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پیشگفتار

تحلیـل بـاب آواکیـان از تغییـرات عمـده اجتماعی – اقتصـادِی جهانـی و مبارزات 
اجتماعـی در 50 سـال گذشـته محـرِک نوشـتن ایـن مقالـۀ پژوهشـی بـوده اسـت. 
ایـن تغییـرات منجـر بـه جا به جایی هـا در سـاختار طبقاتـی و تحـوالت سیاسـی- 
ایدئولوژیکـی، بـه ویژه ظهور فاشیسـم شـده اسـت. به طـور مشـخص، بخش زیر 

از آن تحلیـل گسـترده نقطـه عزیمـت مـن بوده اسـت: 

»در جهـان سـوم، بخـش وسـیعی از کشـاورزِی متشـکل از مـزارع کوچـک ویران 
شـده و جمعیـت شـهری افزایش چشـمگیر یافته اسـت )در ایاالت متحـده و برخی 
دیگـر از کشـورهای امپریالیسـتی نیـز ایـن اتفـاق افتـاده اسـت( و شـمار بزرگـی 
از ایـن جمعیـت شـهری قـادر بـه اشـتغال در »اقتصـاد رسـمی« نیسـت. ایـن امـر 
همچنیـن موجـب رشـد اقتصـاد غیرقانونـی و باندهـای متکی بـر این اقتصـاد غیر 
قانونـی شـده کـه )بـه ویـژه در کشـورهای جهـان سـوم( کارتل هـای درگیـر در 
تجـارت مـواد مخـدر و همچنیـن ترافیک1 انسـان هسـتند که به طور خاص شـامل 
قربانـی کـردن شـنیع زنـان و دختـران در تن فروشـی و »صنعت سـکس« اسـت که 

بـه معنـای واقعـی زنـان را به بردگی جنسـی کشـیده اسـت.)1(

ایـن مقالـه ابعـاد رشـد جهانـی تن فروشـی و ترافیک زنان بـه درون تن فروشـی را 
بررسـی کـرده و قـوای محرکـۀ کلیـدی و عوامـل تاریخـی را که محرک این رشـد 

جهانـی بـوده را تحلیـل می کند.

 Human بـا قاچـاق انسـان Human trafficking 1- همانطـور کـه در ادامـه لوتـا توضیـح می دهـد، ترافیـک انسـان
smuggling علی رغـم هـم پوشـانی ای کـه بـا یکدیگـر دارنـد، بـه دو رونـد متفـاوت اطـاق می شـود. ترافیـک انسـان، 
خرید و فروش غیرقانونی و بعضاً اجباری کودکان، زنان و مردان برای کار اجباری و یا بهره کشـی جنسـی را شـامل 
می شـود. در حالـی اسـت کـه قاچـاق انسـان، شـامل ارائـه برخی خدمـات غیرقانونی برای عبـور داوطلبانۀ افـراد از یک 
کشـور بـه کشـور دیگـر اسـت. در فارسـی تـا جایـی کـه مـا می دانیـم بـرای ترافیـک معـادل قاچـاق را قـرار می دهنـد اما 
بـه دلیـل تأکیـد لوتـا بـر تفـاوت ایـن دو و بـه ایـن خاطر که معـادل مناسـبی نیافتیم، همـان واژۀ اصلـی را قـرار دادیم. )م(
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بخش اول. مقدمه: یادداشتی برای روشن کردن موضوع

اسـتثمار جنسـی تجاری زنان )و دختران و پسـران جوان( به ابعاد وسـیعی رسـیده 
اسـت. آنچـه مؤدبانه »صنعت جهانِی سـکس« یـا »تجارت جهانی سـکس« خوانده 
می شـود، تبدیـل بـه بخـش سـودآوری از اقتصادهـای ملـی کشـورهای مختلف و 
بـه طـور کلـی، بخش عظیمـی از اقتصـاد امپریالیسـتی جهان شـده اسـت. »صنعت 
کلوب هـای  اسـکورت1؛  تن فروشـی  و  خیابـان  روسـپی خانه ها،  شـامل  سـکس« 
اسـتریپ و سـالن های ماسـاژ؛ پورنوگرافـی؛ تن فروشـی مرتبـط بـه نظامی گری؛ و 

سـایت های »گردشـگری جنسـی« در جهان اسـت. 

در اقتصـاد جهانـی امپریالیسـتی که به طور فزاینده ای درهم ادغـام و هرچه نابرابرتر 
شـده اسـت، ایـن »صنعت«، زنان کشـورهای فقیـر جهان سـوم را بـه دام می اندازد 
و آنـان را بـه کشـورهای ثروتمنـد امپریالیسـتی ترافیـک می کنـد؛ این زنـان جهت 
بهره کشـی جنسـی توسـط نظامیـان و باندهـا دزدیـده شـده یـا فروخته می شـوند؛ 
یـا در نتیجـه کارکردهـای سـتم گرانه و معوج سـازِ توسـعه ای کـه امپریالیسـم در 
کشـورهای تحت سـلطه اش پیـش می بـرد، بـه خاطـر بقـاء و بـه عنـوان اسـتراتژی 

بقـاء بـه درون تن فروشـی کشـیده می شـوند. 

مقیـاس و دهشـت این بهره کشـی جنسـی توسـط دو عامل مهم پوشـیده می شـود: 
یکـی مـادی و دیگـری فرهنگی-   ایدئولوژیک.

در وهلـۀ اول بـا طـرق پیچیـده و درهـم برهـِم قانونـی و غیـر قانونـی در زمینـۀ 
عرضـه و بازاریابـی و پولی کردِن بهره کشـی جنسـی جهانی مواجهیـم: مکانیزم های 
پرداخـت اینترنتـی، انتقـال ارزهـای خارجـی از طـرف »کارگران جنسـی« خارج از 
کشـور بـه حکومت هـای جنـوب جهانـی، شـرکت های مخابراتـی که »سـرگرمِی« 
پورنوگرافیـک ارائـه می دهنـد، صنعـت بین المللِی »هتـل تفریحی« که متصل اسـت 
بـه »گردشـگری جنسـی« و در حـال گسـترش اسـت و شـرکت های هواپیمایی که 
Escort prostitution -1 شـکلی از تن فروشـی اسـت کـه متقاضـی بـا شماره»شـرکت« مربوطـه تمـاس می گیـرد و 
دختـران جـوان را بـرای انجـام خدمـات جنسـی و »سـرگرمی« »سـفارش« می دهد. اسـتفادۀ مکرر از گیومه، تنها نشـان 

از عاجـز بـودن زبـان از توصیـف ایـن میزان شـناعت و وحشـت اسـت. )م(
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ایـن گردشـگران را حمـل و نقـل می کننـد، بانک هایی که بـه این بخش ها سـرمایه 
می دهنـد، افـرادی کـه ترافیک انسـان می کننـد و »محمولـه« آن ها به طـور همزمان 
تجـاری  بهره کشـی جنسـی  و  ارزان جهـان  کار  نیـروی  تأمیـن  زنجیره هـای  بـه 

می کند. خدمـت 

دومین عامل پوشـانندۀ این اسـتثمار آن اسـت که تحقیر و تخریب جنسـی و انقیاد 
خشـونت آمیز زنـان هرچـه بیشـتر بـه عنـوان یـک پیشـفرِض حیـات اقتصـادی و 
فرهنگـی عادی سـازی شـده اسـت: به عنـوان ُمد، به عنـوان پورنوگرافـی پردرآمد، 
بـه عنـوان »آمـوزش جنسـی«، بـه عنـوان شـغل. انقیـاد جنسـی، بـا یـک گفتمـان 
سیاسـی-فکری زهرآگیـن و مسـموم بـه عنـوان نمـودِ »انتخـاب« و »فعلیـت« زن 
توجیـه می شـود. تجـاوز، تهدیـد و اجبـار بـه عمـل جنسـی و تحقیـر جنسـی در 
داخـل بسـته بندی گروه شـغلی »کار جنسـی« قرار داده شـده و پوشـانده می شـود.

مقالـه بـر ایـن درک اسـتوار اسـت کـه »کار جنسـی« در واقـع کاالیی کـردن تحقیر 
جنسـی و انقیـاد جنسـی سـازمان یافتۀ زنـان، تحت سـلطۀ مـردان اسـت و فرقی در 
جوهـر مسـاله نمی کنـد کـه آیـا ایـن »کار جنسـی« از سـوی خود فـرد یـا دیگران 
بـه عنـوان »توافـق« یا »عـدم توافق« گـزارش داده شـده اسـت. مقالـه، واقعیِت این 
حکـم را اثبـات می کنـد و در جریـان تحلیـل بـه طـور خالصـه بـه ایـن موضـوع 
می پـردازد کـه چـرا مفهـوم »کار جنسـی« مفهومـی عمیقـًا و بـه طـرزی شـرم آور 

گمراه کننـده و مضـر اسـت.
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بخش دوم: واقعیت هایی مهم در مورد تجارت جهانِی بهره کشی جنسی 

*بـر مبنـای ارزیابی هـای جـاری، شـمار زنـان تن فـروش در جهـان 40 میلیـون نفر 
اسـت کـه 75 درصـد از آنان در فاصلۀ سـنی 13 تـا 25 هسـتند.)2( ترافیک انسـان 
بـرای سـکس در عرضۀ زنـان برای تجارت بین المللِی بهره کشـی جنسـی، مؤلفه ای 
حیاتـی اسـت. ترافیـک بین المللـی انسـان برای سـکس، اشـاره دارد به بـرده کردن 
انسـان ها از طریـق دزدیـدن، اعمـال زور، ارعـاب، کاله برداری یا فریـب و حمل و 

نقـل افـراد از مرزهـای یک یا چند کشـور اسـت. 

»صنعتـی شـدن تن فروشـی« اشـاره دارد بـه شـرایطی کـه ایـن بهره کشـی )توسـط 
شـرکت های قانونـی و شـبکه های غیرقانونـی( تبدیـل به تجارتـی در مقیاس کالن، 
سـازمان یافته و فشـرده شـده اسـت و مسـتعد »بسـط گسـتردۀ جهانی« اسـت.)3( 
جهانی سـازی امپریالیسـتی به طور گسـترده »همه چیز« را – از انسـان ها تا اشـیاء و 
طبیعـت و افـکار را -- »کاالیـی می کنـد« و کاتالیـزور ترافیک بین المللی انسـان ها 
بـوده اسـت کـه بـه واسـطۀ آن انسـان ها قیمت گـذاری شـده و با کشـتی های باری 

حمـل و نقل شـده و بـه فروش می رسـند. 

مـی تـوان هـم بـه زبـان اقتصـاد سیاسـی علمـی و هـم بـا اسـتعاره ای ترسـناک از 
»زنجیـره تأمیـن« سـخن گفـت کـه زنـان و کـودکان را بـرای اسـتثمار و بردگـی 

جنسـی بـه بـازار عرضـه می کنـد.

*در دهـۀ1990، بهره کشـی جنسـی تجارتـی در کشـورهای فیلیپیـن، مالـزی، تایلند 
و اندونـزی نزدیـک بـه 2 تـا 14 درصد درآمـد ملی را تشـکیل مـی داد. )4( در دهۀ 
1990، تخمیـن زده می شـد کـه در تایلنـد نزدیـک بـه 200 هـزار تـا 800 هـزار 

»کارگـر جنسـی« زیـر 16 سـال وجود داشـت.)5(

*تخمیـن سـال 2000 نشـان می دهـد کـه در چیـن نزدیـک بـه 6 میلیـون تن فروش 
وجـود داشـت در حالـی کـه در سـال 1985 ایـن رقـم فقـط 25 هـزار نفـر بـود. 
سـرنگونی سوسیالیسـم و احیـای سـرمایه داری در چیـن در سـال 1976 و متعاقب 
آن تجدید سـاختار سـرمایه دارانۀ روسـتاهای چیـن منتهی به قطب بنـدی اقتصادی 
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و اجتماعـی در مناطـق روسـتایی چیـن شـد کـه بار اصلـی آن بـر روی دوش زنان 
افتـاد. ایـن زیـر و رو شـدن بـه بزرگ تریـن مهاجـرت در تاریخ از روسـتا به شـهر 
نیـز خدمـت کـرد. فحشـاء در چیـن بـه شـدت در کرانه هـای سـاحلی آن کـه بـا 
سـرعت رشـد کرده انـد، متمرکز اسـت و زنـان مهاجر روسـتایی منبع عمـدۀ تأمین 

انسـان برای بازار اسـتثمار جنسـی هسـتند. 

*نزدیـک بـه 70 درصـد از قربانیـان ترافیک انسـان برای سـکس، در آسـیا هسـتند. 
کشـورهای صـدر لیسـت عبارتنـد از هند، چیـن، پاکسـتان، تایلند و بنـگالدش.)7(

*هنگامی که در سـال 1990-1991 اقتصادهای بلوک سوسـیال امپریالیسـتی شـوروِی 
سـابق فروپاشـیدند، نتیجـه اش ایـن بـود کـه منبـع جدیـد و عمـده ای از زنانـی که 
مسـتأصالنه بـه دنبـال کار بودنـد بـه وجـود آمـد ... و این هـا بـه تـور شـکارچیان 
بین المللـِی انسـان افتادنـد. بیـن سـال های 1991 تـا 1998 حـدود نیـم میلیـون زن 

اوکرائینـی بـرای بهره کشـی جنسـی بـه کشـورهای غربـی ترافیـک شـدند.)8(

*در اوایـل دهـۀ 2000 در کشـور فرانسـه، 60 تـا 70 درصـد تن فروشـان از میـان 
مهاجریـن و بیشترشـان مهاجریـن آفریقایـی و اروپـای شـرقی بودنـد. نیجریـه و غنا 
دو کشـور آفریقایـی هسـتند کـه شـمار زیـادی از قربانیـان ترافیـک انسـان بـرای 
بهره کشـی جنسـی، از آن جـا بـه اروپـا آورده شـده اند. ایـن زنـان بارهـا فروختـه 
اردوگاه هـای  قیمـت زده شـده اسـت، در  بـر رویشـان  شـده اند و در حراج هـا 
تعلیماتـی »آماده سـازی« شـده اند، بـه لحاظ بدنی و روحی درهم شکسـته شـده اند 
و بـه سـطح برده هایـی تقلیـل داده شـده اند کـه طـرف سـومی مالـک آن هاسـت و 

توسـط دالل تن فروشـی کنتـرل می شـوند. 

