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 مقدمه
 

این کتاب، مجموعه ای از داستان های پند 

زنان بین نامشروع عواقب دوستی های از آموزی

 و مردان است.

ـ متأسفانه ـ دوستی های خیابانی در این روزها 

به معظل اجتماعی تبدیل شده. به حدّی که 

بررسی پرونده های جنایی نشان دهنده از این 

واقعیت است که برخی از جرائم از قبیل: قتل، 
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نف، در پوشش و تجاوز به ع9ُآدم ربایی، اخّاذی

 این روابط پنهانی صورت می گیرد.

با نگاهی به صفحه حوادث روزنامه ها، پایان تلخ 

 این دوستی ها را مشاهده می کنیم. 

روابطی که در ابتدا به بهانه آشنایی با یکدیگر 

برای ازدواج و دوستی آغاز می شود، امّا در 

پایان، خاطره ای تلخ را برای یکی از طرفین که 

البته اغلب آنان دختران هستند، برجای می 

 2گذارد.

شمار قربانیان تعرّضات جنسی از اموری نیست 

 که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. 

                                                           

.پسری از دوست دخترش خواسته بود که کلیه ات را 9

بفروش و پول آن را به من بده تا فیلمت را در اینترنت 

 « www.irna.ir »منتشر نکنم.

 .همان2
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بیان کننده از آن  9985آمار تکان دهنده سال 

درصد از پرونده های تجاوزات  44است که 

جنسی علیه زنان و دختران، به خاطر دوستی 

های خیابانی و روابط پنهانی اتفاق افتاده است 

ا به بهانه شناخت قبل از ازدواج که بیشتر آن ه

 صورت گرفته است.

ـ برخی از ـ مجرمان این پرونده ها هیچ ردپایی 

از خود برجای نمی گذارند و تمامی مشخصات 

 آن ها، ساختگی و جعلی است.

این دسته از شکارچیان اطمینان دارند که  

دختران به خاطر ترس از آبرو ریزی، کمتر به 

وند که همین مسأله سوی پلیس کشانده می ش

باعث می شود آن ها هم چنان به کار خود ادامه 

 9می دهند.

                                                           

9. rezabaseri123.blogfa.com 
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مید است که این داستان ها وسیله ای شوند اُ

برای توبه کردن اشخاصی که به چنین عمل 

قبیحی گرفتارند. و نیز درس عبرتی برای افراد 

 غیر مبتال باشد. 

از اهداف کتاب پیش رو این است که خوانندگان 

با مطالعه ی آن، به قسمتی از زیبایی  محترم

های دین زیبای اسالم پی ببرند. و یقین و باور 

کنند که دستورات الهی که در قالب دین بیان 

شده، برای هدایت و سعادت آن هاست، نه در 

و تنگنا قرار دادنشان. و استفاده از مطالب 

سایت ها و کتب مختلف، این داستان های 

ی ما جلوه گر می کند؛ به زیبایی را بیشتر برا

خاطر آن که، بیان برخی آسیب ها و مضرات 

توسط سایت دوستی های خیابانی و نامشروع 

ه باتّفاقات صورت گرفته ها و کتاب ها که بر اثر 
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دست آمده، تأیید دستورات الهی در این باره 

است. چون که در واقع، اسالم به خاطر وجود 

این کشف  ـ قبلاین دوستی ها مفاسد زیاد 

 ـ، دستور به ترک آن داده است. آسیب ها

سوره  959درباره آیه  )علیه السّالم(امام محمّد باقر

چه پنهان،  به کارهای زشت، چه آشکار و» أنعام:

منظور از زشتی » ، فرمودند:«نزدیک نشوید.

آشکار، زناست. و نیز منظور از زشتی 

 پنهان،داشتن رابطه ی دوستانه ـ با نامحرم ـ 
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 2«9است.

)صلی اهلل علیه و آله و سلّم( مربی انسانیت رسول خدا

بین زنان و مردان جدایی افکنید ـ تا »فرمودند:

با هم تماس و برخوردی نداشته باشند ـ؛ زیرا 

زمانی که آن ها رو در روی یکدیگر قرار گیرند 

و با هم رفت و آمد داشته باشند، جامعه به 

 نخواهد دردی مبتال می شود که درمان 

 

 

 

                                                           

، هر گونه گناه زشت آشکار و «ما ظَهَرَ و ما بَطَنَ » .جمله:1

پنهان را شامل می شود. و حدیث یاد شده، فقط برخی از 

 «6/53تفسیر نمونه:» مصادیق را بیان فرموده است.

واح ََِ ال تَقرَبُوا الفَ» ـ فی قولِه تَعالی: )علیه الساّلم( .اإلمامُ الباقر2ُ

ـ: إنَّ ما ظَهَرَ هُوَ الزِّنا و ما بَطَنَ « ما ظَهَرَ مِنها و ما بَطَنَ...

