
 ژاله وفا
  از جمامع اسالمی ايرانيان 

 2 - صعود منزلت زن در انقاب و سقوط ان در نظام واليت فقيه
 

قضيه حراج دخرتان و زنان ايرانی در فجيره که با تکذيب مسئوالن نظام واليت 
 و ارائه  گزارش جامع و دقيقي از موضوع فقيه روبرو شد نه تنها موجب هتيه 

. برو شده  با تکذيب مسئوالن نظام واليت فقيه رون به جامعه نگرديد بلکآ
 است ولی از طرف گردانندگان  رژيم امری مسلم رمساله تکذيب اينگونه اخبا

 آصفی سخنگوی وزارت امور خارجه  که در !مساله اصلی حنوه تکذيب آا است 
 اهتامی را متوجه  نظام والايت فقيه ءامر  تکذيب هر خربی که به حنوی از احنا

رژيم را دارد که " قالپاق" ميکند استاد است و در واقع اين سخنگو حکم 
شاند  ؛ در تکذيب   خرب حراج  و قاچاق  پيچ و مهره های زشت منظر را ميپو

چون اين دخرتان با ميل خود و به طور :"مي گويد زنان و دخرتان ايرانی 
خورد  برقانوني خارج مي شوند ما مني توانيم از نظر قانوني با آا

بر اساس مدارک :  نيز گفته است غالحمسني اهلام سخنگوي قوه قضاييه "!آنيم
موجود موضوع قاچاق انسان در کشور به اين معنا نيست که افرادي را مي 
دزدند و به صورت برده از کشور خارج مي کنند، بلکه عموما افرادي خود به 

 و .  " آلوده مي شوندهر انگيزه تن به فساد مي دهند و در عرصه اين کار
وگو با خربگزاري دانشجويان   در گفتاطالعات "وزير   " علي يونسي

اين  "عنوان آرد » يك خرب تبليغاتي سوء«، اين خرب را صرفا )ايسنا(ايران
 به فرض اگر خرب حراج دخرتان و زنان ايراني  وبه هيچ وجه صحت ندارداخبار 

زدند؛ در حايل  يد اين خرب را تيرت ميها نبا در امارات واقعيت داشت روزنامه
ي امنيت  آننده اين مطالب و خربها تكذيب. آه اين خربها راست هم نبوده و نيست

 دهيم و امنيت را هرچه مي ماست در صورتي آه ما بايد دست به دست ه جامعه
 عيب آوچكي که است هناشناسي يك رسان ي مسووليت  اين نشانه.بيشرت حاآم سازمي

 !".د آند و سعي آند آه جامعه و يا ادي را ناامن نشان دهرا بزرگ
بودن " امن"  توجه کنيم تا ميزاناعتمادکافی است به اين خرب روزنامه 

اطالعات مدعی  "  وزير" يونسی امی مسئوالن اين نظام خصوصا  متايران را که  
 باند  ضاي اع  درباره  هتران  عمومي  دادگاه راي"! :!روشنرت شود وجود آنند 

   ربودن  به  خود اقدام  رمسي  با عناوين آه« باند آبري »  به ربا، معروف آدم
 باند آبري  در پرونده.  آردند، انتشار يافت  مي  آنان افراد و آزار و شكنجه

   از آارآنان  يكي رود، نام  مشار مي  به  يافته  سازمان هاي  از تبهكاري  يكي آه
 امور   آبري، آارشناس  حسني  نام  به وي. خورد  مي  چشم آشور به   وزارت  باالي سطح

 با   آه  است  آشور بوده  وزارت  معاونت  امور مرزي  آل  مرزها، از اداره حقوقي
 ديگر از   و چند تن  پاسداران  سپاه  سرگرد بازنشسته  يك  از مجله يي  عده مهدسيت
 و   ماموران  با لباس  عده اين. آردند  مي ربايي  آدم  به  دو پاسدار، اقدام مجله

و )   اطالعاتي  ويژه  ماموران  عنوان به (  جعلي  شناسايي  مدارك  داشنت با در دست
، افراد مورد نظر خود را   هتران  خمتلف  در نقاط  بازرسي  تور ايست برگزاري

