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یادداشتپراکسیس

»يک انقالب، لياقت اسمش را ندارد اگر بيشترين توجه ممکن را به کودکان نکند؛ نسل 
آينده ای که انقالب برای آن ها صورت می گيرد«  تروتسکی

در  می بايد  ابتدا  همين  در  اما  دارد.  تمرکز  کودکان  جنسی  آزار  موضوع  بر  دفترچه  اين 
را روشن  نگاه خود  نحوه ی  رايج در حيطه ی کودک آزاری،  اما  اشتباه  برداشت  با سه  پيوند 
بلکه آزار  يا آزار فيزيکی کودک محدود نمی شود،  به آزار جنسی  سازيم: ۱. کودک آزاری، 
روحی، روانی و عاطفی و هر گونه اختالل در رشد آزادانه ی کودک را نيز شامل می گردد. 
نيز می توانند عامل  مادران  و  زنان  بلکه  نيستند،  پدران  يا  آزار همواره مردان  اين  ۲. عامل 
عامل  خود  فرداست  جايگاه  به  بنا  مردان  موارد،  اغلب  در  )هرچند  باشند  کودکان  بر  آزار 
نيز  بلکه پسربچه ها  واقع نمی شوند  آزار کودکان هستند(. ۳. فقط کودکاِن دختر مورد آزار 

می شوند.  و  شده  واقع  آزار  مورد  همواره 

قرار  بحث  مورد  تفصيل  به  کودکان  جنسی  آزار  مقوله ی  پيش رو  متن های  در  که  آنجا  از 
گرفته است، در اين يادداشِت کوتاه می کوشيم نگاهی اجمالی بر ساحت وسيع تر مساله، يعنی 

بياندازيم:  کودک آزاری 
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ميالدی،   ۱۸ قرن  اواخر  تا  دارد.  مختلف  جوامع  در  طوالنی  بسيار  تاريخی  کودک آزاری 
محسوب  پدر  دارايی   جزء  کودکان  بودند،  انگلستان  قوانين  به  پای بند  که  کشورهايی  در 
برای  که  تاريخی  ابتدای  از  کودکان،  شوهران شان.  دارايی  جزء  زنان  همچنان که  می شدند، 
اما  شده اند.  واقع   آزار  مورد  بزرگساالن  ديگر  يا  والدين شان  توسط  است،  دسترس  قابل  ما 
و  دامنه  هسته ای،  خانواده ی  نهاِد  تثبيت  و  شکل گيری  از  پس  و  سرمايه داری  گسترش  با 
به طور  بزرگساالن  از سوی خانواده ها و ساير  استثمار آن ها(  )از جمله  شدت آزار کودکان 
نظام  بازتوليد  با  خانواده،  کانون  عام،  مقياِس  در  که  چرا  است؛  يافته  افزايش  نظام مندی 
کودکان  و  زنان  به  نسبت  تبعيض  و  ستم  دامنه ی  خود،  خودی  به  اجتماعی،   سلسله مراتب 
سرمايه داری،  دنيای  بر  حاکم  نسبی گرايی  واسطه ی  به  هم زمان  اگرچه  می دهد.  افزايش  را 
امروزه توجيه و تحريِف همه چيز، از جمله کودک آزاری، به سادگی امکان پذير شده است. 

از سوی ديگر، روش شناسیِ  غالِب ليبرالی در امتداد تأکيدش بر اصالت فرد و جزئی ديدن 
در  می انگارد.  روانی  و  فردی  عوامل  معلول  صرفًا  را  تاريخی  و  اجتماعی  پديده های  امور، 
افرادی  راستای چنين نگاهی ست که خاستگاه های آزار کودکان به مشکالت روانی و روحی 
خاص تقليل داده می شوند و نقِش ساختار جامعه، جايگاه اين افراد در جامعه، و عواملی که 
بازتوليد آزار و خشونت می انجامند مورد  به توليد و  انسانی در دنيای کنونی  در اجتماعات 

نمی گيرد.  قرار  توجه 

و فرهنگی سرمايه داری و رسانه های  نمايندگان سياسی  اگر فرض کنيم  در عين حال، حتی 
-در  که  کرد  اذعان  بايد  بگذارند،  صحه  کودکان  آزار  ساختاری  ماهيت  بر  اصلی  جريان 
تحليل نهايی- امکان پردازش ريشه ای به اين مساله و برخورد اساسی با آن در دل مناسبات 
استثمار  بنيان  بر  سرمايه دارانه  نظم  که  اين  به  نظر  با  که  چرا  است؛  ناممکن  سرمايه داری 
فرودستان اجتماعی و ستِم انسان بر انسان بنا شده  است،  تداوم اين نظام استثماری نيازمند 
بازتوليد ستم ها و يا -در صورت لزوم- تبديل آن ها به اشکالی ديگر است؛ از همين روست 
که مساله ی کودک آزاری نيز همانند ساير معضل های الينحل در سرمايه داری، به تيمارداری 
دستگاه های عريض  و طويل حقوق بشری سپرده می شود. جايی که سياست مداران می کوشند 
راه حل  و  دهند  جای  کودکان«  »حقوق  مقوله ی  در  را  کودکان  آزار  و  کودک  مسأله ی  کل 
مقابله با کودک آزاری را، در بهترين حالت به بند های قانونی و تأمين ضمانت های اجرايی 
اين قوانين محدود سازند. در حالی که همانند بسياری از اشکال ستم اجتماعی، رواج گسترده  
و مزمن کودک آزاری )در اشکال گوناگون آن( نيز پيامدی از عمل کرِد درهم تنيده ی عواملی 
شکاف  استثمار؛  نظير:  هم بسته ای  عوامِل  هم سازِی  از  است  برآيندی  يعنی  است.  ساختاری 

درباره ی خاستگاه های کودک آزاری و آزار جنسی کودکان
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نابرابری؛ ستم و تبعيض  اقتدار و  از  طبقاتی؛ محروميت و فقر تحميلی؛ خشونت های برآمده  
نظام آموزش  انتقادی؛ جهت گيری  و  اجتماعی؛ ضعف آموزش عمومی  مناسبات  نهادين در 
و  مردساالری  غلبه ی  هژمونی سرمايه؛  برقراری  کار؛  بازار  نيازهای  تامين  به سمت  عمومی 
سکسيسم در تلفيقی از اشکال سنتی و مدرن آنها؛ و گسترش سازوکارهای اقتصادی بيگانه ساز 

که سالمت روانی و همبستگی اجتماعی را به طور نظام مند و گسترده تخريب می کنند. 

آنها،  با  انتقادی  از مواجهه ی  پرهيز  بنيادی و  واقعيات  اين  بديهی گرفتن  يا  انکار  در راستای 
عموم کسانی که دغدغه ی تغيير جايگاه فرودست کودکان در ساختار سلسله مراتبی جامعه 
آن  رايج  نمايش های  و  حقوق بشری  گفتمان  افسون  سوی  به  الحيلی  لطايف  به  دارند،  را 
موجود  وضعيت  بازتوليد  عوامل  فهم  به  آن که  از  بيش  گفتمان،  اين  می شوند.  داده  سوق 
)مشخصًا در حوزه ی ستم بر کودکان( و الزامات تغيير آن، بپردازد، کودکان را تنها قربانيانی 
قلمداد می  کند که بزرگ ساالن با نگاهی خيرخواهانه )و خيريه ای( بايد آنها را نجات دهند. 
کنار  در  جوايز،  اهدای  رنگارنگ  ضيافت های  در  کودکان  حوزه ی  فعالين  بی شمار  حضور 
از  پرده  نمادين  به طور  که  آشناست  تصويری  بشر،  حقوق  »مدافع«  جانِی  سياست مداراِن 
ماهيت سازوکارهای حقوق بشری برمی دارد؛ يعنی همان دستگا ه  عريض و طويل پرهياهويی 
خود  مفروض  قربانياِن  ساير  همانند  نيز  کودکان  برای  جزئی،  موارد  برجسته سازی  جز  که 

نمی آورد.  ارمغان  به  را  ماندگاری  و  واقعی  نجات  هيچ 

جدا از اينکه شرايط زيستی و نحوه ی پرورش کودکان نقش مستقيمی در جهت گيری جامعه ی 
بشری )و امکانات و محدوديت های تغيير آن( دارد، آسيب پذيری بيشتر کودکان در مقابل 
را  ويژه ای  مسئوليت  همواره  غيرانسانی،  اقتصادِی  مناسبات  و  اجتماعی  ناسالم  ساختارهای 
نسبت به وضعيت آنها متوجه جامعه می سازد. برای مثال می توان به آسيب پذيری کودکان 
شد  يادآور  را  اقتصادی  فقِر  تأثيرات  يا  کرد؛  اشاره  نظامی  بحران های  و  جنگ ها  طی  در 
زيستِی  امکانات  و  مناسب  تغذيه ی  و  آموزش  از  دسته دسته  را  کارگر  طبقه ی  کودکاِن  که 
حداقلی دور می کند و آنان را به کودکان کار و يا حتی به بزهکاران اجتماعی بدل می کند؛ 
يا سواستفاده ی جنسی از کودکان برای رونق کسب وکار صنعت سکس و تجارت جنسی، که 
در رواج گسترده ی قاچاق کودکان و توريسِم سکس در مناطقی نظير تايلند، فيليپين، برزيل، 
فشار  با  تلفيق  در  که  ارتجاعی ای  سنت های  تسلط  سرانجام  و  می يابد؛  نمود  غيره  و  اتيوپی 
شرايط اجتماعی، فشارهای مضاعفی را بر کودکان )از سوی والدين شان( تحميل می کنند، که 

پديده ی متناقِض ازدواج اجباری شاخصی از آن است.

تاملی بر پديده ی رايِج فروش و قاچاق کودکان، به تنهايی کافی است تا دريابيم کودکان هم 
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بخشی از متاع اين دنيای کااليی شده هستند، متاعی در دسترس تر و آسيب پذيرتر. وانگهی 
بررسی  در  که  است  آن  منطقی تر  باشد،  تقاضا  نيازمند  هر عرضه ای  می گويند  چنان که  اگر 
اين پديده به جای تمرکز بر دالالن کودک، به مصرف کنندگان خدمات جنسی اجباری اين 
کودکان بپردازيم. از آنجا که اين مبادالت به طور مستمر و در حجم بااليی انجام می شود، 
چون  عناوينی  با  بتوان  فرضًا  که  نيستيم،  مواجه  معدود  و  خاص  افرادی  با  که  است  واضح 
از کليت  از خاص بودگی قرار داده و  يا »منحرف جنسی« آن ها را در حصار نوعی  »روانی« 
مواجه ايم،  جنسی«  »پسند  يک جور  با  می رسد  نظر  به  بلکه  کرد.  مستثنی  اجتماعی  وضعيت 
در  است.  سودمحور  و  کااليی شده  انسانی  مناسبات  و  سرمايه داری  بازار  ماهيت  زاده ی  که 
اينجا از يک سو هر چيزی که بتواند به سود بدل شود، به کااليی برای فروش تبديل می شود 
)از جمله انسان( و دستکاری سرمايه دارانه ی نيازها، نيازهای غريب و بازار مصرف ويژه آن 
انسان زدايی  و  بيگانه ساز  اجتماعی  مناسبات  بطن  در  زيستن  ديگر،  سوی  از  می آفريند.  را 
شده، در کنار همه ی ناهنجاری های تحميلی خود، بی شک تأثيرات خود را در حوزه ی عاليق 
مردان  جنسی  ابژه ی  مثابه  به  زنان  سرمايه داری  در  اين که  می گذارد.  جای  بر  هم  جنسی 
نگريسته می شوند، فاصله ی زيادی با اين که کودکان به ابژه ی جنسی بدل شوند ندارد؛ نه از 
اين منظر که در گفتماِن غالب، همواره زنان پس از کودکان به عنوان قربانيان عام و منفعل 
رديف می شوند؛ و يا به بيانی کودک سازی می شوند، بلکه به اين دليل که در هر دو حالِت، 
به زنان و يا کودکان - به مثابه ابژه های جنسی- جايگاه ها و کارويژه های نسبتًا مشابهی در 
زمينه های  کارکردهای خود،  و  نيازها  به  بنا  داده می شود. سرمايه داری  نسبت  سرمايه داری 
مادی تشديد و تکثير برخی ساختارهای قدرت )و روابط سلطه( را فراهم می آورد، چرا که 
ايفا می کنند. فعالی  نقش  بازتوليد مناسبات سرمايه دارانه   اقتدار، در تسهيل  اين ساختارهای 

رابطه ی سلسله مراتبی با کودک، سنتی ديرينه دارد؛ چنين ديدگاهی که می توان رد آن را 
تا رساله هايی از عصر روشنگری هم پی گرفت تا به امروز در اشکال مختلف بازتوليد شده و 
تداوم داشته است. از همين روست که امروزه وقتی از انسان حرف می زنند، انسان بزرگسال 
حقوق  گرفتن  ناديده  و  کودکان  بر  ستم  مقدمه ی  فقط  نه  پيش فرضی  چنين  است.  مدنظر 
آنان )و بديهی نمايی همه ی اينها( می گردد، بلکه بازتاب های مخربی هم در نظام آموزشی و 
و سلسله مراتبی  مقتدرانه  آموزشی  و  تربيتی  ماندگاری شيوه های  قالب  در  و  می يابد  تربيتی 
پديدار می شود که اين يک نيز به نوبه ی خود به بازتوليِد جامعه ای اقتدارگرا، سلسله مراتبی 

و سرشار از خشونت های پنهان و آشکار ياری می رساند. 

و  انتقادی  آموزش  از  برخورداری  امکان  کلمه  وسيع  معنای  در  بايد  کودکان  مقابل،  در 
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توان مندی  باشند، فرصتی که ضامن فرآيند رشد فردی و  اجتماعی را داشته  کسب آگاهی 
دفاع  راه های  و  خود  حقوق  به  تنها  نه  آنها  فرآيند،  اين  طی  در  باشد.  آنان  استقالل يابی  و 
از موقعيتی که آن ها را  انتقادی  بلکه می توانند )به تدريج( به درکی  از آن آگاهی می يابند، 
فهِم  با  بيابند.  اجتماعی دست  نظم  برسازنده ی  و سازوکارهای  نيز مختصات  و  کرده  احاطه 
آنها  می کند،  تحميل  اطرافيان شان  يا  آنان  بر  را  ناانسانی  مناسباتی  که  وضعيتی  ريشه های 
موقعيت  از  آنان  آتی  گرفتن  فاصله  در  می تواند  که  می شوند  مسلح  حساسيتی  و  بينش  به 
ستم گر، يا مبارزه با زمينه های ستم مؤثر باشد. و به اين ترتيب خللی در چرخه ی بازتوليدی 

می شود. ايجاد  مسلط  نظم 

قوانين  سنت،  و  عرف  طبقاتی،  شکاف  چون  عواملی  شد،  گفته  که  نکاتی  تمام  به  توجه  با 
فزاينده ی مصيبت های زندگی  را در رشد  فعالی  و  نقش جدی  بازار هرکدام  نظم  و  خانواده 
کودکان و تباهی کودکی  و نابودی آينده شان بازی می کنند. محدوديت ها و تناقض های عينی 
پرداختن  که  است  آن  گويای  اجتماعی،  مسائل  عميق  پردازش  برای  جامعه ی سرمايه داری 
تنها در  نيز همانند ساير حوزه های ستم،  به مسأله ی کودک آزاری )و آزار جنسی کودکان( 
چارچوبی بيرون از گفتمان های مانوس نظم مسلط و رويکردهای تقليل  آميز آنان امکان پذير 
است. اين امر بی گمان وظيفه ی تک تک افرادی ست که در پی دنيايی برابر و خالی از استثمار 
و ستم و آزار و تبعيض هستند، جايی که رشد آزادانه ی هر کس در گروه رشد همگان باشد. 

 * * *

توضیحی درباره ی این ویژه نامه: 
تابستان امسال )۱۳۹۳( انتشار اخبار مربوط به آزار جنسی کودکان در انگلستان )روترهام(، 
قرار  عموم  ديد  معرض  در  را  آن  گسترده ی  ابعاد  و  کودک آزاری  معضل  تداوم  ديگر  بار 
داد. مردم انگلستان در سال  ۲۰۱۲ نيز شوک  مشابهی را در رابطه با رسوايی کودک آزاری 
برخی  سوی  از  ديگری  رسوايی های  نيز  و  کردند،  تجربه  بی. بی.سی.  خبری  شبکه ی  در 
شخصيت های »برجسته «ی سياسی و هنری انگلستان. اما چنين توجهاتی تاکنون به کندوکاو 
موقتی  تهييج  بلکه  است،  نشده  آنها منجر  بسيج سياسی حول  و  واقعی مساله  در ريشه های 
جريان  رسانه های  پوپوليستی  بهره برداری های  و  مساله-  جانبی  داليل  -حول  عمومی  افکار 
از  پاره ای  موارد  اين  همه ی  در  حال،  اين  با  داشته اند.  زمينه  اين  در  را  باال  دست  اصلی 
مساله،  بنيادی تر  سويه های  بر  تأکيد  با  کوشيدند  انگلستان  سوسياليست  و  چپ  جريانات 

کنند. از آن عرضه  بديل  و  خوانشی سياسی 

یادداشت پراکسیس



۶

واقعيت های  )به طورخاص(،  )به طور عام( و آزار جنسی کودکان  از آنجا که کودک آزاری 
فراگيری در  جهان معاصر هستند و در خاورميانه و ايران هم به طرز موحشی جريان دارند، 
مورد  همين  در  يافتيم.  مهم  فارسی زبان  رسانه ای  فضای  در  را  موضوع1  اين  به  پرداختن 
فعالين  از  يکی  پيشنهاد  کار  اين  انجام  ايده ی  آن  که  نخست  است:  ضروری  نکته  سه  ذکر 
گرامی  رفيق  اين  از  نهاد.  ميان  در  ما  با  تشويق آميزی  ايميل  قالب  در  که  بود  چپ گرا 
شامل  عمدتا  محدودمان-  توان  به  -بنا  ويژه نامه  اين  مطالب  که  آن  ديگر  سپاسگزاريم. 
ترجمه ی مطالبی در رابطه با رسوايی های پدوفيلی و آزار جنسی کودکان در سال های ۲۰۱۲ 
)دو متن نخست( و ۲۰۱۴ )متن های سوم تا ششم( در انگلستان است؛ گو اينکه، متن هفتم با 
پرداختن به مقوله ی تجارت جنسی زنان و کودکان و ابعاد جهانی آن، جنبه های عام ديگری 
نيز-که  آخر  متن  در  و  می کند؛  برجسته  را  کودک آزاری  مساله ی  نظام مند  خصلت های  از 
بازنشر يکی از مطالب انتشار يافته در پراکسيس است- سويه  ی ديگری از رنج های امروزی 
بر  امپرياليستی  و سياست های  اشغال گری  و  تأثيرات جنگ  يعنی  می شود:  برجسته  کودکان 
مقدماتی  بحث  طرح  يک  تنها  ويژه نامه  اين  ديگر،  بيان  به  کودکان.  اينده ی  و  حال  حيات 
مساله ی  ساختاری  زمينه های  و  اهميت  به  فارسی زبان  مخاطبان  دادن  توجه  برای  است 
در  موضوع  اين  منسجم  و  جامع  طرح  معنی،  اين  به  کودکان.  جنسی  آزار  و  کودک ازاری 
وضعيت انضمامی جامعه ی ايران )و کشورهای منطقه( ضرورتی اساسی است که پاسخ گويی 

است. پژوهشی جدی  برای  جمعی  عزمی  نيازمند  آن  به 

سرانجام اين که از همکاری رفقايی که با ترجمه ی اين متون امکان عملی شدن ايده ی اين 
دفترچه را فراهم ساختند، صميمانه سپاسگزاريم. اميدواريم حاصل اين تالش جمعی مشترک 
بتواند مخاطبانی بيابد و به سهم خود انگيزه ای برای کارهايی جدی تر و موثرتر در اين زمينه 

فراهم سازد. 

