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یادداشت هایی که از روزنامه نگاران و اشخاص دریافت می شود نظر شخصی آنان است و دیدگاه مجله حقوق ما نیست

حق رهایی از بردگی 

منع بردگی و برده داری در اسناد بین المللی و قوانین ایران 

کابوس زندگی تحت سیستم های امتیازدهی امروزی و 
»بردگی پست مدرن«

بردگی کودکان در ایران: از کار اجباری تا پورنوگرافی

تمکین؛ برده داری کالسیک زنان

برده داری: تجارتی پر رونق در کشورهای منطقه

»بر گورهای بی شماره ی انسان های بی شمار«
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کامبیز غفوری 
وقتی سخن از بردگی و برده داری به میان می آید، بسیاری 
از ما فوراً به یاد فیلم های تاریخی می افتیم که روایت هایی 

است، تخمین زده می شود که در حال حاضر، چیزی 
حدود 46 میلیون از جمعیت دنیا در وضعیت بردگی 

به سر می برند.  
سراسر  در  برده داری  با  مبارزه  سال ها  از  پس  امروزه 
ضد  بر  متعدد  بین المللی  قوانین  تصویب  و  جهان 
بردگی، ممکن است دیگر از برده داری سنتی که در آن 
بردگان به عنوان دارایی ارباب خرید و فروش می شوند، 
نشان چندانی در جهان باقی نمانده باشد؛ اما همچنان 
نقض آزادی های اساسی بشری در سراسر جهان ادامه 

دارد و منجر به گونه هایی دیگر از بردگی شده است. 
در تعریف مدرن، بردگی به وضعیتی گفته می شود که 
بدون میل و خواست خود، عماًل  مجبور  فرد در آن 
می توان  را  مدرن  بردگی  باشد.  شده  کاری  انجام  به 
دیگر  شخصی  آزادی  فرد،  یک  که  دانست  وضعیتی 
یا  خود  بدن  داشتن  اختیار  در  برای  آزادی  )ازجمله 
کار  یک  انجام  از  زدن  سرباز  به  تصمیم  برای  آزادی 
و  او سلب می کند  از  را  کار(  به یک  دادن  پایان  یا  و 
قرار  استثمار  و  بهره کشی  مورد  را  او  ترتیب،  این  به 
تهدید،  از طریق  آزادی  موارد، سلب  این  در  می دهد. 
و  اغفال  یا  و  قدرت  از  استفاده  سوء  اجبار،  خشونت، 
فریب انجام می شود و نتیجه ی اصلی آن این است که 
فرد توانایی سرباز زدن یا خروج از وضعیت مذکور را از 

دست می دهد.
خرید و فروش و قاچاق انسان، بیگاری و کار اجباری، 
ازدواج اجباری، بهره کشی جنسی، کار اجباری به عنوان 
کودکان،  اجباری  کار  خانگی،  کارگر  یا  خدمتکار 
سربازگیری از میان کودکان، استثمار افراد در تجارت 
مواد مخدر و ... همگی از انواع برده داری مدرن به شمار 

می آیند. 
گونه هایی از برده داری که با وجود ممنوعیت هرگونه 
بین الملل، همچنان در  برده داری در حقوق  و  بردگی 

سراسر جهان به وفور به چشم می خورد.
مفصل  به طور  حقوقی،  مقاله ای  در  اولیایی فرد  محمد 
به قوانین مربوط به منع بردگی و برده داری در اسناد 
بین المللی و همچنین در قوانین ایران پرداخته است. 

اغلب  بردگانی  با  می گذارند،  نمایش  به  را  برده داری  از 
اربابان خود هستند  کامل  مالکیت  تحت  که  سیاه پوست 
اساسی  آزادی های  کسب  و  بردگی  از  رهایی  برای  و 
تالش می کنند. اما برده داری نه مرز نژادی یا جغرافیایی 
گذشته  به  تنها  که  است  تاریخی  امری  نه  و  می شناسد 

تعلق داشته باشد. 
براساس آمار تکان دهنده ای که از سوی یک سازمان غیر 
سال  در   Walk Free بنیاد  نام  به  انتفاعی ضدبرده داری 
2016 در سایت  »شاخص جهانی برده داری« منتشرشده 

علی مهتدی در مقاله  ای با عنوان »برده داری: تجارتی 
آماری  ارائه ی  منطقه«، ضمن  کشورهای  در  رونق  پر 
از تعداد بردگان در کشورهای مختلف منطقه، عوامل 
این  مختلف  ابعاد  و  برده داری  آمار  افزایش  در  مؤثر 
قرار  بررسی  مورد  خاورمیانه  کشورهای  در  را  مسأله 