   بازداشتگاه ل شك  به  آه  خمفيگاهي  به  بسته هاي ربودند و آا را با چشم مي
 را   شده  باند، افراد ربوده اعضاي. بردند  بودند، مي  درآورده امنييت
   آا را با گرفنت دادند و سپس  قرار مي  و شكنجه روز مورد بازجويي شبانه

«  نادر ديزچيان » شدگان  از ربوده يكي. آردند  آزاد مي  پول ها تومان ميليون
   در بزرگراه ، وي  انتقال  دزديدند و هنگام دارمري ژان  را در شهرك  وي بود آه

 را   ماموران  لباس  آه  باند هم اعضاي.  درگري شد  با افراد رباينده شهيد مهت
   گردان هاي  از چراغ  را با استفاده  بزرگراه  چند دقيقه  داشتند، براي  تن به

 زدند   مفصلي  آتك شده   فرد ربوده  به  رهگذران و پيجر بستند و در برابر چشم
  ! دادند  در شهريار انتقال  منزيل  او را به و سپس

 وقتی درپايتخت و در حمل استقرار وزارت اطالعات که مدعی است متام دمشنان را 
بتوان بزرگراه را بست و چندين ! در اقصی نقاط دنيا زير  ذره بين دارد 

 انتظامی آدم ربايی کرد ؛ سال و ماه بدينسان و با لباس ماموران امنيتی و
 در  آدم ربايی های هم دم خروس بيرون ميزند و هم دست داشنت مسئوالن  رژيم

تالش " منايش  رد گم کنی و  ميگردد که منونه های فوق تنها جهتکالن تر  حمرز
  !فاش ميگرد" امنيت حفظ " وزارت  اطالعات برای 

 
وی وزارت امور خارجه و اهلام صفی  سخنگو اما  برای  بررسی  استدالهلای آ 

د متايل خود دخرتان و زنان  در سوء نگوی  قوه قضاييه اين نظام در مورسخ
استفاده جنسی از آنان و دست بسته بودن نظام در برخورد با اين مساله هبرت 



 کودکان  منع و جمازات قاچاق زنان و،یريشگي پروتکل پاست به  کنوانسيون و 
يندازيم که پديده قاچاق انسان  را چگونه معنا کرده سازمان ملل نگاهی ب ؛

 پروتکل، رابطه آن با ی درباره اهداف اصلیحاتي توضی پروتکل حاوني ا.است
 ی هاوهي شني و مهچنافتهي سازمان تي جناهيون سازمان ملل بر عليکنوانس

 . باشدی آن میاجرا
 
 
 اصوال قاچاق :شود ی مفي تعر بدينسان  پروتکلني ا2در ماده »  انسانقاچاق«

 آورند ی را حتت کنرتل خود درماني قربانني آن جمرمی است که طیمرکب از اعمال
 روابط استثمارگرانه اجنام اي بندهي فراي یار اجبی کار را با روش هانيو ا

 نفوذ اي طرف قدرت کي با فرزندان که در آن ني دهند، مهچون رابطه والدیم
 که کنرتل یهنگام . استري پذبيرابر قاچاق آس در ببي ترتني داشته و بدیاندک
 ی برای شوند که بازاری انتقال داده می به حملاني حاصل شد، قربانهياول

 اطالعات گريخدمات آا موجود است و آنان اغلب فاقد تسلط به زبان و د
 خارج است یمقصدها عموما در کشورها.  باشندی درخواست کمک می برايیابتدا

 صورت ی املللني بی از مرزهار که عبوستي الزم ن– ستي نني چنشهيگرچه مه
 جمبور به کار در مشاغل دشوار، انيبه حمض ورود به مقصد، قربان. رديگ

 اي کودکان ی پورنوگرافدي تول،ی مهچون تن فروشند،يخطرناک و معموال ناخوشا
.  منفعت کننددي تولاني قاچاقچی شود تا برای می شاق معمولیکارها
 به تکاري باند جناکي از ی گاه بسادگاق، قاچی کاالهاگري مهچون دان،يقربان

 شوند، اما بر خالف کاال، آنان جمبور به ی فروخته مگري دتکاري باند جناکي
 در اني قاچاقچی برای شده و سود کالن تريی کار در مقصد ای طوالنیدوره ها