*در سـال 2016 کل تعـداد قربانیـان بـرده داری مـدرن، یعنـی کل تعداد کسـانی که 
در دام ترافیـک انسـان بوده انـد و رصـد شـده اند، بیـش از 40 میلیون برآورد شـد که 
70 درصدشـان زنـان و دختـران هسـتند. نزدیک بـه 25 میلیـون نفـر در کار اجباری 
ترافیـک شـده اند و 15 میلیـون نفـر در ازدواج اجباری. در گروه بنـدی کار اجباری، 
نزدیـک بـه 5 میلیون انسـان که 99 درصدشـان زن و کودک هسـتند با جبـر به درون 
بهره کشـی جنسـی ترافیـک شـده اند. از این هـا بیـش از یـک میلیـون نفـر کـودک 
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هستند.)10(

توجـه: شـرایط خـاص افراد ترنس جنسـیت و افـراد به اصطالح به لحاظ جنسـیتی 
»نامنطبـق«1 در کشـورهای امپریالیسـتی و جهـان سـوم و آسـیب پذیـری آن هـا در 
برابـر ترافیـک جنسـی و خشـونت فیزیکی-  جنسـی در تحلیل هـای آینـدْه مـورد 

بررسـی قـرار خواهـد گرفت.

*چنانچـه ترافیـک انسـانی را بـا مقـدار درآمـد اندازه گیـری کنیـم بایـد بگوییم که 
بزرگتریـن فعالیـت مجرمانـۀ جهـان پـس از تجـارت مواد مخـدر و جعل اسـکناس، 

ترافیـک انسـان می باشـد. )11(

*ترافیـک انسـان بـرای بهره کشـی جنسـی بـه شـدت سـودآور اسـت. بهره کشـی 
اجبـاری جنسـی در دهـۀ 2010 سـاالنه بالغ بـر 99 میلیـارددالر درآمد داشـت.)12(

در  اسـت،  مـدرن  بـرده داری  زمینـۀ  در  سـازمان ملل  مشـاور  کـه  پژوهشـگری 
مصاحبـه ای کـه در روزنامـۀ بریتانیایـِی آبزرور در سـال 2019 انجـام داد یافته ها و 
ارقامـی ارائـه داد که انسـان را خشـمگین و دیوانـه می کند. طبق بـرآورد وی، »نرخ 
بازگشـت سـرمایه گذاری در ترافیـک انسـان بـرای سـکس« حـدود هـزار درصـد 
اسـت )1000%( در حالـی کـه در مقایسـه بـا آن »نـرخ بازگشـت سـرمایه گذاری 
در ترافیـک انسـان بـرای بهره کشـی در کار سـاختمان، کشـاورزی یـا معـدن پایین 
اسـت«. ایـن سـودآوری عظیـم مرتبـط اسـت با »ایـن فکت کـه قربانـی را می توان 
روزانـه بیسـت بـار فروخـت و بـا اسـتفاده از هـر قربانـی ده هـا هـزار و چـه بسـا 

صدهـا هـزار دالر سـود تولید کـرد.«)13(

*در سـال 2018، در ایاالت متحـده آمریـکا نزدیـک بـه 9000 مرکـز سـونا و ماسـاژ 
غیرقانونـی فعالیـت داشـت. در آمریـکا، »صنعـت« غیرقانونـِی 2/5 میلیـارد دالری 
سـالن های ماسـاژ با سـرعتی شـتابان در حال رشـد بوده اسـت.)14( این »صنعت« 
منبـع عمـدۀ »تقاضـا« بـرای ترافیـک زنان و دختـران برای بهره کشـی جنسـی بوده 
اسـت کـه ایـن ترافیـک هـم در داخـل آمریکا و هـم از کشـورهای دیگـر جهان به 

gender non-conforming -1 اصطاحـی اسـت کـه بـه افـرادی اطاق می شـود که جنسـیت، رفتار و پوشش شـان با 
هنجارهـای جنسـیتی کـه نـگاه معمول از آن هـا انتظار دارد انطبـاق ندارند. )م(
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سـوی آمریـکا انجـام می گیـرد. قربانیـان ترافیـک بـه داخـِل ایاالت متحـده به طور 
موثق مشـخص نیسـت. برخی برآوردها حاکی از آن اسـت که سـاالنه 50 هزار زن 
و کـودک از آسـیا، آمریـکای التن و اروپای شـرقی به داخـل ایاالت متحده ترافیک 
می شـوند و مجبـور می شـوند بـه عنـوان خدمتـکار یا روسـپی کار کننـد.)15( اکثر 
قربانیـان ترافیـک کـه گزارش شـده اند از چین و کره جنوبی هسـتند.)16( در داخل 
ایاالت متحـده دختـران جـوان اغلب هنـگام فرار از دسـت والدین و خویشـاوندان 

متجـاوز بـه دام شـبکۀ ترافیک انسـان می افتند.
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بخـش سـوم: نـگاه اولیه به عوامـل اقتصـادی- اجتماعی که موتـور محرکۀ به 
حاشـیه رانده شـدن و اسـتیصال زنان جهان سـوم است

انقیـاد جنسـی زنـان، یـک ویژگـی تاریخـی و سـاختاری از جامعۀ اسـتثمارگرانه و 
طبقاتی و مردسـاالر اسـت. اشـکال خاص انقیاد زنان و جلوه های مشـخص آن در 
تقسـیم کار جنسـیتی، ریشـه در شـیوۀ تولید غالب دارد و با سـنت، فرهنگ، قانون 

و خانـوادۀ مردسـاالر برهم کنش دارد.

»صنعـت جهانـی سـکس« پدیـده ای معاصـر اسـت و نمی تـوان آن را بـه سـادگی 
یـا عمدتـًا ادامـۀ روسـپی گرِی »قدیمـی« دانسـت کـه اکنـون در جامعـۀ مردسـاالر 
مـدرن تـداوم یافتـه اسـت. بـه طـور خـاص، ایـن شـکل از انقیـاد و تحقیر جنسـی 
زنـان عمیقـًا بـه واسـطۀ کارکردهـای امپریالیسـِم متأخر بـه مثابه یک سیسـتم جهانِی 
اسـتثمار و بـه واسـطۀ عوامـل اجتماعـی- فرهنگـِی متصـل بـه ایـن سیسـتم جهانی 
سـرمایه داری- امپریالیسـم، شـکل گرفته اسـت و به درجۀ بسـیار عظیمی به واسـطۀ 
ایـن کارکردهـا و عوامـل اجتماعـی- فرهنگـی تقویـت شـده و در مقیـاس جهانـی 
درهم تنیده شـده اسـت. یکی از شـاخص های تعیین کنندۀ انباشـت سـرمایه در این 
سیسـتم جهانی اسـتثمار، شـکاف میان کشـورهای ثروتمند سـلطه گر و کشـورهای 
فقیـر تحت سـلطه اسـت کـه شـاخص های آن غـارت منابـع در جهـان سـوم، نفوذ 

در بازارهـای آن و فـوق اسـتثمار کارگران اسـت. 

- دست اندازی بر زمین، روستای فقرزده و زنان۱

تضعیـف و نابـودی اقتصادهـای معیشـتی سـنتی در جهـان سـوم، در جایـی کـه 
مـردم بـرای تأمیـن نیازهـای خانـواده و ضرورت هـای بقـای محلـی بـه کشـاورزی 
می پردازنـد و کار می کننـد، تأثیـر بـه سـزایی بر زنان داشـته اسـت و آنـان را تبدیل 
به خدمتکاران، سـاکنین بومِی آواره، مهاجرین روسـتا به شـهر، شهرسـتان به شـهر، 
از شـهر بـه شـهری دیگـر با فرصت های شـغلی محـدود و ورود به سـیل مهاجران 
جهانـی کـرده اسـت ... و گاه زیـر فشـارِ زندگی، قربانـی این »صنعت« شـده یا این 
کـه قربانـی ترافیـک انسـان شـده اند. از بین رفتـن دهقان و کشـاورز، عامـل اصلی 
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در ایـن وضعیـت بوده اسـت. از دسـت دادن زمین های دهقانی و کشـاورزی عامل 
اصلـی بوده اسـت.

در دهـۀ 2003-2013 بیـش از 81 میلیون آکر زمین در جنوب جهان به سـرمایه گذاران 
خارجـی، اعـم از شـرکت های بـزرگ و دولتـی فروخته شـد و این کمابیـش برابر با 

مساحت کشـور پرتغال است. 

بخـش عمـده ای از زمین هـای تصـرف شـده )که بـه عنـوان تحصیـل مالکیت های 
مقیـاس بـزرگ تعریـف شـده اسـت( تبدیل بـه مـزارع صنعتی بـزرگ شـده اند که 
محصـوالت تجـاری ماننـد روغن پالم، سـویا و سـایر محصوالت غذایی سـودآور 
را اغلـب بـرای صـادرات تولیـد می کننـد. برخـی از ایـن »دسـت اندازی« هـا برای 
تولیـد سـوخت های بیـو )ماننـد نیشـکر( یـا بـه منظـور درخـت کارِی »جبرانـی« 
اسـت کـه تبدیـل بـه بیزنس سـودآوری شـده اسـت )ایـن یک بـازی تقلبی اسـت 
که شـرکت ها و کشـورهای امپریالیسـتی به تولید و مصرف سـوخت فسـیلی ادامه 
می دهنـد و آن را بـا درخـت کاری در جنـوب جهانـی »جبـران« می کننـد(. برخـی 
از ایـن زمین خواری هـا صرفـًا سـرمایه گذاری سـوداگرانه در انتظـار افزایش قیمت 

زمین اسـت.

توجه: دو سـوم معامله بر سـر زمین های کشـاورزی در کشـورهایی صـورت گرفته 
اسـت کـه با ناامنـی غذایی جدی روبه رو هسـتند.

در بیشـتر نیمـۀ دوم قـرن بیسـتم، سـرمایه گذاری دولت هـا در جهـان سـوم در 
سدسـازی و راهسـازی، گسـترش صنایع، اسـتخراج کانی ها از معادن، نقش بسـیار 
مهمـی را در بیـرون کـردن دهقانـان از روی زمین هایشـان داشـته اسـت. ایـن کار 
بـا حمایـت مالـی و تشـویق بانـک جهانـی و صنـدوق بین المللـی پـول صـورت 
گرفتـه اسـت و این هـا نهادهـای مالـی هسـتند کـه امپریالیسـت ها بـر آن ها تسـلط 
دارنـد. جدیدتریـن تهاجـم زمین خـواری نشـان دهندۀ آغـاز مـوج دوم جا به جایی 
و آوارگـی در جنـوب جهانـی اسـت کـه تحت عنـوان »توسـعه« در جریان اسـت. 

بی زمینی در حال گسـترش اسـت زیرا بسـیاری از کشـاورزان معیشـتی )کشاورزی 
معیشـتی بـه تولیـد مـواد غذایی بـرای مصرف یـا تولید بـرای فـروش جهت حفظ 
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خانـوار گفتـه می شـود( فاقـد مالکیـت قانونـی )سـند( بـر زمین هایـی هسـتند کـه 
رویشـان کشـاورزی کـرده انـد. سـایر دهقانان و کشـاورزان، بـا پشـتوانۀ دولت از 
زمین هایشـان اخـراج شـده اند. زنـان از فعالیت هـای سـنتی ماهی گیـری و جمـع 
آوری دانـه بیـرون رانـده شـده اند. در عیـن حال، صنـدوق بین المللی پـول و بانک 
جهانـی بـه کشـورهای تحت سـلطه وام هایـی می دهـد که شـرط عمومی شـان این 
اسـت کـه کشـاورزی از مسـیر قبلی و تولید نیازهـای غذایِی معیشـتی و محلی دور 
شـده و به سـمت صـادرات محصوالت ویـژه صادراتی مانند محصـوالت صادراتی 

و پـرورش گل و غیـره برود.

تمـام این هـا باعـث شـده کـه زنان روسـتایی بـه لحـاظ اقتصـادی هرچه بیشـتر به 
حاشـیه رانـده شـوند. ایـن نیروهـای اقتصـادِی مختل کننـده، در تداخـل بـا روابط 
از تبعیـض  از قبـل وجـود داشـت و شـکل های جدیـدی  فرودسـتِی زنـان کـه 
جنسـیتی کـه اضافه شـده، بـار و فشـارهای جدیدی را بـر زنان اعمال کرده اسـت. 

فقـر روسـتایی؛ تغییـر و تحوالتـی کـه بیزنس های بزرگ کشـاورزی }اگـرو بیزنس{ 
بـه وجـود آورده و تولیدکننـدگان خـرد کشـاورزی را نابـود کرده انـد )در این مورد 
در بخـش سـوم بیشـتر توضیـح خواهـم داد(؛ فشـارهای زیسـت محیطـی بـر زمین، 
آب و منابـع؛ جنگ هـای نظامـی و غیـره موجـب برهـم خـوردن عمیـق کار سـنتی 
و الگوهـای سـنتی خانـواده و مهاجرت هـای عظیـم انسـان ها از روسـتاهای جنـوب 

جهانی شـده اسـت.

- فحشاء و اقتصاد شهرِی غیر رسمی۲

تن فروشـی در اشـکال قانونـی و غیرقانونـی، به عنـوان کار اجباری یـا »داوطلبانه«، 
عنصـری جدایی ناپذیـر از اقتصـاد غیررسـمی جهانی اسـت. در اقتصاد غیررسـمی 
در کشـورهای تحـت سـلطۀ جنـوب جهانـی، عمـده شـکل اشـتغال و بقـاء، کارِ 
بـدون مقـررات و نامنظـم اسـت. در ایـن کشـورها، تن فروشـی در شـهرک های 
کارخانـه ای،  مجتمع هـای  کنـار  در  رسـمی،  غیـر  گاه هـای  سـکونت  و  حاشـیه 
پالنتاژهـای کشـاورزی و در اطـراف سـایت های گردشـگرِی در حـال گسـترش 
)در کنـار راهنمایان گردشـگری، فروشـندگان مـواد مخدر، دستفروشـان خیابانی و 
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دیگـران( یافـت می شـود. همه می داننـد که شـرکت های معـدن کاری و چوب برِی 
خارجـی، شـهرک های تن فروشـی را بـه عنـوان ارائـۀ »خدمـات« بـه کارگـران آن 
مناطـق، راه انـدازی می کننـد. مناطـق ویـژۀ اقتصـادی )یـا فرآوری هـای صادراتی( 
کـه بـه سـرمایۀ خارجـی خدمـات می دهنـد از مراکـز اصلـی تن فروشـی بوده اند. 

