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دوهـــــفته نامـــــه ي فرهــــنگي- اجـــــتماعي
شــــــماره ي 44، اســــــفند ماه 1393

مجمع عمومی سازمان ملل، در سال 1949 میالدی، به قطعنامه ای رأی داد که در آن »خودفروشی« خالف کرامت انسانی نامیده شد. با اين همه، هم اکنون 
پديده مذکور در برخی از کشورهای غربی، آزاد و قانونی تلقی می شود. در کشورهايی چون انگلستان، سوئیس، استرالیا، بلژيک، آرژانتین، برزيل، کانادا، 
اتريش، دانمارک، آلمان، ايتالیا، يونان، هلند و... . وقتی اين تجارت نیز کم کم داشت به صورت رسمی پا می گرفت، ذی نفعاِن اين ماجرا)مثل همتايانشان 
در قرون هجدهم و نوزدهم میالدی(، مزورانه و رياکارانه، با شعار آزادی زن، از حق انتخاب، سخن به میان می آوردند. می گفتند زنان آزادند آنگونه که 
خودشان می خواهند زندگی کنند. اما دروغ می گفتند. هیچ وقت نگران حقوق زن نبودند. با رواج اين پديده در کشورهای غربی، روز به روز بر دامنه ظلم 
به جنس زن افزوده شده است. ديگر زنان عادی هم از گزند عواقب ناگزير آن در امان نیستند. تبديل شدن »برده داری مدرن« به يک صنعت سودآور، 
نگران کننده است، اما نگران کننده تر اين است که فروش کلیه محصوالت آن شامل تصاوير و فیلم های مستهجن و ... همگی بر پايه تبديل کردن زنان و 

کودکان به کاال بوده است.    

یک کاالی تجاری است

اندر خم  یک کوچه
مجلس  میالدی،   586 سال  روزهای  از  يکی 
انديشمندان  و  کشیشان  حضور  با  بزرگی 
مسیحی، برای بررسی اين مسئله که »آيا زن 
برگزار شد.  اروپا  نه«، در  يا  دارای روح است 
پس از بحث و بررسی فراوان، سرانجام حضار 
محترم، قبول فرمودند که زن را داخل در نوع 
آدم فرض کنند. اما چون نتوانستند بپذيرند که 
او از لحاظ ماهیت هم مثل مرد باشد، لذا وی را 

برزخ میان انسان و حیوان معرفی کردند.
قرون  در  زن  از شأن  غربی  مورخین  توصیف 
وسطی، چنین است: زن در آن دوره، از لحاظ 
اجتماعی، موجودی منفور، عاجز، فاقد شخصیت 
مستقل  و از لحاظ قانونی، محروم از مالکیت 
به خانه شوهر می رفت، ديگر  بود. وقتی زنی 
مالک اموال خودش نبود. مالکیت، خود به خود 

)قانونا( به شوهر انتقال می يافت . 

دوستی خاله خرسه
المثل حکايتضرب کودکی ايام در ايرانیها ما همه
راشنيدهايم.درحکايتمذکور، »دوستیخالهخرسه«
خرسازرویخيرخواهیباسنگیبزرگبرسرپيرمرد
کوبيدتامگسهايیراازبينببردکهمزاحماستراحتاو
میشدند.بهنوعیمیتوانمصداقاينحکايتکودکانهرا

درفمنيسمجستجوکرد.
و کردهاند. معنا زن اصالت يا زنمداری را فمنيسم
بهاصطالحبهجنبشیگفتهمیشودکهخودرامدافع
حقوقزنانمعرفیمیکند.فمنيستهاحقوقزنرابدون
شناختصحيحازاقتضائاتجسمی،روحیوروانیاش،و
تنهابراساساصولناصحيحاومانيستیتعريفمیکنندو
دراينزمينههيچکاریبهدينورهنمودهایالهیاش
ندارند.بنابراينفمنيسميكنهضتکاماًلغربیومدرن
ازحقوقزنان استونمیتوانهرکسراکهبهدفاع