پراکسيس | دی ماه ۱۳۹۳

خود(  شخصی  دردناک  تجارب  شجاعانه ی  بيان  با  جمله  )از  مختلف  شيوه های  به  نيز  ديگری  فعالين    .۱
رجوع  نمونه  برای  سازند.  برجسته  فارسی زبان  رسانه ای  فضای  در  را  معضل  اين  از  سويه هايی  کوشيده اند 

خانوادگی تجاوز  با  ارتباط  در  خانی  مينا  مصاحبه ی  به  کنيد 

درباره ی خاستگاه های کودک آزاری و آزار جنسی کودکان

http://ir.voanews.com/media/video/1963674.html


چهچیزیموجبکودکآزاریمیشود؟1

برگرفته از: وبسايِت کارگران سوسياليست
مترجم: عسل اخوان

از  شده اند؛  مطرح  عموم  بين  کودک آزاری  از  وحشتناکی  موارد  به  مربوط  اخبار  به تازگی 
روترهام3.   و  ُرچديل  رسوايی های  تا  گرفته  سويل2  جيمی  قربانيان 

که  است  دليل  همين  به  دارد.  مادی  ريشه هايی  ]انگليس[  ما  جامعه ی  در  کودک آزاری 
اين مساله در تمامی کانون های اصلی جامعه، از خانواده گرفته تا نظام قضايی و کليسا، رخ 

می دهد.

بنا  نابرابری و سلسله مراتب  پايه ی سرکوب،  بر  جوامِع طبقاتی مانند جامعه ی سرمايه داری، 
فاقد قدرت کودکان در  و موقعيت  از جايگاه فرودست  بازتابی است  شده اند. کودک آزاری 

۱.  اين مطلب ترجمه ای است از مقاله ی زير:
What causes child abuse?  By Socialist Worker, 16 Oct 2012 

2.  Jimmy Savile

3.  Rochdale and Rotherham scandals

۷ چهچیزیموجبکودکآزاریمیشود؟

http://socialistworker.co.uk/art/29240/What%2Bcauses%2Bchild%2Babuse%3F
http://socialistworker.co.uk
http://en.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Savile


اين سلسله مراتب نظم اجتماعی. حاکمان ما به رغم داعيه های پرطمطراق و رتوريک شان، با 
می کنند. برخورد  اولويت  فاقد  به عنوان موضوعی  کودکان  مساله ی 

چگونه  واقع  در  مردم  اينکه  از  صرف نظر  است.  شده   تثبيت  خانواده  در  سلسله مراتب  اين 
مبنای چنين  بر  ترويج می کنند.  از خانواده  را  آرمانی خود  ما ديد  زندگی می کنند، حاکمان 
ديدگاهی، مرد، مهم ترين و قدرتمند ترين فرد ]خانواده[ است، زنان ]در مرتبه ی[  دوم هستند 
و کودکان از همه پايين تر. خانواده نقش بسيار مهمی در جوامع طبقاتی ايفا می کند. خانواده 
حاکمان  دليل،  همين  به  می کند.  کمک  کار  نيروی  حفظ  به  آينده  کارگراِن  توليِد  طريق  از 
زندگی  فشارهای  برابر   در  پناه گاه  عنوان يک  به  خانواده  به  تا  تشويق می کنند  را  ما مردم 
روزمره، نگاه کنند. اما هنگامی که واقعيت با تصاويِر خوش رنگ آنان هم خوان نباشد، می تواند 
کمترين  که  کسانی  ميان،  اين  در  بيانجامد.  تنش ها  و  فشارها  سرريز  و  ناکامی  گسترِش  به 

هستند.  هدف ها  سهل الوصول ترين  و  آسان ترين  دارند،  را  قدرت 

به اين دليل است که بيشتِر کودکاِن آسيب ديده، کودکانی که از آزار جنسی رنج می برند، 
آنها  به  که  زنانی  از  بسياری  شده اند.  واقع  آزار  مورد  خودشان  خانواده ی  در  فردی  توسط 
تجاوز شده است يا از خشونت خانگی رنج می برند، از سوی شريک زندگی فعلی يا سابق شان 

گرفته اند. قرار  حمله  مورد 
همان  بزهکار،  کودکاِن  از  مراقبت  خانه های  همچنين  و  تربيت  و  اصالح  دولتِی  کانون های 
ديگری،  از  پس  يکی  گزارش ها  می کنند.  تکثير  و  تکرار  را  خانواده  در  موجود  سلسه مراتِب 
آزار نهادينه شده در اين گونه مؤسسات را بازتاب می دهند. در ايرلند، خانه های مراقبتی که 
اداره می شوند، شاهد آزار سيستماتيک بر کودکان بوده اند که ]در  توسط کليسای کاتوليک 

می شود.  انجام  دولت  همراهی  با  واقع[ 

افراد آشفته و پريشان حال  اين چيزها را نمی توان به سادگی بر حسب رفتارها و کنش های 
درست  می کنند؛  منعکس  را  نهادهايش  و  ما  جامعه ی  ارزش های  افراد  اين  کرد.  درک 

است:  کرده  تعبير  را  آن  تروتسکی،  لئون  روس،  انقالبِی  که  همان گونه 

»زندگْی ضعيفان را فرو می کوبد؛ و چه کسانی ضعيف تر از کودکان؟«

خشونت 
بياورد،  افراد فشار  به  از مردم ممکن است مشاهده کنند که چگونه سيستم می تواند  برخی 
بايد جنسی  اما چرا چنين خشونتی  برسانند.  دارند آسيب  قدرت کمتری  به آن هايی که  تا 

باشد؟

درباره ی خاستگاه های کودک آزاری و آزار جنسی کودکان۸



با هم رفتار می کنند،  و  ارتباط می گيرند  با يکديگر  از طريق آن ها  انسان ها  راه و روشی که 
که  بوده اند  جوامعی  نيست.  طبيعی  امری  جنسی  خشونت  کرده است.  تغيير  تاريخ  طول  در 
تمايالت  و  روابط  اما سرمايه داری،  نداشته است.  به هيچ وجه وجود  خشونت جنسی در آن ها 
و  جنسی  رابطه ی  جمله  از  را،  چيز  همه  سرمايه داری  است.  کرده  تحريف  را  ما  جنسی 
يا ) گاهی اوقات( سرقت، تبديل می کند.  به کاالهايی برای خريد، فروش  انسان های ديگر را، 
اين نوع تمايالت و روابط جنسِی از خود بيگانه، ايده هايی نابهنجار در مورد روابط و رفتارهای 

می گذارد.  اثر  غنی،  يا  فقير  همگان،  بر  که  می آورد،  به بار  جنسی 

روابط جنسی  که  افرادی  برخی  برای  است  گريزی  روزنه ی  موارد، کودک آزاری  بعضی  در 
تبعات سوءاستفاده ی جنسی رنج  از  از کسانی که  )پر استرس( می پندارند. برخی  را تنش زا 
به  خود  که  می يابند  دشوار  چنان  را  جنسی  رابطه ی  از  نابهنجار  برداشتی  بر  غلبه  می برند، 

می دهند.  ادامه  ديگر  افراد  جنسی  آزار 

همه  که  گفته اند  چنين  بسياری  بی بی سی،  در  جنسی  استفاده ی  سوء  اخير  مساله ی  درمورد 
مساله  اين  تداوم  داليل  از  يکی  که  می گويند  آنها  می گذرد.  چه  آنجا  در  که  می دانستند 
که  آن گونه  می توانند  مردان  که  است  شده  پذيرفته  گسترده   طور  به  ايده   اين  که  بود  آن 
می خواهند و خوشايندشان است با زنان و دختران رفتار کنند؛ ايده ای که از جامعه برآمده 

نفر. چند  مخيله ی  از  به سادگی  نه  است، 

جامعه ی  در  محوری  جايگاهی  مردم  بر  قدرت  اِعمال  است.  مربوط  قدرت  به  جنسی  آزاِر 
حاکم  سيستِم  که  واقعيت  اين  وجوِد  با  می کند.  آلوده  را  زندگی  جنبه های  تمام  و  دارد  ما 
متکی بر نيروی کار کارگران است، کارگران اغلب احساس ناتوانی و ضعف )فقدان قدرت( 
می کنند. کارگران معموآل کنترل اندکی روی کار خود دارند و از خود بيگانه شده اند. نظامی 
که خود آنها به وجودش آورده اند، مستقل از آنها به  نظر می رسد. افرادی که حس می کنند 
قدرت  اندکی  اين که  کردن  حس  و  آزمودن  برای  می توانند  هستند،  قدرت  فاقد  و  ناتوان 

برسانند.  آسيب  از خودشان هستند  که حتی ضعيف تر  آنهايی  به  دارند، 

اکثر مردها تجاوزگر نيستند يا ديگران را مورد آزار جنسی قرار نمی دهند و از اين که آزار 
جنسی  آزار  که  واقعيت  اين  اما  هراسان اند.  و  منزجر  می دهد  رخ  مستمر[  طور  ]به  جنسی 
به  و  نظام مند  به  گونه ای  چگونه  سرمايه داری  که  است  اين  نشان دهنده ی  می افتد  اتفاق 
طرزی وحشتناک، مردم آسيپ پذير را به حال خود رها کرده است. ما نيازمند خالص شدن 

هستيم. سرمايه داری  شر  از 

۹ چهچیزیموجبکودکآزاریمیشود؟



رسواییهایمربوطبهآزارجنسی،نظاممبتنیبرسوءاستفادهوآزاررا
افشامیکند!1

نويسنده: هانا سل
مترجم: ليالی ليلی

»به من اعتماد کنيد، من يک سياستمدار هستم. حاال، شما کلی خواهيد خنديد!« شيوه ای بود 
که اندرو رانسلی ]اين موضوع را[ در ۱۳ ژوئيه ی ۲۰۱۴ در نشريه ی آبزرور2 مطرح کرد . 
نشده  واقع  بی اعتمادی  مورد  چنين  اين  انگليس  سرمايه داری  مؤسسات  هرگز  اين  از  پيش 
يافته  کاهش  به طور چشم گيری  انها  همه ی  از  کليسا: حمايت  و  بانکدارها،  رسانه ها،  بودند. 

است. هر چند سياستمداران ]سيستم[ سرمايه داری، در رأس اين ليست قرار دارند.

۱.  اين متن ترجمه ای ست از: 
Abuse scandals reveal abusive system

 by Hannah Sell, The Socialist newspaper, 16 July 2014

2.  Observer

درباره ی خاستگاه های کودک آزاری و آزار جنسی کودکان۱۰

http://www.socialistparty.org.uk/articles/18975
http://www.socialistparty.org.uk/issue/819


درست پيش از انتخابات محلی در يک نظرسنجی از رأی دهندگان سؤال شد که »چه لغتی 
به بهترين وجه احساس شان نسبت به حکمرانان انگلستان )سياستمداران کاخ وست مينستر( 

را توصيف می کند؟«. تقريبًا نيمی از آنها پاسخ دادند: »خشمگين«.

از کاخ وست مينستر درز  اتهامات کودک آزاری- که  با  – مرتبط  آخرين رسوايی زهرآگين 
که  هنگامی   کرد.  خواهد  وارد  سرمايه داری  احزاب  به  بيشتری  جدی  لطمات  است  کرده 
عظيم  مالی  فساد  رسوايی  با  را  آن  ما  شد،  برمال  بار  اولين  برای  مالی  هزينه های  رسوايی 
و  احزاب  تمام  رفتن  ميان  از  به  ]ماجرا[  اين  مقايسه کرديم.  اوايل دهه ی ۹۰  در  ايتاليا  در 

انجاميد. پاکيزه3«  »دست های  عمليات  در  ايتاليا  انتخاباتی  نظام  کامل  بازسازی 

اقتصادی در  از بدترين بحران  بريتانيا، در زمينه های به جای مانده  رسوايی جاری مالی در 
دهه ی ۸۰ و کاهش مداوم درآمد اکثريت ]مردم[، قدرت پارلمان را به طور شگرفی تحليل 
نشده  منجر  افتاد،  اتفاق  ايتاليا  در  آنچه  مشابه  پاشيدگی ای  هم  از  به  هنوز  اما  است،  برده 

است.

مسير  چگونه  کودک آزاری  ]اخير[  پرونده ی  روی  گذاشتن  سرپوش  ماجرای  اينکه  به  بسته 
انتظار نيست. از  ايتاليا دور  اندازه ی بحران  احتمال وقوع بحرانی در  خود را طی کند، 

خيزش  شد،  برمال  سوايل4  جيمی  جنسی  سوءاستفاد ه های  رسوايی  که  زمانی  اين،  از  پيش 
خشم ]عمومی[ تنها متوجه اعمال شنيع يک فرد نبود، بلکه عليه چندين دهه سرپوش گذاری 
سيستماتيک آنها توسط نهادهای سرمايه داری بود. طی آن مدت، هرگونه تالش های فردی، 
فردی  او  که  چرا  شدند،  متوقف  سوايل  جيمی  عليه  پليس،  واحد  افسران  اقدامات  جمله  از 
به روشنی  برايان کاتون  بود. و همان طور که مصاحبه ی  تاچر  از نزديکان مارگارت  »مهم« و 
نشان می دهد، اين همان فردی بود که به دولت تاچر در تالش هايش برای خصوصی سازی 

کارگری کمک می کرد. اتحاديه های  و در هم شکستن 

مشکالت ریشه دار
از افشای ]ماجرای[ سوايل، تالش نمايندگان سرمايه داری بر آن  در هفته ها و ماه های پس 
با  بدهند،  مانند سوايل سوق  متجاوزين فردی  بر  تمرکز  به سمت  را  بود که فضای موجود 

3.  Clean hands operation

4.  Jimmy Savile

۱۱ رسواییهایمربوطبهآزارجنسی،نظاممبتنیبرسوءاستفادهوآزارراافشامیکند!



تأکيد بر  اينکه چنين اعمالی انحرافات نادری هستند با اين حال، متاسفانه بايد گفت که جرم 
سوايل با وجود مقياس استثنايی آن، مشکلی ريشه دار را در جامعه ی سرمايه داری منعکس 
بر آورد  کودکان«  و  زنان  از  استفاده  سوء  »مطالعات  موسسه ی  توسط  که  پژوهشی  می کند. 
کرده است که يک نفر از هر ۲۰ زن، و يک نفر از هر ۵۰ مرد آزار و سوءاستفاده ی جنسی 

را در کودکی تجربه کرده اند.

نبوده  تنها  نشان می دهند که جيمی سوايل  منعکس می شوند  اخير که در رسانه ها  اتهامات 
است، نه تنها در جامعه که در ميان قدرتمندان هم. »ساندی ميرور5« نقل قولی از يک عضو 
برای  به وی  سابق حزب محافظه کار می آورد که مدعی است در دهه ی ۸۰ ميالدی وقتی 
گردآوری  »در  بايد  که  بود  آن  معنايش  می شده،  محول  ماموريتی  »تفريحات«  فراهم سازی 

کند. وزيران کمک  کابينه ي  برای  پسرها  و خوشگل ترين«  جوان ترين 

اين  مورد  در  محافظه کار6  حزب  عضو  اين  که  می دهد  گزارش  همچنين  ميرور«  »ساندی 
وقايع به تاچر گزارش داده بود. او همچنين مدعی است که مايکل هاورس7، برادِر بارونس 
را مديريت می کرد،  پرونده  اين  تحقيق در مورد  از سوی دولت  ابتدا  باتلر-اسالس8 که در 
خود حدأقل در يکی از چنين »تفريحاتی« حضور داشته است. فارغ از اينکه اين امر حقيقت 
اگر، چنان که  ادعا  بنابراين  تا ۱۹۸7 دادستان کل بوده است.  نه، هاورس از ۱۹7۹  يا  دارد 
می شود، يک پرونده ی مربوط به چرخه ی کودک آزاری در کاخ وست مينستر آگاهانه نابود 

باشد. انجام شده  نظر هاورس  باشد، محتمل است که ]چنين کاری[ زير  شده  

داشته  وجود  وست مينستر  در  کودک آ زاری  سازمان يافته ی  حلقه ی  يک  آيا  نمی دانيم  ما 
است، يا اينکه آيا همه ی آنچه در حال حاضر در رسانه ها افشا می شوند صحت دارند يا نه. 
قدرت،  ديگر صاحبان  يا  مجلس  اعضای  توسط  کودکان  ]جنسی[  آزار  ماجرای  حال  هر  به 
بنا  استثمار و قدرت  بر  نظامی ست که  نيست. سرمايه داری  برای سوسياليست ها تعجب آور 
شده است. يک اقليت کوچک از قدرت و ثروت بی نهايت برخوردارند، در حالی که اکثريت 
نه  که  است  اين  نهايت  در  سرمايه داری  احزاب  نقش  می شوند.  استثمار  جامعه  از  بزرگی 

 Daily( ميرور  ديلی  روزنامه ی  يکشنبه ی  روزهای  هفته نامه ی   )  Sunday Mirror( ميرور  ساندی    .۵
)Mirror

6.  حزب محافظه کار انگلستان در زبان عاميانه اغلب حزب توری )Tory Party( ناميده می شود.

7.  Michael Havers

8.  Butler-Sloss

درباره ی خاستگاه های کودک آزاری و آزار جنسی کودکان۱۲



بر اساس منافع آن مردمی که به آنها رأی داده اند، بلکه برای منافع آن اقليت برگزيده ی 
انگلستان قدرت را در دست دارند، حکم رانی کنند. سرمايه دار که در 

سيستم سرمايه داری رفتار انسان ها را تحريف می کند و ماهيت آن ها را پنهان می سازد و اين 
می افتد،  اتفاق  جامعه  سطوح  تمام  در  کودک آزاری  می انجامد.  دهشتناک  چيزهای  خلق  به 
و بيشتر اوقات درون خانواده. اما با در نظر گرفتن اينکه آزار جنسی کودکان در بنياِد خود 
به اِعمال قدرت مربوط است، وقوع آن بيشتر در ميان کسانی معمول است که جايگاه های 
نيز  پديده  اين  اينکه  خانگی(؛ ضمن  خشونت  )همانند  دارند  اختيار  در  جامعه  در  را  قدرت 

معموال عليه آنهايی که کمترين قدرت را دارند رخ می دهد.