 . کنندی مدي مراحل تولنيمهه ا
 :دي منای مفي تعرني پروتکل قاچاق را چننيدر ا، )آ(، پاراگراف 3 ماده

 اي پناه دادن ،يی جلب افراد، محل و نقل، جاجبایبه معنا»  انسانقاچاق»
 اشکال گري داي استفاده از زور و اي دي هتدلهي گرفنت افراد، به وسليحتو

 تي موقعاي سوءاستفاده از قدرت و ب،ي فر،ی کالهربدار،يیاجبار، آدم ربا
 که کنرتل ی فردتي کسب رضای منافع برااي گرفنت پول اي دادن اي ،یري پذبيآس

هبره .  باشدیم) استثمار (يی را در دست دارد، به منظور هبره ربایگريفرد د
 اشکال استفاده گري داي گراني دی از تن فروشی شامل، حداقل، هبره وريیربا
 ی بندگ،ی دار اشکال مشابه بردهاي ی برده دار،یلي خدمات حتماي کار ،یجنس

  بدن استی برداشنت اعضااي
 يی اطالعات غلط درباره جااي بي مرحله، به خاطر فرني اغلب در اولانيقربان

 به قاچاق تن تي آنچه که در انتظارشان بود ، با رضااي شدند یکه برده م
   . دادندیم

    ياد آور  زورمدارانی چون  اصفی و اهلام مينايم  که بر طبق اين پروتکل
که حاصل کار مجعی  ملل خمتلف است و نظام واليت فقيه هيچگاه آن را نپذيرفته 

هنوز بر صندليهای غصبی خود جا " رهرب"است  و منتصبان  جملس  فرمايشی هفتم 
را ن و چنين  پروتکلی خوش نکرده  تصريح کرده اند که  کنوانسيون زنا

 اغلب انيقربان:"شود تصريح ميامضاء خنواهد کرد ؛ در مورد رضايت  افراد 
 ی که برده ميی اطالعات غلط درباره جااي بي مرحله، به خاطر فرنيدر اول
 ولی  دادندی به قاچاق تن متي آنچه که در انتظارشان بود ، با رضاايشدند 
 اي ی مقدماتبي معموال به خاطر فری اهي اولتي است که هر رضاني اتيواقع

 ی معنی بان،ي اشکال اجبار و آزار از طرف قاچاقچگرياستفاده از زور و د
ن نظام حاکم از هرگونه قبول مسئوليتی   و در حالی که مسئوال  . شودیمشرده م

 در قبال قربانيان قاچاق  انسان سر باز ميزنند و به صرف اينکه بقول
 آن  انتشار "ي ماست  ي امنيت جامعه آننده  اين مطالب و خربها تكذيب"يونسی 

 :" کند کهی محيتصر بر مطبوعات ممنوع ميکنند ؛ پروتکل  سازمان ملل را
 ازي نتي به کمک و محاشرتي بوده و بشرتي معموال در معرض خطر باچاق قانيقربان

 کشورها را به ني مهچنو. اگر به کشور خود برگردانده شوندژهيدارند، بو
 یموزش و مراقبت ها از مجله مشاوره، مسکن، آاني از قربانی اجتماعی هاتيمحا

 ." خواندی فرا میهبداشت
 اخبار يه هنوز بر پنهانکاری و کذب دانسنتدر حالی که مسئوالن نظام واليت فق

را تنها " برخورد  پليسی"قاچاق و  يا حراج زنان و دخرتان ايرانی مصرند و 
، راه حل "اهللا  حزب" ارگان انصار مهچنانکه  لثارات . راه حل ميدانند 

» برخورد پليسي « که بزرگرتين مظهر فساد ميداند  با بدحجابي رامقابله



  خرداد 27در  " مناينده منتصب  جملس رهرب  " عباسعلي اخرتي ميکند  و عنوان 
جملس هفتم براي برخورد با :  اعالم کرد وگو با خربنگار ايرنا  در گفت

از اعتياد و  نابسامانيهای اجتماعی اعم  "!بدحجابي در جامعه برنامه دارد
   . در ايران رو به گسرتش است ... فحشا و رانت  و 