 «274ـ4/275میزان الحکمه:«.» هُوَ المُخالَّةُ.
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 1«شد.

کسی که با زنان »در حدیثی دیگر فرمودند:

نشست و برخاست داشته باشد، به ناچار گرفتار 

 2«زنا خواهد شد.

با زنان  »نیز فرمودند: )علیه الساّلم(نینمامیرالمؤ

نامحرم زیاد خلوت نکن؛ زیرا این کار باعث 

 5«دلگیری هر دو نفرتان می شود.

ثواب ناچیز این کتاب هدیه می شود به ارواح 

مطهّر و مقدّس پیامبران، ائمه معصومین، و 

                                                           

باعِدُوا بَینَ أَنفاسِ :» )صلی اهلل علیه و آله و سلّم( .قالَ رسولُ اهلل9

نَتِ المُعایَنَةُ و اللِقاءُ کانَ الدّاءُ الرِّجالِ و النِّساءِ فَإِنَّهُ إذا کا

 «9/244پاسخ به پرسش های جوانان:«.» الَّذی ال دَواءَ لَهُ.

... مَن جالَسَ النِّساءَ فَالبُدَّ لَهُ  :»)صلی اهلل علیه و آله و سلّم( .عنه2

 «219ارشاد القلوب إلی الصواب دیلمی ص«.» مِنَ الزِّنا...

 َالخَلوَةَ بالنِّساءِ کثِرَنَّال تُ:» )علیه الساّلم( قالَ امیرُالمؤمنین.9

 «94/414میزان الحکمه: «.» فَیَملَلنَکَ و تَمَلَّهُنَّ...
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، )علیهم الساّلم( آخرین منجی الهی حضرت مهدی

همه ی مؤمنین و مؤمنات خصوصاً پدر 

 مرحومم. 

 29/2/9911استان فارس، شهرستان کازرون 
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 .شب مرا در کارگاه زندانی کرد(ـ 9
 

 در مردی مراجعه با ابوذر 929 کالنتری مورانمأ

 نام به ای ساله 94 دختر شدن ناپدید جریان

 . گرفتند قرار سهیال

 دختر که بردند پی مرحله این در مورانمأ

 شده خارج خانه از خرید برای قبل روز دو نوجوان

 وی رپد نیز تمدّ این در و است بازنگشته دیگر و

 ست.کرده ا ها و بهزیستی سرکشی ستانبیمار به

موران قرار گرفته أماجرای مرموزی پیش روی م

 بود که بازپرس دستور داد تا تیمی از

 ماجرا این رازگشایی برای آگاهی پلیس مورانأم

 .شوند عمل وارد
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کارآگاهان در تحقیقات ابتدایی پی بردند که روز 

 بزرگ و مادر دختر نوجوان همراه پدر ،جمعه

سهیال با  ،ان شببزرگش به پارک رفته و از هم

 به صورت تلفنی در تماس بوده است.پسر جوانی 

 ،موران با اقدامات فنیأهمین سرنخ کافی بود تا م

بروند و  ،به سراغ پسر جوان که احسان نام دارد

ادعای عجیبی  ،موران روبرو شدأکه با منی وی زما

 کرد.

تن از دوستانم  5احسان گفت: عصر جمعه همراه 

با دختر نوجوانی که به  در پارک بودیم که

آشنا شدم و همان شب با  ،نزدیکی ما آمده بود

من تماس گرفت و ادعا کرد که می خواهد به 

خانه عمه اش در تجریش برود و خواست تا 

که من نیز سوار بر مترو او را تا  ،همراهش باشم

س به خانه مترو تجریش همراهی کردم و سپ
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 بازگشتم.

جوان ادامه داشت  دخترتجسس ها برای ردیابی 

موران گشت کالنتری ولنجک در حال أتا اینکه م

گشت زنی بودند که در برابر دختر نوجوانی قرار 

ه این دختر ک ،گرفتند که در تحقیقات ابتدایی

گفت: چندی  ،خود را سهیال معرفی کرده بود

خانه مان فرار کردم و پیش برای اعتراض از 

ا در اختیار موران زمانی که قصد داشتند او رأم

این دختر مشخص شد که  ،بهزیستی قرار دهند

 همان نوجوان گمشده است.

