـابـل         

قوانيـن  .   جامعه و حکومتها قرار گيرد    
ــمــاعــی در            ــهــای اجــت و ســازمــان

کشورهای اروپائی و آمـریـکـا         
طی بيسـت سـال گـذشـتـه           
روی این مسئله تمـرکـز ویـژه         

اميد اینکه با پـائـيـن       .   یافته اند 
کشيدن حکومت اسـالمـی و       
ساختن جامعه مـدرن، آزاد و         
برابر، بتوان زمينـه هـای حـل          
مسئله کـودک آزاری را هـم           

 .فراهم کرد
 

چهار جـنـبـه مسـالـه کـودک            
 عبارتـنـد    child abuseآزاری یا   

 : از
سهل انگاری یا غفـلـت در          -1

  ) neglect(نگاهداری کودک 
بدرفـتـاری بـدنـی، یـا آزار              -2

  ) physical abuse(جسمی  
بدرفتاری روانی، آزار روانی      -3
)Psychological abuse  (  
(سوء استفاده جـنـسـی          -4

sexual abuse (  
سهل انگاری یا غفـلـت در        
 نگهداری و مراقبت کودک

بـنـا بـه تـحـقـيـقـات              
آماری، غفـلـت در نـگـهـداری           
کودک، شایعترین شکل کودک 

برای مـثـال رهـا       .   آزاری است 
کردن کودکان تنها در منزل و یا       
در مکانهایـی کـه از امـنـيـت             
کافی برخوردار نيستند بـاعـث      
ميشود که  کـودکـان در ایـن            
مکانها دچار صدمات روانی  و        

رهـا کـردن     .   جسمـی گـردنـد     
کودکانی که دچار نفص عضو و 
یا مشکالت روانی هستـنـد و        
به تنهایی قادر به مراقـبـت از         
خود نيستند نيز سهل انگـاری      
محسوب ميگردد که در آمریکـا      

اکثر .   شدیدا پيگرد قانونی دارد   
اوقات کودکـان رهـا شـده در           
مــنــزل دچــار ســانــحــه و یــا          
حوادثی از قبيل پرت شـدن از        
بــلــنــدی و یــا پلــه هــا و یــا             
سوختگی به وسـيلـه گـاز و           
چراغ خوراک پـزی و بـا بـرق            

موارد ذکـر    .     گرفتگی ميشوند 
شــده در رده بــنــدی کــودک         

 قــرار   child abuseآزاری یــا        
ميگرد و بر اساس ميزان ضـرر        
و صدمات وارده بـه کـودکـان،           
پدر و مادر و یـا فـرد قـيـم و                 
نگهدارنده مورد پيگرد قانـونـی      

 . قرار ميگرد
 : بدرفتاری یا آزار بدنی

هرگونه رفتار عمدی که منجـر      
به کبودی و تورم های کوچـک       
و بزرگ  کـه در بـدن کـودک              

بوجود آید و یا تبيه هایی که بـه          
شکل شکستگی و نقص عضـو،       
از کتک زدن، لـگـد پـرانـدن، گـاز             
گرفتن، پرتاب اشياء، سـقـوط از        
پلکان یا بلندی، خفگـی، ضـربـه         
زدن با دست یـا وسـيلـه ای از             
قبيل چـوب و تسـمـه فـلـزی،              
کمربند و یا هر آزار دیگری چـون         
سوزاندن از جانب پدر و مـادر یـا          
نگهدارنده کودک به بـدن طـفـل         
وارد آید، بد رفتاری بدنی تلـقـی        

واقــعــيــت آنســتــکــه     .   مــيــگــردد
بـا  کـودکـان        "   بدرفتاری بـدنـی   " 

ابعاد وسيع و وحشتناکی  بخـود       
آمار سوانح مـراکـز   .    گرفته است 

درمانی از حد تصور خارج اسـت،       
و تعداد کودکان قربانی بدرفتاری     
. بــدنــی رونــدی تصــاعــدی دارد      

متاسفانه آمار بدرفتاری بدنی در     
کشورهای خاورميانه از خـانـواده      
فراتر رفته و کودکان بـيـشـمـاری         
در کارگاههای غير بهداشـتـی و        
غير قانونی توسـط کـارفـرمـاهـا          
دچار نقص عضو ميـشـونـد و یـا            
بطور وحشتناکی به کـام مـرگ         

آمار مـوسـسـات بـيـن         .       ميروند
المللی حاکی از آنسـت کـه در          
کشــورهــایــی نــظــيــر ایــران و          
پاکستان و افغانستان و آمریکای     
التين کودک آزاری  بشيوه هـای       
گونـاگـون رایـج اسـت و  ایـن                
موجودات بی دفاع را مورد تعرض 

در ایـن کشـورهـا        .   قرار ميـدهـد   
بدرفتاری بدنی خـود سـرفصـل         
موضوعات گسترده تـری اسـت        
که باید مـورد تـوجـه ویـژه قـرار              

 . گيرد
بدرفتـاری یـا آزار روانـی و            

 :احساسی
محيط زیست و شرایـط      

پرورش کودک تـابـع شـرایـطـی            
است که اکثرا تـوسـط پـدران و           

کودکانـی  .   مادران فراهم ميگردد  
که در شرایط و فضای نامساعـد       
پرورش می یـابـنـد و نـاتـوان و               
ناخواسته در مـعـرض جـریـانـات          
مخرب محيط زیسـت خـود قـرار          

بـدرفـتـاری    " ميگيرند، در مقوله       
قـــرار "   روانـــی و احســـاســـی      

کودکانی که در سرپـنـاه      .   ميگرند
های آلوده به الکل، مواد مخـدر،       
قمار، کشمکش های خانوادگـی      
و ناهنجاریهای گـونـاگـون و بـد            
آموزیهای پـدران و مـادران قـرار           
دارند و در نتيجه این فضای آلوده        
کودک به بيمـاریـهـای گـونـاگـون           



!بپيونديد“ آودآان مقدمند”براى ايجاد دنيايى بھتر، به   

٣صفحه   ٦٧شماره  کودکان مقدمند   

جســمــی و روانــی مــبــتــال          
اگرچه تقسيم بـنـدی     .   ميگردد

چهارگانه برای روشنتـر کـردن       
موضوع  این نـوشـتـار اسـت،          
ولی بـایـد اذعـان نـمـود کـه              
تفکيک آنها از یـکـدیـگـر غـيـر             

