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مادری که هنوز خود کودک است و پراست از عقده های دوران کودکی ! و بدا به حال جامعه ای که این عقده ها در 
زمان نامناسبی سرگشوده شود و جامعه را برای پذیرش هرگونه فساد و فحشا آماده کند . لذا همان طور که گفته شد 
، اذن پدر برای ازدواج دختر الزم و ضروری  است اما برای دختری که ، کودکی خود را پشت سر گذاشته باشد و 
به بلوغ کافی رسیده باشد. چنانچه پدری دختر خود را به عقد کسی درآورد ،پیش از آن که دختر به سن بلوغ 

رسیده باشد و قدرت درک و تشخیص را داشته باشد نه تنها به نفع دختر نیست بلکه به ضرر اوست.
یکی از شروط عقد آن است که دو زوج حتما باید با اختیار و رضایت قلبی با یکدیگر ازدواج کنند .بنابراین هرگاه 
عقد با عدم رضایت آن دو یا یکی از آن ها واقع شود باطل است مگر درصورتی که پس از عقد راضی شوند . بنابر 
این شرط ،دخترانی که کودک  هستند و به اجبار برسر سفره عقد می نشینند از آن جا که با رضایت قلبی خودشان 

نیست ، عقد صحیح نمی باشد و باطل است .
نتجه :

ازدواج کودک قبل از رسیدن به سن بلوغ اقدامی نادرست و ناشایست است . زیرا کودک هیچ درکی از مسئولیت 
تعیین  را  ازدواج  سن  خود  قرآن  در  خداوند  نه  گفته شد  که  همان طور  لذا   . ندارد  مشترک  زندگی  تعهدات  و 
کرده است و نه فقه به صورت قطعی موافق ازدواج کودکان می باشد. اما الزم است که از ازدواج کودکان و ترویج 
آن ها در جامعه جلوگیری به عمل آید. زیرا می توان کودک همسری را یکی از عوامل پیشرفت فساد و فحشا داخل 
جامعه دانست بنابراین ضروری است که برای جلوگیری از به وجودآمدن فساد بیش از اندازه در جامعه با پدیده 

کودک همسری برخوردی مناسب شود . 
یکی از راهکارهایی که می توان ارائه داد و از اهمیت باالیی نیز برخوردار است تالش برای ریشه کن  کردن فقر 

می باشد ؛ عاملی که بیشترین تاثیر را در پیدایش کودک همسری داشته است .
مسئله ای که روز به روز در جامعه ما در حال افزایش است و تبعاتی منفی از خود برجای می گذارد .
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آسیب های حقوقی کودک همسری :
جدایی کودک همسر از خانواده خود ،محروم شدن از تحصیل ،تعهد کودک همسر )پسر( به پرداخت نفقه و 
به تبع آن مشغول به کار شدن وکسب درآمد برای امرار معاش خانواده ،تعهد کودک همسر )دختر(به تمکین 
برای طرح  قانونی  اهلیت  ، عدم  از خشونت خانگی و ضرب وشتم  ناشی  بدون قیدوشرط، تهدید و خطرات 

دعاوی ناشی از زوجیت مانند دعوای نفقه ، دعوای مهریه و طالق و ...
ارائه راهکارهایی حقوقی برای حل بحران کودک همسری :

را  این قوانین  از  ازدواج کودکان در کشور وضع و اجرا شود. می توان یکی  از  برای جلوگیری  باید قوانینی 
افزایش حداقل قانونی سن ازدواج دانست. الزم به ذکر است که قانون گذار باید ضمانت های حقوقی و جزایی 

کافی برای حداقل سن ازدواج در نظربگیرد.
راهکاری دیگر که مهم ترین است ؛ تالش برای ریشه کن کردن فقر می باشد زیرا یکی از عوامل اصلی پیدایش 

پدیده کودک همسری ، فقر می باشد .
کودک همسری از منظر فقه :

ازدواج در قرآن و دین اسالم به شدت سفارش شده است .خداوند در قرآن کریم سن خاصی را برای ازدواج 
دختر وپسر در نظر نگرفته است ولیکن شرایط الزم را برای ازدواج ، در آیه ی6 سوره نسا بیان فرموده است : 
» یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامی که بالغ شده و به نکاح تمایل پیداکردند و آنان را به درک مصالح زندگانی 
خود آگاه یافتید ،اموالشان را به آنان بدهید . « مطابق با این آیه ، سن مناسب ازدواج پس ازرسیدن به بلوغ 

جنسی و پس از آن که فرد درک مناسبی از مسئولیت ها و تعهدات زندگی را یافت ، می باشد.
حجت االسالم عبادی ،استاد فقه و مبانی حقوق و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد اذعان داشته است 
که : » دین ،بلوغ را یک امر طبیعی و تکوینی می داند نه امر تحمیلی که بشود برای آن یک محدوده خاص 
مشخص کرد .در واقع ،کودک همسری امری دینی نیست بلکه امری عرفی است .حتی از سوی ائمه اطهار 
)ع( این ازدواج ،ناپسند است و نه تنها تشویق نشده بلکه برحذر شده است اما به معنای حرمت نیست . ازدواج 
مطلق در بسیاری از ادیان وجود  دارد که حتی به پدر و مادر اجازه داده است که دختر خودشان را بفروشند 

اما اسالم این موضوع را نپذیرفته است و برای ازدواج طفل چندین شرط را گذاشته است. 
این  براساس  . در واقع  نه   ، اما نزدیکی  ، آری  ازدواج  این معنا است که  به  مشروط بودن کودک همسری 
حکم مشروط ، ازدواج کودک به این معناست که مرد حق نزدیکی را ندارد تا وقتی که کودک به سن بلوغ 
برسد . شرط دوم اسالم برای کودک همسری این است که، این ازدواج مشروط به مصلحت کودک است و 
انجام  را  این کار   ، برخالف مصلحت کودک  یا زوج  و  به مصلحت خودشان  بنا  ندارند  پدرومادر حتی حق 
دهند. اگر مصلحت کودک در این امر نادیده گرفته شود ،طفل هنگام بلوغ می تواند ازدواج را فسخ کند حتی 
برخی گفته اند که اگر مصلحت کودک مدنظر نباشد این امر باطل است و اسالم در صورتی این اذن را به ولی 

داده است که  به مصلحت کودک باشد. «
دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد اگر بخواهد ازدواج کند 
چنانچه باکره باشد باید از پدر یا جد پدری خود اجازه  بگیرد. حال مسئله ای که در این جا مطرح می شود 
آن است که چگونه می توان از یک دختر بچه ای که هنوز به سن بلوغ نرسیده و قدرت تشخیص خوب از بد 
را ندارد انتظار آن را داشت که مسئولیت یک زندگی را بر عهده بگیرد و بتواند زن مناسب و ایده آلی برای 

همسر خود و حتی مادری مناسب برای فرزندان خود باشد ؟
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مدنی ، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می کند تصریح شده است که » منظور از کودک، 
افراد انسانی زیر سن 18سال است مگر این که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک ، سن بلوغ کمتر تشخیص 
داده شود.« هم چنین طبق ماده ششم کنوانسیون حقوق کودک : » کشورهای عضومتعهد شده اند حق ذاتی 
هر کودک برای زندگی را به رسمیت شناخته و حداکثر امکانات را برای بقا و پیشرفت کودک تضمین نماید. « 
وبه موجب ماده نهم همین کنوانسیون نیز: »کشورهای عضو باید تضمین نمایند که کودکان علی رغم خواسته 
از  پس  و  مقررات  و  قوانین  مطابق  ذیصالح  مقامات  که  مواردی  در  مگر  نشوند  جدا  خود  والدین  از  هایشان 

بررسی های قضایی مصمم شوند که این جدایی به نفع کودک است. «
نکته حائز اهمیت آن که ،دولت جمهوری اسالمی ایران در اسفند سال 1372با قانون اجازه الحاق دولت ایران به 
کنوانسیون حقوق کودک با تصویب مجلس شورای اسالمی وتایید شورای نگهبان به این کنوانسیون پیوسته است 