آن هـا در حـال حاضـر، حـدود 4000 مکان هسـتند.)20(

در  روسـتایی  مهاجـر  زنـان  اسـت،  هنـد  بـزرگ  شـهر  دومیـن  کـه  بمبئـی  در 
روسـپی خانه ها و در خیابان هـا خدمـات جنسـی می فروشـند. امـا یکـی دیگـر از 
شـیوه های »مبادلـه« رایـج در بازارهـای کار غیررسـمی روزمـزد اتفـاق می افتـد که 
سـایر فعالیت هـای درآمـد زا مانند سـاختمان و خدمـت کاری در خانه ها را عرضه 
می کننـد. تـالِش تن فروشـان بـرای تغذیه خود و خانواده هایشـان در شـهرها، برای 
دسترسـی بـه سـرپناه و آب در فضایـی از آزار و اذیـت پلیسـی و تخریـب بی وقفۀ 

سـکونت های غیـر قانونـی صـورت می گیـرد.)21(

- مهاجرت، ترافیک انسان و فحشاء۳

ریشـه کن شـدن اقتصـاد معیشـتی در جهـان سـوم و »جاذبـۀ« مشـاغِل درآمـدزا و 
بـا ثبـات در بخش هایـی از مناطـق خـاص جهـان، بـه ویـژه در اروپـای غربـی و 
آمریـکای شـمالی، کارگـران فقیر را بـه درون جریان های مهاجرت و قاچاق انسـان 
کشـیده اسـت. قاچـاق مترادف با ترافیک انسـان نیسـت زیـرا ترافیـک در برگیرندۀ 
بـه دام انداختـن و برده کردن اسـت؛ هرچند قاچـاق و ترافیک انسـان درهم تداخل 

می کننـد. 

مهاجـرت بـه ورای مرزهـا، تبدیـل بـه یـک اسـتراتژی بقای اساسـی در میـان زنانی 
شـده اسـت که توسـط کشـاورزی تجاری }اگروبیزنس{، بحران اقلیمـی، جنگ های 
منطقـه ای و داخلـی و فقـر فوق العـاده از اقتصادهـای سـنتی کنـده می شـوند. ایـن 
بالقـوۀ عرضـۀ  جریان هـای مهاجـرت بـه نوبـۀ خـود باعـث شـده اند کـه منابـع 

»برده هـای جنسـی« بـه قیمـت پایین تـر »رو بـه افزایـش رود«. 

)در اوج »بحـران پناهندگـی« در فاصلـه سـال 2015-2017 در اروپـا، قاچاقچیـان 
واسـطۀ 90 درصـد از مهاجـرت »غیـر رسـمی« به اروپـا و گذر سـخت از مرزها به 
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سـوی امنیـت و حیات بودنـد(.)22(

کار در مـاورای بحـار توسـط کارگـران جهـان سـوم همچنیـن منبـع »حواله« هـای 
پولی )بخشـی از درآمدشـان( اسـت که به خانواده ها در کشورهایشـان می فرسـتند.  
مقالـۀ »انگل وارگی امپریالیسـتی و صورتبنـدی طبقاتی-  اجتماعـی در ایاالت متحده 
آمریـکا« نقشـی کـه حواله هـای پولـی کارگـران مهاجـر و مهاجـرت در اقتصـاد 
امپریالیسـتی جهـان بـازی می کنـد را مسـتند کـرده و نشـان می دهـد کـه مقـدار 
اقتصـاد کشـورهای  در  از سـرمایه گذاری های مسـتقیم خارجـی  بیشـتر  آن حتـا 

اسـت.)23(  تحت سـلطه 

تقاضـای شـدید و جسـتجوی بی وقفـۀ نیـروی کار ارزان در درون کشـورهای تحت 
سـلطۀ جهـان سـوم و تقاضـا بـرای نیـروی کار ارزان از آن کشـورها، یـک نیـروی 
محرکـه در ترافیـک انسـان در عصـر مـدرن می باشـد. تقاضـای نیـروی کار ارزان 
انگیـزۀ اصلـی عملیـات سـندیکاهای جنایـی اسـت کـه ترافیـک انسـان را »تنظیم« 
کـرده و اجرایـی می کننـد. هیـچ اقتصاد جهانـی، هیچ »زنجیـرۀ تأمین« امپریالیسـتی 
بـدون جریـان یابـی نیـروی کار ترافیـک شـده وجـود نـدارد. در همه جا هسـتند: 
و  کشـاورزی  »میهمان نـوازی«،  صنعـت  تولیـدی،  کارخانه هـای  سـاختمان،  در 
ماهی گیـری. فعالیت هـای اقتصـادی »قانونـی« و »غیرقانونی« به طـور فزاینده ای در 

اقتصـاد جهانـی امپریالیسـتی در هـم تنیده شـده اسـت.

بـه ایـن چرخـۀ معیـوب در حـوزه اسـتثمار جنسـی فکـر کنیـد: زنـی تایلنـدی به 
عنـوان خدمتـکار بـرای کار در خارج از کشـور اسـتخدام می شـود. سـپس او را به 
کشـورهای دیگـر ترافیـک می کنند و او را مجبـور می کنند که »کار سـکس« کند ... 
او بـرده می شـود. اگرچـه بیشـتر »درآمد« تن فروشـی او بـه یک دالل یا کسـانی که 
او را ترافیـک کرده انـد اختصـاص داده می شـود، او می توانـد مقـداری از بودجه را 
بـرای خانـواده اش در روستایشـان بفرسـتد. به طور خالصـه، پول به اقتصـاد تایلند 
بازگردانـده می شـود و بـه تقویـت اقتصـاد ایـن کشـور در »بخـش روسـپی خانه« 

کمـک می کنـد )در ایـن مـورد در بخـش نهم بیشـتر خواهـم گفت(. 

چنین است ماتریکس باطل توسعه وابسته و تحت سلطۀ امپریالیسم.
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بخـش چهـارم. لنز را عقب تر بکشـیم: سـلب مالکیت، بیرون رانـدن و جعمیت 
»مازاد« در جهان سـوم

کنیـم،  نـگاه  »تأمیـن«  جنبـۀ  از  را  »صنعـت سـکس«  و جهانی شـدن  اگـر رشـد 
می بینیـم کـه محـوری اساسـی دارد و آن هـم ایـن کـه: مخـزن عظیمی از بشـریت 
آواره و مسـتأصل، بـه ویـژه )امـا نـه صرفـًا( در جهـان سـوم وجـود دارد کـه در 
سـاختارهای رسـمِی اقتصادهـای نظـام جهانـی امپریالیسـتی جـذب نشـده اسـت. 
منظور از »سـاختارهای رسـمی«، شـرایط مرسـوم کار اسـت که دسـتمزد و سـاعت 
کار معیـن بـوده و دارای درجـه ای از سـاماندهی اداری اسـت. الیه هـای عظیمی از 
بشـر تحـت سـتم، محکوم بـه شـیوه های متزلـزل و ناپایـدار زندگی و بقا هسـتند. 

بیاییـد کاوش مـان را عمیق تـر کنیـم.

الف( جدایی دهقانان تولیدکننده از وسایل تولید

در طـول 50 سـال گذشـته، شـکل جدیـد و امـروزی )معمـواًل خشـن( جدایـی 
زحمتکشـان1 از ابـزار تولید به وقوع پیوسـته اسـت...}و پیامـدش{ نابودی زندگی 

صدهـا میلیـون سـاکنین روسـتایی در جهـان سـوم بـوده اسـت.

ایـن رونـد سـلب مالکیـت بـا رونـد بـه لحـاظ تاریخـی بی سـابقۀ شهرنشـینی 
سرسـام آور و آشـفته در جهـان سـوم و ظهـور »مـگا- شـهرها« در ارتبـاط بـوده 
اسـت. »مـگا- شـهرهایی« بـا زاغه هـای بـزرگ و داالن هایـی از سـکونتگاه هایی 
غیرقانونی ای که شـهرها را احاطه کرده و مهاجران روسـتایی در آن سـاکن هسـتند.

»جدایی زحمتکشان از وسایل تولید« به چه معنا است؟

*زحمتکشـان مـورد بحـث عمدتـًا دهقانـان خـرده مالـک یـا کشـاورزانی هسـتند 
کـه تکه هـای کوچـک زمیـن را در مالکیـت یـا اجـاره دارند- یا کسـانی کـه قطعه 
زمین هـای جامعـۀ محلـی )کامیونیتی( را طبـق آنچه که مالکیت »عرفی«2 محسـوب 

می شـد، اسـتفاده می کردنـد.
1- labourers
2- customary
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* اصلی تریـن وسـایل تولیـدی که دهقانان- کشـاورزان از آن جدا شـده اند )منفک 
شـده اند( زمیـن، ابزارهـای مرتبط با زمین و دسترسـی به آب اسـت.

زحمتکشـان چگونـه از وسـایل تولیـد جـدا می شـوند؟ فراینـد جداسـازی اینان از 
وسـایل تولیـد شـامل مجموعۀ پیچیـده ای از عوامل اسـت:

• وارد کردن کشاورزِی فن آورانۀ پیشرفته و بسیار مکانیکی، در 	
ابعـاد گسـترده بـه جهان سـوم. ایـن رونـد، از دهـۀ 1950 و 1960 
شـروع شـد. ایـن کشـاورزی پیشـرفته، شـامل وارد کـردن انـواع 
بذرهـای جدیـد هیبریدی اسـت کـه بـه کانال های عمـدۀ بازاریابی 
ملـی و بین المللـی گره خـورده و تولیدکنندگان کوچـک را تضعیف 

می کنـد،

• رقابت برآمده از کشاورزی تجاری جهانی و امپریالیستی،	

• تصاحب گستردۀ اراضی دهقانی از طریق توسعۀ زیرسازی ها 	
)ماننـد احـداث سـدها، جاده هـا، امکانات و تأسیسـات انبـار برای 
تولیـدات عمـدۀ کشـاورزی و ...( کـه به واسـطه دولت هـا و نیابت 

از سـوی امپریالیسـت ها پیـش برده می شـود،

• »زمین خواری« توسـط گروه هـای سـرمایه گذاری بین المللی 	
خصوصـی، دولت هـای خارجـی و نخبـگان کشـور که کشـاورزی 
محلـی را بـه مزرعـه تولیـد صنعتـی ماننـد تولیـد روغـن پالـم و 

می کننـد، تبدیـل  معـدن کاری  عملیات هـای 

• از دست دادن حق آبه ها،	

• فشـارها و سیاسـت هایی کـه نهادهـای »توسـعه« و وام دهـی 	
بین المللـی تحمیـل می کننـد. ماننـد بانـک جهانـی کـه بـا زور و 
فشـار، بازارهـا را بـه سـود صـادرات از کشـورهای امپریالیسـتی 
بـاز می کننـد. و شـرایطی را بـه وجـود مـی آورد کـه، بـرای مثـال، 
ذرت هـای آمریـکا به ثمـِن بخس فروختـه می شـود و تولید محلی 
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ذرت مکزیـک نابـود می شـود... و همچنیـن وام هایـی که مشـروط 
بـه کاهـش حمایت مالـی دولت هـا از تولیدکنندگان کوچک اسـت 

نیـز عامـل مؤثـر دیگـر در ایـن مورد اسـت.

خصوصی سـازی بـذر و کـود از طریـق »حقـوق مالکیـت اختـراع« کـه کشـاورزان 
را بـه تجـارت کشـاورزی امپریالیسـتی بنـد می کنـد. سـلب مالکیـت از دهقانـان 
و کشـاورزان خـرده مالـک، شـامل روش هـای »قانونـی« تصـرف زمیـن از طریـق 
اعمـال فشـار اقتصـادی و روش هـای غیرقانونـی تصـرف زمیـن، از طریـق اعمـال 
زور، وحشـیانه می شـود. در ایـن کار، زمیـن داران بـزرگ و دولت هـای جهـان 
سـوم و قدرتمنـدان منطقـه ای و محلـِی در ایـن کشـورها، از نظامیـان و میلیشـیا 
و گنگ هـا و اوبـاش اسـتفاده می کننـد؛ عناویـن و اسـناد رسـمی بـرای مالکیـت 
بـه وجـود می آورنـد و از ایـن عناویـن، بـه عنـوان پوشـش قانونی بـرای ابتیـاع یا 
تصـرف اجبـاری زمیـن اسـتفاده می کنند و بـه این ترتیـب، زمینی که بـدون عنوان 
و سـند خصوصـی، جمعیت هـای دهقانـی، مـردم بومـی و قبایـل بـرای نسـل های 
متمـادی در اختیـار داشـتند و روی آن کار می کردنـد، تصـرف می شـود. در همیـن 
حـال، رقابـت بیـن کشـاورزان- دهقانـان موجـب افزایشـی در بهـره وری، انـدازۀ 

زمیـن، توانایـی اسـتخدام کارگـران می شـود. 

در ایـن مـورد آمـار افشـاگرانه ای موجـود اسـت: تا سـال 1983، اکثریـت کارگران 
جهـان همچنـان در بخـش کشـاورزی بودند ) عمدتًا و اساسـًا در جنـوب جهانی(. 
امـا بـا شـروع سـال 2010، تنها 25 درصـد از کارگـران جهان در بخش کشـاورزی 

بودند.)24(

واقعیـت موجـود و جـاری آوارگان و بی جاشـدگان جنوب جهانی همین جاسـت: 
مشـاغل جدیـد بیـرون از کشـاورزی هیـچ جـا در چنـان ابعـادی وجود نـدارد که 

بتوانـد آن هایـی را کـه از زمین هایشـان کنـده شـده اند، ادغـام کند.

ب( هرگز روندی مشابه انقالب صنعتی 1700 و 1800 رخ نداد

فراینـد جدایـی زحمتکشـان از وسـایل تولیـد، تکـرار سـادۀ تجربـۀ بیـرون رانـدن 
دهقانـان از زمین هایشـان کـه چندیـن قـرن در اروپا جریان داشـت و وقـوع انفجار 
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انقـالب صنعتـی بـا محوریـت انگلیـس در قـرن 18 و 19، نیسـت. در آن دوران، 
فراینـد صنعتـی شـدن، کاربَـر labor intensive بـود. تولیـد سـرمایه دارانه، رشـد 
پرولتاریـای جدیـد کشـاورزی و صنعتی را که از روسـتا بیرون کشـیده شـده بودند 
را برمی انگیخـت. و تولیـد انبـوه کارخانـه ای، ماننـد کارخانجـات پنبـه انگلسـتان، 
شـمار عظیمـی از پرولتاریـای جدید را جذب می کرد؛ البته با شـرایطی وحشـتناک.