داده است. 
شاهد  که  کشوری   2۳ بین  در  مقاله،  این  اساس  بر 
اسالمی  کشور  شش  نام  هستند،  برده داری  بیشترین 
نیز به چشم می خورد: قطر، سودان، عراق، یمن، سوریه 
مختلف  روش های  به  برده داری  آن ها  در  که  لیبی،  و 
وجود دارد و دولت ها واکنش مناسبی در برابر گسترش 

این پدیده از خود نشان نمی دهند.
تمکین  فقهی  واژه ی  به  همچنین  شماره،  این  در 
می تواند  موجود،  تعاریف  براساس  که  پرداخته ایم 
آناهیتا  شود.  محسوب  مذهبی  و  مدرن  بردگی  نوعی 
قانون  در  مفهوم  این  بررسی  با  مقاله ای  در  بختیار، 
پایه ای  را  آن  بودن  قانونی  اسالمی،  جمهوری  مدنی 
بر تبعیض های جنسیتی و بردگی جنسی و جنسیتی 

زنان دانسته است.
موضوع  به  تحلیلی  گزارشی  در  نیز  دوستدار  نعیمه 
حال  در  و  تاریخ  طول  در  ایران  در  کودکان  بردگی 
جنسی  بردگی  تا  اجباری،  کار  از  و  پرداخته  حاضر 
کودکان و سوء استفاده از آنان در پورنوگرافی را مورد 

بررسی قرار داده است.
»کابوس  عنوان  با  شماره  این  مقاله ی  آخرین  در 
و  امروزی  امتیازدهی  سیستم های  تحت  زندگی 
بردگی پست مدرن«، مژگان غفاری شیروان، به انواعی 
جدیدتر از بردگی پرداخته که امروزه در حال گسترش 
روزافزون در سراسر جهان است. در این مقاله، شرایط 
کاری رانندگان اوبر )یک سیستم تاکسی یاب اینترنتی( 
مدرن  پست  بردگی  که  آنچه  از  نمونه ای  به عنوان 

شناخته شده، مورد بررسی قرار گرفته است.  
از  است  شعری  ترجمه ی  شماره،  این  ادبی  مطلب 
که  آنگوالیی  سیاستمدار  و  شاعر  خسینتو،  آنتونیو 

محسن عمادی آن را به فارسی برگردانده است.

حق رهایی از بردگی 
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محمد اولیایی فرد

انسان ها  حق آزادی و ممنوعیت بردگی جزو حقوق بنیادین 
است. تمامی انسان ها آزاد آفریده شده اند و آزادی، حقی است 
که هر فرد از لحظه ی تولد خود دارا می شود . در صدر ماده 
نیز اعالم شده است که »  اول اعالمیه ی جهانی حقوق بشر 
تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند.« مالزمه ی آزادی انسان 
با تولد او، تأکیدی است بر »ذاتی بودن« یا »طبیعی بودن« 
آزادی برای انسان. به همین دلیل به بردگی کشاندن انسان 
خطای آشکاری است بر ضد نظم طبیعی. زیرا آزادی انسان 
تشکیل  را  انسان  شخصیت  وجود  ذات  که  می کند  سلب  را 
آزادی  ذاتی  بودن  یا  طبیعي  مفهوم  همین  واقع،  در  می دهد. 
انسان است که از آن به عنوان حقوق اخالقی انسان یا اولویت 
اخالقی حقوق او یاد می شود و برده داری از این حیث، نقض 

یک حق اساسی طبیعی یا اخالقی محسوب می شود. 

اول : منع بردگی و برده داری در اسناد بین المللی
برخالف سایر مصادیق تعهدات دولت ها ناشی از اصول مربوط 
بین الملل  برابر جامعه ی  انسان در  بنیادین شخص  به حقوق 
)erga omnes( زمانی بردگی و داد و ستد برده، اعمالی قانونی 
صالحیت  به  مربوط  مسائل  جزو  و  بین المللی  جامعه ی  در 
داخلی دولت ها بوده و به قدری معمول و قانونی تلقی می شده 
کشور  قانون  به  برده،  حامل  کشتی  توقیف  قانوني بودن  که 
صاحب کشتی بستگی داشته است. اما این موضوع به تدریج 
ریشه های  شد.  شناخته  غیرقانونی  بین المللی  جامعه ی  در 
مقایسه  در  برده داری  و  بردگی  بین المللی  ممنوعیت  قدمت 
با سایر تعهدات بین المللی دولت ها، در رعایت حقوق بنیادین 
انسان را باید در مراتب شدت جنبه ی ضدانسانی بردگي و داد 
و ستد برده جست. اولین و مهم ترین سند بین المللی در این 
زمینه، کنوانسیون بین المللی منع تجارت برده و بردگی است 
که در 2۵ سپتامبر 1926 و تحت حمایت جامعه ی ملل به 