و موظف به رعایت بندهای این پیمان نامه می باشد!
در میان مسائلی که حقوق کودک را به مخاطره می اندازد می توان به ازدواج کودکان اشاره کرد. سن ازدواج در 
هر جامعه ای متفاوت است اما مساله مهم این است که یک فرد برای ازدواج باید به همه ابعاد بلوغ اعم از بلوغ 
جسمانی ، روانی، عاطفی، عقلی، اقتصادی و فرهنگی رسیده  باشد وسپس اقدام به ازدواج و پذیرش  مسئولیت 

کند.
ایران مصوب سال 1313برای ازدواج ، سن دختر را 15سال و سن پسر را 18سال  ماده 1041 قانون مدنی 
می دانست مگر در شرایط خاص که با ارائه گواهی به دادگاه این امکان وجود داشت که دختر در سن 13سالگی 
وپسر در سن 15سالگی ازدواج کند و ازدواج کودک زیر 13سال حتی با ارائه گواهی به دادگاه ممنوع بود. در 
سال 1335 قانون حمایت از خانواده سن ازدواج را برای دختران 18سال وبرای پسران 20سال تعریف کرد. در 
این شرایط تنها ازدواج دختران، با ارائه گواهی به دادگاه در سن 15سالگی صادر می شد. پس از انقالب، در سال 
1361 طبق ماده 1041قانون مدنی ازدواج قبل از بلوغ ؛ به دو شرط رعایت مصلحت ولی طفل واجازه ی دادگاه  
مجاز شد. در سال 1381، ازدواج دختر قبل از 13سالگی وپسر قبل از 15سالگی به دو شرط اذن ولی و مصلحت 

دادگاه منوط  شد .
ماده 1041قانون مدنی : » عقد نکاح دختر ،قبل از رسیدن به سن 13سال تمام شمسی وپسر،قبل از رسیدن به 

سن 15سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط  رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. «

سخن رسدبیر

کودک  همسری 
کودک  همسری از منظر حقوق :

ازدواج در کودکی ،تاثیرات منفی بر دختران 
و پسران می گذارد . که دختران بیشتر در 
به  می گیرند.  قرار  منفی  تبعات  این  معرض 
از  یکی  می توان  را  کودکان  ازدواج  نوعی 

اشکال ازدواج اجباری برشمرد.
یک  که  حقوق کودک  پیمان نامه  اول  دربند 

کنوانسیون بین المللی است و درآن حقوق

به یاد آر آن 16 آذر خونین که دانشگاه جاری شد از خون جوانان مان ؛ قندچی ، شریعت رضوی ، بزرگ نیا
و دانشگاه سندی شد بر مظلومیت جوانان و دانشجویان که در شب های سرد و سخت با مشعل روشنایی 
به دنبال راهی  شوند که جور و ستم بر آنان بسته بود، حال پس از 66 سال از آن روزگار دانشگاه گواه 
می دهد که چرا ستم ها بی پایانند و آنچه مانده نفس پر رمق دانشگاه است که برما رسالت دهد برای 

مقاومت و ایستادگی آنچه آن 3 شهید می خواستند.
جنبش های دانشجویی بر اساس نوع فعالیت و دغدغه مندی دانشجویان به بلندای طول عمر دانشگاه ها 
قدمت دارد و این جنبش یکی از تاثیرگذار ترین نوع جنبش  ها بر سیاست های حکومت  ها بوده است که 
حتی برخ از آن ها دامنه دار بوده و به خارج از دانشگاه ها نیز امتداد یافته است و در برخی از بزنگاه های 
تاریخی حرکت های دانشجویی به جنبش های اجتماعی بدل شده و مجموعه جامعه را درنوردیده و منشأ 

آثار مهمی در جوامع بوده است.
حماسه آفرینی دانشجویان آزادی خواه و استقالل طلب و عدالت خواه ایران، آن هم در فضای وحشت  آلود 
و خفقان پس از کودتای ننگین 28 مرداد در 16 آذر 1332 و شهادت سه دانشجوی مبارز مصطفی 
بزرگ نیا، مهدی شریعت رضوی و احمد قندچی به جرم دفاع از آرمان های مبارزاتی مردم ایران در دوران 
نقطه  به  بدل  به همین صورت  نیز  مردمی دکتر مصدق  به سرنگونی حکومت  اعتراض  و  پهلوی  نظام 

عطفی، هم در جنبش دانشجویی، و هم در مبارزات آزادی خواهی و استقالل طلبی مردم ایران گشت.
 تأثیری که این مقاومت بر روند بیداری مردم ایران و اوج  گیری حرکت ضد استعماری بر جای گذاشت، 
نه تنها با گذشت بیش از شش دهه، رنگ نباخته است، بلکه آن حرکت خروشان هنوز در وجدان تاریخی 
ملت ایران و هر دانشجوی آگاهی موج می زند و بر جهانیان نیز آشکار می نماید که قشر دانشجویی ایران 
نسبت به امور سیاسی کشور خود و نیز آنچه نظام های حاکم برای مردم بی حضور و مشارکت آنان رقم 
می زنند، حساسند و در تغییر جامعه بسته به  سوی جامعه ای باز و رها از استبداد و وابستگی و فقر مادی و 
فرهنگی و خشونت طلبی احساس مسئولیت می نمایند. همانگونه که دانشجویان مبارز در 18 تیر 1378 
نیز نسبت به سانسور مطبوعات و قلع و قمع مطبوعات و تجاوز به حق آزادی بیان حساسیت نشان دادند 
و البته در کنار بیدار کردن حس اعتراضی در مردم نسبت به سلب آزادی بیان، با ایلغار کوی دانشگاه در 

تهران و تبریز نیز مواجه شدند و تا پای شهادت دست از مقاومت نکشیدند.
 ای دانشگاه تو به یاد بسپار که دانشجویان با قلم هایی شکسته هیچ گاه حقیقت را فراموش نساخت.

ای دانشگاه تو به خاطر داشته باش که دانشجو با اندیشه ی معصومش خط بطالنی کشید بر کویر بی بار  
اندیشه های باطلشان.

ای دانشگاه تو همچنان یه یاد داشته باش که دانشجو همچنان نوشت دانشگاه زنده است.
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گرانی بنزین؛ کمک به قشر ضعیف یا بحران مالی دولت
علی اکبر بیدقی

گرانی بنزین؛ کمک به قشر ضعیف یا بحران مالی دولت
پس از گران شدن بنزین و تصویب این سیاست اجرایی در جلسه سران قوا آن هم به صورت ناگهانی بحث های 
مختلفی را به وجود آورده که یکی از مهمترین بحث هایی که به آن می توان اشاره کرد بهبود عدالت در توزیع 
یارانه های انرژی و ارائه هدفمند یارانه ها به اقشار ضعیف و دهک های پایین جامعه است. بحث کاهش شدت 
مصرف انرژی هم که همیشه مطرح بوده و با این استدالل که نوسان قیمت ، مصرف انرژی را مدیریت می کند، در 
دوره های مختلف پیشنهاد افزایش قیمت داده  شده است. اما مسئله اصلی این است که آیا واقعاً حذف یارانه های 