این چهار جنبـه    .     ممکن است 
. زنجير وار بهم بستگی دارنـد      

عــوامــلــی چــون فــقــر، بــی         
سوادی، اعتقادات خـرافـی و        
عدم سـالمـت روانـی پـدر و            
مادر، معلم و همه کسانـيـکـه        
مجموعه محيط زندگی کـودک     
را ميسازند، در ساختار روان و      
شخصيت او نـقـش و عـامـل           
تعيين کننده داشته و کودک را      
مستقيم و غير مستـقـيـم در         
معرض بـد رفـتـاری روانـی و            

 . جسمی قرار ميدهند
در کشورها و جوامـع      

عــقــب مــانــده و یــا عــقــب           
نگهداشـتـه شـده از دسـت           
آوردهای تمدن نوین، بدرفتاری    
روانــی و جســمــی و عــدم          
شناسایی حقوق کـودک امـر       
. عــادی مــحــســوب مــيــگــردد     

ــنــد اشــيــاء و          کــودک هــمــان
حيوانات جزو مایملک  بحساب     

در ایـن کشـورهـای        .   می آیـد  
تجاوز مستمر به موجودیـت و       
حقوق کودک و تخریب جسـم       
و روان او مجاز شناخته شـده        

بـرای  .   و پيگرد قـانـونـی نـدارد       
مثال در کشورهای پاکستان و     
افغانسـتـان و ایـران شـاهـد            
هزاران اتـفـاق دلـخـراش کـه           
منجر به پيـامـدهـای مـرگـبـار           

در ایــن   .   مــيــگــردد، هســتــيــم  
جوامع تخریب شخصيت کودک 

 .مضاعف ميگردد
ــاوت         ــف ــه ت ــک ــي ــان زم

جنسيتی در فـرهـنـگ و بـاور           
عمومی جایگاه ویژه می یـابـد       
دخــتــر جــنــس نــامــرغــوب و         
. ناخواسته  به حساب می آید     

شرم آور است که گفته شـود       
از بـدو    "   جنس نامـرغـوب   " این  

تولد مورد بدرفتـاری روانـی و         
احساسـی قـرار دارد و ایـن            
چنين موجودی که نه جسم و      
نه روان سالم دارد باید بحـکـم       
غریزی و نـاخـواسـتـه مـادر و            
. آینده ساز فرزندان خود باشـد     

بيهوده نيست که ميزان جرائم     
گوناگون در این جوامع بسـيـار       
باال است و آثار روان پـریشـی       

قـتـل   .   در اکثر آنها هویـداسـت     
های ناموسـی، خـودکشـی،       
خودسوزی، خودزنی از یکسـو     
و از سوی دیگر فـقـر مـطـلـق            
غذایی و دارویی و شيوع انواع 
بيماریهای واگيردار و عفـونـی،      
کوری، فلج، ناشنوایی و نقض     
عصو در کـنـار بـدرفـتـاریـهـای             
روانی و احساسـی، مـلـودی        
ناهنجار زندگی بخش عـمـده       
ای از انسانـهـای قـرن مـا را             

 .تشکيل ميدهند
بــدرفــتــاری روانــی و      

ــودک،           ــا کـ ــی بـ ــاسـ احسـ
موضوعی است که باید بـطـور       
جدی و در سطحی وسيعتر از      
آنچه به آن پرداخته ميشود در      
دست کار و مطالـعـه صـاحـب          
نظران و فعاالن اجتماعی قـرار      
گيرد و با نشـر افـکـار و نـقـد               
نظرات قدمی شایسته در راه      
حل این مـعـضـل اجـتـمـاعـی            

 .برداشته شود
 سوء استفاده جنسی 

در مجمـوع مـبـاحـث         
بدرفتاری نسبت به کـودکـان،       
سوء استفاده جنـسـی جـای        
ویژه خود را دارد که با تعریفی       
علمی و حرفه ای باید بـه آن          
پرداخته شـود و در مـبـاحـث            
اجتماعی بصورت مسـالـه ای       
جدی باید بازشنـاسـی و راه         

 .یابی گردد
تماس و لمـس آلـت         

تناسلی کودک، دخول در آلـت      
تناسلی کـودک بـه وسـيلـه           

، ) intercourse( عمل سکـس     
تجاوز و تعـرض جـنـسـی بـه            
کودکان پسر، رابطه جنسی از 

ــان        ــق ده ــری ،  ) oral sex(   ط
تهيه فيلم های سـکـسـی از         
کودکان زیر سـن قـانـونـی و            
وادار کــردن اطــفــال بــه تــن          
فــروشــی، ســوء اســتــفــاده       

 .جنسی تلقی ميگردد
بر طبق آمـار تـهـيـه           

 کودک  293000شده بيشتر از    
زیر سن قانونی در بـازارهـای         
سکس آمریکا مشغول به کـار       

اکثر ایـن کـودکـان و         .   هستند
نوجوانان از خانواده هایی می     
آیند که پـدر و مـادر آنـان بـه               
دالئل مختلف از قـبـيـل فشـار          

پدر ( کار، فقر،  اعتياد و فحشا       
بـدون  )   و مادر معتاد و فاحشـه     

سرپرست در منزل رها شـده       

ایـن کـودکــان بـه دالئــل          .   انـد 
گوناگون پدر و مادر خود را ترک     
کرده اند و بنوعی از خانه فـرار        
کرده اند که توسط دالالن بـه         
فحشاء و تن فروشی و فروش      
. مواد مخدر کشيده شده انـد      

بعضی از این کـودکـان تـحـت           
سرپرستـی پـدران و مـادران          

تعداد زیادی از    .   معتاد هستند 
این کـودکـان اجـبـارا تـوسـط             
دالالن ســکــس مــجــبــور بــه        
مسافـرت مـيـشـونـد کـه در             
کازینوها، دانسينگها، هتل هـا     
و مراکز ورزشـی بـه کـار تـن             

سـن  .   فروشی مشغول شوند  
 سـال    14-12اکثر این کودکان    

در این مراکز تـنـهـا       .   می باشد 
دختران نـوجـوان تـن فـروش           
نــيــســتــنــد بــلــکــه پســران و       
همينطور کودکان دوجنسيتـی    
هــم در بــازار ســکــس مــورد         