تصویب رسیده است. 
ماده 1 کنوانسیون مزبور، بردگی و تجارت برده را به این شرح 
شرایط  یا  وضعیت  از  است  عبارت  »بردگی  می کند:  تعریف 
انسانی که هر یک از اختیارات مربوط به حق مالکیت یا تمام 

اکنون یک قاعده ی عرفی وجود دارد که بردگی و برده داری 
را غیرقانونی اعالم می کند و این که چنین قاعده ای در سطح 

جهانی به عنوان یک قاعده ی آمره تلقی می شود.
یکي از آثار امری بودن قاعده ی بردگی، ممنوعیت بردگی و 
آن  نمی توان  شرایطی  هیچ  تحت  که  است  این  بودنش،  عام 
بین المللی  میثاق   4 ماده  موجب  به  کرد.  نقض  یا  تعلیق  را 
حقوق مدنی و سیاسی، حتی در شرایطی که خطری استثنایی 
نباید »حق آزاد زیستن،  موجودیت یک ملت را تهدید کند، 
یعنی برده و بنده نشدن انسان« به حالت تعلیق درآید. بدین 

ترتیب، ممنوعیت بردگی و برده داری به صورت یک قاعده ی 
آمره در حقوق بین الملل عام درآمده که به عنوان بخشی از 
یا  توافق  گونه  هر  بین المللی،  جامعه ی  اساسی  عمومی  نظم 
معاهده  ی معارض با آن، باطل و از درجه ی اعتبار ساقط است 
)ماده ی ۵۳ کنوانسیون 1969 وین؛ راجع به حقوق معاهدات(.

بردگی و برده داری، اعمال حقوق مالکانه و اختیارات مربوط 
به اموال بر انسان است و انسان را تحت مالکیت درمی آورد. 
این اختیارات از جمله شامل خرید، فروش و مبادله ی انسان 
است. مطلقاً خرید و فروش انسان جنایت بر ضد بشریت است.  

منع بردگی و برده داری در اسناد بین المللی و قوانین ایران 
آن ها نسبت به او اعمال می شود.« طبق این ماده تجارت برده، 
یا  تملک  انسان،  کردن  اسیر  به  مربوط  اقدامات  تمام  شامل 
تمام  شامل  و  است؛  بردگی  به  کشاندنش  قصد  با  او  فروش 
اقدامات مربوط به تملک یک برده با هدف فروش یا مبادله ی 
اختیارات  اعمال،  اقدامات،  تمامی  شامل  همچنین  اوست. 
مالکانه ی فروش یا مبادله  بر برده داری است که با هدف فروش 
یا مبادله به دست آمده و به طور کلی شامل هرگونه اقدام به 

تجارت یا انتقال بردگان است.
و  نهادها  و  برده  تجارت  بردگی،  لغو  تکمیلی  کنوانسیون 
عملکردهای مشابه بردگی، مصوب ۷ سپتامبر 19۵6 سازمان 
ملل متحد نیز مکمل کنوانسیون بین المللی منع برده داری و 
بردگی 1926 جامعه ملل است. مقدمه ی کنوانسیون، همچون 
معیار مشترک پیشرفت براي کلیه ی ملت ها و مردمان، اعالم 
می دارد که »هیچ کس نباید در بردگی یا بندگی نگه داشته 
ممنوع  خود  اشکال  کلیه ی  در  برده داری  و  بردگی  و  شود 
هستند.« کنوانسیون تکمیلی، تعریف موجود در ماده ی یک 
با  کنوانسیون بین المللی منع برده داری و بردگی )1926( را 
تغییرات جزئی در ماده ی ۷ خود تکرار کرده است که ضمن 
محکوم کردن بردگی و برده داری، از کشورهای عضو می خواهد 
تا به رفتارهای مشابه بردگی نظیر دین بردگی، غالمی یا رعیتی 
و فروش زنان برای ازدواج و معامله یا قاچاق کودکان به طور 