به  مربوط  ماجراهای  که  همان طور  ولی  هستند،  قدرت  فاقد  مجموع  در  کودکان  همه ی 
نشان  به صاحب منصبان درباری  و رسوايی مربوط  جيمی سوايل، خانه های حمايت کودکان 
می دهند، کودکانی که مورد آزار جنسی قرار می گيرند معموال بر اين اساس انتخاب می شوند 

دارند. قرار  يا در شرايطی آسيب پذير  و  ناتوان هستند  که 

تالش برای سرپوش گذاشتن
هرچند تهوع آور است، اما غير منتظره نيست که اعضای دولت تاچر که کارشان در طول روز 
بازرگانی،  قوانين ضدسنديکای  معدن چيان،  اعتصاب  -نظير  بود  کارگر  طبقه ی  عليه  جنايت 
برای »تفريح و سرگرمی« هم  ماليات سرانه، طرح ماده ی ۲۸ عليه همجنس گرايان، حداقل 
جرايم  اين  که  شد  يادآور  بايد  البته  باشند.  زده   دست  بی پناهان  از  سوءاستفاده  به  شده، 
ليبرال  اسميِت9  سيريل  عليه  اتهامات  که  همان طور  نيستند،  محافظه کار  حزب  مختص 

می دهد. نشان  دموکرات 

با اعالم ]آغاز[ يک تحقيقات رسمی و تحت نظارت دستگاه  قضايی در خصوص رخداد های 
يادشده دولت اميدوار بود تا نشان دهد که دست به عمل زده است، در حالی که در واقع 
کارگر  می توانست  حقه  اين  زمانی  شايد  نبود.  موضوع  انداختن  گوش  پشت  جز  چيزی  اين 
بيافتد، اما امروز که سوءظن عليه سياستمداران سرمايه دار شدت گرفته است، جلوگيری از 
تعميق خشم عمومی عليه افتضاح کاخ وست مينستر ممکن نخواهد بود. حتی اگر با همکاری 
هرچه بيشتر رسانه های سرمايه داری، آنها بتوانند به اين هدف دشوار نائل شوند که مساله 

۹.  سيريل اسميت )Cyril Smith ( نماينده ی پارلمان انگلستان که به دليل رسوايی پدوفيلی تحت پيگرد 
قضايی قرار گرفت. برای آگاهی از اين پرونده رجوع کنيد به گزارش روزنامه ی گاردين.

۱۳ رسواییهایمربوطبهآزارجنسی،نظاممبتنیبرسوءاستفادهوآزارراافشامیکند!
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تخريب  از  مانع  توانست  نخواهند  باز هم  بياندازند،  تعويق  به  انتخابات عمومی  از  بعد  تا  را 
شوند. وست مينستر  مقامات  وجهه ی  بيشتر 

حماقت  و  گستاخی  مجددا  رسمی،  تحقيقات  اين  هدايت  برای  باتلر-اسالس  اوليه ی  انتخاب 
دولت فعلی را نشان می دهد، که بر اين تصور بود که يک زن در قلب دستگاه حکومتی، با 

باشد. انتخابی معتبر  منافع آن، می تواند  سابقه ی عملکرد طوالنی در راستای 

مدارج قضات دادگاه عالی نيز ]طبعا[ با شخصيت های ضد-حکومتی پر نشده اند، بلکه در يک 
نگاه اجمالی، تقريبا %7۰ آنان دارای تحصيالت خصوصی و %۸۰ فارغ التحصيالن آکسبيريج10 
هستند. با اين وجود، به نظر می رسد که باتلر-اسالس شهرت خاصی در ماست مالی کردن 

وقايع دارد. 

حتی پاپ نيز تصديق کرده است که دو درصِد روحانيون کاتوليک به بيماری کودک آزاری 
کليسای  در  کودکان  جنسی  آزار  موارد  به  مربوط  تحقيقات  در  حال،  اين  با  هستند.  مبتال 
انگليس، باتلر-اسالس ) چنان که بعداً روشن گرديد( به يکی از قربانيان توضيح داده بود که 
او قصد ندارد در گزارش نهايی اش به نقِش يکی از اسقف ها اشاره کند. اين امر نه به دليل 
بی گناهی آن اسقف، که به دليل اين بود که او تمايلی به تضعيف کليسای انگليس نداشت.

با اين اوصاف، اصرار بر اينکه باتلر-اسالس اين تحقيقات رسمی را ادامه دهد می توانست به 
آنها مجبور  رو،  اين  از  بيانجامد.  تحقيقات  اين  از  گونه گزارش حاصل  کامل هر  بی اعتباری 

انتخاب کنند. اين نقش  برای عهده گيری  به ظاهر مستقل تری را  شده اند که شخصيت 

تحقیقات رسمی ]توسط[ کارگران 
هرگونه تحقيقاتی به دست نمايندگان طبقه ی حاکم، به طور گريزناپذيری تالش خواهد کرد 
تا يافته های احتمالی خود را به گذشته ی دور نسبت دهد. در حالی که، گزارش های ساندی 
ميرور نشان می دهند که برخی از آنها که در دهه ی ۸۰ ميالدی در ماجرا دست داشته اند 
تا امروز نيز هنوز در صحنه ی سياست فعال اند. در کل، با وجود پيشرفت هايی که خصوصا 
جنسی  آزار  گرفته اند،  صورت  کودکان  از  محافظت  به  مربوط  مقررات  و  قوانين  شکل  در 

می ماند.  باقی  فراگير  پديده ای  به صورت  کودکان 

۱۰.  ترم »آکسبريج« )Oxbridge( تلفيقی است از نام های دانشگاه های آکسفورد و کمبريج در انگلستان. 
استفاده  انگلستان  روشنفکری  باالترين اليه های  و  نخبگان  ممتاز  اجتماعی  جايگاه  به  اشاره  برای  ترم  اين  از 

می شود. 

درباره ی خاستگاه های کودک آزاری و آزار جنسی کودکان۱۴



قربانيان  ديگر  ميان  در  شک  بدون  هريس11  ُرلف  و  سوايل  به  مربوط  های  افشاگری 
کودک آزاری اعتماد به نفسی برانگيخته است تا درباره ی تجربيات خود به صدای بلند سخن 
سياست های خصوصی سازی  و  عمومی  بودجه های خدمات  عظيم  کاهش  و  قطع  اما  بگويند. 
که دولت به اجرا گذاشته است، فرآيندی که از قضا در دوران مديريت سياسی حزب کارگر 

بردن همان شبکه ی محدود محافظتی سابق است. از ميان  شروع شد، در حال 

نابرابری در حال رشد و گسترش است؛  ما در دنيايی زندگی می کنيم که در آن  همزمان، 
ناکافی و بدون برخورداری  با دستمزد  جايی که کارگران به صورت فزاينده ای در کارهايی 
گونه  هر  عليه  افشاگری  آن  در  که  دنيايی  هستند؛  کار  به  مشغول  سنديکا  نمايندگی  از 
سوءاستفاده  دشوارتر شده است و برای سوء استفاده کنندگانی که در مقامات باال قرار دارند، 
آسان تر است تا از مجازات در امان بمانند. در اين جهان همچنين آن دسته از سازمان های 
کارگری که توانايی ان را دارند که از خدمات ]عمومی[ دفاع کنند و عليه اين سوءاستفاده ها 
چنين  در  ]بنابراين،  دارند.  قرار  شريرانه ای  و  شديد  حمالت  تحت  بزنند،  عمل  به  دست 
جهانی[ نبرد عليه قطع خدمات و برای دفاع از حقوق کارگران يکی از عناصر ضروری در 

است. کودک آزاری  عليه  مبارزه 

مساله ی  پيرامون  کارگران  ]توسط[  دمکراتيک  و  واقعی،  تحقيقاتی  خواهان  سوسياليست ها 
چهره های  شامل  بريتانيا،  حکومتی  ساختارهای  سهم  که  تحقيقاتی  هستند؛  کودک آزاری 
بايد  تحقيقاتی  چنين  بگيرد.  بر  در  را  حال  و  گذشته  در  انگلستان  کليسای  و  وست مينستر 
از  نجات يافته  گروه های  و  مردمی،  سازمانهای  کارگری،  اتحاديه های  از  نمايندگانی  توسط 
خود[  کار  به  ]نسبت  و  شده   انتخاب  دمکراتيک  طور  به  که  گيرد  انجام  جنسی  آزارهای 
کند. روشن  کارگر  طبقه ی  برای  را  مساله  حقيقت  می تواند  فرآيندی  چنين  هستند  پاسخ گو 

افشاگری های »ساندی ميرور« بر آتش ملتهب خشمی که ]اينک[ عليه احزاب رسمی وجود 
»ضد  گرايش  تقويت  به  می تواند  فقط  نه  امر  اين  نزديک  آينده ی  در  افزود.  خواهد  دارد 
می کند؛  کمک  بريتانيا12  استقالل  حزب  آرای  افزايش  به  حتی  بلکه  شود،  منجر  حزبی« 
حزبی که اگرچه مانند ساير احزاب مدافع منافع يک درصد ]فوقانی جامعه[، خواهان حذف 
برای  گزينه  بهترين  عنوان  به  وسيعی  طور  به  را  اما خود  است،  اجتماعی  بودجه ی خدمات 

11.  Rolf Harris

۱۲.  »حزب مستقل انگلستان« )UKIP(، نام يک حزب راستگرای پوپوليست در انگلستان است که به ويژه 
بر سياست های اروپا-محور تأکيد دارد.

۱۵ رسواییهایمربوطبهآزارجنسی،نظاممبتنیبرسوءاستفادهوآزارراافشامیکند!



می کند. معرفی  حکومت  ساختار  به  زدن  ضربه 

شده  هميشه ضروری تر  از  متفاوت،  کامال  خصوصياتی  با  جديد،  حزب  يک  ]ايجاد[  به  نياز 
است. يک حزب توده ای کارگری که از حقوق و منافع محرومين و فرودستان و بی قدرتان، در 
مقابل آنها که از قدرت سوءاستفاده می کنند دفاع کند. اين حزب، مانند تصويری که برايان 
از عملکرد پ. او. ای13. تصوير می کند عليه همه ی سياست های قطع خدمات عمومی خواهد 
ايستاد. اين حزب همچنين برای گسترش ,وسيع دمکراسی خواهد جنگيد؛ دموکراسی ای که 
کار  از  را  پارلمان  نمايندگان  بتوانند  که  کند  تضمين  رای دهندگان  برای  را  واقعی  حق  اين 
برکنار کنند و برای نمايندگان پارلمان نيز حقوقی برابر کارگران متخصص اختصاص دهد. 

سيستم  برچيدن  جهت  در  که  می کنند  استدالل  حزبی  نفع  به  همچنين  سوسياليست ها 
برپايی يک جامعه ی دمکراتيک سوسياليستی  و  استثمار-  بر  بنا شده  نظامی  سرمايه داری - 
مبارزه کند. چنين جامعه ای بر اساس روابط اجتماعی کامال متفاوتی بنا خواهد شد، رها از 
قدرت، قهر و زورگويی و نابرابری که اساس سيستم سرمايه داری هستند. تنها آن زمان محو 

بود. خواهد  ممکن  کودکان  از  جنسی  سوءاستفاده ی  کامل 

۱۳.  پی. اُ. آ. )POA: Prison Officers’ Association( نام يک اتحاديه ی کارگری در انگلستان، که در 
حال حاضر حدود ۳۳۵۰۰ عضو دارد.
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توضیح: پراکسيس با سويه هايی از رويکرد ارائه شده در مقاله ی اسالوی ژيژک زاويه 
دارد، اما از آنجا که تالقی نظر گاه های چپ حول اين مساله )آزار جنسی کودکان( را 
مفيد می دانيم، ترجمه ی اين مقاله نيز در اين دفترچه گنجانده شده است؛ گو اينکه در 
مقاله ی ديگری، برخی از داده های انضمامی پيش فرض  ژيژک به پرسش گرفته شده اند.

پیرامونآزارجنسیکودکاندرروترهام:
وظیفهیماستکهپرسشهایدشوارمطرحکنیم!1

نويسنده: اسالوی ژيژک
مترجم : روزبه آبکناری

»هر کس که خواهان مبارزه برای رهايی است، نبايد از به چالش کشيدن مذهب و 
بهراسد« فرهنگ 

در  است:  روشن  کمابيش  اکنون  گذشت،  انگلستان  روترهام  ]شهر[  در  که  آنچه  کليات 
وحشيانه  جنسی  بهره کشی  تحت  کودک  حداقل ۱۴۰۰  تا ۲۰۱۳  سال های ۱۹۹7  فاصله ی 
قرار گرفتند،  تجاوز  از سوی مجرمان متعدد مورد  قرار گرفته اند. کودکانی حدود ۱۱ ساله 

۱.  اين متن ترجمه ای است از مقاله ی زير در روزنامه ی گاردين: 
Rotherham child sex abuse: it is our duty to ask difficult questions

By Slavoj Ž� ižek , 1 Sep. 2014
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و  داده شدند، ضرب و شتم شدند  انتقال  ديگر  به شهرهای  بهره برداری[  ]برای  ربوده شدند، 
و  پاکستانی داشته اند  به طور عمده خاستگاه  تقريبًا  اين جنايات  مرعوب گرديدند. مرتکبين 

بوده اند. سفيدپوست  مدرسه ای  دختربچه های  اغلب  آن ها  قربانيان 

واکنش ها به اين جنايات قابل پيش بينی بودند: طيف چپ عمدتا از طريق تعميم دهی هايش 
به  مبهمی  طور  به  جنايات  مرتکبين  گذاشت:  نمايش  به  را  سياسی2«  »درستی  نوع  بدترين 
اين مساله ای مربوط به نژاد و مذهب  عنوان »آسيايی ها« معرفی شدند؛ چنين ادعا شد که 
کليسای  با وجود  ما که هستيم که  است؛  زنان  بر  به سيطره ی مردان  بلکه مربوطه  نيست، 
اقليت  يک  عليه  وااليی  اخالقی  موضع  بتوانيم  سوايل4  جيمی  نظير  چهرهايی  و  پدوفيل مان3 
ميدان يابی  برای  را  موثرتری  راه  می توان  آيا  کنيم؛  اتخاذ  پاکستانی [  ]مجرمين  قربانی شده 
از  که  پوپوليست  مهاجرستيزاِن  ساير  و  متحد5«  پادشاهی  استقالل  »حزب  دست راستی های 
نژادپرستی به طور موثری  با  اين گونه ضديت  نگرانی های عمومی بهره می برند تصور کرد؟ 
خود نوع نادری از يک نژادپرستی پنهان است، که به شيوه ای خودپسندانه  با پاکستانی ها به 

می کند.  برخورد  مقايسه شوند  ما  استانداردهای  با  نبايد  که  فرودست  موجوداتی  مثابه 

2.  Political Correctness

اين اصطالح که در فارسی شايد بتوان آن را به »درستی سياسی« )يا »ادب سياسی«( ترجمه کرد، به ديدگاه 
گروه های  از  يک  هيچ  می کوشد  بسيار  احتياِط  و  دقت  با  که  دارد  اشاره  سياست  حوزه ی  در  رويکردی  و 
از اين اصطالح در سطح رسانه های  فرودست يا تحت ستم در جامعه را از خود نرنجاند. سابقه ی استفاده 
مدخل  از  ]برگرفته  بازمی گردد.  دست راستی  سياست مداران  سوی  از  ميالدی  نود  دهه ی  به  اصلی،  جرياِن 

انگليسی در ويکی پديا / م.[

۳.  تعريف پدوفيليا )Pedophilia( در مدخل فارسی ويکی پديا: 
 کودک آزاری يا بچه خواهی، عبارت است از ميل شديد جنسی عودکننده يا تحريک پذيری جنسی نسبت 

به کودکان ...]م.[

4.  Jimmy Savile 

 ۲۰۱۱ سال  در  او  مرگ  از  پس  انگلستان.  در  ميالدی  هفتاد  و  شصت  دهه های  پاپ  مشهور  خواننده ی 
تحقيقات پليس نشان داد که وی در سال های اوج شهرت خود حداقل ۵۰۰ نفر از افراد آسيب پذير را مورد 

بود. ]م.[ سوءاستفاده  و آزار جنسی قرار داده 

5.  UKIP

اين  است.  شده  نهاده  بنيان  در ۱۹۹۳  که  است  بريتانيا  سياسی  احزاب  از  متحد،  پادشاهی  استقالل  حزب 
 ۲۰۱۴ سال  انتخابات  در  می کند.  توصيف  ليبرترين  و  دموکراتيک  حزبی  را  خود  اساسنامه اش  در  حزب 
پارلمان اروپا، اين حزب توانست بيش از ۳۱ درصد آرا را کسب کند. ]برگرفته از مدخل فارسی در ويکی پديا[
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يکی از اثرات وحشتناِک نامعاصر-بودگِی6 سطوح مختلِف زندگی اجتماعی، افزايش خشونت 
زمينه ی  به  که  نظام مند  خشونت های  بلکه  تصادفی،  خشونت های  فقط  نه  است؛  زنان  عليه 

الگويی پيروی می کنند و حامل پيغام روشنی هستند.  از  اجتماعی معينی اختصاص دارند، 

ــًا  ــک[ صرف ــهر سيدواد خوارز7 ]در مکزي ــان در ش ــره ای زن ــای زنجي ــال قتل ه ــرای مث  ب
عــوارض بيماری هــای شــخصی نيســتند، بلکــه برآمــده از يــک کنــِش آيينی شــده هســتند، 
ــوان  ــان ج ــه زن ــق دارد و متوج ــی تعل ــه کار محل ــای تب ــِگ گروه ه ــرده فرهن ــه خ ــه ب ک
ــی آشــکاری،  ــا نمــود عين ــن قتل ه ــد. اي ــا کار می کنن ــه در کارخانه ه مجــردی می شــود ک
ــدی از  ــه ی جدي ــه ]شــکل گيری[ الي ــی نرينه محــور )macho( ب ــِش ارتجاع ــک واکن از ي

زنــاِن کارگــِر مســتقل اســت. 

مجاورت  در  کانادا  غرب  در  بومی  زنان  قتل های  و  مواجهيم  اجتماعی  تجاوزهای  با  سپس 
منطقه ی حفاظت شده ی ونکوور؛ رويدادی که واقعيِت پِس پشت ژست رسمی دولت کانادا 
مردان سفيد يک زن  از  گروهی  افشا می کند:  را  مداراطلب  رفاِه  دولت  از  الگويی  عنوان  به 
بومی را ربودند و پس از تجاوز، او را به قتل رساندند و سپس اندام های مثله شده ی قربانی 
اختيارات  محدوده ی  در  قانونی  لحاظ  به  که  جايی  کردند؛  رها  حفاظت شده  ناحيه ی  در  را 
قضايی پليس قبيله ای قرار می گيرد، که در عمل فاقد آمادگی و ابزارهای قانونی الزم برای 

است.  پرونده هايی  چنين  با  رويارويی 

در اين مثال ها، تغييرات و جابجايی های اجتماعی ناشی از صنعتی شدن و مدرنيزاسيون سريع، 
واکنش وحشيانه ی مردانی را که چنين تحوالتی را تهديدی عليه خود يافتند برانگيخته است. 
فورانی  که کنش خشونت آميز،  است  آن  جنايت ها  اين  همه ی  در  فرهنگی مشترک  ويژگی 
بلکه کنشی  نبوده است؛  پاره کند،  را  ويرانگر که زنجيرهای رسوم متمدن شده  از ميلی  آنی 

بوده آموخته، تحميلی از بيرون، آيينی، و بخشی از مضمون نمادين و آيينی يک جماعت. 

