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 Children  کودکان

  
 )تارا(تھمينه مقدم 

 ٢٠١٣ اپريل ٢٩
  

 کودک و بردگی جنسی
  

ت ايجاد  شھروندان در جھمين نيازھای اولیأنشانه ھای مسقيم بحرانھای اقتصادی بی توجھی عمدی دولتھا در تاز يکی 

  .مين بيمه ھای اجتماعی استأکار و ت

  . وقوع جنگھا و گسترش فقر، شرايط بد اقتصادی و کاھش درآمدھا است

دنبال تنوع طلبی جنسی و سوء ه با پيشرفت تکنولوژی ھمزمان سطح توقعات نيز باال می رود و قشر مرفه جامعه ب

 خود به خريد ۀ و بيمارگونعادیطر ارضای نيازھای غير خاه  جنسی از انسانھای کم درآمد ھستند و اغلب بۀاستفاد

  . سکس و روسپيگری می باشدۀ بشری رواج پديدۀامروزه يکی از شايع ترين معضالت جامع. سکس روی می آورند

از زمانھای دور فروش .  دست آوردن پول  استه  جنسی با ھدف بۀمشخص ترين تعريف روسپيگری برقراری رابط

له به يکی از مسائل أامروزه اين مس.  يمی در جھان استار معاش محسوب می شده و از شغلھای قدسکس از منابع امر

ی مھم در جھان در ميان جامعه شناسان بدل شده است که نيازمند بررسی ھای تاريخی، اجتماعی، سياسی و اقتصاد

 در شھرھای مختلف کشور رواج له که به طرق گوناگون از قديم وجود داشته وأدر کشور ايران نيز اين مس. است

 امروزه رو به افزايش است؛ و يکی از نگرانی ھا کاھش سن فحشاء است، که اين امر نيازمند شناخت و تحليل ،داشته

 نيست  پس ديگر مشکالت نه تنھا راه گشامی باشد که گريز از آن و پنھان نمودن آن در... ھای روانی و اجتماعی و 

  .يادی را به ھمراه داردبلکه آسيبھای اجتماعی ز

 بھره برداری جنسی در بين  اقشار مرفه جامعه که به صورت بھره کشی  از ۀبررسی ادوار مختلف در ايران  پديد

و . کودکان و يا به صورت شغل در بعضی از محله ھا و يا به صورت ازدواج موقت تحت نام صيغه رواج داشته است

يد نمی شود اما ھمچنان در کنار ديگر کارکردھای مذھب به رشد أئ اين پديده ت در بررسی اديان مختلف اگرچه ظاھراً 

  از ،پرداخته  و ھمچنان در حال توليد و بازتوليد در جوامع مختلف است و در دين اسالم   متوليان دينی تحت نام صيغه

  . زنھا بھره برداری جنسی می کنند

 عرفی و دينی اين پديده ھمچنان يکی از پرسودترين تجارتھای جھان  محدوديتھا و محکوميتھای قانونی وۀرغم  ھم علی

وجود آمدن برخی نظريه ھای جامعه شناسی که نشان از ضرورت و کارکرد اين پديده ه به شمار می آيد و ھمين باعث ب

  .می باشد و نشان از وجود جوامع طبقاتی و نابرابری اجتماعی است

  مھم آنھا يکی نظريه تضاد و ديگری روانۀروسپيگری وجود دارد که دو نظرينظريه ھای مختلفی در زمينه  بروز 

  :شناسی اجتماعی را بررسی می کنيم
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 بی توجھی   والدين به کودکان ۀبر اساس اين نظريه  وجود تن فروشی بين کودکان نتيج. شناسی اجتماعینظريه روان

د محصول رخدادھای آسيب زا ھستند و عوامل بيرونی نظير  زياد، اعتياد و يا شرايطی که  خوۀخود  که در اثر مشغل

  .شودنداشتن تفريحات سالم و سرگرمی و يا فشار ھمساالن و نفوذ عواملی که سبب گرايش به روسپيگری می

 ۀبراساس اين ديدگاه وجود روسپيگری محصول روابط و مناسبات طبقاتی نابرابری است که در آن طبق. نظريه تضاد

نابرابری اقتصادی و . پردازندکشی جنسی می محکوم نيز به بھرهۀا در بين زنان خود بلکه در بين زنان طبقحاکم نه تنھ

 .ساز بروز روسپيگری در جوامع طبقاتی استاجتماعی زمينه

 دنبال آن افزايش فقر، گرانی، افزايش طالق، اعتياد ، افزايش کودکانه گسترش بيکاری وسيع در ايران از طرفی،  و ب