امـا تحـت شـرایط سـلطۀ امپریالیسـتی کنونـی، توسـعۀ اقتصـادی در کشـورهای 
تحت سـلطه جنـوب جهانـی، هـم تابـع نیازهـای امپریالیسـم اسـت و هـم توسـط 
نیازهـای آن معـوج شـده اند؛ و از سـوی دیگـر در مقابـل فـراز و فرودهـای اقتصاد 
جهانی امپریالیسـتی بسـیار آسـیب پذیرند. این کشـورها در حال »تکرار« همان مسـیر 
انقـالب صنعتی گذشـته نیسـتند. تـازه، خـود آن انقالب صنعتی، وابسـته بـه تجارت 
جهانـی بـرده و فتوحـات اسـتعماری بـود کـه هنـوز پیامدهـای آن در کشـورهای 

می شـود.  تحت سـلطه حـس 

در اقتصـاد سـرمایه دارِی جهانـِی امـروز، دهقانـان سـلب مالکیـت شـده و ریشـه 
کـن شـدۀ جهـان سـوم در ابعـاد وسـیع درون سیسـتم های تولیـد انبـوه صنعتـی 
جـذب نمی شـوند. آن هایـی کـه کشـاورزی را، چه به اجبـار رها کرده انـد یا تحت 
شـرایط سـتم گرانه ای »انتخـاب« کرده انـد که کشـاورزی را رهـا کنند، نتوانسـته اند 
در شـمار قابل توجـه وارد مشـاغل اسـتاندارد و معمـول صنعتی یا خدماتی شـوند. 
آن هـا تبدیـل بـه جمعیت مـازاد شـده اند. می گوییم »مـازاد« اما این کلمـه به معنای 
»جمعیـت بیـش از انـدازه« بـه دلیـل نـرخ بـاالی تولد یـا کمبـود مطلق منابـع بقاء 
نیسـت؛ بلکه »بشـر مازاد« در نسـبت بـا تقاضای سـرمایه داری بـرای کار در جهت 

خدمـت بـه تولیـد مبتنی بر سـود اسـت.

گسـترش تولیـد کارخانـه ای در کشـورهای جهـان سـوم، طی چهل سـال گذشـته 
رشـد قابل توجهـی داشـته اسـت. ایـن امـر بسـیار مرتبط اسـت بـا سـرمایه گذاری 
خارجی و برون سـپاری تولید از کشـورهای سـرمایه داری امپریالیسـتی؛ این ویژگی 
بـارز اقتصـاد جهانـی- امپریالیسـتی معاصـر اسـت و بـرای سـودآوری سـرمایۀ 
امپریالیسـتی ضـروری اسـت. امـا ظرفیـت جدید تولیـد کارخانه ای در جهان سـوم 
بـه طـور وسـیعی در دسـته ای از کشـورها متراکـم شـده اسـت. سـرمایه گذاری و 
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برون سـپاری امپریالیسـتی، همـراه با گسـترش ظرفیت کارخانـه ای- صنعتی محلی، 
بـرای گسـترۀ عظیمـی از جمعیِت به تازگی شـهری شـدۀ جهان سـوم شـغل ایجاد 

اسـت.)25( نکرده 

گرایـش تاریخـی ایـن چنین اسـت: حرکـت وسـیع و گسـتردۀ سـاکنین روسـتایی 
بـه شـهرها در عمـدۀ مناطـق جنـوب جهانـی، حرکت وسـیع و گسـترده به سـوی 
صنعـت و خدمـات درون اقتصاد رسـمی با سـاعت کار و دسـتمزد تعیین شـده در 

چارچـوب قانونـی، نبوده اسـت.)26(

تقریبـًا 70 درصـد اشـتغال در مناطـق کـم درآمـد و یـا مناطـق بـا درآمـد متوسـط 
جهـان، درون اقتصـاد غیررسـمی با شـغل های نامنظـم و ناامن )اغلب موقت( اسـت 
کـه بسـیاری از آن هـا خویش فرمـا یـا کارگر بـا اسـتخدام روزانـه اسـت )کارهایی 
بـدون سـاعت کار و دسـتمز منظـم؛ یـا بـدون حمایت هـای بهداشـتی، ایمنـی یـا 
سـایر قوانیـن مربـوط به کار(. ایـن شـغل ها از این قبیل انـد: فروشـندگان خیابانی، 
کارگـران سـاختمانی، بـی شـمار مشـاغل خدماتـی )تعمیر تلفـن همـراه(، کارگران 
خانگـی، زباله گردهـا و کهنـه جمع کنی هـا، کـه بـا فعالیت هـای غیرقانونـی ماننـد 
داد و سـتد اجنـاس تقلبـی هم پوشـانی دارنـد. در هنـد، 80 درصـد مشـاغِل غیـر 
کشـاورزی، مشـاغل غیر رسـمی اند و در آفریقا، 85 درصد مشـاغل غیرکشـاورزی، 

غیررسـمی اند.)27(

بیش از 90 درصد نیروی کار غیررسمی جهان در جنوب جهانی هستند. 

پ( جا به جایی و اخراج

ساسـکیا ساسـان1 در اثـر خـود تحـت عنـوان، بیـرون رانـدن: سـبعیت و پیچیدگی 
در اقتصـاد جهانـی2 تحلیلـی ارائـه می دهـد در مورد گـذاری که در مقیـاس جهانی 
صـورت گرفتـه اسـت؛ گذار از توسـعۀ سـرمایه داری امپریالیسـتی ای کـه توده های 
فقیـر و از جا کنـده شـده را درون فعالیـت اقتصـادی »ادغـام می کـرد«، بـه توسـعۀ 
سـرمایه داری امپریالیسـتی ای کـه مـردم را از زمین، شـغل و خانه »اخـراج« می کند 

1- Saskia Sassen
2- Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy
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و ایـن رونـدی اسـت کـه در پایـان قرن بیسـتم شـتاب گرفـت و در قرن بیسـت و 
یکـم ادامه یافته اسـت. 

ساسان، پیوند و ارتباط یک دینامیک جهانی را می بیند:

 آوارگان )جهـان سـومی( کـه هرگـز بـه خانـه و کشورشـان بازنخواهنـد 
گشـت – زیـرا خانـه، اکنـون یا منطقـۀ جنگی اسـت، یا محل مـزارع بزرگ 
و عرصـۀ عملیـات معـدن کاوی یا شـاید هـم زمینی مـرده ... و معـادل این 
جا به جایـی و تغییـر در شـمال جهانـی بـه گونـه ای دیگـر رخ داده اسـت 
- جایـی کـه تـا همیـن اواخـر حبـس و زندانی کردن پاسـخی بـه ارتکاب 
جـرم بـود )بگذریـم از ایـن کـه جـرم بـه واقـع رخ داده بـود یا نـه( اکنون 
دارد تبدیـل می شـود بـه انبـاردارِی انسـانی )حبـس تـوده ای(... روندی که 

آمریـکا سـرآمد و پیش گام آن اسـت.

او ایـن تحلیـل را اینگونـه ادامـه می دهـد )ایـن بخش مرتبط اسـت با نقطـۀ تمرکز 
پژوهـش من در مقالـه ای کـه می خوانید(:

بیـرون رانـده شـدن از خانـه، زمیـن و شـغل همچنین ایـن تأثیر را داشـت 
کـه بـه شـبکه های جنایـی و ترافیـک انسـان فضای رشـد و گسـترش داده 
اسـت و همچنیـن، موجـب دسترسـی هرچـه بیشـتر خریـداران خارجی – 
چـه شـرکت ها، چـه دولت هـا- به زمیـن و منابع آب هـای زیرزمینی شـده 

است.)28(1

ت( سیارۀ زاغه ها

ایـن عنـوان کتابی از مایک دیویس اسـت کـه تحلیل مهمی را بـرای فهم پدیده های 
مـورد بحثمـان فراهـم می کنـد. فصـل پایانـی کتـاب بـا قطعـه ای تحریک کننـده از 

1- در لینک زیر به صحبت هایی که ساسان در مورد کتابش در جلسه کتابفروشی انقاب داشت گوش دهید:
 https://vimeo.com/manage/videos/108811541

https://vimeo.com/manage/videos/108811541
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رمـان تکزاکـو1 اثـر پاتریـک چاموازو2 آغـاز می شـود: »پرولتاریایی بـدون کارخانه، 
کارگاه، شـغل و بـدون کارفرمـا، در میانـۀ مجموعه ای از شـغل های درهم و غریب، 
غـرق در تـالش بـرای بقـاء و گـذران زندگـی در کـوره راهـی از خاکسـتر«. اینجا 
»مجموعـه ای از شـغل های درهـم و غریـب« همـان »اقتصـاد غیررسـمی« اسـت. 
تکزاکـو نـام یکـی مکان های سـکونت غیرقانونـی در پایتخت جزیـرۀ مارتینیک در 

کارائیب اسـت.)29( 

سـرعت، درنده گـی و رنجـی کـه در جریان اسـت، به حدی اسـت که قابـل اغراق 
نیسـت. در سـطح جهانـی نسـبت جمعیتـی کـه در شـهرها زندگـی می کننـد از 34 
درصـد در 1960 بـه 47 درصـد در سـال 2000 و بـه 57 درصـد در سـال 2020 
افزایـش یافتـه اسـت. بیـش از 75 درصـد جمعیـت شـهری، در شـهرهای جنـوب 
جهانـی زندگـی می کنند. در سـال 2015، به میزان 40 درصد از توسـعۀ شـهری در 
سـطح جهانـی در زاغه هـا رخ داده اسـت؛ در کشـورهای جنـوب صحـرای آفریقا، 
بیـش از 60 درصـد جمعیـت در زاغه هـا زندگـی می کننـد. در سـال 2019، بیـش 
از 1 میلیـارد نفـر، یـا بـه عبـارت دیگـر از هـر 7 نفـر 1 نفـر در جهـان، در زاغه ها 
یـا بـه اصطـالح »سـکونتگاه های غیررسـمی« زندگـی می کردنـد که آبـش آلوده و 
خدمـات بهداشـتی اش انـدک اسـت و مناطق شـهری را احاطه کـرده و عمدتاً و به 
صـورت گسـترده در درون و اطـراف مگا -  شـهرهای جنـوب جهانـی قـرار دارند.

)30(

مهاجـرت آوارگان از روسـتا بـه شـهر ... کـه در ادامـه اغلـب از یک کشـور جهان 
سـوم بـه کشـور جهان سـوم دیگـر، یا بـه کشـورهای امپریالیسـتی امتـداد می یابد. 

همـۀ این هـا بـا »جهانی شـدن تن فروشـی« مرتبـط اسـت.

ث( گرمایش زمین

اقتصـاد، جامعـه، سیاسـت و انقـالب بـرای جهانـی بـه طـور ریشـه ای متفـاوت و 
بهتـر، بـه طـور جدایی ناپذیـر بـه بحـران زیسـت محیطی سـیاره زمیـن گره خورده 

1- Texaco
2- Patrick Chamoiseau
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اسـت. گرمایـش زمیـن اثرات بـزرگ و حادی بر کشـاورزی در جهان سـوم دارد - 
از جملـه خشکسـالی و بیابان زایـی. ایـن امر تنش های زیسـت محیطی در شـهرها، 
زاغه هـا و سـکونت گاه های غیرقانونـی در جنـوب جهانـی را تشـدید می کنـد. این 
موضـوع دینامیک هـای بیـرون رانـدن، مهاجرت توده ای و ظهور »بشـر مـازاد« را با 

یکدیگـر ترکیـب می کند.



21به شرح های اَی و مری )AYE AND MARY( از سقوطشان به جهنم گوش می دهیم ...

بخـش پنجـم( به شـرح های مـری و ای )AYE AND MARY ( از سقوطشـان به جهنم 

.
گـوش می دهیـم... و کابوسـی که پناهنـدگان روهینگیا بـا آن مواجه اند

 آی )Aye(، زمانی که یک زن به خانواده اش در میانمار مراجعه 	
کـرد، تنهـا 14 سـال داشـت. آن زن بـه آن ها گفت کـه آی می تواند 
در بانکـوک مشـغول بـه کار شـود. والدیـن وی، که در شـرایط فقر 
شـدید زندگـی می کردنـد، بـه او و خواهـرش اجـازه دادنـد تـا به 
تایلنـد سـفر کـرده و از فرصت کار در آنجا اسـتفاده کنند. بالفاصله 
پـس از رسـیدن بـه تایلنـد، به گروهـی از مردان سـپرده شـدند که 
آن هـا را بـه صاحـب یـک روسـپی خانه فروخـت. والدیـن آی بـه 
مـدت سـه سـال هیـچ خبـری از او نداشـتند ... تـا ایـن کـه او در 
یورشـی بـه روسـپی خانه پیدا شـد. او بـه همـراه 100 زن دیگر در 
طبقـۀ پنجـم روسـپی خانه بـه اسـارت گرفته شـده بـود: ملـزم بود 
از ظهـر تـا دو صبـح کار کنـد و مجبـور بـود روزانـه بـه 12 تا 20 
مـرد خدمـت کند. هـر کدام از دخترهـا پیرهنی با شـماره ای الصاق 
شـده به آن داشـتند؛ آن هـا هنگامی که منتظر خوانده شـدن شـماره 
شـان بودنـد، تلویزیون تماشـا می کردنـد. دیواری شیشـه ای زنان و 
دختـران را از مـردان جـدا می کرد. مـردان، پـس از انتخاب دختری 
جهـت گذرانـدن 30 دقیقـه، 6 دالر پرداخـت می کردنـد. زنـان و 
دختـران روزانـه یـک دالر بـرای »کار« خـود دریافـت می کردنـد.