پرداخت،فمنيستناميد.
جايگاه به را زن آنکه جای به فمنيستها اصطالحاً
واقعیاشبرسانند،سرازترکستاندرآوردهاندوزنغربی
رابهخاکفالکتنشاندهاند.نهضتفمنيسمابزارخوبی
برایپيشبردسرمايهداریقرنهجدهمدراروپابودکه
زنانمظلومغربیراازآنچهکهداشتندنيزمحرومکرد؛
بهعنوانمثالخانواده،جايگاهرفيعمادری،امنيتو...را
ازآنهاگرفتودرعوضبهآنانکارگریکارخانهها،ابزار

دستسرمايهدارشدنوتوهمآزادیراهديهکرد.

انقالب صنعتی- زن ماشینی
بافرارسيدندورانمدرندرغربوبااوجگرفتنانقالبصنعتیوبوجودآمدنکارخانههایبزرگدر

اروپا،دولتمردانوسرمايهدارانغربیباسهمشکلاساسیروبروشدند:1-کمبودمواداوليهبرای
توليدبيشتر،2-کمبودنيرویکار،3-بازارمصرف.مشکلمواداوليهوبازارمصرفباسياست

کثيفوبيرحمانهاستعماربرطرفشد.دولتمردانغربی،مشکلکمبودنيرویکاررانيزبااستثمار
زنانوکودکانخودشانحلکردند.اينگونهبودکهحتیبهزنانوکودکانخودشانهمرحمنکردند.سال
1882مکارخانهدارانمجلسعوامانگليس،قانونیبهظاهراخالقیودرراستایاحقاقحقوقزنانتصويب
کردند.قانونیکهبهموجبآنزنانکارگرحقداشتند،درآمدشانرابرایخودشاننگهدارند.زنیکهتاديروز
مطابققانون،حقمالکيتنداشتوهرچهدرمیآورد،متعلقبهشوهرشبود،ناگهانقانوناً،حقمالکيتپيدا
کرد.زنان،اميدوارانهبهسمتکارخانههاهجومآوردند.بهواسطهاينقانون،کارخانههااززنانکارگرپرشدونياز

بهنيرویکارنيزبرطرفگشت.

زنانکارگرمزيتهایمختلفیداشتند.ازجملهاينکهحقوقشانبسيارکمترازحقوقمردانبود)اغلبنصف
حقوقمردان(وسطحتوقعشانهمبسيارپايينتر.اينگونهبودکهباانقالبصنعتی،زناْنفدایسودبيشتر
سرمايهدارانشدند.ازخانههابهکارخانههاکشيدهشدندوبهجایمادریوهمسری،بهکارگریوبردگیگمارده
شدند.روحيهلطيفواحساساتنابزنانه،کهبهصورتتکوينیقراربوددرتربيتکودکانوحفظنهادخانواده
بهکارگرفتهشود،درجاهليتمدرن،بدستمردانهوسرانوسودجو،زندهبهگورشد.برخیازمتفکرانغربی
کهجامعهرادرخطرمیديدند،برایبيدارکردنمردمشانفريادهاکشيدند.اماگوشهيچکسبدهکارنبود.زيرا

سرمايهدارانباتبليغاتگستردهودرلباسفمنيسم،اينپديدهراآزادیزنمعرفیمیکردند.

برده داری مدرن
گاهیانسانباخودشفکرمیکند،ایکاشآنچهدرغربوجوامعغربزدهرخمیدهد،يكافسانه
بودوواقعيتنداشت!وایکاشباصحبتنکردنازآنها،آنوقايعدردآورازصفحهتاريخمحومیشد!