در مـيـان     .   مبادله قرار ميگرنـد   
جمعيت کودکان کـه در بـازار          
سکس معامله ميگردند تعـداد     
دختران از پسران بيشتر است     

 درصد آنها توسط دالالن  75که  
ــد      ــردن ــگ ــي ــه م ــامل ــع ــرای .   م ب

اطالعات بيشتر ميتـوانـيـد بـه         
 :این سایت ها مراجعه کنيد
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در کشــورهــای اســالمــی          
مساله بدرفتاری بـا کـودکـان         
. بصورت دیـگـری جـریـان دارد         

بطور مثال در کشور پاکسـتـان       
پسران بيشتر از دخـتـران در          
معرض سوء استفاده جنسـی     

به دليل سـخـت     .   قرار ميگيرند 
گيری های مذهبـی،  مـردان         

برای فرونشاندن )   مجرد( جوان  
ــز           عــطــش شــهــوت و غــرای
جنسی ترجيح مـيـدهـنـد بـه          
جای تماس جنـسـی بـا یـک           

با پسربچه  )   زن( جنس مخالف   
چون .     ها اطفاء شهوت نمایند   

در دین اسـالم تـمـاس و یـا              
هرگونه رابطه جنسی با دختر     

) نـامـحـرم   ( و یا زن غير عقدی      
قانونی نمی باشد و جـرم و          

لذا در   .     گناه محسوب ميگردد  
این رابطه پسران کوچک و کم      
سن و سـال مـورد مـعـاملـه             

در کشور  .   سکس قرار ميگيرند  

پاکستان مردان مجـرد حـتـی        
صحبت و راه رفتن در خيابان و       
مراکز عمومی بـا یـک زن یـا             
دختر را حتی بدون کوچکتریـن      
تماس بدنی گناه ميدانند و بـر       
این اعتقاد هسـتـنـد کـه بـر             
اساس دین اسـالم یـک مـرد          
مسلمان فقط بـا زن عـقـدی          
خود اجازه هرگونه معاشرت و      

لــذا تــرجــيــح   .   تــمــاس را دارد    
ميدهند عمل اطفـاء شـهـوت         
خود را با یک پسر بچه انـجـام         
دهند که در این رابطه گناهـی       

 .مرتکب نشوند
 در   UNبنا به گزارش     

ــی از              ــک ــو ی ــال پشــت شــم
شهـرهـای بـزرگ پـاکسـتـان           
بيشترین تـعـداد پسـر بـچـه            
هایی که مورد آزار جـنـسـی          
. قرار گرفته اند،  وجـود دارنـد         

این کودکان در بـازار سـکـس          
معامله ميشوند و تـعـداد ایـن         
کودکان هرسالـه و بسـرعـت         

کودکـان و    .   روبه افزایش است 
نوجوانانی که در بازار سـکـس       
مشغول بکار هستند از سـن        

 سالگـی مـورد مـعـاملـه           6-7
سکس قرار ميگيرند که بيشتر  
آنها در هتل ها و قهـوه خـانـه           
. ها شروع به کار مـی کـنـنـد          

بدین تـرتـيـب کـه ابـتـدا ایـن               
کودکان توسط صـاحـبـان ایـن         
مــراکــز جــهــت جــلــب تــوجــه       
مشتری تحت تعليم و آمـوزش      

این کودکان فقـط    .   قرار ميگيرند 
 درصد دسـتـمـزد      15 تا   10بين  

 در 65خود را دریافت ميدارند و      
صد به صاحبان مراکز و هـتـل         

 درصـد بـه       15 تا   20ها و بين  
بـه  .   دالالن پرداخـت مـيـگـردد       

دليل اینکه مشتری ها نـمـی        
خواهند در شـهـرهـای خـود           
شناخته شوند و مـيـخـواهـنـد         
هویت شان مخفی بـمـانـد از         
راههای دور و نزدیک بـه ایـن          
هتل ها مراجعه ميکنند و چند      
روزی در ایـن مـراکـز اقـامـت             

بـحـث هـم جـنـس          .   ( ميکننـد 
گرایی از مقوله دیگری اسـت       

. ) که مورد بحـث مـا نـيـسـت           
قابل توجه است که به دلـيـل         
اعــتــقــادات مــذهــبــی حــتــی     
خانواده های این اطـفـال هـم         
حاضر به افشای ایـن فـجـایـع          

این نوع جنایات و در       .   نيستند
ــرده داری           ــقــت ایــن ب حــقــي
همچنان در پس پرده ابهـام و        
دیوار سکوت هر ساله رو بـه          

 . افزون است
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 ادامه آودك آزارى
این مساله در مـورد        

دختران که در جوامع اسالمی      
جنس نامـرغـوب بـه حسـاب          
می آیند، سرنوشت دیگری را     

دخـتـران آسـيـب       .   رقم ميـزنـد   
دیـــده در دوران کـــودکـــی           
سرنوشتی غم انـگـيـز تـر را            

آمـار و ارقـام       .     تجربه ميکننـد  
بيانگر آنست کـه در جـوامـع           
اسالمی ساالنه صدها دخـتـر      
جوان در رابـطـه بـا مسـائـل             
عاطفی و جـنـسـی تـوسـط           
پدران و برادران و نزدیکـان بـه         
فجيع ترین اشکـال مـخـتـلـف          
سنگسـار مـيـشـونـد، هـدف           
گلوله و چاقو قرار ميگرند و یـا         
حلق آویز می شوند و صـدای        
مظلوميت آنان گوش بشـریـت      

 . متمدن را آزار نمی دهد
آنچه که آمد تنها خالصه ای از       
. چهار جنبه کودک آزاری بـود       

اميدوارم که در آینده بتوانم در      
مورد هـر جـنـبـه بـيـشـتـر و                
مشروحتر توضيح بدهـم و یـا         
دوستان دیگر به سهم خود در      
 .این باره بنویسند و بحث کنند

گوشه آـوچـكـى از        :   ادامه
وضعيت وحشتناك آـودآـان     
 در نظام جمهورى اسالمى 