6.  Non-contemporaneity

7.  Ciudad Juarez

اين  بازمی گردد، که طی  به دهه ی ۱۹۹۰  اين شهر مکزيک  در  زنان  قتل  و  ربودن  نخستين موج  سابقه ی 
دوره صدها زن، که بخشی از آنان دختران نوجوان بودند ناپديد شده و به قتل رسيدند. در سال های اخير 
موج ديگری از ربايش و آزارجنسی و قتل  زنان در اين شهر گزارش شده است. برای نمونه در سال ۲۰۰۹ 
يعنی زمان  نيمه ی ژوئن،  )تا  است. در سال ۲۰۱۲  از چنين جنايت هايی گزارش شده  از ۳۰۴ مورد  بيش 

انتشار اين گزارش(، اين شهر شاهد بيش از 6۰ مورد ناپديد شدن و قتل زنان و دختران بوده است. ]م.[
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نظم  پيوسته  طور  به  که  پدوفيلی  جنايت های  بر  منحرف،  آيينی-اجتماعِی  منطق  همين 
مواجهه  در  کليسا  نمايندگان  وقتی  است:  حاکم  نيز  می پاشند  هم  از  را  کاتوليک  کليسای 
و  کنند  قلمداد  کليسا  درونی  مسايل  صرفًا  را  آن ها  می کوشند  تاسف باری  موارد  چنين  با 
بی ميلِی آشکاری در همکاری با تحقيقات پليسی نشان می دهند، آنها به نوعی برحق اند؛ چرا 
تصادفًا  که  باشد  کسانی  به  مربوط  صرفًا  که  نيست  چيزی  کاتوليک  کشيشان  پدوفيلِی  که 
حرفه ی کشيشی را برگزيده اند، بلکه پديده ای است که به ]کليت[ کليسای کاتوليک مربوط 
می شود، و در کارکرد اساسی آن به عنوان يک نهاد اجتماعی-نمادين جای می گيرد. پدوفيلِی 
کشيشاِن کاتوليک به ناخودآگاه »شخصی« افراد مربوط نمی شود، بلکه به ناخودآگاه اين نهاد 
نهاد کليسا مجبور است برای  از آن نيست که  ناشی  اين مساله  ارتباط می يابد. روی دادن 
حفظ بقا، خود را در روابط بيمارگونه ی زيسِت ليبيدوايی افراد جای دهد، بلکه چيزی است 

نياز دارد.  بدان  بازتوليد خود  به منظور  نهاد  اين  که خود 

مصلحت گرايانه  داليل  به  بنا  کاتوليک  کليسای  که  نيست  اين  تنها  مساله  ديگر،  بيان  به 
با دستپاچگی دعوت  و همزمان  بگذارد  پدوفيلی سرپوش  بر رسوايی های شرم آور  می کوشد 
به سکوت می کند. بلکه اين کليسا برای دفاع از خودش ]در واقع[ از درونی ترين راز موهن 
از  يکی  راز  اين  با  که شناسايی خود  است  اين سخن آن  معنای  دفاع می کند.  قبيح خود  و 
صرفًا  )نه  جدی  طور  به  کشيش  يک  اگر  است:  مسيحی  کشيش  هويِت  کليدی  مولفه های 
جماعت  از  را  خود  طريق  اين  به  او  کند،  سرزنش  را  رسوايی هايی  چنين  کالمی-رتوريک( 

نيست.  ما«   از  »يکی  ديگر  او  می گذارد؛  بيرون  مسيحی  روحانيان 

ما  اينجا[  ]در  شويم:  نزديک  طريق  همين  به  نيز  روترهام  شهر  رويدادهای  به  بايد  ما  و 
نه  نتيجه،  در  داريم؛  سروکار  پاکستانی8  مسلمان  جوانان  ]شبکه ی[  سياسی«  »ناخودآگاه  با 
دقيِق  خط و مرزهای  با  توام  آيينی شده ی  خشونت   با  بلکه  بی نظم،  و  آشفته  خشونت های  با 
ايدئولوژيک مواجه ايم. گروهی از جوانان، که به تجربه خود را حاشيه ای و فرودست می يابند، 
که  است  موجهی  کامال  امر  ]پس[  می کشند.  انتقام  فرادست  جامعه ی  آسيب پذير  زنان  از 
اين پرسش را پيش بکشيم که آيا ويژگی هايی در مذهب و فرهنگ اين گروه وجود دارد که 

بازمی گشايد؟  را  زنان  عليه  جنايت  برای  الزم  فضای 

بدون سرزنِش اسالم )که در دروِن خود زن ستيزتر از مسيحيت نيست( و رويکردهايی نظير 

8.  Pakistani Muslim youth
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آن، می توان مشاهده کرد که نزد بسياری از کشورها و جماعت های مسلمان، خشونت عليه 
در  اينکه  و  است؛  هماهنگ  اجتماعی  حيات  از  آنان  بيرون گذاری  و  زنان  فرودستی  با  زناْن 
تحميِل سخت گيرانه ی  می شوند،  ناميده  بنيادگرا  که  جنبش هايی  و  گروه ها  از  بسياری  ميان 
آنان  ]سياسی-اجتماعی[  برنامه های  در  برجسته ای  جايگاه  جنسيتی،  سلسله مراتبی  تمايزاِت 
دارد. ]بنابراين[ طرح چنين پرسش هايی حامل نژادپرستی يا اسالم هراسِی پنهان نيست. بلکه 

است.  برای رهايی  مبارزه  اخالقی-سياسی هر آن کسی است که خواهاِن  وظيفه ی 

پس، ما چگونه می خواهيم با اين مساله در جوامع خودمان مواجه شويم؟ در بحث پيرامون 
فرهنِگ غالبLeitkultur( 9( از دهه ی پيش تاکنون، محافظه کاران بر اين درک پافشاری 
بنا شده است، و اعضای ساير  پايه ی يک فضای فرهنگِی غالب  بر  کرده اند که هر کشوری 
ناليدن  جای  به  بگذارند.  احترام  آن  به  بايد  می کنند  زندگی  کشور  آن  در  که  فرهنگ ها 
به  انتقادی  نگاهی  بايد  بياناتی،  چنين  در  اروپايی  نژادپرستِی  يک  طليعه ی  ظهور  درباره ی 
خود بياندازيم و بپرسيم که تا چه حدی چندفرهنگ گرايِی10 انتزاعی ما در ايجاد اين وضعيِت 
نگذارند،  احترام  به يک مدنيت واحد  اگر همه ی بخش های جامعه  بوده است.  ناگوار سهيم 
چندفرهنگ گرايی به شکلی از نفرت و جهالِت متقابل بدل می شود، که نظم و ساماِن قانونی 

است. يافته 

Leit-( غال  فرهنِگ  سر  بر  چالشی  چندفرهنگ گرايی  سر  بر  کشمکش  حاضر  حال  بدر 
ميان  است  ستيزی  بلکه  نيست،  فرهنگ ها  ميان  ستيزی  کشمکشی،  چنين  است:   )kultur

ديدگاه های مختلف بر سر اينکه چگونه فرهنگ های متفاوت می توانند و می بايد در کنار هم 
زيست کنند؛ ستيزی بر سر قواعد و اقداماتی که همه ی اين فرهنگ ها در صورت همزيستی 
بايد به اشتراک بپذيرند. بنابراين بايد از اسارت در دام اين بازی ليبرال که »چقدر می توانيم 
برای ديگری مدارا داشته باشيم؟« پرهيز کرد. در اين سطح، البته تلقی رايج يکی از اين دو 

 )Bassam Tibi( تيبی  بسام  سوی  از   ۱۹۹۸ سال  در  بار  نخستين   Leitkultur آلمانی  اصطالح    .۹
جامعه شناس عرب-آلمانی در کانتکست مباحث مربوط به چندفرهنگی گرايی به کار گرفته شد. اما از سال 
۲۰۰۰ در مباحث مربوط به سياست ملی  در آلمان در زمينه ی هويت ملی در برابر مهاجرت، اين اصطالح 
بار معنايی ديگری يافت. عبارِت Leitkultur در اين معنای جديد، متأثر از باورهای برتری فرهنگی اروپا، 
بر چشم انداز تک فرهنگی آلمان و ضرورت ادغاِم فرهنگی مهاجران ]در جامعه ی ميزبان[ داللت دارد. اين 
وارد حوزه ی سياسی-آکادميک  اصلی«  و »فرهنگ  راهنما«، »فرهنگ عمومی«  معانی »فرهنگ  اصطالح در 

انگليسی در ويکی پديا /م.[ از مدخل  انگليسی زبان شد. ]برگرفته 
 ژيژک در متن حاضر با افزودن پرانتزی در مقابل اين اصطالح، آن را در معنای مشخص »فرهنگ مسلط« 

به کار گرفته است. 

10.  Multiculturalism

۲۱ پیرامون آزارجنسی کودکان در راترهام: وظیفه ی ماست که پرسش های دشوار مطرح کنیم!

http://en.wikipedia.org/wiki/Bassam_Tibi
http://en.wikipedia.org/wiki/Leitkultur


تنها  اندازه مدارا می کنيم.  از  بيش  يا  و  نيستيم  اهل مدارا  به قدر کافی  يا هرگز  شق است:  
راه برای شکستن اين بن بست آن است که طرحی برای يک پروژه ی ايجابی جهان شمول که 

همگان در ]پذيرش و پيش برد[ آن سهيم باشند ارائه کنيم و برای آن مبارزه کنيم. 

که  است  آن  می کنند  مبارزه  رهايی  برای  امروز  که  کسانی  عاجِل  وظيفه ی  رو،  اين  از 
فراسوی قلمروی احتراِم صرف به ديگران رفته، و به سمت ]پی ريزی[ يک فرهنگ عمومِی 
آميزش  و  همزيستی  امکان  بتواند  تنهايی  به  که  فرهنگی  کنند.  حرکت  مثبت  رهايی بخِش 

کند. پشتيبانی  آن  از  و  کند  فراهم  را  متفاوت  فرهنگ های  اصيل 

مبارزاِت  تمامی  همانند  نوليبراليسم غربی،  عليه  نبرد  که  باشد  اين  بايد  ما  اصل موضوعه ی 
موجهی که می شناسيم، نظير مبارزه عليه بنيادگرايی، مبارزه ی ويکی ليکس و  ادوارد اسنودن، 
عليه صهيونيسِم  مبارزه  و  يهودستيزی  عليه  مبارزه   ،)Pussy Riot( رايوت  پوسی  مبارزه ی 
هرگونه  اگر  هستند.  جهان شمول  واحِد  مبارزه ی  يک  از  بخش هايی  همگی  غيره،  و  تهاجمی 
ما  زندگی  و  می شويم  گم  پراگماتيستی  سازش های  ميان  در  بکنيم،  زمينه  اين  در  سازشی 

داشت.  نخواهد  زيستن  ارزش 

* * *

توضیح: عبارت های درون براکت ] [ و زيرنويس ها، افزوده های مترجم اند. 
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برگرفته از: وبسايِت کارگران سوسياليست
مترجم: هيمن برين و سوسن عطايی

گزارش جديدی حاکی از آن است که تعداد مردان آسيايی در آمار کودک آزاری بزرگ نمايی 
از  هراس  پرورش  صرف  را  درازی  ساليان  مين استريم،  رسانه های  از  بسياری  می شود. 
جناح  مفسرين  می کنند.  شکار  را  سفيدپوست  دختران  که  کرده اند  آسيايی ای  کودک آزاران 
راست نيز ادعا کرده اند که »مالحظات سياسی« مانع از رسيدگی به اين جرايم شده است. 

می دهد  نشان  گزارش  اين  است.  کرده  بی اساس  را  ادعاها  اين  جديدی  گزارش  اکنون  اما 
اين  امر  اين  دليل  می شود.  بزرگ نمايی  کودک آزاری  در  دخيل  آسيايی  مردان  تعداد  که 
است که پليس و سازمان های مسئول حمايت از کودکان، کودک آزاران را آسيايی و قربانيان 
به  بی محابا  کودک آزاران  برخی  می شود  باعث  مسأله  اين  می کنند.  فرض  سفيدپوست  را 
نمی گيرند، در  قرار  قربانی  قالبِی2  الگوی  در  ادامه دهند - درحالی که کودکانی که  کار خود 

۱.  اين متن ترجمه ای ست از: 
Racism and child abuse: the prejudice behind the pain

by: SocialistWorker, Tue 27 Nov 2012

2.  Stereotype
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معرض بی توجهی قرار دارند. 

اين افشاگری ها از گزارش دوره اِی کميته ی کودکان انگلستان به دست آمده اند. اين گزارش 
ژرف ترين بررسی ای است که تاکنون از بهره کشی جنسی کودکان توسط گروه ها و باندها در 

انگلستان به عمل آمده است.

اين گزارش بهره کشی جنسی از کودکان را به مثابه موقعيت هايی تعريف می کند که در آن ها 
مردم با توسل به زور خردساالن را مجبور به انجام فعاليت های جنسی می کنند. ممکن است 
کودک درعوض چيزهايی مانند غذا، سيگار، هديه و محبت دريافت کند. يا ممکن است در 

صورت تن درندادن، تهديد به تنبيه شوند. 

تجاوزها
 ۲۴۰۹  ،۲۰۱۱ اکتبر  تا   ۲۰۱۰ اوت  ماه  فاصله ی  در  که  است  شده  معلوم  گزارش  اين  در 
کودک توسط باندها و گروه ها مورد بهره کشی جنسی واقع شده اند. اين قربانيان در معرض 
تجاوز، آزار جنسی و عاطفی و تجاوز فيزيکی قرار گرفته اند. تخمين زده می شود که تنها طی 
در  می دهد  نشان  که  داده اند  نشان  خود  از  نشانه هايی  کودک   ۱6۵۰۰ دست کم  سال  يک 

دارند.   قرار  جنسی  بهره کشی  خطر 

برخی  آن چه  -برخالف  قربانيان شان  نيز  و  کودک آزاران  که  می دهد  نشان  گزارش  اين 
در  مسئولين  بودن  »ناموفق  بوده اند«.  قوميتی  گروه های  تمام  »از   - کنند  باور  دارند  دوست 
به  از کودکان قربانی، حمايتی را که شديداً  اين مسأله بدين معناست که بسياری  شناسايی 

نمی کنند«.  دريافت  دارند،  نياز  آن 

سفيدپوستان »بزرگ ترين گروه متجاوزين را هم در باندها و هم در گروه ها تشکيل می دهند«. 
گروه، حدود ۳6 درصد کودک آزاران سفيدپوست  توسط  اطالعات جمع آوری شده  براساس 

بوده اند. ۲7 درصد نيز آسيايی بوده اند.

مفسرين دست راستی ادعا کرده اند که اين نشان می دهد که مردان آسيايی گرايش بيشتری 
اين  اما  است.  آسيايی  انگلستان  جمعيت  درصد  تنها شش  زيرا  داشته اند،  کودک آزاری  به 

تفسير مسائل مهمی را در اين آمار ناديده می گيرد. 

و  پليس  ديد  قضايی خبرساز،  پرونده های  به  و رسانه ها«  »توجه عموم  اين گزارش می گويد 
ساير مسئولين را نسبت به کودک آزاری مخدوش کرده است. اين پرونده ها معموالً مربوط 
به آزار دختران سفيدپوست توسط مردان آسيايی هستند. حال اين تبديل به »الگوی خاص 
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کودک آزاری« شده است که متخصصين به دنبالش هستند.

در متن گزارش آمده است که »روشن است که پليس، خدمات تأمين اجتماعی کودکان و 
با خصوصيات فردی مشابْه بسيار  قربانيان  ساير عوامل، در شناسايی بی درنگ متجاوزين و 

کرده اند«. عمل  موفق 

داده ها
يا  »پاکستانی«  »آسيايی«،  را  آنان  متخصصاْن  که  مجرمينی  از  داده ها  که  نيست  ترديدی 
بنابراين کودک آزار  است.  بيشتری جمع آوری شده  با سرسختی  »ُکرد« تشخيص می دادند، 
بازديد ميدانی  اما در  آسيايی بيش از کودک آزار سفيدپوست احتمال دارد وارد آمار شود. 
گروه، در تمام موارد تنها مردان کودک آزار بريتانيايی شناسايی شدند. قوميت ۲۱ درصد از 

بود. نشده  گزارش  کودک آزاران 

بنابراين  کرده.  دريافت  پليس  از  را  کودک آزاران  به  راجع  داده هايش  بيشتر  پژوهش  اين 
پليس می آيند، متمايل  به چشم  بيشتر  افرادی که  يا  ممکن است داده ها »به سمت گرو ه ها 
کم،  نه  و  اضافه،  را  آسيايی  کودک آزاران  سهم  است  ممکن  آمارها  اين  لذا  باشند«.  شده 
با آن ها مصاحبه شد،  اين پژوهش  از کودکان و خردساالنی که در  برآورد کند. و بسياری 
در  افراد  اين  بودند.  نشده  نيز  و حتی دست گير  متهم  که  می گفتند  از کودک آزارانی سخن 

ندارند.  حضور  پليس  داده های 

به عالوه برخی از آنانی که »آسيايی« تشخيص داده شده اند ممکن است درست دسته بندی 
از  نامطمئن تر«  چشمگيری  »به طور  کودک آزاران  قوميت  با  رابطه  در  داده ها  باشند.  نشده 

است.  و جنسيت  مانند سن  داده های مشخصاتی 

کلی  به طور  آگاه کردند که  از گروه های مجرمينی  را  ما  ميدانی  بازديدهای  از  بسياری  »در 
به عنوان »آسيايی« توصيف شده بودند اما با بررسی بيشتر معلوم شد که اين گروه ها شامل 
مجرمين افغان، ُکرد و بريتانيايی سفيدپوست می شود«. همچنين اين پژوهش می افزايد، »در 
با کودکان و خردساالن مواردی ديده شده که در طول  بازديدهای ميدانی و مصاحبه  حين 

می کرد«. تغيير  مجرم  قوميت  به  ارجاع ها  مصاحبه 

نامنسجم
است.  ناکافی«  و  »نامسنجم  کودک آزاران  کيستِی  به  راجع  اطالعات  اين ها،  تمام  بر  عالوه 
در پاسخ به درخواست اين پژوهش برای شواهد، تنها در سه درصد موارد، اطالعات کاملی 
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ارائه شده است. در ۲۳ درصد از موارد نيز، برخی  راجع به مجرمين بهره کشی از کودکان 
بود. ارائه شده  کودک آزاران  به  راجع  اطالعات 

نيز  اوقات  برخی  کنند.  شناسايی  را  آزارنده  نمی توانند  که  می ترسند  آنقدر  قربانيان  گاهی 
الکل  به اين علت نمی توانند اين کار را بکنند که در زمان آزار تحت تأثير موارد مخدر يا 

بوده اند.