)31(

 مـری )Mary( یـک دختـر دبیرسـتانی آینـده دار از یکـی از 	
ایالت هـای نیجریـه به نـام ادو1 بـود. او رویای رفتن به دانشـگاه را 
در سـر داشـت. وقتـی که زنی بـه مـادرش مراجعه کرد و پیشـنهاد 
بـردن ایـن دختـر نوجـوان را بـه ایتالیـا بـرای یافتـن کار داد، او 
16 سـاله بـود. خانـوادۀ مـری بـه امیـد این کـه کار کـردن مری در 

1- Edo
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ایتالیـا می توانـد خانـواده را از فقـر نجـات دهـد، او را بـه سـمت 
پذیـرش ایـن پیشـنهاد هـل دادنـد. نهایتـًا مـری بـرای تن فروشـی 
ترافیـک می شـود: سـه سـالی کـه او وادار شـد بدنش را بفروشـد، 
ضـرب و شـتم و تهدیـد بـا اسـلحه را تحمـل کـرد؛ و مجبـور بود 
تحقیـر وحشـیانۀ دختـران کوچک تـر از خـود را کـه هویج هایی را 
بـا خشـونت وارد واژن شـان می کردنـد، تماشـا کنـد؛ تحقیرهایـی 
کـه بـرای درس عبـرت دادن بـه دیگـران بـود کـه اگـر مقاومـت 
کنیـد، ایـن بـال بـه سـرتان خواهـد آمـد. پـس از یـورش پلیس به 
روسـپی خانه، مـری بـه کشـورش بازگردانـده شـد. امـا خانـوادۀ 
مـری او را طـرد کردنـد. ایـن وقایـع مربـوط بـه 20 سـال پیـش 
اسـت. امروز، شـرایط بسـیار بدتر اسـت. گنگ ها از آشـوب بحران 
مهاجـران بهـره می برنـد و زنـان و دختـران بسـیار جوان تـری را 
بـرای بردگـی جنسـی »بـه فـروش می رسـانند«. مـری می گویـد، 
نسـبت بـه گذشـته، االن دختـران جـوان بیشـتر می دانند کـه دارند 
وارد چـه چیـزی می شـوند، امـا نمی داننـد کـه حتـا اگـر باالخـره 
بتواننـد مثـل مـن از آن شـرایط خـالص شـوند، امـا از تروماهایـی 

وحشـتناکی رنـج خواهنـد بـرد.)32(

 یک پناهندۀ جوان روهینگیایی از میانمار به سمت همسایگی 	
مالـزی می گریـزد. او یکـی از صدهـا هـزار نفـری اسـت کـه مورد 
آزار قـرار گرفتـه، لعـن شـده و از کشـور بیـرون رانده شـده اند. او 
و سـایر دختـران، در اردوگاهـی در مالـزی، در ابتـدا بـرای ازدواج 
اجبـاری فروختـه می شـوند. سـپس پـس از مدتـی، »شوهرانشـان« 
دختـران را بـه سـایر مـردان می فروشـند. برخـی از آن هـا نهایتًا به 
عنـوان کارگـر خانگـی یـا کارگـران مقیـد کار می کنند. افـرادی که 
ترافیـک انسـان می کننـد، بـا وعـدۀ دسـتمزد بـاال بـه سـراغ آن هـا 
اجبـاری  تن فروشـی  بـه  را  نوجوانـان  ایـن  از  برخـی  می رونـد، 
صنایـع  در  کار  بـه  وادار  روهینگیایـی  زنـان  سـایر  می کشـانند. 
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غذاهـای دریایـی تایلنـد می شـوند. ایـن صنعـت بسـیار وابسـته به 
کار بـرده وار و ارزان اسـت؛ یکی از صنایعی اسـت کـه زنان در آن، 
در معرض شـرایط کار جان فرسـا و تجاوز جنسـی قـرار می گیرند. 
ایـن صنعـت به بخـش خرده فروشـی مـواد غذایی آمریـکا خدمت 

می کنـد.

 سـایر پناهنـدگان را در بنـگالدش جمـع می کننـد. بنـگالدش اکنـون مقصد اصلی 
بـرای روهینگیایی هاسـت و آن هـا را در منطقـه ای قـرار می دهنـد کـه یـک میلیون 
نفـر دیگـر، از جملـه صدهـا هـزار نفـری کـه در دهه هـای گذشـته فـرار کرده انـد 
زندگـی می کننـد. وضعیـت آن هـا کـه در واقـع بدون هـر گونـه تابعیتی هسـتند و 
ناتوانی شـان در یافتـن کار قانونـی، زنـان و دختـران را در مقابـل ترافیـک جنسـی 
بـه اصطـالح »روسـتاهای  از  را در یکـی  از آن هـا  برخـی  آسـیب پذیر می کنـد. 
روسـپی کده« در بنـگالدش جمـع می کننـد؛ جایـی کـه آن ها بـه زنـان و نوجوانانی 

ملحـق می شـوند کـه برخـی از آن هـا تنهـا 13 سـال سـن دارند.

تن فروشـی در بنـگالدش قانونـی اسـت. جریـان مـدام ترافیـک زنـان و دختـران 
بـه صنعـت تن فروشـی، دختـران و زنـان را در دسـترس کسـانی قـرار می دهـد که 
از آن هـا پـول در می آوردنـد. برخـی از زنـان جـوان بـه قـدری مأیـوس و دلمرده 
خودکشـی  می کننـد،  خودزنـی  دهنـد-  ادامـه  نمی تواننـد  دیگـر  کـه  می شـوند 
می کننـد )یکـی در مـاه( و این هـا در بزرگترین روسـتای روسـپی کدۀ کشـور اتفاق 
می افتـد. دفـن زنان جان سـپرده در گورسـتان های عمومی ممنوع اسـت. در نتیجه، 
تن فروشـان بـرای حل مسـاله مجبور به سـاختن گورسـتانی خصوصی شـده اند ... 

و مراسـم تدفیـن را بـه صـورت دم دسـتی و مختصـر انجـام می دهند.
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 بخـش ششـم( یادداشـتی دربـارۀ عقالنی سـازِی »کار جنسـی« و سـقوط بـه 
جهنم قعـر 

بایـد بـه وضـوح تماْم درک و تصریح شـود که »کار جنسـی« بر خـالف نظریه های 
زیـادی کـه آن را عقالنـی سـازی می کننـد، از جملـه توسـط برخـی جریانـات 
فمنیسـت و سیاسـت هویتـی »ووک«1، تن فروشـی صرفـًا یـک نـوع »کار« خـاص 
یـا یـک نـوع »تجـارت« موهـن، نیسـت. ترافیـک بـه منظـور تن فروشـی نوعی از 
»مهاجـرت در جسـتجوی کار« هـم نمی باشـد. وقتـی آن چـه بـر بدن زنـان اعمال 
می شـود -- از جملـه ایـن کـه از طریِق تجـاوز و تجاوز گروهی توسـط جاکش ها 
و ترافیک کننـدگان وادار بـه تن فروشـی می شـوند و همـۀ عـوارض فیزیکـی و 
روانـی ای کـه متحمـل می شـوند – را در نظـر بگیریـم هرگـز نمی توانیـم آن را 
»کار« محسـوب کنیـم. تجربـۀ ترافیک شـدن بـه درون صنعـت سـکس ایـن اسـت 
کـه، »هـر روز توسـط بسـیاری از مـردان مـورد اسـتفاده جنسـی قـرار می گیرنـد 
و هرگـز قـادر نیسـتند از انـواع عمـل جنسـی بـا مـردی امتنـاع کننـد و همیشـه 
تحت نظـر گلـه ای از ترافیک کننـدگان هسـتند و تـا زمانـی کـه بدهـی معمـول بـه 
آن هـا را پرداخـت نکننـد، حقوقـی دریافـت نمی کننـد و این بدهی همواره توسـط 
ترافیک کننـدگان تحـت عنـوان تأمین نیازهای شـخصی، افزایش می یابـد.« )34( در 
میـان حامیـان پارادایـم »کار جنسـی« بـرای صنعت سـکس جهانی، یـک نقطۀ کور 
امپریالیسـتی- شوونیسـتی نیز وجود دارد: امتناع از به حسـاب آوردن وحشـت های 

ایـن وضعیـت در جهان سـوم. 

اغلـب در دفـاع از »کار جنسـی« اینگونـه اسـتدالل می شـود کـه، بلـه، ایـن کار 
می توانـد تحقیرآمیـز باشـد... امـا در سـرمایه داری، ایـن امر بـه طور کلـی در مورد 
کار صـادق اسـت. در جـواب، سـایت مـا revcom.us مقالـه ای را منتشـر کـرده که 

بـه همیـن نکتـه اشـاره می کند:

» بـه یقیـن، حقیقتی اسـت که در دنیای کنونی، بسـیاری از مشـاغل واقعًا تحقیرآمیز 

1- “woke”
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بـوده و خصلـت اسـتثماری بـاال دارنـد. ایـن یـک دلیل بزرگ اسـت که چـرا ما به 
نیـاز بـه انقـالب داریـم. بلـه، زندگـی بسـیاری از مـردم به ایـن طریق هـدر رود و 
ایـن بـه کل دیوانگـی و غیرضـروری اسـت... از طـرف دیگـر، وقتی مـردی، زن یا 
دختـر جوانـی را بـرای تن فروشـی یـا پورنوگرافی خریـداری می کنـد ... چیزی که 
خریـداری شـده، در واقـع بردگی و تحقیر جنسـی آن زن اسـت }و نه چیـز دیگر{... 
آن مـرد بـرای ایـن پـول پرداخت می کنـد کـه بتوانـد بی احترامی، خشـونت، ضرب 
و شـتم، توهیـن و تحقیـر بـه یـک زن را تجربـه کنـد. )تأکیدات توسـط لوتـا اضافه 

شده(

اسـتدالل دیگـر حامیـان »کار جنسـی« ایـن اسـت کـه داد و سـتدی کـه از طریـق 
آن زن بدنـش را در ازای لـذت جنسـی بـا مـردان مبادلـه می کنـد – چـه بـه عنوان 
تن فـروش خیابانـی، چـه بـه عنـوان اسـکورت یا همـراه »مجلـل« و چه بـه عنوان 
یـک اجـرا کننـده یـا پرفورمـر- در واقع شـکلی از »عاملیـت« ... و »انتخـاب« زنانه 
اسـت در تجـارت جهانی شـده و تبلیـغ خود در این بـازار. برای ایـن بینش، فکت 
تعییـن کننـده آن اسـت کـه گویـا انتخـاب آگاهانه ای صـورت می گیـرد. امـا، باید 

گفـت کـه ایـن هـم یکی دیگـر از انـواع فریـب و خودفریبی اسـت.

بزرگتـر،  اجتماعـی  اقتصـادی-  نیروهـای  داد،  نشـان  مـا  تحلیـل  کـه  همانطـور 
محدوده هـای »انتخـاب« زنـان را تعییـن می کنند؛ بـه ویژه »انتخاب« زنـان از جا کن 
شـده و فقیر را. سـاز و کار انباشـت امپریالیسـتی و بافت اجتماعی مردسـاالر، این 
انتخاب هـا را شـکل می دهـد. همانطـور کـه آواکیـان در مقالـۀ »دربـارۀ انتخاب هـا 
... و تغییـرات رادیـکال« بـه صـورت قدرتمنـدی توضیـح می دهـد »مـردم انتخاب 
می کننـد، امـا بـه ایـن معنـا نیسـت کـه آن هـا انتخـاب کرده اند کـه ایـن انتخاب ها 

را داشـته باشند.«

مقالـه ای خوانـدم کـه نقـد خوبـی بـه نظریـه ای که بـر اسـاس »انتخـاب« می گوید 
تن فروشـی »کار« اسـت، کـرده اسـت. نویسـند، بـه نکتـۀ مهمـی اشـاره می کنـد و 
می گویـد، تن فروشـی » توسـط یـک رابطـه خلـق شـده اسـت و نـه توسـط تمایل 
شـده،  تن فـروش  زنـان  و  مـردان خریـدار سـکس  بـدون  }یعنـی{  شـخصی... 

تن فروشـی وجـود خارجـی نمی توانـد داشـته باشـد.« )37(
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بازشناسـی و بـه رسـمیت شـناختن ماهیـت سـتم گرانۀ ذاتـی تن فروشـی و متحـد 
شـدن حـول خواسـت عادالنه بـرای جرم زدایـی از تن فروشـی، در هر حـال، پایان 

داسـتان نیست...

بهره کشـی جنسـی و سـتم بـر زنـان بایـد و می توانـد پایـان یابـد؛ و تنهـا از طریق 
انقـالب کمونیسـتی می توانـد پایـان یابـد؛ انقـالب کمونیسـتی ای کـه این سیسـتم 
را سـرنگون کـرده و هـر سـتم و اسـتثماری را ریشـه کن کنـد. بـه عبـارت دیگـر، 
دنبـال کـردن و تحقـق آگاهانـه و جمعـی ایـن انقالب جهت گسسـت ریشـه ای از 
تمـام روابـط مالکیـت سـنتی و تمـام ایده هـا و ارزش های سـنتی »عاملیت« اسـت، 

عاملیتـی رهایی بخـش در معنـای وسـیع کلمه.
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بخـش هفتـم: ترافیک سـکس به عنوان جـزء مهم اقتصـاد غیر قانونـی جهانی 
که در بیسـت سـال گذشـته رواج گسـترده ای داشته است.

زنـی نیجریـه ای کـه بـه بورکینافاسـو ترافیـک شـده اسـت و در شـهرک های معادن 
طـالی شـهر سـکاکو، وادار به تن فروشـی شـده. او در میان چادرهـای اردوگاهی که 
تن فروشـان زندگـی می کننـد، قـدم می زنـد. آن هـا وادار می شـوند کـه هر شـب با 

بیش از سـی مرد سـکس داشـته باشـند.

بـه نقطـۀ تعییـن کننـدۀ تحلیل مـان بـاز گردیـم: جهانی شـدن امپریالیسـتی نوعی از 
»معمـاری جهانـی« را تسـهیل کـرده اسـت که نـه تنهـا شـبکه های تأمیـِن قانونی و 
غیرقانونـی نیـروی کار جهانـی را در هـم بافته، بلکـه همچنین تمایزات بیـن آن ها را 
نیـز محو کرده اسـت. در شـمار زیـادی از صنایـع قانونـی، اقتصادهـای غیرقانونی، 
حـول یـا درون ایـن آن هـا در گردش انـد: از جمله ماهی گیـری، اسـتخراج کبالت، 
اسـتخراج طـال و تجارت چـوب و الـوار. در قلمرو مالی، بانکـداری »قانونی« تبدیل 

به بانکداری »سـایه« و پولشـویی گسـترده می شـود.  