پنهان انرژی می تواند وضعیت فقرا را بهتر کند یا خیر؟ 

اما مسئله بعدی بحث چگونگی محاسبه شدن یارانه های پنهان سوخت های حامل انرژی است که دولت ما به 
قبل آن را پرداخت کرده اما حال با آزادسازی قیمت بنزین سعی به دریافت آن از مردم دارد. محاسبه قیمت بنزین 
با توجه به هزینه فروش کشورهای حول خلیج فارس و خارج مرز ایران هست که در این مسئله نرخ ارز را مبنا 
قرار می دهند با فرض بر اینکه دولت تمام انرژی تولید شده در کشور را در خارج از کشور بفروشد )که اصل این 
مسئله هم درست هست یا خیر مورد توجه است( مسئله نرخ ارز و متر و معیار بی ثبات آن را هم باید مورد توجه 
قرار داد که نرخ ارز در طی دوره های مختلف در اثر بی انضباطی های دولت دچار شوک ها و نوسانات بسیاری 
قرارگرفته و مداماً جهش های پی در پی را همراه دارد. اگر ما جهش 3 برابری ارز را نداشتیم درآمد فروش انرژی در 
خارج از کشور تقسیم بر 3 می شد. در واقع ما در یک سیکل معیوبی گرفتار شدیم که با جهش ارز قیمت انرژی 
هم باید افزایش پیدا کند و متاسفانه در تمامی دولت های 4 دوره اخیر این مسئله با توجه به شکست آن تکرار 

شده )مشابه تغییر قیمت ارز در دولت نهم و دهم که به تغییر قیمت بنزین نیز انجامید(

مسائل  و خطرات ناشی از این سیاست ؛
درهر تجربه افزایش قیمت حامل های انرژی، کشور با مسائل انسانی، اجتماعی و بهداشتی بسیاری روبه رو شده 
است بطوری که بنا بر گفته خود رییس جمهور که بر تورم زا بودن این سیاست اذعان دارند اما قرار بر کنترل 
آن است یا برای مثال  گزارش های رسمی از کمیسیون  وزارت بهداشت به صراحت اشاره شده است که در دی ماه 
سال 138۹ پس افزایش قیمت بنزین ساالنه یک درصد از جمعیت ایران درباب هزینه های سنگین درمان به زیر 
خط فقر می روند در حالی که در اولین سال پس از اجرای این سیاست ضریب آن به 3 برابر افزایش  یافت و به 
تصریح گفته دکتر فرشاد مومنی که » به ازای یک واحد افزایش سطح عمومی قیمت ها، هزینه های سالمت بین 
2.5 تا 3.5 برابر افزایش می یابد یعنی به دلیل عدم تقارن اطالعات در هزینه های سالمت، واکنش این بخش به 
سیاست های تورم زا نزدیک به 3 برابر واکنش میانگین کلیه کاالها و خدمات دیگر است، این موضوع دیگر بحث 

نظری نیست بلکه چیزی است که اتفاق افتاده است «
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و حرکت  مهاجرت  افزایش   ، دولت ها  آزاد  های  می توان سیاست  را  دوره  این  در  افزایش حجم  اصلی  علل 
سرمایه در سطح کشور ها دانست.  اما این روند تا جنگ جهانی ادامه داشت. با شروع جنگ جهانی روند جهانی 
شدن معکوس شد و کشور ها سیاست های استقالل طلبانه را در پیش  گرفتند. ولی این روند ادامه دار نبود 
بطوری که پس از جنگ جهانی دوم با تأسیس سازمان ملل متحد ، صندوق بین المللی پول ، بانک ترمیم و 
توسعه و بانک جهانی اولین قدم ها در جهت هماهنگ سازی کشور ها در زمینه های سیاسی ، اقتصادی فراهم 
نمود و این روند تا سال 1۹70 به کندی پیش می رفت که از مهمترین دالیل آن می توان به فاصله گرفتن 

کشور های شرق از بقیه کشور ها اشاره کرد.
روند ادغام کشور ها پس از سال 1۹70 سرعت بیشتری به خود  گرفت و در دهه 1۹۹0 به اوج خود رسید که 
از مهم ترین دالیل آن می توان به انعطاف پذیری جریان ارز و کاهش دخالت دولت ها در نظام بازار اشاره کرد.

دیدگاه مخالفان جهانی شدن
مخالفان درباره جهانی شدن معتقدند که این پدیده بر ایدئولوژی و مفاهیم لیبرالیسم استوار است و هدفش 
تحمیل الگوی آمریکایی و سلطه آمریکا بر جهان است و منافع ایاالت متحده آمریکا و کشور های پیشرفته را 
تأمین میکند. در این شکل از جهانی شدن 20 درصد کانون و 80 درصد بقیه در حاشیه هستند و این امر با 

مفهوم نظام متوازن سازگاری ندارد.
والراشتاین معتقد است که جهانی شدن به عنوان یک پدیده جهانی فراگیر به هدفهای خود رسیده است و 
معضل سرمایه داری در عدم موفقیت آن نیست بلکه در موقعیت آن است. او به پدیده جهانی شدن از بعد 
ارزشی اخالقی آن می نگرد به این معنی که ارزش سیاسی در سرمایه داری مال و دارایی می باشد. برخی دیگر 
از زاویه فرهنگی به معقوله جهانی شدن می نگرند و معتقد هستند که جهانی شدن فرهنگ یعنی سیطره 
فرهنگ غربی بر دیگر فرهنگ ها و این یعنی اوج سیطره استعماری بر سایر کشور ها. از مهم ترین آثار منفی 
جهانی شدن در سرمایه داری می توان به بحران دولت ملی، تسلط فرهنگ غربی بر دیگر فرهنگ ها به شکل 
تالش برای مسخ کردن هویت فرهنگی ملت های دیگر و مطرح کردن فرهنگ غربی به عنوان جایگزین اشاره 

کرد.
تاکید اقتصاد جهانی مبتنی بر سرمایه داری ، سرمایه گذاری زود بازده است در صورتی که در کشور های جهان 

سوم به سرمایه گذاری مولد نیاز است.
به عنوان آخرین نکته که الزم به ذکر است می توان گفت جهانی شدن در بستر سرمایه داری یعنی سود تجارت 

متعلق به همه جهانیان نیست بلکه مختص مناطق خاص جغرافیایی می باشد.
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زیرا   ، دارد  اشاره  نیز  زمین  کره  به کوچک شدن  که  تعبیری دهکده ی جهانی  به  و  زمین شده است  کره 
کوچک شدن فیزیکی با درک معقولی از زمان و مکان همراه است.

فیریدمن خالق نئولیبرالیسم در مورد جهانی شدن نیز چنین می گوید اقدام سرسختانه بازارهای دولت های 
ملی و فناوری ها به درجه ای که پیش از این هرگز مشاهده نشده و افراد شرکت ها و دولت های ملی را قادر 
ساخته تا سریع تر و ارزان تر گذشته به اطراف جهان دست پیدا کند و در بیانی کوتاه جهانی شدن یعنی 

گسترش سرمایه داری بازار آزاد به اغلب کشور ها.
شده است.که  مرتبط  مبهم  زاویه  سه  از  که  است  مثلثی  شدن  جهانی  شد  ذکر  که  تعاریفی  به  توجه  با 
جنبه اقتصادی،سیاسی فرهنگی سه زاویه آن را تشکیل داده اند و منطق کانونی آن در فلسفه اجتماعی ، 
خردگرایی مثبت و رشد دامنه آزادی های فردی در پیشرفت های بهره برداری از امکانات است. برای درک 
بهتر مفهوم جهانی شدن و برای آنکه ببینیم به چه منظور پدیدار گشت و به عبارت دیگر اقتصاد، سیاست 

و فرهنگ در جهان به چه شکل نمود پیدا خواهد کرد تعریف زیر را ارائه می دهیم :
جهانی شدن فرآیندی است اجتماعی که در آن قید و بندهای جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی 

میانه افکنده است از بین رفته و مردم به طور فزاینده از کاهش این قید و بنده آگاه می شوند.
با توجه به تعاریف فوق می توان گسترده تر به این مفهوم نگاه انداخت که در عصر حاضر و پیشرفت تکنولوژی 
و ارتباطات آگاهی جوامع از یک دیگر فزونی یافته و نوع زیست جوامع در حال توسعه که از منابع و امکانات 