کامل پایان دهند. 
با  دیگری  مهم  بین المللی  اسناد  دوم،  جهانی  جنگ  از  پس 
جنبه های حقوق بشری و در حمایت از حقوق بشر، ممنوعیت 
بردگی و برده داری را به عنوان تعهدی برای دولت ها مشخص 
کردند؛ از جمله این اسناد می توان به اعالمیه ی جهانی حقوق 
داشت  نگاه  بردگی  در  نمیتوان  را  کس  هیچ   :4 )ماده  بشر 
است(؛  ممنوع  باشد  که  شکلی  هر  به  بردگان  وستد  داد  و 
8: هیچ کس  )ماده  و سیاسی  مدنی  بین المللی حقوق  میثاق 
با  برده  تجارت  و  بردگی  شود.  داشته  نگاه  بردگی  در  نباید 
تمام اشکال آن ممنوع است(؛ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 
)ماده 4(؛ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر )ماده 6(؛ منشور 
آفریقایی حقوق بشر و ملت ها )ماده ۵( و اخیراً اساس نامه ی 
دیوان کیفری بین الملل )ماده ۷بند C( اشاره کرد. کنوانسیون 
کار اجباری سازمان جهانی کار، کنوانسیون حقوق کودک و 
از دیگر اسناد بین المللی در زمینه ی  الحاقی آن نیز  پروتکل 

ممنوعیت بردگی و برده داری هستند.
این اسناد به  عالوه ی اعالمیه های دولت ها و پیشرفت های مشابه 
به موجب حقوق داخلی، این نتیجه گیری را تأیید می کنند که 
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مجرد ورود به خاک یا آب های ساحلی ایران آزاد خواهد بود. 
یا رفتار  برده خرید و فروش کرده  نام  به  را  انسانی  هر کس  
مالکانه ی دیگری نسبت به انسانی بنماید یا واسطه ی معامله 
تا سه سال حبس  به یک  بشود، محکوم  برده  نقل  و  و حمل 
دولتی  مأمورین  از  یک  هر   - تبصره  گردید.  خواهد  تأدیبی 
مکلف است به محض اطالع یا مراجعه ی کسی که مورد معامله 
یا رفتار بردگی قرار گرفته است، فوراً وسائل استخالص  او را 
فراهم آورده، برای تعقیب مجرم به نزدیک ترین پارکه بدایت 

اطالع دهد.« 
پس از این قانون، در تاریخ ۳ اسفند 1۳۳۷ »قانون مربوط به 
الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی 
و عملیات و دستگاه های مشابه بردگی« نیز طی ماده واحده ای 
به تصویب  مجلس شورای ملی رسید: »ماده واحده - قرارداد 
و دستگاه های  عملیات  و  برده فروشی  و  بردگی  منع  تکمیلی 
مطابق   19۵6 سپتامبر  هفتم  تاریخ  در  که  بردگی  مشابه 
شانزدهم  شهریور ماه 1۳۳۵ در مقر دفتر اروپایی سازمان ملل 
متحد ) ژنو( به امضاء رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و پانزده 
ماده است، تصویب و به دولت اجازه  ی الحاق را می دهد.« این 
مشابه  رفتارهای  به  تا  می خواهد  عضو  کشورهای  از  قرارداد 
بردگی نظیر دین بردگی، غالمی یا رعیتی و فروش زنان برای 

ازدواج و معامله یا قاچاق کودکان به طور کامل پایان دهند.
پس از انقالب اسالمی با عدم نسخ و بقای حاکمیت »قانون منع 

قرار  قانون   حمایت   در  یکسان   مرد  و  زن   از  اعم   ملت،   افراد 
دارند و از همه ی  حقوق  انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی  
و فرهنگی  با رعایت  موازین  اسالم  برخوردارند. اصل  بیست و 
از  اشخاص   و شغل   مال ، حقوق ، مسکن   دوم: حیثیت ، جان ، 
تعرض  مصون  است،  مگر در مواردی  که  قانون  تجویز کند. اصل  
سی و دوم: هیچ کس  را نمی  توان  دستگیر کرد، مگر به  حکم  و 
ترتیبی  که  قانون  معین  می  کند. اصل  سی و سوم: هیچ کس  را 
نمی توان  از محل  اقامت  خود تبعید کرد یا از اقامت  در محل  
اقامت  در محلی  مجبور ساخت ،  به   یا  مورد عالقه اش  ممنوع  