 تن فروشی محسوب شود که از بين اين عوامل ۀاز داليل عمدکه در سطح جامعه است . . . خيابانی و دختران فراری و

سفانه قربانيان اين پديده ھيچ پناھگاه امنی ندارند و بھزيستی نيز أبا توجه به اخبار منتشر شده مت. مھمترين آنھا فقر است

 .ولين می باشدؤ مسۀسفانه مرکزی برای سوءاستفادأيل شده است که متبه مرکز نگھداری از کودکان خيابانی تبد

د ن شغل وجود دارد مور اجتماعی ھستند که به دليل ويژگی که درايۀبعد از زنان، کودکان بيشترين قربانيان اين پديد

اکاميھا، ناتوانيھا و  عقده ھای سرکوب شده، نتحقير و بدرفتاری و بی حرمتی و توھين قرار می گيرند، مشتريان معموالً 

در رابطه با اين تحقير کودک دچار بحران ھويت و بی اعتمادی و . ساير مشکالت خود را وارد اين رابطه می کنند

  . به مواد مخدر پناه می بردبيزاری از خود شده و برای فراموش  کردن موقعيت اجتماعی خود معموالً 

ی و تن فروشی به کودکان می زند شامل آثار تخريب شخصيتی ی که بھره کشی جنسئطبق نظر کارشناسان آسيب ھا

کودک که در رفتارھای بزرگسالی اش مشخص تر خواھد شد و آسيبھای جسمانی است زيرا که فيزيولوژی کودک 

  .له را ندارد و به جسم کودک آسيب می رساندأادگی اين مسآم

جا، لکنت زبان، تغيير در فرم ه  مخفی کاری، ترسھای ناب تحقير شده ھستند و افسردگی و بروز خشم،اين کودکان عموماً 

  .کار بردن واژه ھای خاص  از بارزترين خصوصيات آنھا استه راه رفتن و استفاده از ادبيات خاص در ب

 بازتوليد ۀ جنسی می شوند در بزرگسالی نيز دچار مشکل خواھند شد به عبارتی در يک تلۀکودکانی که وارد رابط

اين رفتار ھميشه .  بدينسان می آموزند که مزاحمتھای جنسی برای کودکان کوچکتر از خود ايجاد کنند.ندگرفتار می آي

 ، ديده شده است که صاحب کارگاھی که کارگران خود را مورد سواستفاده جنسی قرار می دھدمصداق ندارد اما عموماً 

 .کودک در بزرگسالی نيز آن را تکرار می کند

 تابوھای اجتماعی احساس گناه ھميشه و در تمامی لحظات ھمراه اين کودکان است و دچار به دليل وجود يکسری

له خواھد بود و اين أی می ماند ذھن کودک درگير اين مسله مخفأصيتی می شوند و چون ھميشه اين مسسرکوب شخ

  .آن نگاه می شودمشکل ترين مرحله برای کودک است زيرا که خودش قربانی است ولی به چشم يک گناھنکار به 

 بيمار است که در شرايط بد ۀ يک جامعۀتنفروشی يک معظل اجتماعی است که انتخاب ھيچ کسی نيست بلکه زايد

  .کارکرد خود ادامه می دھده وجود می آيد و به  سياسی و حتی فرھنگی ب، اجتماعی،اقتصادی

وليت ؤت به پدر و مادر خود احساس مسدر فرھنگ سنتی و عرفی ايرانی کودکان را طوری بار می آورند که نسب

اين . بنمايند و از ھمان اوايل کودکی خود را در مقابل زحمات والدين بدھکار و موظف به نگھداری آنان در پيری نمايند

وی کودکان چنان سنگينی می کند که گاھی با شرايط وحشتناک فقر مالی کودک مجبور به تنفروشی و يا روليت برؤمس

  .ه جرايم ديگر می شودحتی ارتکاب ب

توانيم نام ببريم که بر  عالوه بر تبعيض و نابرابری طبقاتی، عوامل اجتماعى و فرھنگى و سنتى ديگرى را نيز مى

امرى که راه را . کندثيرات مستقيم و مخربى دارد و زمينه ھاى به خيابان کشيده شدن آنان را فراھم مىأزندگى کودکان ت
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توان به عوامل اينھا مىۀ از جمل. افزايدکند و بر ابعاد تنفروشى مى ھموار مى  تاجران سکسبراى بھره بردارى کالن

  .زير اشاره کرد

 سنتی ايران و قدرت طلبی مردان در خانواده و اعمال خشونت به کودکان، اعمال ۀ غالب پدرساالری در جامعۀنظري

 کم سوادی - ،يا ناپدری و ديگر  مردان نزديک به خانوادهفشارھاى روانى و آزارھای جنسی از سوى پدر و يا برادر و 