من و مـادرم از    »: افزايد وي مي 
تهران به زنجـان آمـديـم و بـه              

هـا را       مرآز مراجعه آرديم تا آن    
ترخيص آنيم و با خود ببريم آه       

هـا را بـا خـود             اجازه ندادند آن  
روز بـعـد از          آه يك   ببريم، تا اين  

اين آه ما از زنجـان بـه تـهـران           
ي ايـن     آمديم شنيديم آه اثاثيه   

دو دختر جوان را در آن سـنـيـن          
بحراني به وسط خيـابـان پـرت         

هـا بـا ديـدن         همسايه.   اند    آرده
هــا گــريــه آــرده بــودنــد و             آن
هـا صـاحـب        مگر اين :   گفتند  مي

نــدارنــد؟ الــبــتــه بــاز مــا آــار           
ــري           ــي ــگ ــي ــمــان را پ خــواهــران

هـا     ي بچه آرديم، ولي بقيه   مي
آسي را نداشتند آه پيـگـيـري        

ادامـه   «الـف . ل»خـانـم      «. آنند
 آـه       طـوري    هـمـان  »:   دهد  مي

ي اين دو خـواهـر را      گفتم اثاثيه 
آه خانم    به خيابان ريختند تا اين    

عطايي از اورژانس اجـتـمـاعـي        
حـتـي   .   ها را برده بود     آمده و آن  

خانم عطايي هم آـه مـتـوجـه          
اذيت و آزار بـه دخـتـران شـده            

فـرد،     بودنـد بـا آقـاي سـيـدي             
سرپرست بهزیستـی زنـجـان،       
صحبت آـرده بـودنـد آـه چـرا             

ي سـالمـت        ها را به خـانـه       اين
خانم عطـايـي بـه       .   اند  فرستاده

 بودند آـه      فرد گفته   آقاي سيدي 
ها دختران خوب و سالـمـي         اين

حدود دو مـاه هـم در         .   هستند
جا مانده بـودنـد آـه مـن و                آن

هـا را بـا          مادرم رفـتـيـم و آن         
من خـودم هـم      .   خودمان برديم 

فـرد نـامـه         براي آقاي سـيـدي     
بردم، ولـي ايشـان بـه جـاي             

مـا  :   رسيدگي به مـن گـفـتـنـد         
ايـم آـه        خودمان دسـتـور داده     

من به پاي   !   ها را تنبيه آنند     اين
ايشان افتـادم و آـفـش او را             
بوسيدم و التماس آردم آه اين  

ها را نـجـات دهـيـد، ايـن                بچه
وي  .«آشند  ها را دارند مي     بچه

سابقًا آسـي   »:   دهد  ادامه مي 
ــمــي ــن         ن هــا    دانســت آــه اي
هاي بهزيستي هسـتـنـد،         بچه

هــا       ولــي از وقــتــي آــه ايــن        
به مـدرسـه   [ . . . ]   اند، خانم     آمده
هـاي    رفت و به همشاگردي     مي
هــا    ايــن:   گــفــت   هــا مــي     بــچــه
! انـد    ي سـالمـت       هاي خانه   بچه
هــاي درســت و         هــا آدم     ايــن

حسابي نيستند آه شـمـا بـا          
 ا/ !«هـا دوسـت هسـتـيـد           اين

بــا اشــاره بــه      «الــف. ل»  ا
وضعيت برخي از دخـتـران       

مــثــًال »:   گــويــد   ديــگــر مــي  
نــام    دخــتــري هســت بــه     

و دختر ديـگـري بـه         «ش»
و دختر ديـگـري       «م»اسم  
ي    آـه اجـازه     «الف»نام    به

هـا     مدرسه رفتن را بـه آن      
وي  «. دهــــنــــد     نــــمــــي

خواهر  «الف. ظ»:   افزايد  مي
آموز   آوچك ما بهترين دانش   

ي حجـاب شـهـرك         مدرسه
آارمندان بود آه به خـاطـر        

آـه چـرا        اعتراض بـه ايـن      
خواهر مرا به مرآز سالمت

محل نـگـهـداري زنـان و           ( 
ايد   فرستاده)   دختران فراري 

مانع رفتن او بـه مـدرسـه          
وي در     !«بـــودنـــد    شـــده

خصوص برخورد نامطلوب با    
: گويد  افراد در اين مرآز مي    

اعـتـنـايـي و         ها با بي    اين»
احترامي با من و مادرم       بي

 ساله است،   50آه يك زن    
مـادرم  .   آـردنـد     برخورد مي 
افتاده بـود،    [ . . . ]   پاي آقاي   

ولي او را بـيـرون آـرده و            
بــودنــد آــه      اجــازه نــداده     

دخترانش را ببيـنـد، بـه او          
چـون ازدواج    :   گفته بـودنـد    

ــرده ــمــي      آ ــي     اي ن ــوان ت
در !   دختـرانـت را بـبـيـنـي          

ــًال هــم            ــب ــه ق ــي آ ــال ح
چـون ازدواج    :   گـفـتـنـد       مي

ــكــرده ــداري            ن اي حــق ن
 ا/ «! هايت را بـبـيـنـي         بچه

: گويـد   مي«الف.   ش»خانم  
بستگان   هايي را آه      پولي»

دادنـد از مـا          ما به ما مـي    
گرفتند، طالهايي را آه    مي

خريدنـد از مـا         براي ما مي  
 ا/ «. گــــرفــــتــــنــــد     مــــي
: گـويـد     مي «الف. ل»خانم  

خالصه، خواهران مـرا بـا       »
آــه    ايــن وضــع بــدون ايــن      

ترين آمكي بـكـنـنـد         آوچك
ــيــرون آــردنــد    خــواهــرم .   ب

 مـن      آه:   گفت  هميشه مي 
 ا/ «. ها را خواهد گرفت     اين

اآلن هـم    »:   افزايـد   وي مي 
جا دخـتـري بـه نـام             در آن 

هســت آــه دخــتــر      «ش»
اين دختر . بسيار خوبي بود 

تكواندوآار و ورزشكار بـود،      
ولي متأسفانه بـه عـلـت         
بدرفتاري مسؤوالن بـا وي      
معتاد شده و هـرچـنـد روز         