کمتری برخوردار هستند خواستار زندگی به سبک کشور های غربی می باشند.
از این رو بودجه نظامی کشورهایی که از مشروعیت مردمی برخوردار نیستند زیاد می باشد و بالعکس کشور 
هایی که از مشروعیت مردمی برخوردارند و رابطه خود با مردم را نهاد سازی کرده اند از این رو ابایی از جهانی 

شدن ندارند.
کشور هایی که هنوز معیار قدرتمند بودن را در سرزمین بزرگ و ارتش قوی می دانند نمی توانند درک کنند 
که در عصر جهانی شدن فناوری ، علم ، سازماندهی خود مبنای قدرت محسوب می شوند از این رو با معقوله 

جهانی شدن مشکل دارند.
نکته مهم در عصر جهانی شدن دسترسی سهل و آسان کشور ها به اطالعات و داده هاست. هر فردی در 

هر موقعیتی عالوه بر اینکه یک فرد است عنصری است از جامعه ی بشری.
اما جهانی شدن به عنوان یک جریان چگونه پیش می رود؟

جهانی شدن به عنوان یک جریان پیشینه ای طوالنی در تاریخ تحوالت اندیشه و تفکرات فلسفی غرب داشته 
و ماحصل فرآیندهای تاریخی و تحوالت تکنولوژیکی سده های اخیر بوده است. هر چند عده ای معتقدند 

جهانی شدن با شکل گیری تمدن های باستانی شروع شده است.
جهانی شدن به معنی مصطلح امروزی آن بویژه در حوزه اقتصاد به اواخر قرن نوزدهم برمی گردد. هر چند 
با وسعت جهانی شدن در اواخر قرن بیستم متفاوت است، به ویژه زمانی این روند شدت گرفت که حجم 
عظیمی از پول در پرتو تجارت بین الملل جا به جا شد. برای نمونه در اواخر قرن نوزدهم سهم صادرات از 
تولید ناخالص داخلی انگلستان از3 .10 درصد در سال 1870 به 14.7 درصد در سال 1۹13 رسید و این 

نسبت برای آلمان در همین دوره از 7.4 به 12.2 افزایش پیدا  کرد.

طبق برآورد ها درآمدزایی ساالنه  دولت از محل افزایش قیمت بنزین 30 تا 31 هزار میلیارد تومان برآورده 
شده است. با برآورد رقم 50 تا 60 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت بخشی از این کسری از محل این 
افزایش قیمت قابل جبران است. از این رو، به نظر می رسد ادعاهای دولت در خصوص پرداخت یارانه ی نقدی 
به خانوارهای کم درآمد از محل آزادشدن منابع حاصل از افزایش بهای بنزین را نمی توان جدی گرفت و در 

بهترین حالت نیز کاماًل موقتی و نیز بسیار محدودتر از ارقام و آمار اعالم شده خواهد بود.

با توجه به مجموع محدودیت های منابع مالی دولت آیا اساساً دولت هیچ راه دیگری برای تأمین منابع مالی 
الزم برای کسری بودجه ی خود نداشته است. به عنوان مثال در ابتدای سال 13۹7 شاخص قیمت بورس اوراق 
بهادار معادل ۹628۹.۹ واحد بوده است و در تاریخ 24 آبان ماه به عدد 305333.2 واحد رسیده و 217 درصد 
افزایش داشته است. اما از مجموع دادوستدهای این بازار حتی یک ریال هم مالیات مزایای سرمایه  ای اخذ 
نمی شود. میانگین بهای ارزش افزوده واحد های مسکونی از ابتدای سال 13۹6 تا خرداد ماه سال جاری 204 
رشد داشته است و حتی یک ریال هم از مزایای سرمایه ای دادوستدهای بخش مسکن مالیات اخذ نمی شود. 
همچنین از طریق مالیات ستانی از نزدیک به 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی در ایران، امکان ایجاد یک 

منبع درآمدی جدید برای دولت فراهم می شود.

اما تصمیم گیری در خصوص افزایش بنزین که تاثیر بسزایی در زیست مردم کشور دارد با یک جلسه و 
شورای 3  نفره آیا صحیح است؟ سیاستی که باید از طریق مصوبه مجلس و نهاد های دموکراتیک انجام پذیرد 

و حضور و مشارکت دهی مردم در این تصمیم مالک قرار می گیرد.
اعتراضات شکل گرفته از بخش بزرگ معترضان با توجه به شواهد تجربی موجود، جوانان بیکار و بی ثبات کار 

هستند. که از حاشیه شهرها و کشور دست به اعتراض زده اند.
حاشیه شهر هایی که براساس گزارش های رسمی در سی سال اخیر بر اثر سیاست های تعدیل ساختاری 
جمعیت شأن در کشور از مرز 1۹ میلیون نفر عبور کرده است و  به صراحت  پیش بینی می شود تا سال 1400 
حداقل 3 تا 4 میلیون بر این جمعیت اضافه شود. چرا نباید بررسی کرد که کدام سیاست ما را به طرفی 
براساس گفته های مسئوالن رسمی  آنکه  کشانده که یک سوم جمعیت کشور حاشیه نشین است؟ جالب 

کشور تقریبا سه چهارم زندانیان کشور را همین حاشیه نشینان تشکیل می دهند. 

تنها راه حل موجود برای پایان یافتن به این بحران ها نه در سرکوب مردم و معترضان بلکه بازنگری به سیاست 
های گذشته ست که به اعمال سیاست های عادالنه انجامد تا فشار اقتصادی کمر نحیف زحمت کشان را 

بیش از این خم ننماید و میلیون ها خانوار تحت ظلم طبقاتی قرار نگیرند.
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و باقی کشور های جهان را به گونه ای با آن درگیر کرده است و در دنیای امروز در بین جوامع همه چیز را 
به تغییر وا می دارد. سرمایه ،نیروی کار، مواد اولیه، تفکر، اندیشه، آداب و رسوم، فرهنگ تولید و مصرف و 
هر آنچه قابلیت دارد به دلیل رشد تکنولوژی و ارتباطات سریعاً در اختیار جوامع قرار می گیرد. سازمان های 
پولی، مالی و تجاری جهانی که سنگ بنای آن در کنفرانس برتن وردز در سال 1۹44در آمریکا گذاشته شد 

مهم ترین اقدام دولت های قبلی برای خروج از رقابت های تالفی جویانه درجهان بوده است.
گفتنی است کنفرانس برتن وردز در سال 1۹44 برای تعیین ساختار و نظم اقتصادی جهان بعد از جنگ 
جهانی دوم بر اساس سیستم آمریکایی اقصاد آزاد جهان شکل گرفت.شاید بتوان مهمترین اصل برتن وردز را 
التزام به تجارت بر اساس ریشه های لیبرالیسم از طریق مذاکره بیان کرد. نوسانات بانک جهانی و صندوق 

بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی را از دستاورد های این اقدام میتوان به حساب آورد.
این گروه از کشور ها در اجالس جامعه ملل در سال1۹24و اجالس 1۹46در لندن از مخالفین سر سخت 
منع محدودیت های گمرکی و تعرفه ای بودند. آن ها این اقدام را به معنای از دست رفتن منابع نوزاد و 
اضمحالل فعالیت های خسویش در عرصه رقابت با شرکت های قدرتمند غربی میدانستند. در این فرایند 
شاهد تآثیر عمیق اقتصاد ،فرهنگ وسیاست غربی به ویژه آمریکا بر حیطه اجتماعی کشور های جهان سوم 
می باشیم. حقیقت موجود این است که غرب در تمام شئون زندگی کشور های جهان سوم تأثیر گذاشته به 