و  سياه پوست  قربانيان  می گذارد.  تأثير  مجرمين  نيز  و  قربانيان  با  برخورد  بر  نژادپرستی 
آسيايی »به ندرت توسط متخصصاِن پليس يا سازمان های محلی حمايت از کودکان شناسايی 
شناسايی  قربانی  به عنوان  را  بريتانيايی  سفيدپوست  کودکان  بيشتر  مسئولين  اين  شده اند«. 
بخش  و  قانونی  عوامل  و  »بی ام ای3  توسط  بيشتر  آسيايی  و  سياه پوست  قربانيان  می کردند. 
داوطلبان عدالت جوانان« شناسايی می شوند. در اين گزارش معلوم شده است که ۲۸ درصد 
قربانيان از »قوميت های اقليتی و سياه پوستان« بوده اند – آماری که از يافته های قبلی بيشتر 

است.

بر  عمومی  ديدگاه  که  است،  توجه  »شايان  مسأله  اين  که  می افزايد  ادامه[  ]در  گزارش 
است  جنايتی  چيز  هر  از  پيش  و  مشخصا  گروه ها  توسط  جنسی  بهره کشی  که  است  آن 
آمارش،  که  می کند  تأکيد  همچنين  گزارش  اين  می شود«.  سفيدپوست  کودکان  متوجه  که 
مقياس کودک آزاری را کم برآورد کرده است. اما هرساله »هزاران کودک در بريتانيا مورد 

می گيرند«.  قرار  جنسی  آزار  و  تجاوز 

کودک آزاری در خانه شروع می شود
بدين  اين  بود.  باندها  و  گروه ها  توسط  کودکان  از  جنسی  بهره کشی  بر  پژوهش  اين  تمرکز 
اين  با  است.  نشده  گنجانده  گزارش  اين  در  کودک آزاری  انواع  ساير  شواهد  که  معناست 
حال، در اين پژوهش معلوم شد که بسياری از قربانيان در خانواده های خود نيز از آزار رنج 

می بردند.

اعضای  جانب  از  خردسالی  اوان  در  که  کردند  فاش  »بسياری  که  است  آمده  گزارش  در 
خانواده و آشنايان مورد آزار جنسی قرار گرفته اند«. »اغلب اين مسأله شناسايی نشده و هيچ 
اقدامی نيز در راستای حمايت از آنان به عمل نيامده است«. اين نوع آزار »پيوند مستقيمی« 

3.  Black and minority ethnic
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با آزارهای بعدی شان داشته و آنان را آسيب پذيرتر ساخته است.

آنان  از  نيمی  از  بيش  مصاحبه شد.  پايين  رده ی سنی  از  نفر  با حدود ۲۳  پژوهش  اين  در 
گفتند که در خانواده هايی زندگی کرده اند که خشونت خانگی در آن ها وجود داشته است. 

داشته اند. جنسی  آزار  تجربه ی  خود  خانواده ی  در  گفتند  نفر  چهار 

در  می شوند،  جنسی  بهره کشی  دچار  که  کودکانی  »اکثريت  که  است  دريافته  گزارش  اين 
می کنند«. زندگی  خود[  ]خانواده ی  با  جنسی،  آزار  آغاز  هنگام 

قربانیان سیاه پوست نادیده گرفته می شوند
گروه تحقيق با تيمی متشکل از مسئولين شناسايی و حمايت از قربانيان بهره کشی جنسی از 
گروه  کردند.  ديدار  کودک آزاران،  و  قربانيان  شناسايی  مسئول  پليس های  با  نيز  و  کودکان 
قربانيان  تمام  اين که  بر  مبنی  داشتند  شواهدی  که  کرد  ديدار  مسئوالنی  با  همچنين  تحقيق 
منطقه زنان سفيد پوست انگليسی بودند. سپس گروه با کارکنان سازمان مددکاری جوانان4 
قربانيان »دختران  تمام  که  داد  می  نشان  آنان  آورد. شواهد  به عمل  ديدار  همان شهر  در 

بودند. قوميتی«  اقليت های  و  سياه پوست 

قوميتی شناسايی  های  اقليت  و  پوست  قربانيان سياه  »که  اشاره می کند  مواردی  به  گزارش 
شناسايی  قربانيان  که  بودند  کرده  اعالم  تحقيق  گروه  به  سهواً  متخصصان  ولی  بودند  شده 
شده فقط شامل دختران سفيد پوست هستند«. والدين فرزندان سياه پوست و آسيايی ممکن 
اين  باشند«. و چه بسا  اعتماد چندانی نداشته  از کودکان  است »به پليس و خدمات حمايت 

بازدارد. از گزارش کودک آزاری  را  آنان  موضوع 

مشکل ارقام
اين  وسعت  درک  برای  راهی  روی  اين  از  و  نمی شود  گزارش  هيچ گاه  کودکان  آزار  بيشتر 
عدم  بين  مطبوعات  و  سياست مداران  موضع  شده  باعث  مسئله  اين  ندارد.  وجود  مشکل 

باشد.  متغير  آن  از  عمومی  ترس  تهييج  و  مسئله  اين  به  اذعان 

آخرين گزارشات نشان می دهد که مشکالتی در رابطه با آمار و ارقام مربوط به اين پديده 
وجود دارد. اين گزارش اطالعات خود را از تمامی نيروهای پليس، ۸۸ درصد مراجع محلی 

4.  Youth offending service
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امور کودکان و ديگر مراجع در 66 درصد مراکز مراقبت های اوليه دريافت می کند.

برخی مراکز بيش از سايرين بر روی آزار تمرکز دارند. تعاريف مختلفی از بهره کشی جنسی 
از کودکان وجود دارد که اين خود منجر به روش های مختلفی در ثبت آن می شود.

داده ها در معرض پيش داوری های پليس و ديگر مسئولين در رابطه با کيستی آزاردهنده و 
انجسام می باشد. قربانی قرار دارند. و ثبت و جمع آوری داده ها توسط مراکز، فاقد 

چرا سوء استفاده اتفاق می افتد؟
کودکانی که مورد آزار قرار می گيرند بيشتر در معرض آزار اعضای خانواده ی خود هستند 
تا ديگران. اويل امسال خيريه ی چايلد الين5 اظهار داشت که بر اساس تماس های دريافتی 

در رابطه با آزار جنسی، ۵۹ درصد از آزاردهندگان، اعضای خانواده بودند.

پيتر ساندرز6 از »انجمن ملی قربانيان کودک آزاری«7 گفته است که اين موسسه با »هزاران« 
نجات يافته ی آزار جنسی صحبت کرده است. وی می گويد: »اکثريت قاطع )نزديک به ۱۰۰ 
درصد(، در معرض آزار اعضای خانواده و يا معتمدين و آشنايان قربانی قرار گرفته اند«. او 
اضافه می کند که تمرکز کردن روی گروه ها و قاچاقچيان، »انحرافی بيهوده از مشکل بسيار 

بزرگ تر کودک آزاری در خانواده ها بوده است«.

بازتاب  را  کودکان  ناتوانی  مسئله  اين  دارد.  ما  جامعه ی  در  مادی  ريشه هايی  کودک آزاری 
می دهد. سرمايه داری نظامی است مبنی بر سرکوب، سلسله مراتب و نابرابری - و کودکان 
و  حمايت  در  اساسی  نقشی  سرمايه داری  نظام  در  خانواده  دارند.  قرار  نظام  اين  پايين  در 
ايفا می کند. به همين خاطر است که قانون گذاراِن ما به  پرورش نيروی کار کنونی و آينده 
از دست  نهاد حمايت خود را  اين  اين که  از  اين حد اهميت می دهند و  تا  ازدواج  خانواده و 
پناهگاهی که همه  عنوان  به  خانواده،  از  تصوير دل نشينی  آنان  بنابراين  دارند.  دهد وحشت 

ترسيم می کنند. برند،  بهره  از عضويت در آن  بايد 

به  که  عضوی  کردن  سرزنش  نمی سازد،  برآورده  را  اميدبخش  تصوير  اين  خانواده  وقتی 

5.  Childline

6.  Peter Saunders

7.  National association for people abused in childhood

درباره ی خاستگاه های کودک آزاری و آزار جنسی کودکان۲۸



نسبت کمترين قدرت را در خانواده دارد آسان است. به همين خاطر است که بيشتر زنانی 
است  دليل  همين  به  شده اند.  کشته  خود  خانواده ی  اعضای  توسط  رسيده اند  قتل  به  که 
داده  آزار  خانواده ی خود  اعضای  از  يکی  توسط  می گيرند،  قرار  آزار  مورد  که  کودکانی  که 

است. دشوار  کودکان  برای  خانه  در  آزار  گزارش  که  است  دليل  همين  به  و  می شوند. 

بااليی هاست  نفع  به  اين  ولی  است.  و ديگر گروه ها مسئله ای جدی  باندها  کودک آزاری در 
که روی اين مسئله تمرکز کرده و سرپوشی روی مشکل بزرگ تِر آزار در خانواده بگذارند. 
به همين خاطر است که هنوز هم طبق عقيده رايج در مورد کودک آزاری - علی رغم تمامی 
شواهد خالف اين مسأله - کودک آزاران شکارچيانی تنها و يا منحرفينی هستند که در باندها 

می کنند. کار 
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روترهام:عواملواقعیپشترسواییسوءاستفادهیجنسی1

نويسنده: جوديت اُور
مترجم: ليالی ليلی

يورکشاير  در  واقع  روترهام2  در  جنسی  بهره  کشی  موارد  به  مربوط  مدارک  از  سری  يک 
تايمز  روزنامه  ی  توسط  ]سپتامبر ۲۰۱۲[  هفته  ی گذشته  بيرون درز کرده  اند،  به  که  جنوبی 
منتشر شدند. اين اسناد -که برخی به ده سال پيش باز می گردند- نشان می دهند که چگونه 
به صورت نظام مند مقامات مسئول نتوانستند از سوءاستفاده از ده ها دختر نوجوان جلوگيری 
کنند. در سال ۲۰۱۰ در يک پرونده ی مربوط به سوءاستفاده و واداشتن کودکان به اعمال 

جنسی3، پنج مرد در مجموع به سی و دو و نيم سال زندان محکوم شدند.

۱.  اين متن ترجمه ای است از:
Rotherham: the real factors behind the sex abuse scandal

2.  Rotherham

با  عاطفی  ارتباط  يک  ايجاد  و  دوستی  هدف  با  آگاهانه  اقداماتی  از  است  عبارت   Child grooming   .۳
جنسی. استفاده ی  سوء  برابر  در  کودک  مقاومت  کاهش  قصِد  به  کودک 

درباره ی خاستگاه های کودک آزاری و آزار جنسی کودکان۳۰
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اين افشاگری ها بار ديگر اين مدعا را توسط مفسران و سياستمداران برانگيخته است که اين 
جنايات مشکالتی »فرهنگی« و محصول جوامع آسيايی بوده و به دليل مالحظاتی در ارتباط 

با نژادپرستی که »به لحاظ سياسی درست هستند« ناديده گرفته شده  اند.

ولی مددکاران اجتماعی در روترهام برداشتی بسيار متفاوت درباره ی چرايی داليل شکست 
»کارگر  به  شهر  اجتماعی  مددکار  يک  دارند.  سوءاستفاده ها  اين  کردن  متوقف  در  مقامات 

گفت:  سوسياليست«4 

”برای من عجيب نيست که سيستم در مورد اين زنان جوان به وظيفه  ی خود به درستی 
عمل نکرده است... در اينجا کمبود عظيم کارکنان -به خصوص کارکنان واجد شرايط- 
به چشم می خورد. سيستم به جای قرار گرفتن در متن موضوع و کمک کردن ]مستقيم[ 

به مردم، تنها بر پايه ی »مديريت هزينه ها« اداره می شود.“

و  می شود  تحقيقات  پيشرفت  از  مانع  که  است  قربانيان  به  نسبت  جنسی  نگرش  اين  و 
عمومی  سنديکای  نماينده ی  ِکی5  بيآ  نژادی.  »حساسيت«های  درباره  ی  واهی  تصورات  نه 
در  اجتماعی  مددکاران  کنشگری  شبکه  ی  عضو  ]همچنين[  و   GMB و  انگليس  کارگری 

می دهد: توضيح  او  است.  يورکشاير  جنوب 

”پاسخ برخی از سازمان ها اين است که اين دختران »بوالهوس« هستند؛ که دختراِن 
می خواهند.“ اين را  خودشان  کارگر  طبقه ی 

محکوم شده
به  بود،  سفيدپوست  آنها  از  نفر  هفت  که  مرد،  هشت  دربی6،  شهر  در  اخير  مورد  يک  در 
گزارِش  در  هم  محکوم شدند.  کودک«  يک  از  استفاده ی جنسی  برای  پول  »پرداخت  اتهام 
معرفی  خود  از  سوءاستفاده  در  هم دست  عنوان  به  جوان  زنان  جرم،  خود  در  هم  و  پرونده 
نيز  دربی  پرونده ی  »هدايا«.  ديگر  و  الکل  مخدر،  مواد  برای  سکس  »فروِش«  می شوند؛ 
از پوشش  تنها کسری  اين پرونده  نژادِی دوگانه ی رسانه ها را نشان می دهد.  استانداردهای 

4.  Socialist Worker

5.  Bea Kay

6.  Derby
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خبری رسوايی های ]اتفاق افتاده[ در مناطِق روچديل7 و روترهام که مردان آسيايی در آنها 
داد. اختصاص  خود  به  را  داشتند  دست 

افراد  از  باشد. بسياری  تجربه ی اجبار عمِل جنسی می تواند تجربه ی پيچيده ای برای قربانی 
به  دارند.  اندکی  انتظاراِت  و  شده اند  بزرگ  اندک  فرصت هايی  با  می کنند،  زندگی  فقر  در 
آنها تلقين می شود که آن چنان بی ارزش هستند که وقتی کسی به آنها مواد مخدر، نوشيدنی 
قربانياِن  به  و کمک کردن  تحقيق  کنند.  تلقی  عنواِن عشق  به  را  نشان می دهد آن  توجه  و 
اجبار عمِل جنسی گاهی سال ها به طول می انجامد. اين ]کار[ به منابعی نياز دارد. اما دولت 

به شدت کاهش می دهند. را  بودجه ها  و شوراها 

از معدود مراکز مسئول شامل خدمات تخصصی برای  بيآ، در شفيلد8، يکی  بر اظهارات  بنا 
حمايت از قربانياِن اين موارد، اين سرويس ها به جای ديگری منتقل شده و از تعداِد نيروی 
بر  را  اولويت  گردانندگاْن   ، »کودک پ«9  ماجرای  بحبوحه ی  در  است.  کاسته شده  انسانی 
نوجوانان  برای  خدمات  اين[  ارائه ی  ]بنابراين  گذاشتند.  کوچک  بسيار  کودکاِن  و  نوزادان 
و  شد  خواهند  متمرکز  آسيايی«  »باندهای  کشف  بر  منابع  همه ی  حاال  شد.  گرفته  ناديده 
ناديده  نمی گيرند،  جا  الگو  اين  در  که  جنسی  کنندگاِن  سوءاستفاده  اتفاِق  به  قريب  اکثريِت 

شد. خواهند  گرفته 

]در  را  نژادپرستی  آسيايی«،  جنسی  عمِل  »اجباِر  درباره ی  اخالقی  اضطراِب  حال  همين  در 
اجتماع[ بيشتر تحريک می کند. مجمع نژاد پرست دفاعی10 اين قضيه را قطعا زير نظر داشته 
است و تهديد کرده است که اولين راهپيمايی اش را هفته ی آينده در روترهام برگزار خواهد 

کرد.

7.  Rochdale

8.  Sheffield

9.  Death of Bayby P 

پيتر کانلی، يک پسر ۱7 ماهه که در اثر جراحت های متعدد در طول ۸ ماه درگذشت، در حالی که مرتب 
تحت کنترل و مراقبِت يکی از مراکز خدمات عمومی در انگليس بود.

10.  EDL: The English Defence League. 

يک جنبش فوق-راست است که عليه گسترش اسالم گرايی و شريعت اسالم در انگليس فعاليت می کند.
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برایریشهکنکردنآزارجنسیکودکانبایدازشّرسرمایهداریخالص
شد1

برگرفته از: وبسايِت کارگران سوسياليست
مترجم: احسان پور خيری

نشان  توجه  به درستی  روترهام  در  از کودکان  و سوءاستفاده ی جنسی  به کودک آزاری  بايد 
نژادپرستانه. ببند و کمپين های  از طريق بگير و  نه  اما  داد، 

سوءاستفاده ی  ]متأسفانه[  اما  است،  تکان دهنده  ]اخير[  جنسی  سوءاستفاده ی  اين  مقياس 
جنسی به طرز هولناکی به امری عادی و متداول بدل شده است. حدود ده درصد از کودکان 
انواع مختلِف سوءاستفاده ی جنسی رنج می برند – اين آمار شامل کودکانی است که در  از 

۱.  اين متن ترجمه ايست از: 
Get rid of capitalism to root out child abuse

By SocialistWorker, Sep. 2014

۳۳ رای ریشه کن کردن آزار جنسی کودکان باید از شّر سرمایه داری خالص شد

http://socialistworker.co.uk/art/38911/Get+rid+of+capitalism+to+root+out+child+abuse
http://socialistworker.co.uk/


تماس  به  )اعتياد(  وابسته سازی  زننده،  و  نامناسب  لمس کردن های  »عورت نمايی«،  معرض 
گرفته اند. قرار  تجاوز  و  جنسی، 

]پوست[  سفید  مجرمان  اکثر  و  می دهد،  رخ  جامعه  بخش های  تمام  در  اتفاق  این 
هستند 

کاخ حکومتی وست مينستر  و  بی .بی .سی.  در  کودکان  استثمار جنسی  به  مربوط  رسوايی های 
و ممتاز جامعه  باال  اقشار  به سمت  آزار و سوء استفاده ی جنسی مستقيمأ  نشان می دهد که 

دارد.  سوق 

برنمی گردد.  افراد  به  صرفًا  مسئله  که  است  اين  نشانگر  نظام مندی   سوءاستفاده های  چنين 
اين اتفاق به اين دليل رخ نداده که مردها– يا برخی از مردها– مادرزاد اين گونه متولد شده  

و متجاوز هستند.

پايه ی  بر  که  سرمايه دارانه ای است  جامعه ی  در  کودکان  از  جنسی  بهره کشی  ريشه های 
بدل  آن  الينفک  جزء  به  ستم  و  نابرابری  و  است،  شده  بنا  )استثمار(  انسان ها  از  بهره کشی 

است. شده 

جامعه ی سرمايه داری جامعه ی فقرا و اغنيا است؛ آنانی که قدرت اجتماعی دارند و آنانی که 
ندارند، کسانی که مورد توجه واقع می شوند و کسانی که ناديده گرفته می شوند. اين جامعه، 
جامعه ای است که سود و بهره مقدم ]بر انسان و هر چيز ديگری[ است، و پليس تنها به اين 

دليل وجود دارد که از منافع ثروتمندان، به جای منافع مردم عادی، محافظت کند.