بار با تـيـغ خـودزنـي و              يك
وي  «. آـنـد     خودآشي مي 

هـا    تمام اين »:   دهد  ادامه مي 
فـرد     را من به آقـاي سـيـدي        

گفتم، ولي متأسفانه او مـرا       
 «. تــــــهــــــديــــــد آــــــرد       

بـراي  »:   گـويـد     مـي  «الف. ظ»
جا بر روي      تنبيه و آن هم بي    
گذاشتـنـد،     دست ما داغ مي   

ها را بـا روسـري خـفـه              بچه
ــي ــد و              مـ ــردنـ  ا/ «. . . آـ
 »:   گـويـد    مي «الف. ل»خانم  

ــشــه    «ظ»خــواهــرم     ــي هــم
شــاگــرد مــمــتــاز بــود و در           

ي غيرانتفاعي درس      مدرسه
خواند، ولي آاري آـردنـد        مي

. آه اخيرا تجديد آورده اسـت      
اآلن دو خواهرم در تهران نـزد       

آنند و من آه      من زندگي مي  
در تهران هسـتـم و مـجـرد            

بـاشـم بـا دو خـواهـرم               مي
آـنــيــم و مــن         زنـدگــي مــي   

 هـزار تـومـان        350ماهيـانـه     
مـن از    .   دهـم    خانه مي    اجاره

آقاي دآتر فقيه وقت گرفتم و      
ايشـان  .   تقاضاي آمك آـردم    

 دستـور   86 اسفند   22هم در   
دادند، ولي هيچ آمـكـي بـه         

: گـويـد     وي مـي    «. من نشـد  
هايـي    من به خاطر اين ظلم    »

بود و دست ما هـم        آه شده   
رسيـد، هـرگـز        به جايي نمي  

آـردم آـه روزي          فكـر نـمـي     
هــا رو و           هــاي ايــن     دســت
هـا بـراي       ي آن   گونه چهره   اين

مـن  .   مردم شـنـاخـتـه شـود        
ــدم آــه در         وقــتــي مــي    دي
گونه بـا مـا و           بهزيستي اين 

آــنــنــد    هــا رفــتـار مــي        بـچــه 
گفتم ديگران هـم مـثـل           مي
ها هستند و حتي جـرأت       اين
آردم آه به مـطـبـوعـات          نمي

مراجعه آنم و فقط دردم را با       
گذاشتـم تـا       خدا در ميان مي   

آه خداوند با عنايت خـودش        اين
اي را فراهم آورد و آقـاي           زمينه

بــيــگــدلــي اقــدام بــه افشــاي       
هـايـي آـه بـه           بخشي از ظلم  

ها شده بود آردند و موجب        بچه
هـا     شدند آـه درد ايـن بـچـه            

. گونه به گوش همه بـرسـد      اين
خواهـم    من از آقاي بيگدلي مي    

آه اين حمايت خـودشـان را از          
هـاي مـظـلـوم ادامـه             اين بچه 

هـا     دهند تا شايد مشكالت آن     
  «.حل شود



  

٥صفحه   ٦٧شماره  کودکان مقدمند   

!جلوى اعدام کودکان در ايران را بگيريم، به جنبش عليه اعدام، بپيونديد  

 کودکان مقدمند
  را تکثیر و پخش کنید

 از روزنامه هاى دولتى
گروه حوادث؛ دادگاه عـمـومـي        
رشت پس از محاکـمـه مـجـدد          

 سالگـي   13دختري که از سن     
به جرم قتل در زنـدان اسـت،           
 .وي را به قصاص محکـوم کـرد        

به گزارش خـبـرنـگـار         
 31ما، مواليي که هم اکـنـون          

 سال از عـمـرش       19سال دارد   
را در زنــدان رشــت گــذرانــده          

 تـوسـط     68صغرا سـال     .   است
ماموران پليس رشت به اتـهـام       
قتل دستگير شد، زماني که بر      
دستان اين دختر دستبـنـد زده        
شد او کارگر خانه يي در شهـر        

او از سوي مامـوران     .   رشت بود 
 سـالـه     8متهم به قتـل پسـر         

خانواده يي شد که براي آنـهـا         
اولـيـن بـرگ از        .   کار مـي کـرد     

پرونده يي که باعث شد صغـرا        
 سال از عمرش را در زنـدان    19

بگذراند و دو بار نيز پاي چـوبـه          
دار برود، زماني تنظيم شد کـه       

 ساله به پـلـيـس       8پدر کودکي   
مراجعه و ادعا کرد فرزندش گم      
شده و چند روزي اسـت از او           

مـامـوران پـلـيـس        .   خبـر نـدارد    
رشت تمامي فرضيه هـايـي را       
که ممـکـن بـود سـرنـخـي از              

 ساله در اختيار پليس     8پسرک  
قرار دهد مـورد بـررسـي قـرار           
دادند تا اينکه چند روز بعد بـوي        
تعفني کـه از چـاه خـانـه بـه               
مشام رسيـد احـتـمـال وجـود           

 ساله را قوت داد      8جسد پسر   
و وقتي پـلـيـس چـاه را مـورد              
بررسي قرار داد جسد پسـرک       
را کشف کرد، با انتقال جـنـازه         
بــه پــزشــکــي قــانــونــي رونــد       
پيگيري پرونده تغيير کرد و پـدر        
مقتول در شکايـتـي کـارگـرش         
صغرا را قاتل فرزندش مـعـرفـي        
کرد و گـفـت چـون صـغـرا بـه                
پســرش حســادت مــي کــرده       
است بـه نـظـر مـي رسـد او               
ــل شــده             ــت ــن ق ــکــب اي ــرت م

همين شکايت کافي بود    . باشد
او در   .   تا وي بـازداشـت شـود        

توضيح زندگي خود به پـلـيـس         
 ساله بودم که خانواده     9گفت؛  

ام به دليل فقر شديد من را از          
روستا به شـهـر نـزد خـانـواده            
. ثروتمندي فرستادند تا کار کنم    

من تمام مدت نزد اين خـانـواده        

  سالگى در زندان است١٣قصاص براى دخترى که از 
بودم و کارهاي روزانه را انـجـام        
مي دادم امـا هـيـچ وقـت بـا               
کسي دعـوا نـکـردم و هـيـچ              
حسادتي هم نداشتـم و مـن         