ارزش اقتصاد غیرقانونی در جهان 2/2 تریلیون دالر است. )38(

بـر اسـاس کتـاب اقتصـاد غیرقانونـی جهانـی: مسـیرهای جنایـت سـازمان یافتۀ 
فرامـرزی 1: »سیسـتم بانکـی جهانـی مبهـم و ناروشـن، کـه در آغـاز هـزارۀ جدید 
توسـعه یافـت، اجـازه داد سـودهای قانونـی و غیرقانونـی بر هم انباشـت شـوند و 
منابـع و مخـازن میلیـارد دالری از دارایی هـای غیرقابـل دسـت زدن ایجـاد شـود؛ 
در عیـن حـال، قـدرت و تأثیـر بازیگرانـی کـه از ایـن مخـازن اسـتفاده می کنند نیز 
عظیم تـر شـد« و ابزارهـای فنـاوری دیجیتـال و تجـارت دیجیتال به طـور همزمان 
بـه تحکیم و اسـتتار فعالیت هـای ُخرد غیرقانونـی و اقتصاد های بـزرِگ غیرقانونی، 
ماننـد قاچـاق مـواد، اسـلحه و انسـان، خدمـت کـرده اسـت و می تـوان، پرداخـت 
وجـه بـه ترافیک کننـدگان را بـدون ایـن کـه ردی از مبادلـه باقـی بمانـد، انجـام 

داد.«)39(

1- The Global Illicit Economy: Trajectories of Transnational Organized Crime
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تمامی این امور با همه گیری کویید 19، تشدید شده است:

دهه هـا جهانی شـدن و آزادسـازی تجـارت، نابرابـری و ناهمسـانی عظیمـی را در 
ثـروت و قـدرت بـه وجـود آورده اسـت. قبـل از همه گیـری کرونـا، فرصت هـای 
کاری در اقتصـاد قانونـی در حـال کاهـش بـود. امـا در نتیجـۀ همه گیـرِی کرونـا، 
شـرایط بدتـر از ایـن هـم شـد؛ بـه ویـژه بـرای کسـانی کـه در اقتصاد غیررسـمی 
مشـغول بـه کار بودنـد. این شـرایط، فضایی را بـرای اقتصادهـای غیرقانونی جهت 
گسـترش و ارائـۀ خدمـات و همچنین اسـتخدام شـمار روزافزونی از مـردم )اغلب 

بـه صـورت اجباری( بـه وجـود آورد. )40(

همانطـور کـه پیش تـر بحـث شـد، رونـد شهرسـازی آشـفته و کائوتیـک در جهان 
سـوم کـه توسـط توسـعۀ اقتصـادِی امپریالیسـتی به وجـود آمد، بـا ناتوانـی اقتصاد 
رسـمی در فراهم کـردن اشـتغال، برهـم کنـش دارنـد. حکومـت قادر نیسـت که در 
زاغه هـا و سـکونتگاه های غیررسـمی شـهری، خدمـات ارائـه کنـد، آن هـا را اداره 
کـرده و امنیـت فراهـم کنـد. تقاضـا بـرای آب و زغـال بـرای گرم کـردن خانه ها و 
آشـپزی و سـایر ملزومـات اساسـی، در فضـای اقتصـادی فاقـد مقـررات نمی تواند 
پاسـخ گیـرد. گروه هـای جنایتـکار و گنگ هـای محلـی اغلـب در همیـن خـالء 
)فضـای اقتصـادی فاقـد مقررات( گام می گذارند- و به شـکل فزاینـده ای بازارهای 
فاقـد مقـررات را برمی گزیننـد. طـی همه گیـری کوییـد19، در برخـی از مـوارد 

همیـن گنگ هـا قرنطینه هـای بهداشـتی را بـا جبـر بـه اجرا گذاشـتند.

اقتصـاد غیرقانونـی زیرزمینـی رشـد می کند و آن »فضـای بدیل« را برای اشـتغال و 
درآمـد ایجـاد می کنـد. تن فروشـی یک جـز اصلی ایـن »بدیـل« پررونـق اقتصادی 
اسـت. گنگ هـا و گروه هـای جنایـت کار، بـا جـذب جوانـان و کسـانی کـه به کل 
بـه حاشـیه رانـده شـده اند، تکثیر می شـوند و بـه شـاخه های مختلـف فعالیت های 
غیرقانونـی تقسـیم می شـوند و ترافیک کننـدگان انسـان بـا قاچاقچیـان مهاجرت و 

بـا »صنعت سـکس« جهانـی در هـم می آمیزند.
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بخـش هشـتم: سـکس، ندیمه هـا و فراینـد صـادرات ... ظهـور »گردشـگری 
» جنسی

 تحرک زنان جهان سوم درون و بیرون اقتصاد رسمی

مقالـه ای تحقیقاتـی در سـال 2001 تحـت عنـوان »سـکس، ندیمه هـا و فـرآوری 
صادراتـی: خطرهـا و دالیـل شـبکه های تولیـد جهانـی جنسـیت محـور« بـه ایـن 
موضـوع می پـردازد کـه چگونـه طـی سـه دهـۀ گذشـته شـمار عظیمی از زنـان در 
جهـان سـوم بـه درون سـه بخش یاد شـده در عنوان مقاله کشـیده شـده اند... و بین 

این سـه بخـش حرکـت می کننـد.)41(

بـرون سـپاری امپریالیسـتی تولید، موجب رشـد مناطق فرآوری صـادرات در جهان 
سـوم شـده اسـت؛ مناطقی کـه سـودآوری و قدرت رقابتشـان وابسـته به زنـان، به 
مثابـه کارگـراِن مسـتعد فـوق اسـتثمار، می باشـد. بـا ایـن حـال، »خیـز بـه سـمت 
نهایت هـا«1 – یعنـی، جسـتجوی مدام و روزافزون نیروی کار ارزان توسـط سـرمایه 
– دائمـًا موجـب تغییـر مـکان تولیـد می شـود. مـوج اول تولید برون سـپاری شـدۀ 
پوشـاک و سـایر کاالهـای مصرفـی در تایـوان، کـرۀ جنوبـی، سـنگاپور و ... جـای 
خـود را بـه موج دوم برون سـپاری داد کـه در مناطق دیگری مثـل چین و بنگالدش 

متمرکـز شـدند. در نتیجـه، بسـیاری از کارخانه های موج اول بسـته شـدند. 

اشـتغال در کارخانه هـای برون سـپاری شـده و پیمانـکاری در عیـن حـال، هـم 
بسـیار طاقت فرساسـت و هـم بسـیار شـکننده. ایـن امر آسـیب پذیری زنـان کارگر 
و خانواده هـای آنـان را تشـدید می کنـد. همزمـان، تحمیـل ریاضت کشـی و تعـدل 
سـاختاری که از اوایل دهۀ 1980 توسـط نهادهای مالی امپریالیسـتی تحمیل و آغاز 
شـد و تـا بـه امـروز ادامـه دارد، موجب قطـِع خدمات اساسـی و خصوصی سـازی 
ایـن خدمـات پایـه ای شـد و فشـار بیشـتری را بـر زنـان وارد کـرد که بـرای حفظ 

خانواده دسـت بـه هـر کاری بزنند. 

1- race to the bottom
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برخـی از زنـان ایـن کارخانه ها بـه خانوار بـاز می گردند یا این کـه وارد بخش های 
غیررسـمِی کار می شـوند کـه شـامل خدمتـکاری در خانه هـا و تن فروشـی اسـت. 
یـا ایـن کـه، بـرای پیوسـتن به همیـن بخش هـا، مهاجـرت می کننـد. امـا همین که 
تن فـروش شـدند، بسـیاری از آنـان می بیننـد کـه در دام افتاده انـد... آن هـا به خاطر 
داغ ننگـی کـه بـا خـود حمـل می کننـد، بـه خاطر قرض هـای انباشـته شـده ای که 
بـه »اسپانسـرها« )کـه اغلـب ترافیک کننـدگان هسـتند( دارنـد و به خاطـر ترس از 
سـازمان های جنایـی، بـه اجبـار در ایـن دام می ماننـد و نمی تواننـد از ایـن شـرایط 

فـرار کنند.

- مورد دانگوان 1در چین۱

تولیـد  بـزرگ  Pearl، منطقـۀ  دلتـای دریاچـۀ مرواریـد  شـهر دانگـوان در قلـب 
صادراتـی در سـواحل جنوبـی چین اسـت کـه در مجـاورت هنگ کنگ واقع شـده 
اسـت. در دهـۀ اول ایـن قـرن، دانگـوان بـا حـدود 300 هـزار تن فروش در شـهر، 
بـه عنـوان »آمسـتردام شـرق« شـناخته شـد. علی رغـم این که تن فروشـی بـه طور 
رسـمی غیرقانونـی اسـت، بنـا بـر برخی برآوردهـا، 10 درصـد از درآمد و اشـتغال 

ایـن شـهر را بـه خـود اختصاص داده اسـت.

نقـش نیـروی کاری کـه متشـکل از مهاجـران داخلی اسـت، برای این شـهر حیاتی 
بـوده اسـت. صدهـا هـزار زن از مناطق روسـتایی و فقیرنشـین چین برای مشـاغلی 
بـا درآمـد بهتـر در کارگاه هـای تولیـدی عرق ریـزان واقع در شـهرهای روبه رشـد 
ماننـد دانگـوان، به مناطق سـاحلی هجوم آوردنـد. حدود 90 درصد از تن فروشـان 
دانگـوان اساسـًا در پـی کار در ایـن کارخانه هـا بودنـد، امـا یـا نتوانسـتند در ایـن 
مشـاغل جایـی بـرای خـود بیابند و یـا این کـه دریافتند این مشـاغل آنگونـه که به 

آنـان گفته شـده بـود و قرار بود باشـند، نیسـتند.)42(

در چنیـن شـرایطی تن فروشـی تبدیل به شـغِل فرصت و اجبار شـد. ایـن »کارگران 
جنسـی« مـورد تقاضـای کارگـران مـرد مهاجری بودند کـه آن ها نیـز از داخل چین 
بـه آنجـا مهاجـرت کـرده بودنـد و شـمار آنـان بسـیار بیشـتر از زنـان بـود. عالوه 

1- Dongguan
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بـر ایـن، زنـان تن فـروش مـورد تقاضـای تاجرانی کـه برای تجـارت به این شـهر 
سـاحلی می آمدنـد نیـز بودند.

از آنجایـی کـه رونـق صـادرات چین بـه دلیل رکـود جهانی 2009-2007 کند شـد 
و همچنیـن از آنجـا کـه چین به سـمت تولید پیشـرفته تری کـه کمتر کاربَـر1 بود و 
کارگـر کمتـری می طلبیـد رفـت و فرصت هـای شـغلی بـرای زنـان نیز کم تر شـد. 
در نتیجـه، زنـان بیشـتری بـه سـمت تن فروشـی رفتنـد. روسـپی خانه ها و افـرادی 
کـه ترافیـک انسـان می کردنـد مخـزن فزاینـده ای از زنـان مسـتأصل در دسـترس 
داشـتند کـه تطمیـع کـرده و بـه دام اندازنـد. دولت دسـت به سـرکوب سـختی زد. 
امـا ایـن صنعـت ناپدید نشـد و صرفـًا روش های عملـش را تغییـر داد... و دانگوان 
چیـن بـه زبـان پیروزمندانـۀ راهنماهـای اینترنتـی »گردشـگری جنسـی« بـه عنوان 

»شـهر گنـاه« sin city باقـی ماند.

- »گردشـگری جنسـِی« جهانـی و نقـش ارتـش نسـل کش آمریکا در ۲
تکوین آن

یـک سـرباز ارتـش آمریکا در حـال عبـور از روسـپی خانه ای در ویتنـام جنوبی. طی 
10 سـال جنـگ نسل کشـانۀ آمریکا در ویتنـام )1975-1965(، بیـن 400 هزار تا 500 

هـزار زن و دختـر ویتنامی تن فروش شـدند.

و  مناسـب  عنـوان  بـا  کتابـش  از  جفریـس  شـیال  ارزشـمند  تحلیـل  از  بخشـی 
تحریک کننـدۀ »واژن صنعتـی: اقتصاد سیاسـی تجارت جهانی سـکس« را می آوریم:

»تن فروشـی نظامـی، مهم ترین مسـیر در جهانی شـدن و صنعتی شـدن تن فروشـی در 
انتهـای قـرن بیسـتم بـوده اسـت. ارتش هـای صنعتی عظیـم قـرن بیسـتم دریافتند که 
تن فروشـی بـرای آمادگی ارتش شـان ضروری اسـت... تن فروشـی نظامی یا ارتشـی 
در مقیاسـی مشـابه روسـپیگرانی که در خدمت ارتش ژاپن بودند }تن فروشی گسترده 
و بردگـی جنسـی زنـان در کشـورها و مناطقـی کـه در دهـۀ 1930 تا 1940 توسـط 
امپریالیسـم ژاپن اشـغال شـدند{ بخشـی از شـیوه ها و رژیم اسـتراحت، سـرگرمی و 
تجدیـد قـوای نظامـی ارتـش ایاالت متحـده در سراسـر جنوب شـرقی آسـیا، پس از 

1- Labor- intensive
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جنـگ جهانـی دوم، بوده اسـت. آن هـا زمینه را بـرای صنعت عظیم سـکس و ترافیک 
زنـان در کـره، تایلنـد و فلیپیـن مهیـا کردنـد و ایـن صنعت بـدل به بخـش مهمی از 
اقتصـاد ایـن کشـورها شـد. در این ابعـاد، روسـپیگری نظامـی را می توان بـه عنوان 
آغازگـر جنبۀ مهمی از جهانی شـدن تن فروشـی، اسـتثمار جنسـی پرولتاریای جنسـی 
زنـان و کـودکان کشـورهای فقیـر توسـط اعضـای ملت هـای ثروتمند غربـی، لحاظ 
کـرد... پـس از ایـن کـه تن فروشـی نظامـی مـوج صنعتی شـدن تن فروشـی در یک 
کشـور می شـود، زنـان و دختـران محلـی بـدل به مـواد خـام صنعت جهانی سـکس 
می شـوند؛ زنـان و دخترانـی کـه نـه تنهـا در صنایع محلی و گردشـگری جنسـی در 
کشورشـان تن فـروش می شـوند، بلکـه بـرای تن فروشـی به سراسـر جهـان ترافیک 

می شـوند.« )43(

در مجموعـۀ »جنایـات آمریـکا« که در سـایت ما revcom.us آورده شـده، بخشـی 
هسـت بـا نـام »جنـگ آمریـکا در ویتنـام و انقیاد جنسـی زنان« کـه در آنجا اسـناد 
سـاخت »اقتصاد عظیم روسـپی خانه ای« در ویتنام جنوبی تشـریح شـده اسـت. طی 
ده سـال )1975-1965( از جنـگ نسل کشـانۀ آمریـکا در ویتنـام، حـدود 400 الـی 

500 هـزار از زنـان و دختـران ویتنامـی تن فروش شـدند.)44(

اسـتثمار جنسـی جهـت خدمـت بـه سـربازان آمریکایی، با گسـترش اش بـه تایلند 
بسـیار سـازمان یافته تر و صنعتی تـر شـد. ایـن موضـوع در پیمانـی بیـن آمریـکا 
و تایلنـد کـه توسـط وزیـر دفـاع رابـرت مـک نامـارا در سـال 1967 مهندسـی و 
طراحـی شـده بود، پاس داشـته شـد. دولت تایلنـد موافقت کرد کـه در ازای کمک 
اقتصـادی، بـرای سـربازان آمریـکا در طـول مرخصی هـای موقتشـان، اسـتراحت 
و تفریـح جنسـی فراهـم کنـد- بـه ایـن ترتیـب »گردشـگری جنسـی« }»سـکس 
توریسـم«{ همزمـان هـم یـک فرمـان رسـمی بـود و هـم کمـک خارجـی؛ و تمام 

این هـا در طـی یـک دهـه کشـتار دو میلیـون ویتنامـی صـورت می گرفـت.