اين  طبقاتی  مؤلفه های  بتوان  »دشوار  است:  نوشته  چنين  تايمز2  فايننشيال  روزنامه ی  حتی 
رسوايی را ناديده گرفت... بی توجهی وقيحانه ای در حّق کودکان طبقه ی کارگر و خانواده های 

است«. گرفته  صورت  آنان 

نابرابری و ستم در نهادهای اجتماعی ما نهادینه شده است 
خانواده بخش مهمی از جامعه ی سرمايه داری است و نقش توليد نسل بعدی کارگران را ايفا 
فرار  برای  پناهگاهی  را همچون  خانواده  بباورانند که  ما  به  دارند  تمايل  ما  می کند. حاکمان 
از فشارهای کار و رقابت تصور کنيم. اما خانواده هرگز محيط ساده و باصفايی مطابق با اين 
فشار  افراد  به  ]که  است  بخار  زود پز  يک  به  شبيه  بيشتر  بلکه  است؛  نبوده  تصويرپردازی 

2.  . Financial Times
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می کند[.  وارد 

خانواده شان  اعضای  از  يکی  توسط  می برند،  رنج  جنسی  آزار  تجربه ی  از  که  کودکانی  اکثر 
مورد آزار )سوء استفا ده( قرار گرفته اند. بسياری از زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، فرد 
متجاوزشان شريک زندگی  )پارتنر( کنونی يا پيشين، يا يکی از اعضای خانواده شان بوده است.

به طور مداوم در حال  نيز  بيگانه شده ايم و روابط مان  از خود  ما  در جامعه ی سرمايه داری 
تغيير شکل و انحراف است. همه چيز – از جمله تمايل جنسی ما - »بسته بندی شده« و به 
عنوان يک کاال در بازار به ما »فروخته« می شود. به همين دليل است که خشونت می تواند 
زنان  بدن  معناست که  اين  به  تمايل جنسی   با  کااليی  برخورد  بگيرد.  به خود  شکل جنسی 

صرفًا برای ارضای مردان وجود دارد.

بايد جّدی گرفته شود.  اتهام آزار جنسی کودکان  باورند که هرگونه  اين  بر  سوسياليست ها 
درباره ی  تا  کرد  کمک شان  بايد  و  گيرند،  قرار  حمايت  مورد  مادی  لحاظ  از  بايد  کودکان 
آنچه اتفاق افتاده سخن بگويند. ما ]در اين زمينه[ به خدماتی که هزينه هايش به طور کامل 

داريم. نياز  شود  تأمين 

اما برای ريشه کن کردن آزار جنسی کودکان بايد تمامی روابط انسانی را دگرگون کنيم.

ما به جهانی سوسياليستی نياز داريم، جهانی که در آن انسان بر سود مقدم است و به عنوان 
انسان در نظر گرفته می شود، نه به عنوان رقيب يا ابژه.

آزار جنسی کودکان جرم جامعه ی طبقاتی است. اين نيز دليل ديگری ا ست برای مبارزه در 
جهت برقراری سوسياليسم.

۳۵ رای ریشه کن کردن آزار جنسی کودکان باید از شّر سرمایه داری خالص شد



جهانیسازیوتجارتسکس:قاچاقوکاالییسازیزنانوکودکان1

نويسنده: ريچارد پولين
مترجم: الله پاشا

توضیح مترجم: در متِن مقاله، ارجاعات بر اساس نام نويسندگان است که در فهرست 
منابع موجودند. در ترجمه ي فارسی متن، به منظور جلوگيری از اتالف وقت برای يافتن 

مقاله يا کتاب در فهرست منابع، اسامی ارجاعات به زبان مبدا آورده شده اند.

همراه  به  خود  با  را  بشر  نوع  بی سابقه ی  »کااليی سازی«  کاپيتاليستی،  جهانی سازِی  امروزه 
آورده است. در سی سال گذشته تجارت سکس با رشدی سريع و به صورت انبوه در سطح 
اين  صنعتی شدِن  فراينِد   .)Barry; Jeffreys( است  درآمده  صنعت  يک  شکل  به  جهانی 

۱.  اين متن ترجمه ای ست از: 
Globalization and the Sex Trade: Trafficking and the Commodification of Women and 
Children

By Richard Poulin, Feb. 2014
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و  کرده2  ايجاد  دالر  ميلياردها  با  معادل  سودی  غيرقانونی اش،  و  قانونی  اشکال  در  تجارت 
بازاری از مبادالت مربوط به سکس پديد آورده است که در آن ميليون ها زن و کودک به 
کاالهای سکس ]جنسی[ بدل شده اند. بازاِر سکس از دِل گسترش چشم گير تن فروشی پا به 
عرصه ی وجود گذاشته است؛ که اين خود يکی از نتايج حضور نيروهای نظامی برای جنگ 
و يا اشغال گری )Strudevant and Stolzfus(، به ويژه در مناطقی با اقتصادهای در حال 
 ،)Truong( تکوين ، ]و تالقی حضور نيروهای نظامی با[ گسترش بی سابقه ی صنعت توريسم
فرمايشی  ازدواجهای  شدن  بين المللی  و   ،)Poulin 2000( پورنوگرافی  عادی سازی  و  رشد 

.)Hughes( است  بوده 

صنعت سکس که در گذشته حاشيه ای محسوب می شد، در توسعه ی سرمايه داری بين المللی 
به طور  تجارت سکس  رو،  اين  از  است.  کرده  از آن خود  را  استراتژيکی  و  مرکزی  جايگاه 
فزاينده ای در حال تبديل شدن به يکی از حوزه های متداول اقتصاد است. اين جنبه ي خاص 
آن  در  که  جهانی   فهم  برای  که  دربرمی گيرد  را  مسائلی   از  وسيع  دامنه ای  جهانی شدن،  از 
اقتصادی، سرکوب  استثمار  مانند  فرايندهايی  اين مسائل شامل  زندگی می کنيم ضروری اند. 
مانند  مرتبط  شرايط  ساير  و  نابرابر  توسعه ی  بين المللی،  مهاجرت  سرمايه،  انباشت  جنسی، 

می باشند. فقر  و  نژادگرايی 

صنعتی سازی تجارت سکس با توليد انبوه اجناس و خدمات مرتبط با سکس همراه بوده  که 
انسان هايی هستند  اين »اجناس«  بنا شده  است.  پايه ی تقسيم کاری بين المللی و منطقه ای  بر 
دربرگيرنده ی  هم زمان  »اجناس«  اين  بين المللی  بازار  می کنند.  عرضه  جنسی  خدمات  که 
ناممکن  را  صنعت  اين  اقتصادی  از ضرورت های  اجتناب  که  منطقه ای ست  و  محلی  سطوح 
ماساژ،  سالن های  رقص،  کلوب های  -بارها،  مرتبط  جنسی  صنايع  و  تن فروشی  می سازد3. 
پنهانی بستگی دارد که توسط قوادهای  اقتصاد عظيم  به  پورنوگرافی و غيره-  توليدکنندگان 
متصل به جنايات سازمان يافته کنترل می شود. در ضمن سود کالنی از صنعت جنسی نصيب 
و  هواپيمايی  شرکت های  زنجيره ای،  بين المللی  هتل های  مانند  کسب وکار  حوزه های  ديگر 
با  )برابر  است  باتی  ميليون   ۵۰۰ تجارتی  انسان  قاچاق  تايلند،  در  می شود.  توريسم  صنعت 

در  سکس  صنعت   ۱۹۹۳ سال  در  تايلند،  دانشگاه  در  چواللونگ بورن  سياسی  اقتصاد  مرکز  اساس  بر    .۲
 .)ECPAT Australia 29( مقياس جهانی توليد درآمدی مابين ۲۰ تا ۲۳ ميليارد را بر عهده داشته است

)Leidholdt( زده اند  تخمين  ميليارد  را ۵۲  قانونی  از صنعت سکس  درآمد حاصل  ديگر  تخمين های 

۳.  کتلين دری گزارش می دهد که در نتيجه ی جهانی سازی تمامی روستاهای ماهيگيری در فيليپين و تايلند 
به تامين کننده ی خدمات تغيير کاربری داده اند )۱۲6(
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حدود ۱۲۴ ميليون دالر اياالت متحد(، که ارزشی برابر با 6۰ درصد بودجه ی دولت تايلند 
دارد )CATW(. سازمان بين المللی کار در سال ۱۹۹۸ برآورد کرد که تن فروشی ۲ تا ۱۴ 
درصد از فعاليت های اقتصادی در تايلند، اندونزی، مالزی و فيليپين در اين سال را تشکيل 
انجام  رابينسون  ايليان  و  بيشاپ  رايان  توسط  تحقيقی که  اساس  بر   .)Jeffreys( است  داده 
بی دليل  بنابراين  می کند.  وارد  تايلند  به  را  دالر  ميليارد  چهار  ساالنه  توريسم  صنعت  شد، 
تبليغ  شعاری  چنين  طريق  از  را  توريسم  صنعت  تايلند  دولت   ۱۹۸7 سال  در  که  نيست 
می کند: »تنها ميوه ی تايلندی که از دوريان )ميوه ای بومی در تايلند( خوش مزه تر است زنان 

هستند«. آن  جوان 

جهانی سازی و استراتژِی توسعه
تن فروشی  که  هستند  بنيادين  مولفه هايی  آن،  جهانی سازِی  و  سکس  تجارِت  صنعتی کردِن 
اينک  اقتصاد شمال،  از گذشته متفاوت می کنند. »مصرف کنندگان« در  در دوران معاصر را 
سرتاسر  در  نوَرس  بسيار  تن هايی  به  دارند؛  دسترسی  »تحريک کننده«  و  جوان  تن های  به 
البته  و  نيکاراگوئه،  ويتنام،  فيليپين،  کنيا، سری النکا،  روسيه،  کوبا،  برزيل،  در  ويژه  به  جهان، 
قرار گرفته اند.  کودکان در کشورهای خودشان در دسترس  قاچاق ِ  از طريق  به تن هايی که 
به  می تواند  که  نحوی  به  است؛  شده  تخصصی  و  پيش رفته  متنوع،  سکْس  تجارت  اکنون 

دهد. پاسخ  تقاضاها  همه ی 

مولفه ی ديگری که ويژگی ای با تفاوتی کيفی به تجارت سکس کنونی می بخشد، اين حقيقت 
تحت  است.  شده  بدل  توسعه  استراتژی  يک  به  کشورها  برخی  برای  تن فروشی  که  است 
فشاِر حاصل از تعهد بازپرداخِت بدهی ها، تعدادی از حکومت ها در آسيا، آمريکای التين، و 
بانک جهانی  و   )IMF( پول  بين المللی  بين المللی همچون صندوق  توسط سازمان های  آفريقا 
)WB( مورد تشويق و ترغيب قرار گرفته اند تا صنايِع توريسم و سرگرمی را توسعه دهند. 

اشاره سبب توسعه ی تجارت سکس شده  اين کشورها، توسعه ی حوزه های مورد  در همه ی 
در  مستقيم  به طور  کودکان  و  زنان  نپال،  در  از جمله  موارد،  برخی  در   .)Hechler( است 
بازارهای منطقه يا بازارهای بين المللی )به ويژه در هند و در هنگ کنگ( قرار داده شده اند، 
ساير  در  کند.  تجربه  را  افزايش چشم گيری  محلی  و  درونی  بازار  در  تن فروشی  که  آن  بی  
توسعه  هم زمان  طور  به  بين المللی  و  منطقه ای  و  محلی  بازارهای  تايلند،  در  جمله  از  موارد، 

.)Barry( يافته اند 

ما شاهد اين رويه هستيم که در همه ی موارد، »اجناس« در اين بازار به صورت بين قاره ای 
و فراملی، و نيز از مناطقی دارای پايتختی با تمرکز کمتر به مناطقی دارای پايتختی با تمرکز 
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منتقل می شوند. بيشتر 

بنگالدشی طعمه ی  و دختران  زنان  از  نفر  هزار  ده سال، ۲۰۰  از  بيش  در  نمونه،  عنوان  به 
تا ۳۰ هزار تن فروش در  اين که ۲۰  نمونه ی ديگر  و   ،)CATW( پاکستان شدند  به  قاچاق 
اين جرياِن مهاجرت، کشورهای  بهتر  برمه هستند )CATW(. مقصد بخش  از کشور  تايلند 
نظر  از  و  دارند،  قرار  تن فروشی  سلسه مراتِب  کِف  در  عموما  خارجی  زنان  است4.  صنعتی 

کارند. به  مشغول  ممکن  شرايِط  بدترين  تحت  و  هستند،  جدا-افتاده  فرهنگی  و  اجتماعی 

هر تحليل اقتصادی-سياسی از تن فروشی و قاچاق زنان و کودکان بايد به تبعيض ساختاری، 
و  امپرياليست  کشورهای  بين  هم  سلسه مراتب،  بر  مبتنی  روابط  و  غيرعادالنه،  توسعه ی 
کشورهای وابسته و هم بين مردان و زنان را مورد توجه قرار دهد. در چند سال اخير، تحت 
تأثير سياست های تعديل ساختاری و ليبراليزه کردِن اقتصاد در اغلب کشورهای »جهان سوم«، 
به »مواد  و کودکان  زنان  اروپای شرقی،  و  اتحاد جماهير شوروی سابق  همينطور کشورهای 
جهانی سازِی  شده اند.  بدل  بين المللی  و  ملی  کسب وکاِر  توسعه ی  چارچوب  در  جديد«  خام 
ويژه  به   .)Santos( است  داده  زنانه  سرشتی  مهاجرْت  به  فزاينده ای  طور  به  سرمايه داری 
اقليت های قومی و گروه های ضعيِف ديگر مورد استثمار قرار گرفته اند. همچنان که  از  زنانی 
قاچاِق زنان تايلندی درون اين کشور بيشتر شامل دختران ۱۲ تا ۱6 ساله از اقوام کوه نشين 
در شمال و شمال شرق اين کشور می شود. در تايوان، ۴۰ درصد از زنان تن فروش در مناطق 
چراغ-قرمز ]Red light district[ دختراِن بومی هستند )Barry 139(. در سطح جهانی، 
کشورهای  در  که  همچنان  می کنند،  سوء استفاده  شرق  و  جنوب  زناِن  از  شمال  مشترياِن 
منظر  يک  از  می نمايند.  بهره کشی  جامعه  محروِم  گروه های  از  برآمده  زناِن  از  خودشان 
کاال  هم  تن ها  اين  که  زيرا  هستند؛  ارزش  دارای  مضاعفی  طور  به  »اجناس«  اين  اقتصادی، 
هستند و هم خدمات. به بيان دقيق تر، ما نه تنها شاهِد کااليی سازِی تن، بلکه همچنين ناظر 
کااليی سازِی زنان و کودکان به مثابه انسان بوده ايم. اين امر موجب شده است که بسياری 

.)CATW( از برده داری بنگرند به قاچاِق زنان و کودکان به عنوان شکلی 

اين مولفه ها نه  ادامه می يابند.  آدم ربايی، تجاوز و خشونت به عنوان هم زادهای اين صنعت 
فقط برای توسعه ی بازارها، بلکه برای »توليِد« اين »اجناس« نيز نقشی بنيادين ايفا می کنند، 
نياز به عرضه ی مداوم تن ها دارد  هم چنان که در »کاربردی« کردن آن ها برای صنعتی که 

)CATW( ۴.  برای نمونه اکثريت تن فروشان در نيوزلند آسيايی هستند
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تاثيرگذار هستند. تحقيقات نشان داده است که بين 7۵ تا ۸۰ درصد تن فروشان در دوران 
از  )Satterfield; Chaleil(5. بيش  کودکِی خود مورد سوء استفاده ی جنسی قرار گرفته اند 
Silbert and Pines 1982 ; Bar-( ۹۰ درصِد تن فروشان توسط يک قواد کنترل می شوند

اثبات رسانده  به  را  اين حقيقت  انگلستان  تن فروشاِن خيابانی در  تحقيق در مورد  ry(. يک 

است که ۸7 درصد از آن ها در طول ۱۲ ماه گذشته قربانِی خشونت بوده اند و ۴۳ درصد از 
اياالت  بدنِی وخيمی رنج می برند )Raymond(. و يک تحقيق در  از صدمات  اين قربانيان 
تجاوز  قربانِی  سال  در  بار   ۴۹ متوسط  طور  به  تن فروشان  درصِد   7۸ که  داد  نشان  متحد 
به  ايالت  از يک  اختياری  هيچ  بدون  از آن ها  بوده اند؛ ۴۹ درصد  و مشتريان  قوادها  توسط 
 .)Raymond( ايالت ديگر جابه جا شده اند؛ و ۲7 درصد از آن ها دچار نقص عضو شده اند
 Silbert and( البته سن ميانگين برای شروع تن فروشی در اياالت متحد ۱۴ سال است و 

 .)Pines 1981; Giobbe

تنها ۱۵ درصد از تن فروشان در اياالت متحد هرگز تجربه ی بيماری های مقاربتی را نداشته اند 
)Leidholdt(. ۵۸ درصد از تن فروشان در بورکينو فاسو، ۵۲ درصد در کامبوج و ۳۴ درصد 

در شماِل تايلند مبتال به ايدز هستند. در سال ۱۹۸۸ در ايتاليا دو درصد از تن فروشان مبتال 
Leid-( ۱6 درصد در ده سال بعد مقايسه کرد  به بيمارِی ايدز بودند، و اين آمار را بايد با

holdt ; see also, Mechtild(. پرهيز از مبتالشدن به بيماری های مقاربتی، يکی از داليلی 

که  نشان می دهند  داده ها  البته  استثمار جنسِی کودکان هستند.  متقاضِی  که مشتريان  است 
تا 7۰ هزار تن فروش  نمونه، در کامبوج حدود ۵۰  به عنوان  نيست.  هيچ محافظتی در کار 
وجود دارند. بيش از يک سوِم آن ها کمتر از ۱۸ سال سن دارند و حدود ۵۰ درصد از اين 
از  در کشورهای صنعتی، 7۰ درصد   .)Véran( مثبت هستند  اچ.آی.وی.  تن فروشاِن جوان 
مرد  زندگی  شريک   يا  شوهر  طريق  از  مقاربتی  بيماری های  دليل  به  زنان  نابارورِی  موارد 

 .)Raymond( می افتد  اتفاق 

از  برخی  چگونه  که  است  دشوار  نکته  اين  درک  شد،  داده  شرح  که  وضعيتی  به  توجه  با 
به  کنند که عمدتا  برخورد  به عنوان شغل/فعاليتی  با »کار جنسی« صرفًا  محققان می توانند 