 
فحشاء را نه تنها به عنوان ابزار وحشيانه تسلط جنس  به زعم نگارنده اگر 

مذکر بلکه مهچنني به مثابه تظاهر افراطي روابط ناعادالنه اقتصادي اجتماعي 
ود اجاره آن فروش تن يا دقيقرت گفته ش و  قبول کنيم که  ارزيابي کنيم

براي استفاده جنسي، آخرين راه حل ممکن براي افرادي است که ديگر امکانات 
متعارف و قانوني اقتصادي از مجله و به ويژه کار کردن يا هبره جويي از کمک 

 و خود نشان مرگ ارزشها در جامعه هاي اجتماعي برايشان غري قابل دسرتسي است
از اقتصاد غري رمسي  مثل سرقت، فروش  خبشي  را فحشاءاست  انوقت است که 

 و اعضای بدن ارزيابی ميکنيم و قبول ميکيم مواد خمدر، گدايي يا  فروش خون
 .شود روسپي گري  آزادانه و با طيب خاطر انتخاب مني که 

نبود قانون حامی زنان و دامن زدن رژيم  به امر فحشاء  وتوسط گروههای  
ن بايت مهچون مواد خمدر به جيب ميزندو در مافيای آن که سود کالنی را از اي

عين حال  سوء استفاده از اين امر جهت  اعمال سرکوب عليه زنان و ايجاد 
جو رعب و وحشت  اکنون ديگر امری نيست که از ديد مردم ايران پنهان مانده 

 . باشد 
 
 
 
ان  رشد جرامي سازم در مورد دآرت مريحممد صادقى، حقوقدان و استاد دانشگاه  

در قوانني ما به پديده هاى سازمان : يافته در ايران و قاچاق مى گويد
يافته به عنوان جرم مجعى نگاه نشده است و مى توانيم در مورد جرامي سازمان 
يافته به طور خاص قانون داشته باشيم آه متأسفانه ندارمي، زيرا جرامي 

 ".سازمان يافته با از بني رفنت افراد از بني منى رود
 درصد از 9/77دسنجي دانشجويان ايران اعالم آرمرآز افكار  از طرف ديگر   

شهروندان هتراني، اصلي ترين عامل تداوم حضور زنان خياباني و شيوع اين 
پديده در سطح شهر را نبود برنامه اي صحيح، جامع و دقيق از سوي مسئوالن 

» رد زنان خيابانيبررسي نگرش شهروندان هتراني در مو« حتقيق  در.مي دانند
آلودگي اجتماعي زنان در : مرآز افكار سنجي دانشجويان ايران، آمده است

آالن شهرهاي آشور ازمجله هتران، تربيز، اصفهان، مشهد و آرج، چنان افزايش 
 ١۶ به ١٣۶٧ سال در سال ٢٧يافته است آه سن گرايش به مسائل منكراتي از 

 . آاهش يافته است١٣٧٨سالگي در سال 
بنا بر يک منبع رمسی در هتران نرخ رشد تعداد دخرتان نوجوان در فاحشه گری  و

باالبودن اين آمار حکايت از اين دارد که چگونه اين .  درصد بوده است635
 زن و دخرت 84000در هتران بطور ختمينی . نوع از آزار بسرعت رشد کرده است

 250، برخی ديگر در بسياری از آا در خياباا هستند. فاحشه وجود دارد
  به قول.فاحشه خانه که بنا بر گزارش هايی در هتران اداره مى شوند، هستند

هزاران زن و :  اين جتارت مهچنين بين املللی است رئيس دفرت انرتپول در ايران
 معتقد است که وی .سکس در خارج به فروش رسيده انددخرت ايرانی در بردگی 

يکی از . ين کارها در ايران استاز سودآورترامروزه جتارت برده سکس يکی 
عواملی که به ازدياد فحشا و جتارت برده سکس کمک مى آند، تعداد دخرتان 

دخرتان عليه حمدوديتهای بنيادگرايانه . جوانی است که از خانه فرار مى آنند
ای که بر آزادی آا حتميل مى شود، بر عليه آزار در خانه و اعتياد والدين 