 .پسرک را نکشتم
ادعــاي صــغــرا مــورد      

قبول پليس قرار نگرفـت و وي         
چندين مرتبه ديـگـر بـازجـويـي          
شد تا اينکه سرانجام گفت؛ بـا       
پسرک درگير شدم و او را بـه           
زمين کوبيـدم وقـتـي خـون از            
سرش جاري شـد و مـتـوجـه            
شدم وي فوت شده جسـدش       
را داخل چـاه انـداخـتـم و بـه               
. کسي هـم چـيـزي نـگـفـتـم             

اعترافات صغرا از سوي پلـيـس       
دليل محکمي شناخته و وي با      
صــدور قــرار مــجــرمــيــت بــراي       
محاکمه بـه دادگـاه عـمـومـي           

سرانجام صغرا به   .   معرفي شد 
عنوان متهم تحت محاکمه قرار     
گرفت و با درخـواسـت اولـيـاي          

وي .   دم به قصاص محکوم شـد     
به راي صادره اعـتـراض کـرد و           

ايـن  .   اعترافاتش را پس گـرفـت     
دختر در اليحه اعتـراضـي خـود         

 سـالـه را       8نوشت؛ من پسر     
نکشـتـم امـا مـي دانـم چـه               
ــه               کســي او را کشــتــه و ب
درخواست او هـم مـجـبـور بـه            

به من قول داده     .   سکوت شدم 
بود که رضايت مادر مـقـتـول را          
بگيرد تا من از ايـن گـرفـتـاري             

صغرا افزود؛ در    .   نجات پيدا کنم  
 سالگي بـه مـن        9همان سن   

تعرض شد و با تهديدهايي کـه       
مي شدم، مجبور بودم سکوت     
کنم، تا اينکه روز حادثه وقـتـي      
داشتم انبـاري را تـمـيـز مـي             
کردم باز همان فردي کـه آزارم        

پسرک .   مي داد به سراغم آمد    
 ساله داشت در آن حـوالـي          8

بازي مي کـرد بـي هـوا وارد             
انباري شد و صحنه تعـرض بـه         

آن مرد پسرک را بـه  .   من را ديد  
سمت ديوار هل داد و در يـک           
لحظه سرش به ديوار بـرخـورد        

مـن جـثـه      .   کرد و بيهوش شـد    
کــوچــکــي داشــتــم و نــمــي         
تــوانســتــم جســد پســرک را        
حرکت دهم اما آن مرد از مـن          
مي خواست جسد را به داخل      

آن مرد باعث شـد     .   چاه بيندازم 
تا از من شکايت شـود و بـعـد            
هم قول داد رضايت بگـيـرد امـا        
. بــه وعــده اش عــمــل نــکــرد         

مدارک جديد در پـرونـده صـغـرا          
باعث نشد تا او از اتهـام قـتـل           
تبرئه شود و اين بـار او را بـه              
خاطر رابطه نامشروع نـيـز بـه          
شالق محکوم کردند اما فـردي      
که صغرا مدعي شده بود به او       

تعرض کرده چون به ايـن جـرم          
. اعتراف نکرده بود تـبـرئـه شـد         

پس از گذراندن تـمـام مـراحـل          
قانونـي واحـد اجـراي احـکـام            
دادگاه رشت مقدمـات قصـاص       
صــغــرا را آمــاده کــرد، وي در           

 سـال بـيـشـتـر          17حالي کـه     
نداشت پاي چوبه دار رفت امـا        
مادر مقتول اعـالم کـرد فـعـًال            
. قصد ندارد حکم را اجـرا کـنـد          

همين مساله چند سال بعد در      
 سالگي براي صـغـرا تـکـرار          21

شد، امـا ايـن بـار هـم مـادر                
مقتول اعالم کرد رضايت نـمـي       
دهد اما قصد قصـاص نـدارد و           
. چند ماه ديگر اقدام خواهد کرد

پس از آن ديگر خانواده مقـتـول        
براي اجـراي حـکـم مـراجـعـه             
نکردند تا اينکه سال گـذشـتـه         
نسرين ستوده وکالت متهم را      
پذيرفت و با تـوجـه بـه ايـنـکـه              

 سـال از عـمـرش را            18صغرا  
بالتکليف در زندان گذرانده بـود       
درخواست آزادي وي را مـطـرح       
و قاضي تيموري بعد از بررسي      

 ميليـون   60پرونده با قرار وثيقه     
آزادي .   توماني صغرا را آزاد کـرد     

اين زنداني دو هفتـه بـيـشـتـر           
طول نکـشـيـد و بـا شـکـايـت               
دوباره اولياي دم وي به زنـدان        

صغرا کـه هـم       .   بازگردانده شد 
اکنون نوزدهمين سال زندان را      
پشت سر مي گذارد به اتفـاق       
وکيل مدافعش تقاضـاي اعـاده       
دادرسي کرد و پرونده به دفـتـر        
رئيس قوه قضائيه فرسـتـاده و        
نسرين ستوده وکيل صغرا يـک      
بار ديگر ايرادات پرونده را متذکر      

چند روز بعـد رئـيـس قـوه           . شد
قضائيه حکم صغرا را نقض کـرد       
و اين دختر يک بار ديگر اميـدوار        
شد بتواند نزد خانواده فقيـرش       

پـس از نـقـض حـکـم            .  بازگردد
پرونده به شـعـبـه هـم عـرض            
فرستاده شد و يـک بـار ديـگـر            
مورد بررسي قـرار گـرفـت بـا             
اينکه صغرا دوباره مـنـکـر قـتـل           
شــد و اظــهــارات خــود را در            
دادگاه تکرار و وکيل مدافـع وي        
نيز ايرادات پـرونـده را گـوشـزد           
کرد، قاضي دادگـاه عـمـومـي          
راي بــه قصــاص ايــن دخــتــر           

صغرا که بعد از سال هـاي        . داد
طوالني در زندان باز هم سايـه       
طــنــاب دار را بــر گــردن خــود           
احساس مي کند، اکـنـون بـه          
اتفاق وکيل مـدافـعـش تـالش          
دوباره يي را بـراي اثـبـات بـي            

  .گناهي خود آغاز کرده است

 ادامه خانه من آجاست
خانه بودند، هيچ آس جرات نداشـت       
آه از پنجره بيرون را نگاه آند آنـقـدر           
موج انفجارها شديد بود آه وسـايـل         
خانه از آمدها و طاقچه ها به زمـيـن          