 ۀ وجود ديدگاھھاى فرھنگٮى که کودکان دختر را به ديد يا بيسوادی والدين در ارتباط با فرزند و ترتبيت درست کودکان؛

گونه  ن ھيچ سنتھاى عقب مانده، که براى دخترا- و نابرابرى اجتماعى بين دختر و پسر  يعنى تبعيض. نگردتحقير مى

ی دارند به ئ مردانی که سن باال  ازدواجھاى  اجبارى دختران با مردان به خصوص-. شود اجتماعى قايل نمى ارزش

 تابو بودن -  رسمى دختران يا گاھی ازدواج دختران تحت عنوان صيغه؛   عدم امنيت و ثبات اجتماعى؛  عبارتی  فروش

  .دوديت در روابط معمول بين پسران و دختران  مح-  جنسى، که يک نياز انسانى است؛ ۀرابط

موارد باال مھمترين عوامل اجتماعی است که بستر الزم را برای روسپی شدن کودکان فراھم می سازد، کودکان  حاصل 

از ازدواج ثبت نشده تحت عنوان صيغه  بيشتر در معرض آسيب پذيری ھستند و به دليل فشارھای روانی و شرايط بد 

  . ی راحت تر به بازارھای خريد و فروش راه می يابندتربيتی خيل

ثيرات روانی و أرشد اين کودکان در چنان محيط نامناسبی می باشد که اغلب آنھا را به مجرمان آينده تبديل می کند و ت

  .مخرب تجاوز را تا آخر عمر با خود دارند

و اين . ه نابسامانی ھای اجتماعی تخصيص نمی دھدجمھوری اسالمی بودجه و امکانات الزم را برای مقابله با اين گون

  .   خود رونق بيشتری به اين تجارت می دھدۀمعظل اجتماعی ھر روز ابعاد گسترده تری می يابد و به نوب

 به اصطالح رفتار غيرطبيعی کودک و ۀ خودفروشی کودکان نتيجۀجمھوری اسالمی تالش می کند که نشان دھد پديد

يعنی کودکان در اين خانواده ھا فی نفسه مجرم ھستند  در صورتی که . سالمی خانواده ھا استتربيت نادرست و غيرا

اگر به مطالبات و نيازھای اقتصادی و اجتماعی کودکان پاسخ صحيح داده شود و قوانين به نفع کودکان تغيير کند زندگی 

برابر با ديگر کودکان داشته باشند خواھيم وجود آيد به طوری که شرايط زيستی ه سالم و عاری از خشونت و تبعيض ب

  .ديد که چگونه تجارت سکس از بين می رود 

  وجود آمدن اين پديده جلوگيری کرد؟ه اما راه حل اين معضل اجتماعی  چيست و چگونه می توان از ب

 افراد اولين و ۀندگی ھم انسانھا ، يعنی ايجاد کار و امکانات الزم برای زۀمين مادی ھمأاز بين بردن نياز اقتصادی و ت

 ألۀی چند وجھی ھستند و تنھا با تکيه بر مسئتجربه ثابت کرده است که پديده ھای اجتماعی پديده ھا. ثرترين اقدام استؤم

. اقتصاد نمی توان اين ناھنجاری را از بين برد بنابراين نياز است که مسائل فرھنگی و اجتماعی در کنار آن تغيير کند

 ۀ سالم و بدون ھيچ  قيد و بند مذھبی و سنتی با رعايت سن، دسترسی به  آموزش رايگان و اجباری ھمارتباط آزاد و

مين مراکز کمک به قربانيان جرايم اجتماعی  و کمک به بازگرداندن آنھا به جامعه، تغيير نگرش مردساالری أافراد، ت

  .تنفروشی و يا کاھش چشمگير آن نقش داشته باشند ۀتوانند در از بين بردن پديد ی ھستند که میئاز جمله فاکتورھا

 ندارد و با توصيه ھای اخالقی نيز نمی توان نياز اقتصادی جامعه را ألهدين و جمھوری اسالمی راه حلی برای اين مس

از بين برد بيش از سی سال از حکومت جمھوری اسالمی می گذرد ولی تالش دولت در خدمت تحکيم نگرشھای 

ه بردگی کشيدن زنان و کودکان در نظام سرمايه داری بوده است و ھيچ تالشی در راه ايجاد حقوق مردساالری و ب

 .که افزايش پنھان و آشکار کودکان تنفروش گويای اين امر است واقعی برای کودکان  نکرده است کمااين

  

  ١٠٣ شماره ،نشريه کودکان مقدمند:منتشره در

 