امامتأسفانه،اينتنهايكآرزویتحققنايافتنیست.
سالهایدهه60ميالدی،اهالیمغربزمينشاهدتحوالتیبودندکهازآنبه»انقالبجنسی«تعبير
میکنند.اينتحوالت،پردههایحياوعفتعمومیرابهسرعتدرسطحجامعهدريد.اينانقالب
منحوس،زمينهرابرایرشدروزافزونتجارتیرسمیوبیشرمانهباعنوان»تجارتسکس«يابه
تعبيرما»بردهداریمدرن«رافراهمکرد.تجارتسکسمثلهرتجارتديگریيكکاالیاصلی
داردويكعدهمشتری.کاالیاصلیاينتجارت،زناستومشتریآن،مردانهوسرانوهرزه.
هرگونهبهرهکشیجنسیازاينکاالکهازآنطريقدرآمدیعايدتاجرشودراذيلتجارتسکس
میگنجانند.بهعنوانمثالممکناستتاجرسکس،کاالیخودرابهصورتساعتیياشبانهاجاره
دهد،يااينکهبهديگرتجاربفروشد،يااينکهتصاويروفيلمهايیازاوتهيهکردهوبررویاينترنتقرار

دهدوازراهفروشفيلمهاوتصاوير،درآمدیکسبنمايدوياهزارويكراهديگر.

غـــرب و
ســــراب
حقـــوق
بشـــــر

پرده اول
ازقرن17مبهبعد،بهنامحقوقبشرزمزمههايیآغازشد.متفکران
اومانيستغربی،درهمينراستاسعیکردندبهجایحقوقیکه
خداوندبرایانسانتعريفکردهاست،خودشانبهتعيينحقوقبشر
بپردازند.چنينبودکهبرخیازنويسندگانومتفکراندورهمجمع
شدندوپيپکشيدندوسيگاردودکردندومشغولنظريهپردازیو

تفکردربارهحقوقطبيعیوغيرقابلسلببشرشدند.
آنهاافکارخودراباپشتکارعجيبیدرميانمردمپخشکردند.ژان
ژاکروسو،ولترومنتسکيوازايندستهاند.جالباستکهژانژاک
روسوهمانیکهدرآثارش،زنرافاقدويژگیهایشهروندیمعرفی
میکرد-حااليکیازمؤلفاناعالميهحقوقبشرشدهبود.گويی

زنهنوزهمجزءبشربهحسابنمیآمد.
آنچهکهامروزهبهناماعالميهحقوقبشردرجهانمعروفشده
است،آنچيزیاستکهپسازانقالبکبيرفرانسهبهناماعالميه
حقوقمنتشرشد.ايناعالميهعبارتاستازيكسلسلهاصولکلی
کهدرآغازقانوناساسیفرانسهقيدشدهوجزءجدايیناپذيرقانون
اساسیفرانسهمحسوبمیشود.همانکشورآزادی)!(کهقريببه
ششميليوننفرمسلمانداردوبااينحالاولينکشوریبودکهدر
سال2004مممنوعيتحجاب)استفادهازروسری(وهمراهداشتن
هرگونهنمادمذهبیدرمدارسواداراتاينکشورراتصويبکرد.

پرده دوم
چندیپيشدراتحاديهاروپا،بهبهانهتأمينامنيت،طرحممنوعيت

پوشيدنلباسگشادبرایزنانمسلماننيزمطرحشد!
درچندکشورغربی،زنمحجبهحتیحقنداردباحجاْبسواربر
اتوبوسيامترو)وسائلنقليهعمومی(شود،زيراقانونااينهانيزجزء
اماکنعمومیبهحسابمیآيند.اوحقنداردبرایانجامکاراداری
واردادارهایشود.حقنداردبرایتحصيل،وارددانشگاهشود.حق

نداردبرایانجامکارهایبانکیواردبانكشودو...
سال2010مطرحجديدیدرفرانسهتصويبشدکهاستفادهاز
روبندهراقانوناممنوعمیکند.براساسمتناينطرح،پوشاندن
چهرهتوسطزنانمسلمان،دراماکنعمومیممنوعاست.اماکن
نقليه پاساژها،وسائل اماکنسرباز، عمومیهمشاملخيابانها،
عمومی،پارکهاواماکنويژهارائهخدماتعمومیمثلشهرداریها،
مدارسوبيمارستانهااست؛بهعبارتديگرهمهجا!متخلفانازاين

طرحبايدمبلغ150يوروجريمهبپردازند.