است. شده  انتخاب  آزادانه  طور 

تن فروشی و قاچاق

.)Poulin ۱۹۹۴( ۵.  آمارها داده های تحقيق من را در رابطه با رقصنده های اسکورت تأييد می کنند
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افزايش تن فروشی را تجربه  نيمکره ی جنوبی پديده ی  اغلب کشورهای  اخير،  در سه دهه ی 
يک  در  هم  شرقی  اروپای  کشورهای  و  شوروی  جماهير  اتحاد  سابق  کشورهای  کرده اند. 
دهه ی گذشته وضعيت مشابهی داشته اند. بر اين اساس، ميليون ها زن، نوجوان و کودک در 
مناطق چراغ-قرمِز شهرهای بزرگ در کشور خود و يا در کشورهای نزديک به آن زندگی 
تا  )Barry 122(، ۴۰۰ هزار  نفر است  ميليون  تايلند دو  زنان تن فروش در  تعداد  می کنند. 
ميليون  )CATW(، حدود ده  اندونزی  )CATW(، 6۵۰ هزار در  فيليپين  نفر در  ۵۰۰ هزار 
مالزی  در  هزار   ۱۴۲  ،)CATW( هستند(  نپال  کشور  از  نفرشان  هزار   ۲۵۰ )که  هند  در 
)CATW(، بين 6۰ تا 7۰ هزار در ويتنام )CATW(، يک ميليون در اياالت متحد، بين ۵۰ 

تا 7۰ هزار در ايتاليا )که نيمی از آن ها خارجی هستند و اغلب اشان از نيجريه اند(، ۳۰ هزار 
 )Guéricolas( و بين 6۰ هزار ،)Opperman( ۲۰۰ هزار در لهستان ،)CATW( در هلند
و بر مبنای آمار معتبرتر )Opperman( تا ۲۰۰ هزار نفر در آلمان. تن فروشان در آلمان 
Opperman; Ack-(  روزانه بيش از يک ميليون و دويست هزار خدمات جنسی می فروشند

 .)ermann and Filter

طبق برآورِد يونيسف هر ساله يک ميليون کودک به صنعت سکس وارد می شوند. صنعِت 
قرار  بهره کشی  مورد  هندوستان  کشور  در  را  کودک  هزار   ۴۰۰ از  بيش  کودک  تن فروشِی 
بين  تايلند  در   ،)CATW( هزار  يک صد  فيليپين  در  رقم  اين   ،)UNICEF 2003( می دهد 
۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار )Oppermann(، در تايوان يک صد هزار )UNICEF 2001(، و در نپال 
تا  بين ۲۴۴  متحد  اياالت  در  و  هزار  التين ۵۰۰  امريکای  در   ،)ECPAT( تعداد  همين  هم 
۳۲۵ هزار کودک است. اگر همه ی عرصه های صنعت سکس را که شامل کودکان می شود 
رقم دو  تا  استثماِر جنسی می شوند  متحد  اياالت  در  تعداد کودکانی که  بياوريم،  به حساب 
ميليون و چهارصد هزار نفر می رسد )UNICEF 2001(. در جمهوری خلق چين بين ۲۰۰ 
تا ۵۰۰ هزار کودِک تن فروش وجود دارد. در برزيل اين رقم بين ۵۰۰ هزار تا دو ميليون 
از تن فروشاِن کشور کامبوج  )UNICEF 2001(. حدود ۳۵ درصد  برآورد می شود  کودک 
کمتر از ۱7 سال دارند )CATW(. طبق برآورد مطالعات مستند، هر کودک در طول يک 

 .)Robinson( می کند  ارائه  تن فروشی  جنسِی«  »خدمات  مرد  به ۲۰۰۰  سال 

همان طور که توسعه ی تن فروشی در عرصه  محلی به مهاجرت از روستا به شهر گره خورده 
غربی،  اروپای  ژاپن،  شهرِی  مناطق  سمت  به  مختلف  کشورهای  از  زن  هزار  صدها  است، 
نزديک  و  دور  شهرهای  به  روستا  از  مهاجرت ها  اين  می کنند.  نقل مکان  شمالی  امريکالی  و 
عکس،  بر  کاماًل   .)Santos( نيست  تن فروشان[  ]تعداد  کاهش  نشان دهنده ی  هيچ وجه  به 
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می کند.  داللت  کودکان  و  زنان  قاچاق  جهانی شدِن  و  پديده  اين  پيش رفِت  بر  همه چيز 
رابطه  اين  در  گروه  عمده ترين  و  مهم ترين  آسيا  در  جنوب شرقی  و  جنوب  کودکان  و  زنان 
هستند:  ساالنه بيش از ۴۰۰ هزار نفر ابژه ی قاچاق مورد اشاره می شوند. روسيه و کشورهای 
استقالل يافته ی اتحاد جماهير شوروِی سابق، با رقم ۱7۵ هزار نفر در سال دومين جايگاه را 
به خود اختصاص داده اند )UUSC(؛ پس از آنها کشورهای امريکای التين و حوزه ی دريای 
کارائيب با تعداد ۱۰۰ هزار نفر در سال، و همينطور کشورهای آفريقايی با ۵۰ هزار نفر در 

دارند.  قرار  سال 

تعداد تن فروشانی که از فيليپين، تايوان، تايلند و روسيه در ژاپن به کارگرفته شده اند ۱۵۰ 
هزار نفر برآورد شده است )CATW(. حدود ۵۰ هزار نفر از جمهوری دومينيکن در خارج 
از آن است که  هلند حاکی  يافته ها در  تن فروشی می کنند.  هلند،  ويژه در  به  اين کشور،  از 
اين زنان 7۰ درصد از ۴۰۰ »پنجره «ی غرفه های تن فروشی آمستردام را به خود اختصاص 
داده اند )Guéricolas 31(. حدود ۵۰۰ هزار زن از اروپای شرقی و ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار زن 
اروپای غربی تن فروشی  بوده اند در  اتحاد جماهير شوروی  از  از کشورهايی که سابقًا بخشی 
آن  تن فروشان  از  درصد   7۵ -که  آلمان  کشور  در  نفر  هزار   ۱۵۰ تعداد  اين  از  می کنند. 
هزار  )Opperman(. حدود ۵۰  می کنند  فروش عرضه  برای  را  تن خود  خارجی هستند- 
کنند  تأمين  را  کشور  اين  تن فروشی  شبکه های  تا  می روند  اياالت متحد  به  ساالنه  خارجی 

.)O’Neill(

نزديک به ۲۵۰ هزار زن و کودک ساالنه از آسيای جنوب شرقی )برمه، استان يون نان در 
کشور  تايلند،  به  دالر  هزار   ۱۰ تا  هزار   6 از  متغير  قيمت هايی  با  کامبوج(  و  الئوس  چين، 
کانادا  در  واسطه ها   .)CATW( می شوند  آورده  آسيايی[،  تن فروشاِن  انتقال  ]برای  ترانزيت 
کرده  پرداخت  مالزی  يا  تايلند  فيليپين،  از کشورهای  آسيايِی جوان  برای يک  هزار دالر   ۸
و آن ها را ۱۵ هزار دالر به قوادها می فروشند )CATW(. در اروپای غربی قيمِت روز يک 
 .)CATW( زن اروپايی از کشورهای سابقًا سوسياليست بين ۱۵ هزار تا ۳۰ هزار دالر است
زنان تن فروش تايلندی در لحظه ی ورودشان به ژاپن معادل ۲۵ هزار دالر بدهی دارند. زن 
خريداری شده در ازای پرداخت »خرج هايی« که برای قوادها تراشيده  است بايد سال ها کار 

کند.

گردشگرانی که برای سکس سفر می کنند، مقاصد خود را به کشورهای فقير محدود نمی کنند. 
ريپربان در هامبورگ، کورفو راشتن دام در برلين و محدوده های چراغ-قرمز در آمستردام و 
روتردام مقصدهای شناخته شده ای هستند. در کشورهايی که تن فروشی قانونی شده است يا 
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ان.جی.او.  تبديل شده  است.  توريستی مهمی  به جاذبه ی  نمی شود، تن فروشی  برخورد  با آن 
مشغول اند  البی گری  به  بين الملل  در سطح  و  اروپا  در  فعاالنه  به صورت  کشورها  اين  های 
رسميت  به  ديگر-  هر شغل  همانند  -کاری  جنسی«  »کار  مثابه  به   سادگی  به  تن فروشی  تا 

شود. شناخته 

پی  در  را  درگير  کشورهای  »تن فروشی سازی«  اخير  سال   ۳۰ طی  سکس  گردشگرِی  رشد 
داشته است. در تايلند با وجود ۵.۱ ميليون گردشگر سکس در يک سال، روزانه ۴۵۰ هزار 
مشتری محلی خريدار سکس هستند )Barry 60 (. صنعت عظيم سکِس کنونی در آسيای 
جنوب شرقی با جنگ ويتنام آغاز شد. دولت اياالت متحد نيروهای ارتش را عالوه بر ويتنام 
جنگ  در  پشتيبانی  پايگاه های  حکم  در  کشور  دو  اين  کرد.  مستقر  نيز  فيليپين  و  تايلند  در 
برای  الزم  زيرساخت های  امر،  اين  از  ناشی  محلِی  تن فروشی  افزايش  بودند.  ويتنام  عليه 
ايجاد  را  دسترسی  در  کار  نيروی  ارتش  حضور  کرد.  فراهم  را  گردشگرِی سکس  توسعه ی 
از  با ساخت اجتماعی  با خارجی ها و  ارتباط گيری  کرد؛ و مهم تر از آن فرصت هايی را برای 
آسيای  جوان  زنان  از  جنسی  تحريک کننده ی  تصوير  ايجاد  واسطه ی  به  پورنوگرافی،  طريق 
جنوب شرقی، فراهم کرد. سياست های دولتِی مساعد در رابطه با گردشگرِی سکس به انفجار 
نظامِی  نيروی  هزار   ۴۳ به  تن فروش  هزار   ۱۸ پيش،  دهه  يک  رسانيد.  ياری  صنعت  اين 
اياالت متحد، که در کره ی جنوبی استقرار داشتند، خدمات ارائه می کردند. در بين سال های 
۱۹۳7 و۱۹۴۵ ارتش اشغالگر ژاپن از ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار زن کره ائی که در »ايستگاه های 
آسايش« محبوس بودند بهره کشی کرد )Barry 128(. پس از شکست ژاپنی ها، »نهاد ايجاد 
امکانات تفريحِی ويژه« به طور غيرمستقيم توسط دولت اياالت متحد تأمين مالی شد و اولين 
ايستگاه آسايش را برای سربازان ارتش اياالت متحد در آنجا تاسيس نمود. اين نهاد اجرايی 
در اوج فعاليت خود از 7۰ هزار تن فروش ژاپنی بهره کشی کرد )Barry 129(. امروزه اين 
رقم بسيار بيشتر شده و تن فروشانی از فيليپين، روسيه و کشورهای ديگر در صنايع سکس 

می شوند. استثمار  متحد  اياالت  نظامی  پايگاه های  حول 

لیبرالیزه کردن صنعت سکس
نام  با  اصلی  پکن،  در  در سال ۱۹۹۵  ملل  زناِن سازمان  کنگره ی جهانی  در طول چهارمين 
تن فروشی »اجباری« ظاهر شد )UN( و اين اولين باری بود که گزاره ی »تن فروشی اجباری« 
در اسناد سازمان ملل مورد استفاده قرار گرفت. اين گزاره دسته بندِی ويژه ای )اقليتی فرضی( 
به مخالفت  با آن  با کليت صنعت سکس،  بتوان بدون مخالفت  تا  ايجاد کرد  در تن فروشی 
برخاست. به جای کليت صنعت سکس، اجبار/تحميل ]در تن فروشی[ به عنواِن معضل اصلی 
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شناخته شد، و به اين ترتيب راه را برای عادی سازی و قانونی کردن اين صنعت باز کرد.

موضوع  در شهر الهه حول  جهانی«[  تجارت  »سازمان  رکِن  ]باالترين  وزيران  کنفرانس  در 
حقوق بين الملل خصوصی در سال ۱۹۹7، وزيران اروپايی تالش کردند دستورالعمل هايی را 
با قاچاِق مربوط به بهره کشی جنسی تنظيم کنند.  اروپا در مبارزه  اتحاديه ی  برای هماهنگی 
بر  زنانی می شد که  از  تنها شامل آن دسته  قاچاق شده  زنان  تعريف  اين دستورالعمل ها  در 

بودند. شده  منتقل  ميل شان  خالف 

»سازمان بين المللی کار« در سال ۱۹۹۸ خواستار آن شد تا صنعت سکس از نظر اقتصادی 
به رسميت شناخته  شود، با اين مدعا که در اين صورت تن فروشان از حقوق و حمايت های 
کارگری و قاعدتًا در پی آن بهبود شرايط کار برخوردار خواهند شد )Lim(. در ژوئن ۱۹۹۹، 
سازمان بين المللی کار توافق نامه ای را در ارتباط با شرايط کاری غيرقابل تحمل برای کودکان 
کار  اشکال  بدترين  برای حذف  فوری  اقدام  و  ممنوعيت  باب  در  »کنوانسيونی  عنوان  تحت 
کودک« به تصويب رسانيد. اين توافق نامه شامل ليست بلندی از کارهايی است که کودکان 
انجام می دهند و شامل تن فروشی هم می شود. اين اولين باری بود که در يک متن ]حقوقِی[ 

بين المللی کار جنسی همانند يک شغل معمولی ظاهر می شد.

اما  رساندند،  تصويب  به  را  کنوانسيون  اين  اگرچه  فرانسه،  همچون  کشورها،  از  برخی  
تن فروشی  شناختن  رسميت  به  معنای  به  وجه  هيچ  به  آنها  تصويب  که  کردند  خاطرنشان 
به مثابه کار نيست. زمانی که در سال ۲۰۰۰ در ژنو، گزارشگر ويژه ی سازمان ملل گزارش 
خود را با موضوع خشونت عليه زنان به کميته ی حقوق بشر اين سازمان ارائه می کرد، برای 
با مشقت زيادی  قاچاق شده و »متخصصين مهاجر مخفی در عرصه ی سکس«  تفکيک زنان 

شد. روبرو 

به   رو  صنعت  با  که  هستند  مبارزاتی  تضعيف  خواهان  توافق نامه ها  و  اظهارات  اين  تمامی 
می کنند؛ چرا  مخالفت  است-  اين صنعت  تپنده ی  قلب  تن فروشی -که  نظام  و  رشد سکس 
جايگزين  تن فروشی  نظام  درون  اجبار/تحميل  کاربرد  با  را  نظام  خود  با  مخالفت  آن ها  که 
کرده اند. آن ها تنها حمايت از آن دسته زنانی را نشانه رفته اند که با استثمار خويش موافقت 
نکرده اند و توانايی اثبات اين مدعا را دارند؛ رويکردی که باِر داشتن مدرک را بر دوش زنان 
پيشاپيش آسيب پذير می اندازد. در جرياِن تالش برای تحت قاعده و نظارت درآوردِن اين 
منتج  صنعت  اين  به  سامان بخشيدن  به  تنها  راهکارهايی  چنين  اقتصاد،  رشد  به  رو   حوزه ی 
انسان  غيرقانونی«  »قاچاق  با  را  مخالفت اش  اروپا  اتحاديه ی  که  زمانی  مثال،  برای  می شوند. 
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همان طور  بنابراين  می کند.  اشاره  »قانونی«  قاچاق  وجود  به  ضمنی  به طور  می دارد،  اعالن 
و  زنان  کااليی سازی  عليه  مبارزه  مقدماتی  چنين  می دهد،  نشان  لوييس  ماريا-ويکتور  که 
به  قانونی  مصوبات  ”اين  می گويد:  او  می دهد.  استحاله  آن  مشروعيت بخشی  به  را  کودکان 
به  مشروعيت بخشی  بر  و  می انجامد  تن فروشی  نظام  عليه  کوشش ها  تمامی  متوقف ساختن 
صحه  آن  کنترل  برای  مشخص  روش های  کاربست  نام  تحت  تن فروشی  تجاری  دستگاه 

می گذارد“.

جمع بندی
مبنای  بر  جوامْع  از  بسياری  سودآوِر  شدت  به  »جنسی سازِی«  نظاره گِر  اخير  سال   ۳۰ طی 
کودکان،  و  زنان  قاچاق  تن فروشی،  صنعتی سازی  شاهد  ما  بوده ايم.  اجتماعی  انقياديافته گِی 
پورنوگرافی و گردشگرِی سکس بوده ايم. اين تجارت، که روزگاری حاشيه ای محسوب می شِد، 
وجهی عمده از جهانی سازی کاپيتاليستِی معاصر است. بر اساس فهرست بورس، شرکت های 
جنسی،  استثمار   .6)Barry(شده اند تبديل  مستقلی  اقتصادی  نيروهای  به  سکس  چندمليتِی 
مشروع  شغلی  به  تن فروشی  و   ،)Oppermann( سرگرمی  صنعت  يک  به  بيشتر  و  بيشتر 

می شود. تبديل   )Kempadoo; Dorias(

که  می کند  کمک  سوال  اين  توضيح  به  جهانی  سکس  صنعت  مرکزيت  و  روبه رشد  ابعاد 
اين  آسيب های  لحاظ کردن  برای  تالش هايشان  در  کارگزاران  و  گروه ها  از  بسياری  چرا 
حال  هر  در  می گيرند.  به کار  را  صنعت  اين  عادی سازِی  برای  نظارتی  رويکردهای  صنعت، 
می يابد،  گسترش   سرعت  به  که  بين المللی،  سکس  بازار  است.  ناقص  عميقا  استراتژی  اين 
بيشتر از هر چيزی زنان و کودکان را استثمار می کند، به ويژه آنهايی را که عضو گروه های 
»صنعت  اين  هستند.  سابق  »سوسياليسِت«   کشورهای  و  سوم  جهاِن  اقليت های  و  حاشيه ای 
سرگرمی« بر پايه ی نقض نظام مند حقوق انسانی استوار است، زيرا که اين صنعت به بازاری 
از انسان های کااليی شده نياز دارد، و همچنين به همدستی قوادها و مشتری هايی که آماده اند 

زنان و کودکان را خريد و فروش کنند.