 شیشه ای است و ،موران گفت: پدرمأسهیال به م

مین هزینه أروز فرار از من خواست تا برای ت

جلوی دوستانش که داخل خانه برای  ،اعتیادش

برقصم که از خانه  ،کشیدن مواد جمع شده بودند

 فرار کردم.
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دعاها در حالی بود که مادر سهیال با مراجعه این ا

به پلیس عنوان کرد که پدر سهیال شیشه ای 

نیست و دخترش از سوی چند جوان ربوده شده 

 ت.اس

سهیال بار دیگر هدف تحقیق قرار گرفت و پرده 

از تلخ ترین صفحه زندگی اش برداشت و گفت: 

روز جمعه همراه خانواده ام در پارک بودم که با 

  .جوانی به نام احسان آشنا شدمپسر 

ا فردای آن روز امّ ،من هیچ تماسی با او نگرفتم

پسر جوان با من تماس گرفت و خواست تا در 

 شوم. محل قرار حاضر

وی مرا با تهدید سوار بر  ،روبرو شدماو وقتی با 

کرد و شب مرا در کارگاه زندانی کرد و  خودرویی

فردای آن روز مرا به باغی بردند و سگی را در 

 یک قدمی ام بستند تا نتوانم فرار کنم.
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جوان در آن باغ حضور داشتند  5سهیال گفت: 

قرار دادند  تاذیّ و آزار ها مرا مورد تن از آن 2که 

مرا  ،مرد افغان که باغبان باغ بود ،که در آخر

 نجات داد.

ودن ه به فراری ببنا به این گزارش، بازپرس با توجّ

ا ه دستورات ویژه را برای دستگیری آن ،متهمان

ها ادامه  صادر کرد و تحقیقات برای بازداشت آن

 9دارد.

 

 
 

 

 

 

                                                           

9. www.migna.ir 
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 .مرا از خودرو پرت کرده اند(ـ 2
 

موران اورژانس پیکر خون آلود أم سپیده دم 

ساله ای را که کنار گاردریل خیابان  92دختر 

به بیمارستان طالقانی  ،فتاده بوداُ 999آزادی 

 مشهد انتقال دادند. 

این دختر که هنوز هوشیاری کامل خود را از 

موران أدست نداده بود، آهسته و بی رمق به م

 گفت: مرا از خودرو پرت کرده اند! 

عت بعد، کارکنان مرکز درمانی که چندین سا

موفق شده بودند شماره تلفن مادر دختر نوجوان 

با او تماس گرفتند و بدین  ،را به دست آورند

ترتیب، هویت این دختر درحالی فاش شد که او 
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یک هفته بعد بر اثر عوارض و جراحات ناشی از 

 جان سپرد. ،این حادثه خون آلود

 اعالم با: است حاکی خراسان، گزارش اختصاصی

مذکور و به دستور سرهنگ  دختر مادر شکایت

کارآگاه حمید رزمخواه رئیس پلیس آگاهی 

گروه زبده ای از کارآگاهان اداره  ،خراسان رضوی

رضا  دجنایی با نظارت مستقیم سرهنگ محمّ

مور رسیدگی أم ،غالمی ثانی رئیس اداره جنایی

 به این پرونده مرگبار شدند.

که تبعه خارجی است و پس از مادر این دختر 

با کارگری در بیرون از منزل،  ،مرگ همسرش

 ،مین می کندأمخارج و هزینه های فرزندانش را ت

 در اظهارات خود به کارآگاه جمالی افسر پرونده

ت ها قبل با زن مطلقه ای گفت: دخترم از مدّ

آن روز هم حدود ساعت یک  رابطه دوستی دارد.
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، او را با وجود مخالفت بامداد، همان زن مطلقه

های من و به بهانه تفریح و گردش شبانه، با 

خودش بیرون برد و گفت، دخترم شب را نیز نزد 

 او می ماند و صبح روز بعد به خانه بازمی گردد! 

من که از این موضوع خیالم راحت بود، صبح سر 

ظهر از بیمارستان با  از کارم رفتم تا این که بعد

و از بستری بودن دخترم در من تماس گرفتند 

 . دادند خبر مرکز درمانی

پرونده مذکور  ،این گزارش، با اظهارات مادر بنابر

وارد مرحله جدیدی شد و کارآگاهان دامنه 

تحقیقات خود را با شناسایی زن مطلقه گسترش 

 دادند. 

ساله که مدعی بود هم اکنون در عقد  25این زن 

استان سرایی ابتدا با د ،موقت پسر جوانی است

قصد داشت خود را بی اطالع از ماجرا نشان دهد. 
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 تا ساعتآن دختر او به افسر پرونده گفت: من و 

به خانه  ،ولی بعد از آن ،بامداد با هم بودیم 4

 خودشان رفت و من دیگر از او اطالعی نداشتم! 

گزارش خراسان حاکی است: در حالی که 

توانست  اظهارات ضد و نقیض زن جوان نمی

کارآگاهان را قانع کند، بررسی های پلیسی در 

ساله به  25این باره ادامه یافت تا این که زن 

 ناچار حقیقت ماجرا را فاش کرد. 

با من تماس دختر شانزده ساله او گفت: آن شب 

ت ابراز ناراحتی کرد. آن دختر گرفت و به شدّ

تی قبل با او دوست مدعی بود پسری را که از مدّ

، با دختر دیگری مشاهده کرده است و نمی بود

 ل کند. تواند این خیانت را تحمّ

زن جوان ادامه داد: من هم که دیدم حال او خوب 

نیست و از این موضوع بسیار ناراحت است، 