زهـره بـا     .   ميريخت و مى شـكـسـت      
پسرش هراسان در زير پلـه اى آـه           
مقابل در بود ، خود را مخفى آـردنـد          
فكر ميكردند آه پله ها محكم انـد و           
ميتوان از آن مـانـنـد پـنـاهـگـاهـى                 
استفاده آرد، اما پسر خانواده آنها را       
به انبارى آـه بـيـن اطـاق هـا قـرار                 
داشت بـرد و گـفـت پـنـجـره هـاى                 
روبروى پله احتماال بشكـنـنـد و لـذا            

در .   جاى امنى براى پناهگاه نيـسـت      
انبـارى حـدودا ده نـفـر تـنـگـاتـنـگ                  
نشسته بودند، بچه ها گريه ميكردند     
و جيغ ميكشيدند و همه در انـتـظـار           

ساعت . ريختن آامل ساختمان بودند
ها اين وضعيت ادامه داشت و راديـو         
هم برنامه هاى عادى روضه خـوانـى        
خود را ادامه ميداد و به مـردم هـيـچ            

عصـر بـود آـه        .     اطالعاتى نـمـيـداد     
انفجار ها فروآش آرد و جرات آرديم       

امـا چـه     .   آه از انبارى خـارج شـويـم       
وحشتناك بود همه جا گـرد و خـاك            
بود هيچ شيشه اى سالـم نـمـانـده           
بود خانه پر از شيشه خرده شده بود 

زيـر پلـه     .   و ديوارها ترك پيدا آرده بود     
اى آه زهره با پسرش آنجا پناه بـرده        
بودند شيشه هاى در خـانـه مـثـل             
خنجر به ديوار فرو رفته بود اگـر آنـهـا            
انجا مى ماندند بـى تـرديـد سـوراخ            
سوراخ شده بودنـد و هـمـه چـقـدر              
خوشحال شدند آه آسـى صـدمـه          

 .نديده بود
بعدا مشخص شد آه انـبـار        

پادگان اهواز مورد حمله عـراقـى هـا          
قرار گرفته و آل آن منـطـقـه بـر اثـر               
انفجار گلوله ها و خمپاره هاى انـبـار         

هيـچ در و      .   شده نابود گرديده است   
پنجره و  شيشه اى سالـم نـمـانـده            
بود و صدها آشته و هزاران زخـمـى         

 . آن شب سياه بجاى گذاشت
مردم گروه گـروه از شـهـر            

اهواز فرار ميكردند و  هـيـچ وسـيلـه            
زهـره و    .   عمومى خالى پيدا نميشـد   

پسرش به همراه خانواده فاميلش با      
اتوبوس به طرف شهر اراك مجبور بـه        

 . فرار شدند
 به اراك رسيديم

 ادامه دارد

 قصه های من و فرزندم: عكس مطلب
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گوشه آوچكى از وضعيت وحشتـنـاك آـودآـان در نـظـام جـمـهـورى                    
چند روزى اين خبر در يكى دو  روزنامه  ايران منعكس شد موضـوع از                 اسالمى  

اين قرار بود آه در مرآز نگهدارى آودآان بى سرپرسـت آـودآـانـى داغ شـده                     
بودند و بعدا مشخص شد آه آودآان بيشترى تحت شكنجه و آزارهـاى مـداوم         

اينجا بخش هايـى از نـوشـتـه روزنـامـه هـا را                    .   جسمى و روحى قرار داشتند    
 .منعكس مى آنيم آه خود گوياى ژرفاى اين فاجعه است

براساس تحقيقات بهار زنجان، زهرا عباسي شش سال دارد و به علت فوت پدر              
ي اسـفـنـاك از       با حكم دادگستري تحويل بهزيستي زنجان شده و در اين فاجعه     

 .گذاري شده است ي صورت داغ ناحيه
ي ديگر محمدمهدي قاسمي شش سال دارد و مادر او فـوت                آودك آسيب ديده  

ايـن  .   آرده و به علت بدسرپرستي پدر، تحويل بهزيستي زنـجـان شـده اسـت                 
گـذاري شـده        ي گـردن داغ        ي دردناك از ناحيـه   آودك شش ساله در اين فاجعه     

 .است
همچنين مريم ندرلو پنج سال دارد و مادر او به قتل رسيده و پـدرش در زنـدان                 

برخالف نـظـر   .    تحويل بهزيستي زنجان شده است12/2/87باشد و در تاريخ       مي
گذاري شده  ي پا داغ ي سازمان بهزيستي، مريم از ناحيه   اعالم شده در اطالعيه   

 اتفاق افتاده، ولي در گـزارش         10/4/87گذاري در تاريخ      البته ماجراي داغ  .   است
اي به اين موضوع نشده تا اين آه در           گونه اشاره   ي روز دهم و يازدهم هيچ       روزانه

گـرفـتـه       روز دوازدهم تيرماه توسط يكي از مربياني آه شيفت را تـحـويـل مـي                  
بـر اسـاس     .   جلسه گرديده و به بهزيستي شهرستان گزارش شده است          صورت

اطالعاتي آه به بهار زنجان رسيده، ابتدا با فلز داغ گردن محمدمهدي و سـپـس         
صورت زهرا و در پايان بر روي پاي مريم داغ گذاشته شده است و چون بـعـد از                     

گذاري بر روي بدن زهرا و محمدمهدي تا حدي فلز سرد شده بوده، تأثيـر آن              داغ
گذاري تا روز     روز از روز داغ21جايي آه     بر روي بدن مريم آمتر بوده است و از آن         

. گذرد، تقريبا آثـار داغ تـرمـيـم شـده اسـت                  معاينه توسط پزشكي قانوني مي    
گذاري بر پاي مريم در عكس منتشره توسط بهار زنجان آه اصـل آن              موضوع داغ 

تحويل هيأت اعزامي از تهران شده بـه وضـوح مشـخـص اسـت و عـيـن ايـن                           
 . توضيحات به اطالع هيأت اعزامي نيز رسيده است

مـرآـز   »يكي از بستـگـان مـددجـويـان            
 «هــاي نــرگــس     نــگــهــداري شــكــوفــه  