طوری که شاهد جهانی سازی هستیم تا جهانی شدن.
اما جهانی شدن به چه معناست؟

مشکل این است که در تعاریف جهانی شدن هیچ اتفاق نظری وجود ندارد و دانشمندان تعاریف متعددی 
تعبیر می کند که  فرایندی کم و بیش مستقل  را  رابرتسون جهانی شدن  نمودند.  بیان  را  از جهانی شدن 
منطق و جهت و نیروی محرک خود را دارد به طوری که جهانی شدن افزون بر آنکه یک مفهوم است به 
عنوان یک چارچوب مفهومی از جمله سازمان جهانی سر و کار دارد. مانوئل کاستانر در کتاب عصر اطالعات، 
جهانی شدن را نوعی ظهور اطالعات می داند که در ادامه حرکت سرمایه داری پهنه اقصادی بر جامعه و 
فرهنگ را دربرمیگیرد.دیوید هاروی جهانی شدن را  فشردن زمان و مکان معرفی مینماید شاید او معتقد 
است پسامدرنیته غرب در اندک زمانی به تمام گستره مکان منتقل میشود بدون آنکه عواقب آنرا در نظر 
گیرد.جامعه شناس انگلیسی آنتونی گیدنز فرایند جهانی شدن را با توجه به جوامع جدید مرتبط میسازد.از 
نظر گیدنز جامعه مدرن بعد از اروپای فئودال و یا به نمونه های جدیدتر آن اطالق میشود که دارای چهار 
ویژگی نهادی و سازمانی است. او جهانی شدن را تشدید روابط اجتماعی در سطح جهانی تعریف می کند.

همان روابطی که موقعیت های مکانی دور از هم را  چنان به هم پیوند می دهد که هر رویداد محلی تحت 
تأثیر رویدادهای دیگر که فرسنگ ها با آن فاصله دارد تشکیل می شود.در واقع از نگاه گیدنز جهانی شدن 
یعنی شدت بخشیدن به آن دسته از روابط اجتماعی که نقاط دور دست را با هم مرتبط می سازد و این 
ارتباط به شکلی است که از طریق آن وقایعی که در یک نقطه از جهان روی می دهد تحت تأثیر وقایع نقاط 

دیگر هستند و بالعکس.
والتراشتاین جهانی شدن را  با طرح نظریه نظام جهانی پیوند می دهد از نظر او جهانی شدن ارائه دهنده 

تصویر از دنیای مدرن است که آنرا به شکل هسته و عناصر نیمه حاشیه ای تقسیم بندی و ترسیم می کند.
کورو جهانی شدن را افزایش شمار پیوند ها و ارتباط جهانی متقابل که فراتر از آن دولت ها را در بر می گیرد 
و نظام جهانی جدید را می سازد معرفی می کند. جهانی شدن به فرایندی اطالق می گردد که از طریق آن 
حوادث ، تصمیمات و فعالیت هایی از جهان می تواند برای افراد و جوامع در بخش های جهان نتایج مهمی 

در بر داشته باشد. جهانی شدن پدیده ای است که نه تنها موجب فشردگی زمان بلکه موجب فشرده شدن 

بدون هیچ گونه تردیدی می توان گفت که پدیده روسپیگری از تجارب تلخ بشری می باشد.
مطالعه سیر تاریخی فحشا بیانگر این می باشد که این پدیده تلخ از کهن ترین انحرافات اجتماعی به شمار 
می رود در واقع می توان گفت که تاریخ آغاز روسپیگری از زمان پدرساالری تا به امروز ادامه دارد و میتوان 

اذعان داشت که این پدیده در تمامی جوامع و کشورها محکوم شده و آنرا تقبیح می کند.
و  معرفی،  محل،  تامین  زنان،  قاچاق  اصلی چون  فعالیت  و  سازمان یافتگی  برای  جایی  تن فروشی  بازار  در 
مشتری یابی وجود ندارد و عرصه بازار متضمن سرمایه گذاری و سازمان و مدیریت نیست بلکه در این بازار 
زنان وامانده ازکار و فالیت و زندگی عادی ) عمدتا به دلیل محرومیت شغلی، مالی، نیاز، گمراهی، بی پناهی 
از دوران کودکی ( عرضه کننده و غالباً مرداِن نیازمند و ناکام که بیشتر از میان اقشار کم درآمدند، تقاضا 

کننده اند.
حال در ادامه می خواهیم به عوامل و علل روسپیگری در جوامع بپردازیم.

دست درازی جنسی بزرگساالن به کودکان باعث می شود که رشد روانی جنسی آنان از هم گسیخته شود که 
از آثار آن بی بندوباری جنسی، احساس گناه و شرم و از دست دادن اعتمادبه نفس می باشد.

چگونگی تصویر ذهنی دختران و زنان به انحراف کشیده شده نسبت به خود بسیار اهمیت دارد. هنگام رسیدن 
به سن بلوغ اغلب پی می برند که تجارب آنها متفاوت از همساالنشان بوده و شروع به کناره گیری می کنند. 
بسیاری از آنان تصویر تحریف شده ای از بدن خود پیدا می کنند که ممکن است به این منجرشود که تنها 
زمانی خود را باارزش بدانند که اجازه دسترسی جنسی را به دیگران بدهند. بنابراین » خود « فرد در ارتباطی 
که با سایرین دارد به شکل مثبت یا منفی ادراک می گردد. به خاطر یک سیکل ارتباطی غلط ممکن است فرد 
از طریق شرطی شدن در خانواده عزت نفس پایینی پیداکند و به این باور برسد که شایسته روسپیگری است.

آخرین تحقیقات بیانگر این موضوع می باشد که امکان گرایش به روسپیگری در کودکانی که مورد ازار و اذیت 
جنسی واقع می شوند دو برابر بقیه افراد می باشد.

آزار و اذیت جنسی کودکان آثار روانی بسیار مخربی را بر آنها می گذارد و شخص قربانی به دلیل ترس از 
آشکار شدن عمل صورت گرفته با آنان در بسیاری موراد دچار اختالالت شدید روانی می شوند.

طبق امار بیش از نود درصد کودکان فراری از خانه مورد آزار جنسی قرار گرفته اند و عموماً به دلیل تابو بودن 
این موضوعات و ترس از آزار دهنده مشکالت و از این دست اتفاقات را برای شخصی بیان نمی کنند.

در بررسی پرونده زنان تن فروش در حد فاصل میان سال های  1380 و 1385 ، 23.۹ درصد از زنان روسپی 
در کودکی مورد ازار جنسی واقع شدند. 

عوامل  به  صرفاً  نباید  تن فروشی  مسئله  ایجاد کننده  عوامل  و  شرایط  تحلیل  در  که  معتقدند  روانشناسان 
اجتماعی تأکید نمود بلکه موارد دیگری چون ضعف هویت اخالقی و اختالل هویت و همچنین اختالالت 

شخصیتی نیز در بروز این مسئله موثر می باشد.
بنا بر گزارش ها و تحقیقات موجود دختران جوانی که به تن فروشی روی میاورند اغلب دارای بهره هوشی 
پایین نسبت به بقیه افراد و دچار بیماری هایی چون صرع و اسکیزوفرنی یا پارانویا می باشند. هر چند افراد 
باهوش هم در بین آنها دیده می شود. اغلب این افراد دچار اختالالت روانی و افسردگی و ضعف اراده و دیگر 

بیماری های روانی دچار هستند.
در پژوهش های مدنی انجام شده 10.8 درصد روسپیان سابقه بیماری روانی خود تایید کردند که بیش از 
چهل درصد آن ها به افسردگی و بقیه آنان به بیماری هایی از جمله صرع ، اختالل در رابطه جنسی ، اعتیاد 

دچار بوده اند.