ترافیـک سـکس طـی جنگ بـه عنوان »سـنت« ارتـش آمریکا، تـداوم یافـت: برای 
نمونـه، پـس از اشـغال عراق توسـط آمریـکا در سـال 2003 زنان بالروسـی، چینی 
و ایرانـی بـه عنـوان تن فروش توسـط پیمانـکاران آمریکایـی برای نظامیـان آمریکا، 

در »منطقـۀ سـبز« آمریـکا واقع در بغـداد ترافیک می شـدند.
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روسـپیگری نظامـی در مقیـاس گسـترده »اثـر مضاعـف« خـاص خـود را داشـته 
اسـت. ارتبـاط معیـن و قاطعـی بیـن »رونق« تن فروشـی نظامـی طی جنـگ ویتنام، 
پایگاه هـای نظامـی در شـرق و جنـوب شـرقی آسـیا و توسـعۀ بعدی »گردشـگری 

جنسـی« در آن منطقـه وجـود دارد. همانطـور کـه جفریـس می نویسـد:

»توسـعه صنعت گردشـگری جنسـی در آسـیا از دهه 1970 به بعد اساسـًا به کمک 
شـالوده ای گسـترش یافـت کـه تن فروشـی نظامـِی ارتش آمریـکا به وجـود آورده 
بـود. ایـن صنعـت، در همـان مکان هایی شـروع شـد که تن فروشـی بـرای خدمت 
بـه ارتـش آمریـکا توسـعه یافتـه بـود. ماننـد تایلنـد، فلیپیـن، کـره. این موضـوع تا 
آنجایـی پیـش رفـت کـه درصـد مهمـی از تولیـد ناخالـص داخلـی ایـن کشـورها 
توسـط تن فروشـی تأمیـن می شـد. در واقـع، دولت هـای کشـورهای فقیـر تعمـداً 
گردشـگری جنسـی را به عنوان وسـیله ای برای کسـب ارز خارجی توسـعه دادند. 
... تن فروشـی مرتبـط بـا گردشـگری تنهـا در کشـورها و مکان هایـی در آسـیا کـه 
تن فروشـی نظامـی در آنجـا لنگـر انداختـه بـود، توسـعه نیافـت. بلکـه، گسـترش 
صنعـت سـکس، بخشـی از توسـعه در مناطقـی بـوده اسـت کـه مـردان – چـه 
فـردی، چـه بـه صـورت گروهـی – بـرای تفریـح، تجـارت، رخدادهـای ورزشـی 
و گردهم آیی هـای سیاسـی بـه آنجـا سـفر می کننـد. ایـن مـردان ممکـن اسـت 
گردشـگرانی باشـند کـه بـه طـور خـاص بـه هـدف زنـان تن فـروش یـا رفتـن به 
کازینـو کـه تماما بـا تن فروشـی مرتبط اند سـفر می کنند، یـا تاجـران و عالقه مندان 
بـه ورزش باشـند که اسـتفاده از زنـان تن فروش را بـه عنوان بخش معمـول تجربۀ 
سفرشـان لحـاظ می کننـد. در کشـورهای ثروتمنـد، برخی شـهرها مانند آمسـتردام 
در هلنـد و نـوادا در آمریـکا، جزو مقاصد گردشـگری جنسـی هسـتند. کشـورهای 
فقیـری نیـز هسـتند کـه از گردشـگری مرتبـط بـا تن فروشـی بـه عنوان وسـیله ای 
برای توسـعۀ اقتصادشـان اسـتفاده می کنند و زنان محلی را، بدون داشـتن تجربه ای 
جـدی در تن فروشـی نظامـی، بـه عنوان منبعی برای اسـتثمار شـدن در بـازار جای 

می دهنـد. ماننـد جامائیـکا.« )47(

در واقـع، در اواخـر دهـۀ 1970، جامائیـکا از صنـدوق بین المللـی پـول وام هایـی 
دریافـت کـرد؛ وام هایـی در عوض اجرای »سیاسـت اصالحات«. ایـن »اصالحات« 
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بـازار جهانـی  نیازهـای  بـه سـوی  اقتصـاد جامائیـکا  بـود کـه  اسـاس  ایـن  بـر 
امپریالیسـتی جهت دهـی شـود و در ابتـدا با فشـار در جهـت تولید بـا جهت گیری 
صادراتـی قـرار گرفـت. این ابتـکار کوتاه مدت در رقابـت با مناطـق ارزان تر تولید، 
فروپاشـید. آنچه در ادامه دنبال شـد، تبلیغ گردشـگری بود: »کاالسـازی بهشـت« در 

کارائیـب و آسـیای جنـوب شـرقی، با بـدن زنـان »تسـلیم« و »اگزوتیک«.

نیکـول دنیـس بـن نویسـندۀ زادۀ جامائیـکا ) کـه در کتابفروشـی »انقـالب« مـا هم 
سـخنرانی کـرد( برخـی از عواقـب انسـانی }ایـن پدیـده{ را در رمانـش بـا عنوان 
او در شـرح رمـان و  »خورشـید می آیـد« در سـال 2016 تجسـم کـرده اسـت. 

اشـاره می کنـد: رمانـش صـورت می دهنـد،  کـه شـخصیت های  انتخاب هایـی 

»تحـرک بـه سـمت بـاال }جابه جایـی طبقاتـی در جهـت بهبـود شـرایط فـرد{ در 
جامائیـکا بـه غایت دشـوار اسـت. بـه همین دلیل اسـت که بسـیاری از افـراد طبقۀ 
کارگـر، جامائیـکا را تـرک می کننـد. امـا آن هایـی کـه می ماننـد بایـد راهـی بـرای 
تأمیـن زندگی شـان پیـدا کننـد. در رمـان مـن، مارگـوت مجبور می شـود که حقوق 
ناچیـز خـود بـه عنـوان منشـی هتـل را بـا تن فروشـی افزایـش دهـد. در کشـوری 
ماننـد جامائیـکا کـه باالترین عایـدی از طریق صنعت گردشـگری اسـت، جمعیت 
محـروم مـا از آن درآمـد کسـب می کننـد. اینگونـه نیسـت کـه هتل ها از سودشـان 

بـرای بهتـر شـدن اوضـاع ما و جامعـۀ ما اسـتفاده کننـد.« )48(

بیاید این مورد را در سـطح باالتری از انتزاع در نظر بگیریم. گردشـگری بین المللی 
) بـا »جاذبـه« ضمنـی دسترسـی آسـان بـه سـکس یـا رابطـۀ جنسـی تجـاری( بـا 
افزایـش شـمار دولت هـای جهـان سـوم، بـا تحریـک و انگیـزش سـرمایه گذاران 
امپریالیسـتی و نهادهـای مالـی بین المللـی بـه عنوان شـکلی از رشـد اقتصـادی، به 

عنـوان »اقـدام توسـعۀ اسـتراتژیک« در نظر گرفته شـده اسـت.

زنـان جـوان بسـیاری کـه از بخش هایـی کـه مسـتلزم برخـی مهارت هـا اسـت 
حـذف شـده اند، در کنـار کودکانـی کـه با شـرایط ناامیدکننـده روبه رو هسـتند، در 
بخش گردشـگری غیررسـمی در پی شـغل می گردند. و در بسـیاری از کشـورهای 
تحت سـلطه، بخـش غیررسـمی گردشـگری از صنعـت »تجـارت سـکس« زنـان 



35سکس، ندیمه ها و فرایند صادرات ... ظهور »گردشگری جنسی«

و کـودکان تفکیک ناپذیـر اسـت. سـرمایۀ غربـی کـه شـامل هتل هـای زنجیـره ای، 
خطـوط هوایـی و شـرکت های حمـل و نقل اسـت و این فهرسـت بسـیار بلندتر از 
ایـن اسـت؛ مزایـای عظیمی از این »صنعـت جهانی« بـزرگ می بـرد؛ مزایایی که از 

انقیـاد جنسـی و تحقیـر زنان اسـتخراج می شـود.

»گردشـگری جنسـی« یکـی از مشـخصه های کشـورهای امپریالیسـتی نیـز هسـت. 
»زنجیـرۀ تأمیـن« )»مـواد خـام« جهانـی( بـرای تن فروشـی قانونـی و نیمـه قانونی 
اساسـًا تن فروش هـای خارجـی را شـامل می شـود. در هلنـد  ایـن کشـورها  در 
کـه تن فروشـی قانونـی اسـت و »گردشـگری مرتبـط بـا تن فروشـی« بزرگ تریـن 
»جاذبـۀ گردشـگری« در پایتخـت آن آمسـتردام اسـت، تخمین زده می شـود که 60 

تـا 75 درصـد تن فروش هـای کشـور را مهاجـران شـکل می دهنـد.

- بیزنس تن فروشی۳

اگـر تن فروشـی در جهـان سـوم، از مسـیری کـه تحلیـل شـد بـه ویـژه به واسـطۀ 
»گردشـگری جنسـی«، عادی سـازی شـده، ایـن موضـوع ابعـاد جدیدتـر و باز هم 
عادی تـر در محل هـای معامله و سـرگرمی های تجاری در کشـورهای امپریالیسـتی 
بـه خـود می گیـرد؛ از توکیـو تـا شـانگهای، از لنـدن تـا شـهرهای آمریـکا ماننـد 
آتالنتـا ) کـه بـه شـدت متکی بـه برگـزاری سـمینارهای بین المللی تجاری اسـت( 
»تجـارت تن فروشـی« بـه میزان عظیمی رشـد کرده و در شـبکه بندی هـای تجاری 

بین المللـی، بیـش از پیـش جایـگاه مرکـزی را بـه خـود اختصاص داده اسـت.

این بخش از »صنعت سـکس« فحشـا، کلوب های برهنه اسـتریپ }برهنه شـدن{، 
سـالن های ماسـاژ و مراکـز »گردشـگری جنسـی« جهانـی را شـامل می شـود. ایـن 
صنعـت بـه عنـوان یـک شـیوۀ ویـژه و منحصر به فـرد در ایجـاد اتحادهـای مردانه 
در شـکار فرصت هـای تجـاری عمـل می کنـد. ایـن شـیوه، در تمـام سـطوح و 
سلسـله مراتـب شـرکت های بـزرگ، تجسـم امتیاز طلبـی مردانـه اسـت و آن را 
تقویـت می کنـد. مطالعـات مختلـف دربـارۀ »موانـع نامرئی«1 به این مسـئله اشـاره 

glass-ceiling -1 یـا در معنـای تحت الفظـی آن سـقف شیشـه ای اصطاحـی اسـت کـه برای اشـاره به موانـع اجتماعی 
اسـتفاده می شـود کـه در سـر راه زنـان بـرای پیشـرفت های اجتماعـی قـرار دارد. این موانع عمدتاً نانوشـته هسـتند، یعنی 
موانـع از جنـس قوانیـن ثبـت شـده علیـه زنـان نیسـتند بلکه بیشـتر خصلت هـای اجتماعی و عرفـی دارند. برای اشـاره به 



»صنعتی شدن« بهره کشی جنسی 36

کرده انـد کـه ایـن آیین هـای نفرت انگیز جنسـی، یکـی از موانع عمده در دسترسـی 
زنـان بـه »شـبکه های اجتماعـی غیررسـمی« اسـت کـه برای پیشـرفت های شـغلی 

)50( ضروری انـد. 

موانع سایر گروه های اجتماعی تحت ستم )عمدتاً اقلیت ها( نیز از این اصطاح استفاده می شود. )م(
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بخـش نهـم: فرهنـگ انگلـی، حـق بـه جانبـی خشـن مردانـه و تن فروشـی 
شـده جهانی 

تحلیـل مـا در ایـن مقالـۀ تحقیقاتـی عمدتًا متمرکـز بر جنبـۀ »)زنجیـره( تأمین« در 
»صنعـت سـکس« جهانـی بـوده اسـت. امـا دربـارۀ جنبـۀ »تقاضـای« رو به رشـد، 
بـرای خریـد تحقیـر جنسـی زنـان و سـلطۀ جنسـی بـر آنـان، کـه بـه هزار شـکل 
عملـی می شـود، چـه می دانیـم؟ چه چیـزی در این مـورد مؤثر بوده و آن را شـکل 
داده اسـت؟ ایـن پرسشـی اسـت به نوبـۀ خود مسـتلزم تحقیقـات کامل تر و سـنتز 
عمیق تـر. آنچـه در ادامـه می آیـد برخـی افـکار و نشـانگرهای اولیـه برای بررسـی 

بیشـتر است.

و  جهانی شـدن  دربـارۀ  اسـترالیایی  محقـق  یـک  توسـط  تحریک آمیـز  سـوالی 
می نویسـد:  او  می شـود؛  طـرح  تن فروشـی 

»معمـوالً در توضیـح تن فروشـی و ترافیـک زنـان کـه این تجـارت را سـازماندهی 
می کنـد، بـه فقـر، بی جاشـدگی و اسـتیصال زنـان اشـاره می شـود... اما بـه موازات 
ایـن تحـوالت و توسـعۀ جهانـی، چـه چیزی موجـب افزایش شـمار مردانی شـده 
)افزایشـی کـه در پنجـاه سـال گذشـته سـرعت گرفتـه اسـت( کـه طالـب زنـان 
ایـن دوره رشـد  تن فـروش هسـتند؟ می دانیـم کـه صنعـت جهانـی سـکس در 
گسـترده ای کـرده اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر، چـه چیـزی تقاضـای مـردان را برای 
خریـد تن فروشـان افزایـش داده اسـت... چـه چیـزی به ظهـور این مد بیـن مردان 

انجامیـده کـه خریـد سـکس می توانـد مطلـوب و منطقـی باشـد؟« )51(

همانطـور کـه ایـن محقـق اشـاره می کنـد، مـا بـا نوعـی »ذات« بیولوژیـک مردانـه 
کـه رانۀ جنسـی اسـت یـا » تقاضـای نهفته بـرای تن فروش« کـه در مـردان مکنون 
اسـت، سـرو کار نداریـم. ایـن محقـق به درسـتی متوجه چیزی شـده کـه این گونه 
ثابـت می کنـد: »تجـارت پیش و پا افتادۀ سـکِس زنـان و کودکان، بـر زمینۀ زندگی 
هـر روزۀ مـردان بـه عنـوان مصرف کننـده، یک واقعیت قرن بیسـت و یکمی اسـت 
کـه نـه جنبش هـای جنسـیتی ضـد بـرده داری قـرن نوزدهم و نـه جنبش هـای قرن 
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بیسـتم نتوانسـته از آن جلوگیـری کنـد.«)52( البتـه اسـتفادۀ او از واژۀ »پیـش و پـا 
افتـاده« بـرای تأکیـد بـر ایـن اسـت کـه بهره کشـی جنسـی زنـان و خشـونت علیه 

زنـان بـه شـدت تبدیـل به روزمرگی و عادی سـازی شـده اسـت. 