پرده سوم
بيشازبيستسالاستکهقانونممنوعيتاستفادهازحجاب
اسالمیدردانشگاههایترکيهتصويبواجراشدهاست.يکیاز
شروطورودترکيهبهاتحاديهاروپا،زانوزدندرمقابلسکوالريزم
است.ممنوعيتحجاباسالمی،برنامهایبودکهدرکـنـارسـايـر
تـصـمـيـمـاتازجـملـهمـنـسـوخکردندادگــاههـایشـرعـی،
تـعـطـيـلیمـدارسعلـومديـنـی،جـايگزينکردنقوانيناروپايی
بهجاینظامشريعت،رواجرسمالخطالتين،تغييرتاريخهجریبه

ميالدیواعالمتعطيلیيکشنبههابهجایجمعههااجراشـد.

پرده چهارم
کشوراروپايیکوزوو،نوددرصدازجمعيتشرامسلمانانتشکيل
فاضله مدينه به پيوستن اميد به کوزوو سکوالر دولت دادهاند.
اتحاديهاروپا)!(،قانونممنوعيتحجابدرمدارساينکشوررا
اين ازدخترانمسلمان بسياری االن  است. رسانده بهتصويب
کشور،بههميندليل،ترکتحصيلکردهاندياباالجباربرایادامه
تحصيلبهکشورهایديگرمهاجرتکردهاند.دادگاهشورایايالتی
بهعنواندادگاهعالیاجرايیبلژيكاعالمکردهاست:مدارساين
کشورمیتواننددخترانمسلمانراازپوشيدنحجابمنعکنند.
درهلندبسياریاززنانمحجبهشغلخودراازدستدادهاند.چرا
کهکارفرمايانمدعیشدهاندحجابباسياستهایشرکتآنها
همراستانيست.دخترانمحجبهدرنروژوبرخیاياالتسوئيس،
برایتحصيلحقورودبهمدارسراندارند.دانشگاهماساچوست
امريکا،بهبهانهحفظامنيت)!(استفادهازحجاباسالمیرادرمحيط
دانشگاه،ممنوعاعالمکردهاست.دادگاههایايالتميشيگانآمريکا
بهقضاتخوددستوردادهاندکهرعايتحجابوپوششدينیرادر

داخلسالندادگاهممنوعاعالمکنند...

پرده پنجم
زنانخودفروشدرغرب،علیرغمظلمپنهانوآشکاریکهبهعنوانيك
زنبهآنهاوهمجنسانشانرواداشتهمیشود،ازمصونيتقانونیبرخوردارند.
حقدارندازبيمهومزايایديگراجتماعیبرخوردارباشند.حقدارندبا
وضعيتناگفتنیدرويترينهایروبهخيابانظاهرشوندودرمقابلچشمان
ازحدقهدرآمدهمردانشهوتپرستتيشهبهريشهخودوزنانديگربزنند.
خودفروشهاياهرزنغيرمسلمانغربی،حقدارندهرلباسیکهمیخواهند
بهتنکننديااصاًلنکنند،امازنمسلمانحقنداردبايكتکهپارچهسرش
رابپوشاند.امروززنانمسلمانغربی،ازکمترينحقخودشان،کهانتخابنوع
پوششاست،محروماند.چهرسدبهحقوقومزايایديگراجتماعی!اضافه
براينحتیجانيكزنمحجبهنيزدرامنترينجایيكکشورمتمدن)!(
مثلآلمان،يعنیدادگاهرسمیآنکشور،کهانواعواقسامتدابيرامنيتیدر
آنجادرنظرگرفتهشده،درخطراست.زيراهموارهعدهاینژادپرستدرکمين
اونشستهاند.نژادپرستهايیدرلباسقاضی،رئيسجمهور،پليس،نماينده
مجلس،کارگرشهرداری،قصابو...هنوزهيچکسشهادتخانمدکترمروه
الشربينیرادرصحنيکیازدادگاههایکشورآلمان،کهبهخاطررعايت
حجاببا18ضربهچاقوبهقتلرسيد،ازيادنبردهاست.پسازشهادتوی،
هيچيكازرسانههایغربی،اجازهانتشارعکسوياپيگيریاخبارمربوطبه
شهادتویرانداشتند.خانمشربينی،بهشهيدهحجابشهرتيافتونمادی

شدبرایمظلوميتزنانمسلماندرغرب.