متنوع  و  بی شمار  نمونه های  از  يکی  تنها  سکس  روبه رشد  صنعت  دل  در  کااليی سازی 
نئوليبراليسم  تعيين کننده ي  مشخصه ی  خود  اين  که  است،  زندگی  تماميت  کااليی سازِی 
جاری  است. برای اشکال حيات ژنتيکی )از جمله ژنوم انسان( و تمام انواع علوم سنتی حق 

.)Jeffreys 185( 6.  امروزه مهم ترين خانه ی تن فروشی در ملبورن استراليا در ليست بورس قرار دارد
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است  خصوصی شدن  حال  در  (.آب   Shiva 1997, 2000( است  شده  صادر  اختراع  ثبِت 
دادوستد  برای  بازارهايی  پايدار،  توسعه ي  و  محيط زيست  از  حفاظت  لوای  در   )Barlow(

است  شده  ايجاد  آلوده سازی(  )حق  گلخانه ای  گازهای  توليد  اعتبارات  و  دی اکسيدکربن 
)Kyoto Protocol(. »عادی شدگِی« آشکار تجارت انسان در اين دوره منجر به رويکردهای 

برخی بخش ها شده است. در عين حال، دقيقا همين »عادی شدگی«  نظارتی گمراه کننده در 
است که روگردانی و رد چنين صنعت سکسی را  الزامی می کند. بنابر آنچه گفته شد، مقاومت 
اصلی  مولفه های  از  يکی  در صنعت سکس  کودکان  و  زنان  کااليی سازی  برابر  در  مبارزه  و 
مبارزه با جهانی سازی کاپيتاليستی است. هر رويکردی کمتر از اين، چيزی جز همدستی ]با 

نيست.  کودکان[  و  زنان  کااليی سازی سازی 

* * *
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انهدامکودکِیخاورمیانه

نويسنده: محمد غزنويان

جهان  بر  را  خود  رهبری  می کوشد  متحد  اياالت  رهبری  به  غرب  که  است  متوالی  ساليان 
اين  تحقق  برای  صفحه  معقو ل ترين  آن  نفت  از  سرشار  چاه های  و  خاورميانه  کند.  تحميل 
سناريو، نمايش قدرت و به تاراج بردن منابع ملی برای بازتوليد يک امپراتوری پليد است. 
اقتصادی کاذب  امنيت  به  داشتن مخاطبان خود  نگاه  راضی  توجهی در  قابل  ميزان  به  آنها 
منطق  با  حسابرسی  از  را  خود  ماجراجويی های  مجموعه ی  توانسته اند  و  شده اند  کامياب 
امپرياليستی دور کنند. پس آنها فرزندان خلف خداوند هستند برای نجاِت بشريِت متمدن 
از شِر محوری با همين نام! آنها به کمک ژورناليسم مقاطعه کار )چنانکه بورديو بدان پرداخته 
است( رخدادهای غير کدگذاری شده را در حد اخبار زرد و هر آنچه را که خود به نحوی 

قامت مسئله ی روز درمی آورند. به  منتفع می شوند  از آن 

 ، را  خويش  هيبت  برابر  در  مقاومت  ناگهان  اين که  از  شد  نخواهند  اصال خوشحال  بنابراين 
چيزی بيش از اعتراضات ادواری تحت مديريت فکری دوستان منطقه ای خود ببيند. کوبانی 
رويدادی  می گردد.  محسوب  مديريت شده  چرخه ی  اين  از  انحرافات  آشکارترين  از  يکی 
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کم نظير که با ناباوری خود را در مقابل سرمايه و ارتجاع بسيج می کند و ترتيب وقايع چنان 
دارند  عالقه  آمريکايی ها  چنان که  -و  مارکسيست  سازمان  يک  که  می شود  مفصل بندی 

می کند. تبديل  هژمون  عامل  به  را  »تروريست«- 

اين اصال خوب نيست و حتا آنقدر بد است که تمام برنامه های بلندمدت استراتژيک آنها 
را دچار اشکال می کند. استراتژيست های آنها که خاورميانه را البراتوار نئوليبراليسم می دانند 
و در پِی بی اعتبار کردن سوژه ی انقالبی در اين منطقه اند، برنامه های خود را تنها با شناخت 
که  روست  همين  از  می کنند.  مدون  منطقه  نفتی  دالل های  و  بنيادگرايان  پوک  مغزهای  از 
چيست؟  چاره  وامی دارد.  حيرت  به  را  اقتصادی  و  سياسی  کارشناسان  سيستْم  در  کژکاری 
سوپرمن گونه  هميشه  همچون  می توانند  نهايت  در  بُکشند.  َهم  از  طرفين  تا  کنند  صبر  بايد 
وارد شوند و همه چيز را باال بکشند. اگرچه در سطح نظريه، ماجرا بی نهايت پيچيده تر از اين 
سادگی  همين  به  باشد!  اين  از  خارج  چيزی   کلی صورت بندی،  می دانم خط  بعيد  اما  است، 
اخالل گری  موقت،  کژکا ری های  بايد  و شورش ها  انقالب  اصيل،  قساوت. رخدادهای  البته  و 
و اوباشی گری و به طور موجز، کذب جا زده شوند و نهايتا به کمک همان نهادهای خيريه 
اعداد  مشتی  قالب  در  خاورميانه  کشته گان   )!( بی طرف  شدت  به  رسانه ای  بنگاه های  و 
تفکيک شده به سن و جنس تقليل يابند. عدد کردن مردم خاورميانه برای سرپوش گذاشتن 
کاريست  بين المللی  و  تنش های طبقاتی  وارد کردن خانمان براندازترين  برای  منطقه  توان  به 
تحليل  و  شمارش  تروريست ها،  و  ديکتاتورها  از  ُکشتن  می شوند.  مرتکب  هميشه  آنها  که 

يک درصدی ها! با  داده ها 

بياييم در همين باره و خيلی کوتاه روی يکی از عام ترين کليشه های بخش های خبری تاکيد 
کرده و از آنجا نيم نگاهی داشته باشيم بر حقيقتی که همواره مکتوم خواهد شد.

البد دقت کرده ايد که تاکيد مجری و البته سردبيران بخش های خبری، به شکلی هميشگی 
روی زنان و کودکان و در نهايت مجموع قربانيان است. اين تفکيک هرگز مشمول حوادث 
طبيعی مانند سيل و زلزله نمی شود. در زمان بروز چنين حوادثی تنها يک حاصل جمع ارائه 
و  زنان  سپس  و  کودکان  ابتدا  تروريستی،  حمالت  و  جنگ  مورد  در  وجود  اين  با  می شود. 
به توضيح اضافه نيست که آنها قصد دارند  نياز  نهايت جمع کشته گان لحاظ می شوند.  در 
يک جمعيت بزرگ قربانی داشته باشند که عمال تسليم شرايط است. در واقع زن و کودک 
تصميم گيری  و  دفاع  توان  فاقد  بدن شان،  و  زيست  محل  به  تجاوز  با  رابطه  در  همان قدر 
هستند که وقتی يک آوار چندصدکيلويی از خاک بر سرشان ريخته می شود. از طرف ديگر 
که  کسانی  نگرانيم.  واقعا  که  است  بشريت  از  بخش  اين  برای  ما  خب!  بگويند  می خواهند 
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و  واقعيت  شناخت  برای  اراده ای  هرگونه  فاقد  که  کسانی  ندارند.  تصميم گيری  توان  واقعا 
با آن هستند. مواجهه ی 

حاال تصور کنيم که تصاويری منتشر می شود که نمايانگر فرماندهی و رزمندگی زنان چريک 
غربی  دموکراسی  فالن  دفاع  وزيِر  خانم  تصوير  رقت باری  شکل  به  که  است  طبيعی  است. 
می خواهد  که  زنی  با  هاليوود  نيست.  جالب  اصال  اين  رزمنده!  خانم های  می شود.  مخدوش 
»بيل« را بُکشد چندان مشکلی ندارد، اما با زنی که بخواهد بيرون در سيمای انسانْی مانع از 

مداخله ی هاليوود و تگزاس و خلفای داعشی باشد مشکل جدی دارد.

به  بايد  وضعيتی  هر  از  فارغ  که  آواره  کودکاِن  به  پرداختن  ظاهرا  چطور؟  کودکان  اما 
نشويند و صد  را  البته صورت شان  و  بپردازند  پناهندگی  ميانه ی کمپ های  بازی هايشان در 
البته گريه هم بکنند، بهترين محل مانور است. راستش من در اين مورد به خصوص دست کم 
تا حد تنظيم خبر با فالن سردبير رسانه ی اولترا راست هم سو هستم که؛ کودک عمال قربانی 
در  نکرده اند.  ايفا  بدان دچار شده اند  که  با وضعيتی  رابطه  در  نقشی  هيچ  آنها  است.  جنگ 
چنان که  می شوند.  متحمل  زمين  ساکنين  تمام  ميان  را  محکوميت  اشکال  بدترين  آنها  واقع 
حتا نمی دانند دليل اين محکوميت چيست؟ آنها خيلی پيش تر از سنی که »يوزف.ک« خود 
می شوند  بالغ  سرعت  به  آنها  متاسفانه  بله  می شوند.  بالغ  ديد  محاکمه  حال  در  بی دليل  را 
است؛  کودک  کودک،  آنها  نظر  از  ندارد.  آن  با  آشتی ای  مطلقا  رسانه  که  چيزيست  اين  و 
و  کنوانسيون ها  دريچه ی  از  تنها  کودک  به  آنها  است!  تروريست  تروريست،  که  همان گونه 
کودکان  خاصه  و  بشر  اوليه ی  حقوق  بر  تاکيد  اگرچه  می کنند.  نگاه  حقوقی  ماده-واحدهای 
از جنگی که عمال  نبايد مشمول نسيان گردد؛ چطور می  توان  امريست که در هر وضعيتی 
آماج  زير  را  کودکی  حق  بود  متوقع  است،  نظامی گری  عرف  و  مقررات  گونه  هر  از  عاری 

نيست! واقعی  اصال  اما  داشت،  توقع  می شود  کند؟  لحاظ  خمپاره 

اطراف َحمص  انقالبيون در  با  اسد  ارتش  اوليه ی  اوج درگيری های  مثال تصور کنيد که در 
اطراف  به  بند  و  سيم  با  را  کودک  تعدادی  ارتش  اين که  از  بود  شده  منتشر  گزارش هايی 
نيز برای  اما تک تيراندازهای طرف مقابل  بتواند وارد شهر شود.  پياد ه نظام  تا  اتوبوس بسته 
ممانعت از اشغال شهر، اتوبوس و متعاقبا کودکان را هدف قرار  می داده اند. در چنين وضعيت 
از  ارزش تر  با  کمی  چيزيست  کودک  می رود.  هوا  به  و  می شود  دود  »حق«  اساسا  نکبتی 

شن. کيسه ی 

برای ترسيم اين موقعيت که می توان با اندکی تسامح نام بلوغ جنگی بر آن نهاد، تصويرگری 
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تارکوفسکی به شکل خيره کننده ای می تواند کارساز باشد. موقعيت و تصوير »کودکِی ايوان«.

فکر می کنم تصويری که در همان آغاز فيلم ارائه می شود، موقعيت پيچيده ی کودک را در 
جنگ نمايندگی می کند. جايی که در اعماق چاهی تيره، تالءلو آب را به نظاره می نشيند تا 
سيمايی از والدين، امنيت و خوِد کودکی را جستجو کند. سيمايی که در ساحت امر واقع به 
است.  پرتاب شده  ايوان  اعماق ذهن  به  و  از دسترس  دور  به جايی  که  نشسته، حقی  خون 
ايوان تنها با دوازده سال سن، بازی را در خواب می بيند ولی در بيداری می جنگد و در فکر 
تارکوفسکی دوازده ساله ای است که زبان سرهنگ ها را می شناسد و حتا  ايواِن  انتقام است. 
او  به  ويژگی  همين  ولی  است،  نحيف  بدن اش  همچون  ايوان  کودکی  دارد.  نافرمانی  قدرت 
کمک می کند تا در کانال های زيرزمينی بخزد و مخفی شود و شنا کند و حتا تا يک قدمی 
خاطر  به  را  مادر  قاتالن  صدای  و  می شود  نزديک  او  شود.  نزديک  فاشيست ها  تاسيسات 

می شود. سرخ گون  فاشيسم  خشم  از  ايوان  می سپارد. 

در  کودک  نظامی  حضور  ايدئولوژيک  توجيه  برای  مذموم  تالشی  به  بی آنکه  تارکوفسکی 
سرباز/ کند،  حقوقی  اندرزهای  و  پند  درگير  را  خود  اينکه  يا  بزند،  دست  جنگ  جبهه ی 

کودکی را به ما می نماياند که قربانی است. اما قربانی وقتی درمی يابد هر آنچه برای تحقق 
خود و کودکی اش الزم داشته منهدم شده است، به يک بالغ بدل می شود. او ديگر با منطق 
جنگ بزرگ خواهد شد. در جايی که فرماندْه ايوان را به بازگشت در پشت جبهه تشويق و 
يتيم خانه، مدرسه و  ايوان ديگر فرقی ميان  بازمی زند.  با قاطعيت سر  او  حتا تهديد می کند، 

گريخت. خواهد  حال  هر  به   او  نمی بيند.  پادگان 

آميختن  با  تارکوفسکی  کرده،  لمس  را  کودکی  فروريزی  استخوان،  و  گوشت  با  ايوان  اگر 
تصاوير ساختگی و مستند، با امتزاج رويا و واقعيت، دوربين را از فراز اجساد فرزندان گوبلز 
که به تير اسلحه ی پدر کشته شده اند عبور می دهد و ما را به زيرزمينی مخفی می رساند که 

ايوان اعدام شده است. بله،  اتاق هايش اعدام شده است.  ايوان در يکی از 

به اتاق خبر بازگردیم!
آمارهای سازمان های بين المللی تنها از وجود سه ميليون کودک آواره ی سوری در اثر جنگ 
داخلی اين کشور خبر می دهند. سه ميليون! اين رقم رعب انگيزی است. مشخص نيست از 
اين ميان چه تعداد والدين خود را از دست داده اند. والديِن چه تعداد به نفع يکی از طرفين 
درگيِر جنگ هستند و يا اساسا در ميدان نبرد جان خود را از دست داده اند؟ برای چه تعداد 
باقی مانده است؟ ولی ظاهرا برای برخی محرز شده است  اين کودکان اساسا خانواده ای  از 
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که در موارد بسياری، به کودکان آموزش های نظامی داده می شود يا حتا با اغفال آنها را به 
عمليات انتحاری وامی دارند. اگر چه حتا در اين باره هم آمار مشخصی در دسترس نيست. 
کمپ های  در  يا  می گيرند  قرار  جنسی  سوء استفاده های  مورد  که  کودکانی  شامل  اين  تازه 

انواع تحقيرها و صدمات جبران ناپذير روانی می گردند، نمی شود. پناهندگان جنگی دچار 

و تازه اين تنها مختص سوريه است. وضعيت عراق، کردستان، افغانستان، ليبی و فلسطين را 
هم بايد به اين آمار اضافه کرد. نتيجه هر چه باشد سرسام آور خواهد بود.

اين کودکان  از  تعدادی  تامل کرد! چه  قدری  بايد  آماری که حاصل شود،  از هر  فارق  اما 
اين  به  پاسخی  بود  نخواهد  قادر  هيچ کس  که  نکنيد  شک  هستند؟  خاورميانه  »ايوان«های 
ايوان ها  بلوِغ کاذب است که ماجرای تراژيک  يا  بلوغ جنگی  از لحظه ی  تازه  پرسش بدهد. 
هر  جذب  می توانند  انتقام  بارقه ی  نخستين  اساس  بر  تنها  و  کودک اند  آنها  می شود.  آغاز 
دقيق  جمع  حاصل  بتوانند  آن که  از  پيش  آنها  واقع  در  بشوند.  شبه نظامی  و  نظامی  جريان 
کشته گان فاميل شان را بدانند، تبديل به يک نظامی شده اند. نظامی ای که قدرت تفکر ندارد. 
انتقام در اين فرايند، پايان ناپذير خواهد بود. مادر ايوان را يک ايدئولوژی نژادپرستانه کشته 
فيلم نامه ای عالقه مند  نگارش  به  اينکه  )مگر  نخواهد رسيد  قاتل  به  او هرگز  و دست  است 
بسيار  احتمال  بدتر  از آن  و  کنيم!(.  قاتل در يک فضای محصور رودررو  با  را  او  باشيم که 
ضعيفی خواهد داشت که او در آينده دچار تحول ايدئولوژيک ويژه ای گردد و جبهه ی خود 

تغيير دهد. را 

قدر مسلم کودکاِن جنگ بنيادين ترين موتور محرک بازتوليد خشونت ساختاری در خاورميانه 
خواهند بود. کافی ست لحاظ کنيم که مخوف ترين سازمان های تروريستی منطقه با چندهزار 
عضو دارای چنان قدرت تخريبی هستند که عمال توانايی فلج کردن شيو های کالسيک امنيت 
داخلی را دارند. تصور کنيد از ميان چند ميليون کودک آواره چه تعداد نيروی بالقوه برای 
عضوگيری و بازسازی و بازتوليد چنين سازمان هايی وجود دارد؟ به اين وضعيت بايد افزود 
که فقدان نهادها و سازمان های سياسی سوسياليستی باعث می شود که اين کودکان در ميان 
دو سويه ی علنی از رشد نظامی، در ميان گروه های جهادی و ملی گرايان افراطی پرورش پيدا 
مورد  خاورميانه ی  پرده های  ميان  و  مختلِف سياست  فصول  فراخور  به  نيز  دو  هر  که  کنند 

حمايت غرب قرار می گيرند.

خاورمیانه است و جنگ!
امنيتی  بنگاه های  وابسته ی  ژورناليسم  که  است  امتزاجی  بهترين  احتماال  جنگ،  و  خاورميانه 
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باشد، خاورميانه خواهد  اين  ارتقا دهد. جز  و نظامی می تواند به سرخط خبرهای روز جهان 
البته  و  تامل  قابل  نسبتی  ديکتاتورها  وفور  و  نفت  فوران  ميان  که  منطقه ای  انقالب.  و  بود 
کالسيک ساخته است. اشکال مختلف جنگ در خاورميانه از جنگ های عميقا قومی و محلی 
برنامه ريزی  و  آغاز  غربی  قدرت های  سوی  از  ملی،  و  ايدئولوژيک  شدت  به  جنگ های  تا 
شده است و با مديريت پليد آنها همچون حريقی خانمان سوز گسترش يافته است. وضعيت 
مشوش خاورميانه زيست در بحران را به قسمتی از عادات روزانه ی شهروندان اين منطقه 
تبديل کرده است. زيستی که زير بار مو شک باران اخبار و تفاسير مشکوک، ترور، بمب گذاری 
از عادات زندگی روزمره درونی  به مثابه بخشی  به هوا پرتاب شدن بدن های مثله شده را  و 
کرده است. مثال کافی ست در ميان حجم وسيع و پايان ناپذيری از اخبار کشتار که کارکرد 
»خبر فوری« را از حيز انتفاع ساقط کرده اند، از خود بپرسيم: از پاکستان چه خبر؟ آيا جز 
مکرر  کشور  اين  در  چنان  ويران گر  و  انتحاری  حمالت  و  فرقه ای  جنگ های  که  است  اين 
اهميت و  با  برای گنجانده شدن در بخش های  شده است که ديگر واجد ارزش خبری الزم 
پُرمخاطب شبکه های خبری نيست؟! اصال ليبی چه شد؟ ديگر مردم به زحمت انقالب ليبی 

نيست؟ اين طور  به خاطر می آورند.  تراژيک آن را  پايان  و 

اما يکی از عادات رعب انگيز، عادت کردن به رشد کودکان در شرايط هميشه اضطرار است. 
نسل های  نابودکردن  بين المللی،  قدرت های  دستاورد  بنيادين ترين  گفت  می توان  جرات  به 
فعلی  کشتار  از  گسترده تر  مراتب  به  دامنه ای  که  ايدئولوژيک  نسل کشی ای  است.  منطقه 
خواهد داشت. بار سنت همه ی نسل های گذشته با تمامی وزن خود بر مغز زندگان سنگينی 

می کند.
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