 «الـف . ل»بهزيستي زنـجـان بـه نـام            
سه تن از خواهران من آـه        »:   گويد  مي

بـاشـنـد، بـه دلـيـل              فرزند طالق مـي    
بدسرپرستي با حكم دادگـاه، تـحـويـل          

 «هاي نـرگـس     مرآز نگهداري شكوفه  »
وي با اشـاره     «. بهزيستي زنجان شدند  

هايي آه بـا ايـن دخـتـران             به بدرفتاري 
به خاطر اذيت و    »:   گويد  شده است مي  

يكي از خواهرانم به نـام    [...]   آزار خانم  
چـون ايـن خـانـم،         .   فرار آـرد   «الف.   ز»

زد؛ در حـدي آـه         مفصل، او را آتك مي    
ريزي  شد و از شدت خون خون دماغ مي

هـا را      گاهي فرش .   شد  دچار ضعف مي  
هــا را وادار        آــردنــد و آن       جــمــع مــي  

  آردند آه بر روي موزائيك و مـوآـت           مي
ها را بـدون لـبـاس وادار            بخوابند و يا آن   

آردند آه در زمستان و هواي سـرد          مي
ايـن خـانـم       «. و برفي به حيـاط بـرونـد        

البته مدت آوتـاهـي خـانـم         »:   گويد  مي
جـا بـود آـه           به عنوان مسؤول آن   [ . . . ]   

ها بهتـر بـود و          اوضاع خوب و وضع بچه    
آــرد، ولــي      ديـگـر آسـي فــرار نــمـي          

 مربي  86متأسفانه از ارديبهشت سال     
جـا را بـرعـهـده            جديدي مسؤوليت آن   

گرفت و با تغيير مديريت، اذيت و آزارهـا         
: گـويـد     خانم مزبـور مـي     .   افزايش يافت 

سالـه و     19«الف.ش»خواهران من »
جا بودند و به  ساله در آن 14«الف. ظ»

ي    خاطر اخالق خوب خواهرانم همـه     
ها راضي بودند به طـوري   ها از آن   بچه
ها  ساله، مربي بچه19 «الف.ش»آه  

شده بود و در مدرسه هم خيـلـي از       
هم بـه    «الف. ظ ».   ها راضي بودند    آن

خاطر انضباط و اخـالق مـورد تـأيـيـد             
همـه، مـخـصـوصـًا مسـؤوالن خـود              

[ . . . ]اما با آمدن خانم     .   بهزيستي بود 
، اذيت و آزارها خيلي شّدت يـافـت،          

ها درگيري ايجاد آـردنـد بـه           بين بچه 
 17آـه     «الـف .   ش»طوري آه بـراي      

سال داشت پرونده تشكيل دادنـد و         
متأسفانه به ! وي را به آالنتري بردند

. هاي ما هم ترتيب اثر ندادنـد        پيگيري
هـا فـرزنـدان         چـون ايـن    :   گفتـنـد    مي

بهزيستي هستند شما حـق هـيـچ          
 «الـف . ش»خانم   «. دخالتي را نداريد  

آـه چشـم مـن           بـا ايـن    »:   گويـد   مي
ناراحت بود و بايد به پزشك مـراجـعـه          

دادند و حـتـي         آردم، اجازه نمي    مي
آرد، آـه     وقت خواهرم مراجعه مي     هر

دادند و    مرا نزد پزشك ببرد اجازه نمي     
 «. گفتند به شما ربـطـي نـدارد           مي

ــم مــي         ــان ــن خ ــي ــم ــد    ه ــوي در »:   گ
ها ما را در هواي داغ ظـهـر             تابستان

آردند آـه      بردند و وادار مي     براي تنبيه به حياط مي    
به آفتاب نگاه آنيم آه هـمـيـن مـوضـوع مـوجـب                  

وي  «. ضــعــيــف شــدن چشــم مــن شــده اســت          
هاي آـوچـك را در تـابسـتـان و                  بچه»:   افزايد  مي

هاي حياط و زيرزمـيـن        زمستان براي تنبيه در توالت    
آردند و بعضا ما را مجبور به لـيـسـيـدن             زنداني مي 

ــي          ــت مـــــ ــوالـــــ ــد         تـــــ ــردنـــــ  ا/ «. آـــــ
البته مسؤوالن قـبـلـي       »:   گويد  مي «الف. ل»خانم  
بردند و ايـن      مي. . .   ها را به نزد چشم پزشك و          بچه

دادند، ولي از وقتي آـه خـانـم            آارها را انجام مي   
آـرد و       مسؤول شد از اين آارها ممانعت مي      [ . . . ]   
هـا فـكـر         مگر چه خبـر اسـت آـه ايـن            :   گفت  مي
وي  «! آنند، هميشه بايد به نزد پزشك برونـد؟         مي
[ . . . ] در حالي آه بعضا دختران در ايام         »:   افزايد  مي

هـا     آشيدند از دادن دارو بـه آن           به شدت درد مي   
هـاي     آردند و حتي از برگزاري آالس       جلوگيري مي 

اي از      آـه تـوسـط عـده        . . .   ي رياضي و      العاده  فوق
 «. آـردنـد     شد، ممانـعـت مـي        خيرين تشكيل مي  

در اواخر سال قـبـل بـه          »:   گويد  مي «الف. ل»خانم
ها را در زيـرزمـيـن و       بچه.   شدت اوضاع افتضاح شد  

دادند آه مـن       آردند و اجازه نمي     توالت زنداني مي  
هـا را وادار        با خواهرانم صحبت آنم، همچنين بچه     

آـه     تـا ايـن    !   ها را ليس بـزنـنـد         آردند آه توالت    مي
و آقـاي    [. . . ]   صبرم تمام شد و من شخصًا به آقاي  

فرد آه آن موقع سرپـرسـت بـودنـد و اآلن                 سيّدي
و خـانـم     [ . . . ]   اند و آقـاي         رئيس مرآز استان شده   

نامه نوشتم، نه تنها ترتيب اثر ندادند، بـلـكـه            [ . . . ]   
ام آـه       من خـودم دسـتـور داده         :   گفت[ . . . ]   آقاي  

را به زيرزمين بياندازند و به او غذا ندهند تـا             «ش»
 .ادب و آدم شود