دورمنایی از
 برده داری مدرن

طبقآماررسمی،هرسالهحداقل4ميليونزنوکودک،بهعنوانکاالی
جنسی،درتجارتسکسمبادلهمیشوند؛کهازاينراه،درکمترينتخمينصورت

پذيرفته،45ميليارددالر،عايدصاحباناينتجارتمیشود.
چندينسالپيشازاين،سازمانمللاعالمکردهبود:دردنيادستکم003ميليونزنو
دخترجوان،درتجارتسکسکارمیکنند.اينجمعيتعظيمزنان،اغلبازروسيه،تايلند،
فيليپين،چين،آمريکایجنوبیواروپایشرقیدردامگروههایقاچاقزنانودخترانافتادهوبه
مقصدهایآمريکاواروپافرستادهمیشوند.دراينمياناياالتمتحدهآمريکاجزوسهکشوراولی

استکهبهعنوانمقصداينقاچاقچيانبهشمارمیرود.
قاچاقچيانانسان،باخريدوياربودندخترانوزنان،باانواعشکنجههایروحیوجسمیو
جنسی،اغلبآنهارامجبوربهمصرفموادمخدرهممیکنند.بيشتراينزنان،باوعدههای
واهیمثلکاردررستورانهاوفروشگاههایبزرگو...بهکشورهایمقصدقاچاقمیشوند

ودرآنجاباالجباربهبردگیجنسیوادارمیشوند.
فقطسودپورنوگرافیاينترنتیدرسال6002مدرآمريکاحدود31ميليارددالر

بودهاست؛سودیقابلمالحظهوغيرقابلچشمپوشیبرایدولتیمثل
دولتآمريکا!

حذف دین = انحطاط اخالقی
شروع دوران جديد در غرب، همراه بود با حذف دين و تمام نشانه های دينداری از سطح جوامع غربی 
و غرب زده. با کمرنگ شدن ارزش های اخالقی و ناديده گرفتن نقش سازنده دين در عرصه زندگی 
اجتماعی و سیاسی، غربی ها دچار يک عقب گرد اساسی شدند. با حذف دين، اخالق نیز امری نسبی 
و غیر قابل التزام شد. عقل ناقص مدرن،  چنین مفاهیمی را پوچ و موهوم  به حساب می آورد و آنها را 
ساخته و پرداخته ذهن عده ای خواب زده معرفی می کند.  انساِن مدرِن غربی با اين معیارهای جديد، همه 
گزاره های اخالقی، مثل »دروغ بد است« و »سوء استفاده از ديگران ناپسند است« را نسبی می داند. از 
نظر وی، اين انسان است که اين مفاهیم را تعريف و ارزش گذاری می کند،  نه خدا و اديان الهی: »دروغ« 
در جايی که منافع يک کمپانی بزرگ در میان باشد، خوب می شود. »سوء استفاده از مواهب طبیعی زن«، 
اگر باعث جذب سود بیشتر شود، خیلی هم مطلوب است. اگر حضور يک زن زيبا باعث رأی آوردن يک 

حزب شود، ديگر سوء استفاده معنا ندارد)!(.  