علل و عوامل روسپیگری

سید ابوالفضل شاهچراغ
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جهانی شدن در بستر سرمایه

محمدرضا فالح
پیشگفتار : بحث در مورد گفتمان های جهانی شدن و یا جهانی سازی شامل بررسی پیش فرض های کانون ها 
و گفت وگوی متعهد است. دیدگاه های مختلف در مورد جهانی شدن ارائه  شده است. یکی ازگفتمان های رایج 
در سطح جهانی در مورد آن گفتمان ایدئولوژیک است. این گفتمان هم در نظریات چپ و هم در نظریات 
راست و در شکل ضد جهانی شدن )با تعبیر جهانی سازی در دیدگاه های چپ ( و طرفداران جهانی شدن )در 

دیدگاه های راست( ظاهر شده است.
دالیل مخالفت و موافقت با جهانی شدن در حوزه نظریات راست و چپ از جهات گوناگون مورد بررسی قرار 

می گیرد. 
در حوزه ی نطریات چپ در موارد بسیاری گفته می شود که جهانی شدن فعالیت های آزادی بخش محلی را 
فلج میکند و اینکه جهانی شدن موفقیت شرکت های چند ملیتی و فراملیتی ، بانک های صندوق بین المللی  
پول و سازمان تجارت جهانی را نشان می دهد و ابزاری است برای سلطه ی بیشتر امپریالیست های دسته اول 
)نظیر آمریکا، فرانسه، انگلستان و ... ( که قدرت رقابت این کشور ها را هر چه بیشتر به ارمغان می آورد. در 
گفتمان راست اما جهانی شدن تضمین کننده بیش از پیش سرمایه داری و همچنین نیرویی برای موفقیت 
اقتصادی به شمار می آید و با وابستگی متقابل اقتصادی جهان زمینه را برای پیشرفت اقتصاد و کاهش فقر 

در کشور های در حال توسعه فراهم میکند. 
جهانی شدن به عنوان آنچه در اوایل دهه نود میالدی مطرح شده بود از مرز های سیاسی و اقتصاد فراتر 
میرود و حوزه های علم وفرهنگ ، کسب و کار و زندگی را نیز در می گیرد. بنابراین می توان گفت جهانی شدن 
پدیده ای است که قابل تسری به حیطه های گوناگون اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، حقوق ، 

نظامی ، فناوری و به طور کلی در عرصه های متفاوت کنش اجتماعی وجود دارد. 
اما به راستی کدام گفتمان در حال شکل گیری  است ؟

موقعیت های  نظر  از  مختلف  مناطق  برای  جهانی سازی  با  جهانی شدن  مفهوم  که  نگرش  این  به  توجه  با 
جغرافیایی مختلف معانی متفاوتی به همراه دارد و هر کشور هر گفتمان را بر اساس منافع خویش تعیین 
می کند در همین راستا این نوشته در صدد آن است که  مفهوم جهانی شدن را از هر طیف )چپ و راست( 

مطرح نماید به طوری که تعاریف دیدگاه ها به طور منصفانه از جانب نظریات چپ و راست مطرح شوند.
نتایج ملموس در دهه اخیر آمار متفاوتی را پیش روی ما می گذارد. از یک سو ظهور مدل های قدرتمندی در 
حیطه اقتصاد و نیروی استراتژیک چون هند و برزیل و هم چنین در میان کشور های اسالمی ترکیه و مالزی 
وکشورهای کوچک حوزه خلیج فارس و کشور های آسیای میانه و اخیرا یونان مشکالت ناشی از این پدیده 

را عیان می سازد.
به عنوان یکی از نمونه هایی که مشکالت ناشی از این پدیده را به گونه ای متفاوت نشان می دهد می توان به 
بت سرمایه داری اشاره کرد. شاید بتوان بت سرمایه خالق را در زمانه ما )اپل( نامید. اما از اپل بدون فاکس کان 

چه می ماند؟ 
شرکت تایوانی که مالک کارخانه های عظیمی در چین است که در آن صد ها هزار کارگر در سخت ترین 
شرایط کاری قطعات آی پد را مونتاژ می کند که به عنوان مثال تری گوئد مدیر ارشد اجرایی تایوانی و موسس 
شرکت فاکس کان کارکنانش را با لحنی تحقیر آمیز خطاب قرار می داد و با توهین و اهانت سعی در بی ارزش 

شماردن کارگرانش داشت.
جهانی شدن فرایند رو به گسترش است که بقای عرصه های اجتماعی، اقصادی، فرهنگی را در نوردیده است 

در پژوهش های مدنی انجام شده 10.8 رصد روسپیان سابقه بیماری روانی خود تایید کردند که بیش از چهل 
درصد آن ها به افسردگی و بقیه آنان به بیماری هایی از جمله صرع ، اختالل در رابطه جنسی ، اعتیاد و ... 

دچار بوده اند.
ما در واقع می توانیم از خانواده به عنوان به عنوان یکی از مهم ترین و یا بهتر است بگوییم مهم ترین نهاد در 

جهت اجتماعی کردن کودک نام ببریم.
تحقیقات به عمل آمده نمایانگر این موضوع است که بین کج روی افراد در جوامع و روابط که در جّو خانواده 

حاکم است ارتباط مستقیمی وجوددارد.
در واقع کودک در بدو متولدشدن تا اینکه به استقالل برسد تمامی نگرش های اجتماعی را از خانواده می آموزد 

و در صورت آلودگی و یا کج روی یکی از اشخاص باعث پایه گذاری این کج روی در کودک می شود.
ارتباطات غلط در سیستم خانواده خالءهایی را برای فرد ایجاد می کند که گاه ممکن است برای گریز از چنین 

جو پرفشار و  به منظور جبران کمبودهایی که احساس می کند به سمت روسپیگری کشیده شود.
هنگامی که در خانواده ای اعتیاد، طالق، مشکالت رفتاری و ارتباطی یا هر مسئله دیگری وجود داشته باشد در 
واقع بخشی از سیستم خانواده دچار اختالل شده و بر سایر بخش ها برای مثال بر روی فرزندان و یا در هرکدام 
از زوجین تاثیر می گذارد. بنابراین زنی که به خاطر بیکاری همسرش ، اعتیاد، بی سرپرستی، فقر و مسائل 
دیگر برای به دست آوردن وجه نقد به روسپیگری روی می آورد، در واقع برای جبران عدم کارکرد درست این 
بخش از خانواده است که یا این کار تن می دهد و یا ممکن است به دلیل مرزهای غلطی که در خانواده وجود 
دارد دیگر جایی برای ماندن در این سیستم احساس نکند و به جبران این نقیصه برآید و به امید جلب محبت 

و داشتن ارتباطات راحت تری در بیرون از خانواده به روسپیگری کشیده شود.
از دیگر عوامل مهم شیوع روسپیگری ، نبوِد سرپرست در دوران کودکی است.

طبق تحقیقات به عمل آمده والدین نقش بسزایی در سرنوشت کودکان خود دارند.تحقیقات بیانگر این میباشد 
که بیش از نیمی از زننان تن فروش تحت سرپرستی خانواده بودند اما سهم قابل توجهی از آنان خانواده خود 
را از دست داده بودند و اغلب تحت نظر یکی از اقوام نزدیک زندگی می کردند. طبق تحقیقات به عمل آمده در 
سال 1387 ، 60 درصد زنان روسپی تحت نظر یکی از اعضای خانواده بوده اند و اغلب علت غیبت را طالق فوت 

و موضوعاتی از این  قبیل را عنوان کردند.
از زنان پذیرش شده در مراکز بازپروری اجتماعی در سال 1385 حدود پنجاه و دو درصد از زنان روسپی 

بی سرپرست و سی درصد بد سرپرست و هجده درصد خودسرپرست بوده اند.
بنابر اظهار نظر یک جامعه شناس سی و هفت درصد زنان روسپی در دوره کودکی و نوجوانی خود را بدون 
حضور پدر و مادر طی کردند. برای نزدیک به چهل درصد پدران زنان خیابانی و چهارده درصد مادران زنان 
روسپی، انجام دادن جرایم وانحرافات بخش الینفکی از زندگیشان بوده است. نزدیک به پنجاه و هشت و نیم 
درصد این زنان از طریق دوستان نزدیکشان با تن فروشی آشنا شدند. حدود بیست و دو درصد از این زنان 
از طریق پدر و مادر وارد بازار تن فروشی شدند چیزی نزدیک به دوازده درصد از طریق همسرشان وارد این 

عرصه شدند.
طبق تحقیقات هفتاددرصد این زنان در زندگی مشترک خود قربانی ضرب و شتم بودند.