بـاب آواکیـان ابزارهـای تحلیلـی را فراهـم کـرده اسـت که بـا آن هـا می توانیم این 
موضـوع را کشـف و درک کنیـم. او معمـار تنهـا نـوع انقـالب اسـت، انقالبـی کـه 
توسـط کمونیسـم نویـن هدایت می شـود و از طریـق آن می توانیم ایـن وضعیت را 
بـه صورت ریشـه ای تغییر دهیم. کمونیسـم نویـن آزادی زنان را به مثابه مسـئله ای 
مرکـزی و سـنگ محکـی برای انقـالب در قرن 21 برای رهایی بشـر از هر شـکلی 

از سـتم و اسـتثمار مطـرح می کند. 

مـا در دنیایـی زندگـی می کنیـم کـه در آن »دو منسـوخ« در تصـادم بـا یکدیگرنـد: 
و  امپریالیسـتی؛  سیسـتم  در  حاکـم  طبقـۀ  قشـر  و  منسـوخ  فرهنـگ  و  اقتصـاد 
بنیادگرایی هـای ارتجاعـی کـه بازتـاب جهان بینـی قشـر تاریخـًا منسـوخ در میـان 
بشـریت اسـتعمار شـده و تحت سـلطه اسـت.)53( پورنوگرافـی و حجـاب بـه هم 

می رسـند: دو شـکل مـدرن و قـرون وسـطایی انسـان زدایی از زنـان.

سـرزمین های  در  امتیـاز  و  انگل وارگـی  کـه  می کنیـم  زندگـی  دنیایـی  در  مـا 
امپریالیسـتی بـه حـد افراط رسـیده اسـت؛ مصرف گرایی اسـرافی، سـمی و کرخت 
کننـده کـه شـامل، »تفریـح جنسـی« پـرزرق و بـرق اسـت. مـا در جهانـی زندگـی 
می کنیـم کـه »گردشـگری جنسـی« در جهـان سـوم، »صنعـت توسـعه« محسـوب 

می شـود. 

همانطـور کـه آواکیـان تأکید کـرده اسـت، نیروهای اقتصـادی زیربنایـی و تغییرات 
و تعارضـات عمیـق اجتماعـی- فرهنگـی بـه طـرق گوناگـون خانـوادۀ مردسـاالر 
و روابـط مردسـاالرانه را تحـت فشـار شـدید قـرار داده اسـت.)54( پیوند هـا و 
نقش هـای اجتماعـی سـنتی، هـم در کشـورهای امپریالیسـتی و هـم در کشـورهای 
تحت سـتم، در هـم شکسـته اسـت. زنـان دهقان بـه کارگران مـزدِی فوق اسـتثمار 
شـده بدل شـده اند کـه در کارخانه هـای الکترونیک یا پوشـاک در مناطـق صادرات 
محـور جهـان سـوم کار می کننـد. در آمریـکا، زنانـی کـه در نسـل های قبلـی بـه 
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صـورت تمـام وقت همسـر و خانـه دار بودنـد، اکنون در شـمار بیشـتری از مردان، 
فارغ التحصیـل دانشـگاه هسـتند. خانوارهـا تغییـر کـرده انـد: درآمـد دوتایـی، زنان 
سرپرسـت خانـوار همـراه بـا بـه چالـش کشـیده شـدن سـنت های جنسـیتی در 

فرهنگ هـا.

امـا سـازمان مردسـاالر جامعه ماننـد ظرف و پوسـتۀ زرهی، این تغییـرات اقتصادی 
و اجتماعـی را مهـار کـرده و بـه آن حد می زند. ایـن امر در هر دو نوع کشـورهای 
امپریالیسـتی و تحت سـلطه، هرچنـد بـا روش هـای متمایـز امـا عمیقـًا مرتبـط بـه 
یکدیگـر، رخ می دهـد وعلتـش، به ویـژه فرآیندهای جهانی سـازی امپریالیسـتی و 

تبـارزات فرهنگی آن اسـت.

در ایـن پرتـو، چنـد نکتـۀ اندیشـاری اضافـی را بـرای تحقیقـات بیشـتر، پیـش 
می گـذارم:

-»انتقام کشـِی مردانـه«1 در پاسـخ به تضعیف و تحلیِل اشـکال سـنتی و سـابقًا پایدار 
کنتـرل پدرسـاالرانه بر زنان – و احسـاس »از دسـت دادن جایگاه مردانـه« در خانه، 
کار و در سـطح جامعـه. خشـونت علیـه زنـان، از جمله تجـاوز و تجـاوز گروهی، 
در تـالش بـرای کسـب مجـدد برتـری و امتیـاز طلبـی و حـق بـه جانبـی مردانه و 
»تنبـه« کسـانی کـه ایـن امتیـازات را بـه خطـر می اندازند، نقـش تامی ایفـا می کند.

 تولیـد انبـوه، انتشـار و مصـرف پورنوگرافـی در مقیاس جهانـی ... ترافیک جنسـی 
در ایـن صنعـت جهانـی و پورنوگرافی نقـش عظیمی در »آمـوزش دادن«، اجتماعی 
کـردن و عـادت دادن پسـران جـوان و مـردان بـه آنچـه مقبولیت عـام دارد و واجد 
ارزش شـمرده می شـود دارد. بـه یـک کالم، تقویـت کاالیی سـازی و ابژه سـازی 

زنـان به حـد افراط.

بـاب آواکیـان تـوازی شـدید و دردناکـی را بیـن پورنوگرافی و »کارت پسـتال های 
بـه دارآویختـن« ترسـیم می کند. می دانیـد که این کارت پسـتال ها، حـاوی تصاویر 
گرافیـک از لینـچ }دار زدن{ مـردان سـیاه در اوایـل قرن 20 بود و بـه عنوان »هدیه 
و یـادگاری« مجازات هـای سادیسـتی و قطـع عضو فروختـه می شـد. پورنوگرافی، 

1- Male revanchism
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درسـت ماننـد همان کارت پسـتال ها، اعمال خشـونت علیه افراد واقعـی را عقالنی 
و لذت بخـش جلـوه می دهد.

تحقیقـات متعـدد نشـان می دهـد کـه، بـرای جوانـان، پورنوگرافـی منبـع اصلـی 
اطالعـات دربـارۀ سـکس و رابطـۀ جنسـی اسـت -- بـه ویـژه پسـران جوانـی که 
پورنوگرافـی اینترنتـی را می بیننـد، ایـن نمایـش جنسـی را بـه عنـوان یـک چیـز 
»واقعـی« در نظـر می گیرنـد. نمایشـی کـه در آن رضایت، صمیمیـت و برابری هیچ 

نـدارد. اهمیتی 

واقعیـت چشـم گیر دیگـر: آمریـکا در تولید، تکثیـر و گسـترش جهانـِی پورنوگرافی 
و عناصـر غالـب در آن )زن سـتیزی، خشـونت جنسـی، نژادپرسـتی و فتح و تسـخیر 
جنسـی نواسـتعماری( نقـش رهبـری را داشـته اسـت. صنعـت جهانـی پورنوگرافی 
چیـزی حـدود 97 میلیـارد دالر درآمـد دارد و آمریـکا حـدود 60 درصـد از وب 

سـایت های پورنوگرافـی جهـان را در اختیـار دارد.)57( 

- نقــش اینترنــت در تقویــت تجــارت جهانــی زنــان و کــودکان: برای »گردشــگری 
جنســی« و مراکــز ســکس در آمریــکا و اروپــای غربی، بــرای »بیزنس تن فروشــی«، 
آژانس هــای محلــی در تأمیــن اســکورت- فحشــاء، »خدمــات جنســی در مقابــل 
خدمــات اجتماعــی« و غیــره. 1 و... . ارتبــاط ســایبری، موجــب »تحریــک« تقاضــا 
بــرای ســکس تجــاری و تأمیــن راه هــای دسترســی بــه آن شــده اســت. در واقــع 
اینترنــت، بــه ویــژه در کشــورهای امپریالیســتی، اصلی تریــن وســیله ای اســت کــه 
ــی و  ــایبری تن فروش ــاوری س ــد. فن ــل می ده ــردان تحوی ــه م ــی را ب پورنوگراف

ترافیــک جنســی را تســهیل کــرده و آن را نقــاب دار می کنــد.

وحشت، وحشت...

زنجیرهــا را بشــکنید. خشــم زنــان را بــه مثابــه نیرویــی توانمنــد بــرای انقــالب 
رهــا کنیــد.

compensated dating -1 بـه قـرار ماقات هایـی گفتـه می شـود کـه بین مردان مسـن و دختران جـوان در ازای پول، 
یـا مزایـای اجتماعی صـورت می گیرد.
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دخرتان در یک روسپی خانه در بنگالدش. از بین 140000 زن و دخرت تن فروش در بنگالدش، اکرثیت عظیم 

آنها کسانی هستند که ترافیک شده اند و به بردگی کشیده شده اند

Photo: Allison Joyce

 Photo: 2013،زنان در روسپی خانه ای در کلکته، هند

AP



زنان اوگاندایی در فرودگاه نایروبی در کنیا متوقف شده اند، چرا که مدارک استخدامی ندارند. آنها قربانیان یک شبکۀ قاجاق انسان در 

آفریقای رشقی بودند.

 Photo: Institute for Security Studies 

زنی در کلمبیا در مزرعۀ پرورش رز، برای صادرات به آمریکا

Photo: AP 
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منطقۀ »چراغ قرمز« در مببئی، هند، 2013

Photo: Wikimedia Commons 

افرسان شبه نظامی در ژیامن در جنوب رشقی چین دخرتان و زنان جوان را بازداشت کرده است. این ها 

همزمان با نفرات دیگری دستگیر شدند که جلوی یک عملیات ترافیک زنان به تایوان گرفته شده است.2013 

Photo: AP/Chinatopix 
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خانواده ای که کنار جاده ای در آسام )ایالتی در هند( پناه گرفته اند؛ عکس مربوط به پس از باران موسمی شدیدی است که 

موجب سیل و رانش زمینی شد و میلیون ها نفر را در رسارس هند، نپال و بنگالدش آواره کرد. 15 آگوست 2017

زن 17 ساله روهینگیایی که از به اصطالح »روستاهای روسپی کدۀ« بنگالدش با قایق به میامنار فرار کرده است.
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 گورهای بی نام زنانی که درگیر در »کار جنسی« بودند- میمینسینگ Mymensingh در بنگالدش. 

Photo: Allison Joyce

زن جوان بنگالدشی که وقتی که 9 سال داشت ترافیک شد و زمانی که تنها 13 ساله بود به یک روسپی خانه 

فروخته شد.
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زنی نیجریه ای که به بورکینافاسو ترافیک شده است و در شهرک های معادن طالی شهر سکاکو، وادار به تن فروشی 

شده. او در میان چادرهای اردوگاهی که تن فروشان زندگی می کنند، قدم می زند. آن ها وادار می شوند که هر شب با 

بیش از سی مرد سکس داشته باشند.

زنان در روسپی خانه در ماکائو چین

 مرکزی بزرگ برای »گردشگری جنسی« که به عنوان »الس وگاس رشق« معرفی و تبلیغ می شود.
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زنان کارگر از پاافتاده در محل کار خود در کارخانه ای واقع در دانگوان چین؛ کارخانه ای که وبکم و سایر تجهیزات را 

برای مایکروسافت می سازد.

Photo: The National Labor Committee 

یک رسباز ارتش آمریکا در حال عبور از روسپی خانه ای در ویتنام جنوبی. طی 10 سال جنگ نسل کشانۀ آمریکا در ویتنام 

)1975-1965(، بین 400 هزار تا 500 هزار زن و دخرت ویتنامی تن فروش شدند.
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هند: قرنطینه وسیع ناشی از ویروس کرونا موجب شده که زنان تن فروش با بدهی های مالی باز هم سهمگین تری مواجه شوند.

هند: زنان تن فروش در صف اعانه مواد غذایی در منطقۀ »چراغ قرمز« “red light کاماتوپورا Kamathipura در مببئی، هند

Photo: PTI 2020 
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زنان در حال اعرتاض به اخراج از اتاق هایشان در منطقۀ »چراغ قرمز« در دهلی نو، هند، 2003. آن ها جهت 

پنهان کردن هویت شان چهره های خود را پوشانده اند. روی برن در پس زمینه نوشته شده: آیندۀ این ده ها هزار 

زن چیست؟

  Photo: AP/Gurinder Osan 

مکزیک: تن فروشان در مکزیکو سیتی، که اصالتاً از هندوراس هستند، یک وعدۀ غذایی ناچیز را قسمت 

می کنند؛ یکی از زنان گفت از 12 سالگی تن فروش شده است.

Photo: AP/Rebecca Blackwell 
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پرو : »کارگران جنسی« ترانس در کلبه ای که با دیگر افراد در محلۀ سن ژوان میرافلورس 

San Juan de Miraflores واقع در لیام زندگی می کنند. 2020

 Photo: AP/Martin Mejia؛

نیجیریه: دو زن که از نیجیریه برای تن فروشی به بورکینافاسو ترافیک شده اند- بورکینافاسو 

یعنی جایی که برنامه ریزی کرده بودند که از دست کسانی که آنها را ترافیک کرده اند فرار 

کنند، اما مجبور شدند برای به دست آوردن پول کافی جهت بازگشت به کشورشان، به 

روسپیگری ادامه دهند. 

Photo: AP/Sam Mednic



»صنعتی شدن« بهره کشی جنسی 56

نیجریه: زنان نیجریه ای که برای تن فروشی به اجبار ترافیک شدند و در حومه های پاریس در فرانسه زندگی می کنند. 

ده ها هزار زن و کودک نیجریه ای به رسارس اروپا و دیگر نقاط جهان ترافیک شده اند.

نیجیریه: زنان نیجریه ای که برای تن فروشی با اجبار ترافیک شدند؛ پارک ونسن در حومۀ پاریس، فرانسه
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زیمباوه: تن فروش ها در خیابان هراره، زیمباوه، 2020

   AP/Tsvangirayi Mukwazhi 

آفریقای جنوبی: دو زن که با یکدیگر دوست هستند، در یک اتاق مشرتک زندگی می کنند و خدمات جنسی 

در خیابان ها در شهر کیپ تون Cape Town در افریقای جنوبی، می فروشند، 2009

 Photo: AP
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زنان تن فروش در پنام پن، کامبوج، 2002

Photo: AP/David Longstreath

تایلند: تن فروشانی که در »صنعت سکس« در تایلند کار می کنند

Photo: AP   
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