اصالت صورت، بی اعتباری سیرت
دولت ها و موسسات خصوصی غربی با برگزاری مراسم مجلل انتخاب دختر شايسته سال و مراسم های 
مشابهی که حتی نام بردن از آنها برای ما مشکل است، سعی می کنند به اصطالح خودشان خوشگل ترين، 
خوش اندام ترين، پرجاذبه ترين دختر را به عنوان بهترين دختر کشورشان معرفی نمايند، تا بدينوسیله نشان 
دهند که دختر خوب و مطلوب جامعه مدرن، اينگونه دختری است.  اين روزها در جوامع غربی و غرب زده، 
کمپانی های فیلم سازی، تولیدکنندگان محصوالت فرهنگی، بازی های رايانه ای، شبکه های تلويزيونی)خصوصی 
و دولتی(، مجالت و ... می کوشند تا به مردان و پسران جوان بیاموزند که زن يک کاالست؛ يک کاالی جنسی. 
شما می توانید از اين کاال به انحاء مختلف لذت ببريد. در چنین جوامعی، زن با کشش های جنسی اش)صورتش( 
تعريف می شود نه با شخصیتش)سیرتش(.  با اين نگاه، زن وسیله خوبی است برای فروش بیشتر شامپو، 
لوازم آرايشی، سی دی، َکره  بادام زمینی، يخچال، نوشابه گازدار، ماژيک، اتومبیل و...  زن وسیله خوبی برای 

جذب توريست است. زن يک عامل درآمدزای خوب برای کشورها و سرمايه داران بزرگ است. 

رسزمین فرصت ها!
شبکه سی ان ان در يکی از برنامه های مستند خود درباره گسترش 
برده داری مدرن در آمريکا اعالم کرد: »بهره کشی جنسی پردرآمدترين 

حرفه در آمريکا است«. 
 ،CIA وزارت امور خارجه آمريکا بنا بر تحقیقات سازمان جاسوسی
برآورد می کند که هر ساله، بیش از 14500 تا هفده هزار قربانی 
قاچاق انسان به آمريکا آورده می شوند)البته برخی گروه های فعال 
در اين زمینه، تعداد قربانیان آمريکا را بسیار بیشتر از اين می دانند( ؛ 
يعنی روزانه حدود 40 نفر. اين تازه غیر از دختران و زنانی است که 

در خود امريکا به صورت آگاهانه و يا اجباری وارد اين کار می شوند.
بر اساس تحقیقاتی که در مورد خشونت علیه زنان جامعه امريکا 
صورت گرفته است، از هر شش زن امريکايی يک نفر در زندگی 
اش مورد تجاوز قرار می گیرد و نیمی از قربانیان اين جرائم کمتر از 

18 سال سن دارند.

خشونت علیه زنان!
يکیازفراگيرترينواصلیترينمصاديقنقضحقوقبشر،خشونتعليهزناناست.
درپنجاهوهفتميننشستکميسيونساالنهسازمانملل،گزارشیدرباره»جايگاه
زنان«خواندهشد.دراينگزارشآمدهبودکه»مطابقآمارهایسازمانملل،علت
مرگبيشترزناندرميانگينسنی15تا44سال،جنگوسرطانوحوادثطبيعی

نيستبلکهآنهابهخاطررفتارخشونتآميزجانخودراازدستمیدهند«.
حاالحدسبزنيدمطابقهمينآمارهایرسمی،کدامکشورهابيشترينآمارخشونت
عليهزنانرادارند!اگراخباررسانههایغربیرویذهنماتأثيرگذاشتهباشد،قطعًا
ذهنماقبلازهرچيزدرميانکشورهایشرقیدنبالمصاديقاينموضوعخواهد
گشت.زيراغالباًفرياددادخواهیبرایاحقاقحقوقزنانراازبلندگوهایغرب
شنيدهايم.وهميشهمتهمرديفاول،کشورهایشرقیوغالباًمسلمان)مثلايران(
بودهاند.اماآيامیدانستيدمطابقآماررسمی،درپديدهخشونتعليهزنان،آمريکا
اولينکشوردرجهاناست؟!وآيامیدانستيدسومينکشوردرجهان،سوئداست؟!و
اگراينهارانمیدانستيد،پسحتماًبرايتانجالبخواهدبودکهبدانيدانگليسدراين
مسئله،رتبهپنجمراکسبکرده.بعدازاينسهکشورنيزبهترتيبآلمان،فرانسهو

کانادارتبههایششم،هفتموهشتمرابهخوداختصاصدادهاند.