مذهبی  پایبندی  و  وجوددارد  خانواده  مذهبی  پایبندی  و  روسپیگری  شروع  سن  میان  مستقیمی  رابطه 
درخانواده ها موجب افزایش سن شروع روسپیگری شده است.

در کشور ما که بر مبنای ارزش های اخالقی و مذهبی حال در ادامه به عوامل اجتماعی که موجب شروع 
روسپیگری می شود اشاره می کنیم.

1. فقر و نابرابری :
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مارکس و انگلس تاثیر شدید و عمیق اوضاع اقتصادی را در شروع تن فروشی بسیار موثر انگاشته اند.
زنان روسپی به دلیل سن پایین ، کم سوادی ، نداشتن تجربه کافی و فرصت های شغلی محدود رو به  تن فروشی 

می آورند.
بر اساس تحقیقات به عمل آمده تنها هشت درصد از زنان خیابانی به دلیل شهوت رانی رو به تن فروشی می آورند 
و نزدیک به هشتاد درصد آنان به دلیل وخامت اوضاع مالی خود، رو به این کار می آورند و دوازده درصد بقیه 
نیز به همین دلیل رو به این کار می آورند با این تفاوت که این دسته دوم به دلیل زیاده طلبی و زیاده خواهی به 

تن فروشی روی می آورند.
2. وضعیت اشتغال :

بر اساس پژوهش های به عمل آمده نزدیک به هفتاد و هشت درصد از زنان روسپی قبل از شروع روسپیگری 
شغلی نداشته اند که چهارده درصد آنان دانش آموز، شش درصد دانشجو، پانزده درصد خانه دار، چهل و سه درصد 
بیکار و بیست و دو درصد دیگر به شغل هایی مثل منشی  گری و مشاغل خدماتی پرداخته بودند که طبق پژوهش 
ها شغل هایی که روسپیان قبل از روسپیگری به آن مشغول بوده اند در اکثر موارد از نظر درآمدی در رده پایینی 
قرار داشته از در اکثر موارد از نظر درامدی در رده پایینی قرار داشته اند که موجب این شده است برای گذران 

عمر خود به اینکار روی آورند.     
3. اعتیاد به مواد مخدر:

در میان روسپیان و زنان خیابانی اعتیاد به مواد مخدر امری رایج و متداول می باشد چراکه به وسیله آن بتوانند 
خود را با زندگی پر اضطراب خود هماهنگ سازند و سوءاستفاده جنسی که متحمل شدند را می توانند بدین 
وسیله راحت تر تحمل کنند و آنچه مسلم است رابطه  مستقیم و محکمی میان شروع روسپیگری و استفاده از 

مواد مخدر وجود دارد.
4. سابقه بازداشت یا زندان :

هشتاد و هفت در صد روسپیان قبل از شروع به روسپیگری طبق تحقیقات به عمل آمده سابقه زندان نداشته اند 
و سیزده درصد زنان که سابقه زندان قبل از شروع روسپیگری داشتند از یک روز تا یک سال را در زندان بودند.

5. سابقه فرار از منزل :
از دیگر عوامل بسیار مهمی که باید به آن اشاره کرد موضوع فرار از خانه می باشد که بسیاری از روسپیان فرار 
از خانه را عامل بسیار مهمی در شروع روسپیگری عنوان کردند و بر اساس پژوهش هایی که انجام گرفته است 
زنان و دختران فراری از خانه در بیشتر مواقع تنها پس از بیست و چهار ساعت برای تامین معاش و یا سرپناهی 

موقت به تن فروشی روی آوردند.
یکی از صاحب نظران در روزنامه توسه سال هشتاد می گوید عوامل متعددی همچون جدایی پدر و مادر از یک 
دیگر فقر مالی و فرهنگی و ... موجب می شود بچه ها درخانه احساس امنیت نداشته باشند و با فرار از خانه 
جذب ظواهر بیرون شده و از آنجایی که جامعه زمینه الزم را داراست مورد تجاوز قرار گرفته و بعد ها با داشتن 
امکانات از طرف مرد ها به این کار ادامه می دهند و این کار برایشان به صورت یک عادت درمی آید و تا زمانی 

که قابلیت استفاده داشته باشند به این کار ادامه می دهند.
6. سابقه حضور روسپی در میان دوستان : 

ارتباط با افراد در سنین مشخص که دوست نامیده می شوند تاثر بسیار زیادی در کسب مهارت های اجتماعی 
خانواده  از  جوانان  و  نوجوانان  خانواده  در  حمایتی  ساختارهای  وجود  عدم  صورت  در  تحقیقات  بنابر  دارند. 

سلب اعتماد کرده و در صورت نیاز به کمک آنان مراجعه نمی کنند و به دوستان خود روی می آورند.
درصد قابل توجهی از روسپیان تاثیر زیاد حضور روسپی در میان دوستان را تایید می کنند و براین باورند که 

دوستان روسپی نقش بسیار زیادی در روی آوردن افراد به روسپیگری داشته اند.
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می کند: »در حقیقت قلمرو آزادی گشوده نخواهد شد ، مگر زمانی که کار دیگر در جبر ضرورت و انتفاع درونی 
نباشد.قلمرو آن آزادی که در سرنوشت چیزهاست از حوزه تنگ تولید مادی فراتر می رود. همان گونه که بشر 
عاری از تمدن ناگزیر از جدال با طبیعت برای ارضای خواسته ها ، تأمین معاش و باز تولید حیات است، انسان 
متمدن هم باید این جدال را در همه اشکال جامعه و در سیطره همه شیوه های ممکن تولید پیش برد.همگام با 
تکامل او قلمرو ضرورت طبیعی گسترش می یابد زیرا نیازهایش بیشتر می شود. در عین حال نیز نیرو های تولید 
افزایش می یابد تا این نیازها را تأمین کند. آزادی در قلمرو چیزی نیست مگر بیان این حقیقت که انسان های 
اجتماعی شده، چون تولیدکنندگان همبسته ، تغییر میان خود و طبیعت را خردمندانه نظم می بشخند و جای 
انکه زیر سیطره کور طبیعت باشند ، بر آن مسلط می شوند. این انسان ها کارشان را با صرف کمترین نیرو ، در 
مناسب ترین شرایط ، و با حداکثر سازگاری با طبیعت انسانی شان انجام می دهند. اما، این همه قلمرو ضرورت 
این قلمرو  ، آغاز می شود.  ، به عنوان غایت و هدف  انسانی  این قلمرو است که تکامل نیروی  است. فراسوی 

راستین آزادی است که به ناچار بر بستر ضرورت نهادینه می شود(.
اصول راهنمای این جامعه چیست؟

برنامه ها و و اصول راهنمای این جامعه بر دو چیز استوار می باشد :
1.هر چیزی که امکان انجام آن وجود داشته باشد حتی اگر به ضرر بشریت تمام شود آنرا انجام می دهد برای 
مثال اگر امکان ساخت سالحی مانند سالح هسته ای که توانایی این را دارد که جهان را نابود کند وجود داشته 
باشد آنرا می سازند ، اگر امکان سفر به کره ماه ممکن باشد این کار را انجام می دهد حتی اگر مخارج این سفر 

بسیار زیاد باشد.
2.اصل حداکثرتولید و مصرف

حال آیا در این شرایط وخیم و خطرناک امیدی برای مقابله با این هیوال وجود دارد؟پاسخ این است که با تمام 
سختی های مقاومت در این عصر این جمله که امکان مقاومت در برابر چنین جامعه ای وجود ندارد، اندکی 
بدبینانه و غیر منصفانه می باشد. در واقع میتوان گفت تنها در صورتی که مردم از این توهم که ماشین وسیله ای 
است در خدمت انسان و به انسان کمک می کند تا اندکی از بار مشکالتش کاهش پیدا کند آگاه شود و متوجه 
این موضوع بشود که پیشرفت تکنولوژی از جایی به بعد رشد سرطان واری خواهد داشت و باعث می شود زندگی 
اجتماعی انسان در معرض خطری جدی قرارگیرد و هر چه سریع تر به مقابله با این موضوع اقدام کند و مسیر 