متاسفانه دخرتان در راه مبارزه برای آزادی، با آزار بيشرت . ى آنندشورش م
 در صد دخرتانی که از خانه فرار مى آنند به 95. و استثمار روبرو مى شوند

 کودک 25000تنها در هتران ختمين زده شده است که . فحشا کشيده مى شوند
اين .خرت هستندد دارند که بيشر آا دخيابانی، در نتيجه فرار از خانه، وجو

.  جنايت آميز بدون اطالع داشنت و شرکت بنيادگرايان حاکم صورت منى گريدجتارت 
مقامات دولتی خود نيز در خريد و فروش و آزار جنسی زنان و دخرتان دست 

 .دارند
 



 جمموعه ای از ساختها و  به اعتقاد نگارنده نظام اجتماعی اما چاره چيست ؟
 روابط هستند که مدار مهه آا زور ی است که در ختها نيز  جمموعه ای ازسا

جمموعه  ی اجتماعی خود اين نابسامانيها .  انديشه تک تک مردم اصالت دارد
.   و ايجاب ميکنند کديگر را بوجود می  آورند  وبغرجنی را بوجود می آورند

به  نبود امنيت و  فقر و . فحشا نوعی تسليم شدن  به جرب اجتماعی است 
 وجود بنياد های  و رانت و فرار سرمايه ها ی انسانی و گسرتش جهل  وتورم 

هاي اجتماعي و  سازمانفقدان  اجتماعی و بنيادهای  تربيتی قدرت مدار و
محايتی دخرتان و عدم اقدامات پيشگيرانه ادهاي مناسب براي محايت از زنان و

ری به معلول و و آموزشی و اصرار بر روشهای پليسی و سرکوب و پرداخنت ظاه
 بسياری از اين متهيدات ميتوانند و .بستگی تام دارد ... نه  علت و 

بايستی از سوی خود ملت انديشده شوند و صرف اتکا به دولت آم دولتی در 
چهر چوب نظام واليت فقيه که خود حبران ساز و مساله ساز است ؛ سرابی بيش 

کالفی تنها بر  دست و پای ملت نيست و  تسلسلی را بوجود می آورد که مهچون 
 . ايران پيچيده ميشود 

 قبول اين امر که گسرتش و تکاثر نابسامانيها  خود ناشی از افزاش نقش  
زور در روابط اجتماعی است باعث ميگردد  که بپذيريم  مهه و  هر عضو جامعه 

  هيچ معضلی  خواه معضل .زايش نقش زور در جامعه  مسئول اند در مقابل اف
بيکاری ؛خواه معضل فحشا و قاچاق زنان و دخرتان و خواه معضل اعتياد  

 ويرانگريش افزايش ميابد بلکه  فعال  ميشود  و دامنهءبيکار منی ماند 
پس   .چرا که هر نيرويی  اگر در رشد بکار نيفتد در ويرانگری بکار ميافتد.

ا برای مافيا هرنيروی  ويرانگری عرصه اجتماعی ميخواهد و عرصه اجتماعی ر
تا زنان و دخرتان خود را حقوقمند .  ؛ زورمداری جامعه بوجود می آورد

نظام واليت فقيه هرگز  زن  . نشناسند در معرض  دام مافيا قرار ميگيرند 
را به عنوان انسانی که ميبايد نظام اجتماعی سازگار با انسان حقوقمند را 

ق شهروندان به  آا را نه از  شناساندن و تذکار حقو.بيابد خنواهد پذيرفت
دولت و نظام حاکم بايستی انتظار داشت اين مهم از وظايف  اد های خودجوش 

فرهنگی  مردمی  و نيز اپوزيسون سياسی است که در گفتار و کردار بايستی 
 .  خود الگوی حقوقمندی بشمار آيند

عنوان نظام ب حذف اين  در ريشه کردن نابسامانيهای موجود ؛ پس کار بايسته
  به مهراه انقالب ؛ رشد زنان جامعه بطور اخص و کل جامعه بطور اعممانع

اصلی و بنيادی در نگرش به خود و از اصالت انداخنت باور به قدرت در اذها 
 ين مهم هر چه به تاخير افتد درجه سالمت جامعه را تا به حدی به .ن است 

   !خطر مياندازد که شايد ديگر فردا دير باشد 
 