جامعه را از رفتن به سوی ابن پدیده هولناک منحرف کند.
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مضحک ترین وجه چنین جامعه غیر انسانی این می باشد که جامعه ای که انسان خود آن را خلق کرده حاکم 
بر انسان میشود و بر آن سیطره پیدا می کند. در چنین جامعه ای انسان بدل شده است به موجودی منفعل 

و مرده که نه چیزی آرزو می کند و نه چیزی آرزو نمی کند.
چگونه انسان به چنین وضع فالکت بار دچار شد؟ چگونه انسان تحت سلطه جامعه ای که خود آن را اختیار 

کرده بود قرارگرفت؟
شاید در جواب این پرسش ها بتوان گفت انسان در اوج پیشرفت در دانش و علم به دلیل تکیه بیش از اندازه 
بر اصل مصرف اسیر این این جامعه مکانیزه شد و ماشینی که انسان ساخت آن چنان قدرتمند و نیرومند 

گشت که انسان را در دام خود گرفتار کرد.
جان استوارت میل از بزرگترین متفکران قرن پیشین در رابطه با این مشکل این چنین میگوید: من اعتراف 
میکنم آرمان کسانی که گمان دارند انسان در وضع عادی باید برای بقای خود بکوشد مرا افسون نمی کند.

این لگدمال کردن ها و خرد کردن ها با ارنج پس زدن ها و پشت پا زدن ها که زندگی اجتماعی انسان را 
تشکیل می دهد و غایت آمال انسان می باشد،یکی از ناسازگارترین عالئم رویدادهای پیشرفت صنعتی است.

مهمترین آن در حقیقت این موضوع است که گرچه ثروت نیروآفرین است و ثروتمند شدن هدف جاه طلبی 
همگان است اما راه ثروتمند شدن باید برای همه باز باشد بدون اینکه به کسی امتیازی داده شود یا از او 
جانبداری گردد. اما بهترین وضع زندگانی انسان آن است که در شرایطی که هیچ فردی فقیر نیست ، هیچ 
کس آرزوی ثروتمند شدن را در سر نپروراند و هراسی نداشته باشد که کوشش دیگران برای جلو رفتن او 

را به عقب خواهد راند.
دیزرائیلی در قبال همین بردگی انسان در مقابل ماشین هشدار می دهد و راه حل این مهم را مقابله با قدرت 

بورژوازی بیان می کند.
اینطور باید گفت که انسان اگر می دانست که این رشد صعودی جامعه صنعتی چه نتایج اسفناکی دربردارد 

دورنمای جامعه صنعتی عصر حاضر

سید ابوالفضل شاهچراغ

جامعه ای که ما در حال حاضر در آن قرار 
سمت  به  تمام تر  چه  هر  سرعت  با  و  داریم 
آن پیش می رویم به شبحی هولناک شباهت 
دارد. این شبح ، جامعه ای است صنعتی که به 
دست ابرکامپیوترها و ربات ها کنترل می شود. 
جامعه ای که درون مایه آن عاری از هرگونه 
جامعه ای  چنین  در  انسان  است.  انسانیت 

هدف و غایت خود را در تولید حداکثری
و مصرف هر چه بیشتر می بیند.

به طور قطع اغلب مردم به مقابله با این جامعه میپرداختند و مسیر جامعه را از رفتن به این ناکجاآباد 
منحرف میکردند.در واقع اگر مردم به این فکر مضحک و احمقانه که ما به علت اینکه از پنجاه سال قبل 
ماشین های بیشتری داریم در نتیجه در این راه پیشرفت قابل توجهی کردیم ادامه دهند و تصورشان از 
چند دهه آینده این باشد که تمام آرزو های بشر محقق خواهد شد و دیگر چیزی نیست که نتوان به آن 
دست یافت. باید گفت زمانی به این فکرغلط و خطرناک خود پی خواهد برد که دیگر کار از کار گذشته 
و انسان تبدیل به عنصری بی روح و مرده گشته و حالتی انفعالی و کنش پذیر پیدا می کند که خود نشانه 
ای از بیماری است که اریک فروم از آن در کتاب انقالب امید به عنوان عالئم از خودبیگانگی یاد می کند. 
اریک فروم در کتاب فراسوی زنجیر های پندار تعریف از خود بیگانگی را از قول مارکس در دست نوشته های 
اقتصادی فلسفی نقل می کند که بدین شرح می باشد: » کارگر با تولید ثروت بیشتر و افزایش قدرت و 
گستره تولید فقیرتر می شود این امر ناشی از آن است که رابطه کارگر با محصول کار خود رابطه با چیز 
بیگانه است. بر این اساس روشن است که انسان هر چه بیشتر خود را صرف کارکند جهان پیش روی او 
قدرتمندتر می شود و او در درون ناتوان تر و تعلقش به خود کمتر می شود. در دین همین فرآیند مشاهده 
می شود و فرد هر چه بیشتر خود را به خدا واگذارد ،کمتر به خود تعلق دارد.کارگر زندگی اش را در شئ 
می نهد ، و چنین است که این زندگی دیگر نه متعلق به او بلکه متعلق به شئ می باشد. از این رو حاصل 
فعالیت او کاهش تعلق به خود است ... بیگانگی کارگر با کار نه تنها کار را به شئ بدل می کند و از آن 
یک هستی خارجی می سازد ، بلکه باعث می شود کار مستقل و بیرون از موجودیت او هستی یابد ، و به 
عنوان قدرت مستقل در برابر او قد علم کند. حیاتی که او به کار داده همچون نیرویی بیگانه و دشمن 
کیش علیه او به کار می افتد. بیگانگی به طور همزمان نه در ماحصل و نیز در فرآیند تولید ، یعنی در 
فعالیت مولد ظاهر می شود و همانگونه که در دین ، فعالیت خود بخودی و پندار های بشر ، مستقاًل و 
چون فعالیت بیگانه خدایان وشیاطین بر فرد عمل می کند، فعالیت خودبخودی کارگر نیز فعالیت خود 

بخودی او نیست.«
هم چنین مارکس در ایدئولوژی آلمانی میگوید: »کار بیگانه حیات نوعی انسان را به موجودی بیگانه و 
به ابزاری برای موجودیت فردی اش بدل می کند.کاربیگانه جسم، طبیعت بیرونی، حیات ذهنی و حیات 
انسانی را با انسان بیگانه می کند. نتیجه بالفاصل بیگانگی از محصول کار از فعالیت حیاتی و همنوعش 
بیگانگی انسان ها با هم است. رودررویی انسان با خود، رودررویی او با دیگران است. آنچه در رابطه انسان 
با کار، با محصول کار و با خودش صادق است، در رابطه با دیگران و محصول کارشان نیز صادق است. 
به طور کلی این حالت بیگانگی انسان با حیات نوعی اش به معنای بیگانگی فرد انسانی با دیگران، و نیز 

بیگانگی هر یک از این دیگران با حیات انسانی است.«
به اعتقاد مارکس راه درمان این بیگانگی چه می باشد؟

از منظر مارکس راه درمان این بیگانگی سوسیالیسم است .از نظر وی انسان در جامعه ی سوسیالیستی به 
فعال آگاه تاریخ تبدیل می شود و خود را به عنوان فاعل نیروهایش تجربه می کند و از این طریق از قید 
چیز ها و شرایط آزاد می شود او این دریافت از سوسیالیسم را در پایان جلد سوم سرمایه اینگونه بیان 