مگر درمواردی  که  قانون  مقرر می  دارد.
در قانون مجازات اسالمی نیز در ماده ی ۵۷0، سلب آزادی های 
اساسی افراد و در ماده ۵8۳، سلب آزادی های شخصی افراد، 
از  یک  هر   :۵۷0 ماده ی  است.  گرفته  قرار  جرم انگاری  مورد 
مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی 
که برخالف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا 
آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
محروم نماید، عالوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا 
پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال 
محکوم خواهدشد. ماده ۵8۳: هر کس از مقامات یا مأمورین 
بدون  عادی(  )افراد  ها  آن  غیر  یا  مسلح  نیروهای  یا  دولتی 
قانون  از مقامات صالحیت دار در غیر مواردی که در  حکمی 
جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصي را توقیف یا 
حبس کند، یا عنفا در محلی مخفی نماید، به یک تا سه سال 
حبس یا جزاي نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم 

خواهد شد. 

منابع :
1- قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده 

در موقع ورود به مملکت مصوب بهمن 1۳0۷ 
2- قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع 
بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه های مشابه بردگی؛ 

مصوب اسفند 1۳۳۷
۳-  اساس نامه ی دیوان کیفری بین المللی

4- اعالمیه ی جهانی حقوق بشر
۵-  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

و  نهادها  و  برده  تجارت  بردگی،  لغو  تکمیلی  کنوانسیون   -6
عملکردهای مشابه بردگی؛ مصوب ۷ سپتامبر 19۵6 سازمان 

ملل متحد 
۷- کنوانسیون بین المللی منع تجارت برده و بردگی؛ مصوب 

2۵ سپتامبر 1926 جامعه ی ملل
8- جوانی - مارگریت - آزادی های بنیادین بشری در اسناد 

بین المللی

بین المللی  کیفری  دیوان  اساس نامه ی  در  گرفتن  بردگی  به 
)ماده ی ۷ بند C( تحت عنوان کلی جنایت بر ضد بشریت به 
این صورت تعریف شده است: »به بردگی گرفتن عبارت است 
از اعمال تمام یا هر یک از اختیارات مربوط به حق مالکیت بر 
یک انسان؛ و مشتمل است بر اعمال چنین اختیاراتی در جهت 
انسان ها به ویژه زنان و کودکان.« این تعریف  خرید و فروش 
تقریباً همان تعریف کنوانسیون 1926 منع برده داری و بردگی 
است که تحت حمایت جامعه ی ملل تصویب شد. همچنین 
کوچ دادن یا انتقال اجباری افراد بالغ، به موجب اساس نامه ی 
دیوان کیفری بین المللی )ماده ۷ بند D( جزو جنایات برضد 

بشریت است.
به بردگی گرفتن به معنی اعمال اختیارات و حقوق مالکانه بر 
انسان، شامل بهره برداری جنسی یا بردگي جنسي نیز می شود 
که در بند G ماده ۷ اساس نامه به تأکید بیشتری ذکر شده 
به عنوان  از جنایت »به بردگی کشیدن«  است. هر چند که 
به  که  می شود  یاد  افراد  آزادی های  ضد  بر  جنایات  از  یکی 
طور عمده زایل کننده ی آزادی های فردی قربانیان است، لیکن 
تکرار »بردگی جنسی« در ماده ی ۷ اساس نامه این واقعیت را 
به ذهن متبادر می سازد که این شکل بردگی مسلماً مالزمه 
جنسی  »جرائم  که  چرا  دارد؛  جسمانی  و  جنسی  تعرض  با 
نوعاً متضمن تعرض به تمامیت جسمی هستند. همچنین این 
داشته  همراه  به  توجهی  قابل  روحی  آسیب  می توانند  جرائم 
باشند.« از این رو، به نظر می رسد به بردگی کشیدن انسان و 
به ویژه بردگی جنسی، جنایتی است که هم بر ضد آزادی های 

انسان و هم بر ضد تمامیت جسمی و روحی اوست. 
بردگی  ممنوعیت  استناد  قابلیت  که  داشت  توجه  باید  البته 
در مقابل همگان و تمام دولت هاست؛ صرف نظر از این که آن 
دولت تعهدی قراردادی یا عرفی در این مورد داشته باشد یا 
نه. به عبارت دیگر، تعهد به رعایت ممنوعیت مذکور ماورای 
بین المللی  بر همگان در قبال کل جامعه ی  قراردادی  عالیق 

تحمیل می شود. 

دوم : منع بردگی و برده داری در قوانین ایران
ایران  در  برده داری  و  بردگی  الغای  برای  تالش ها  اولین 
بازرسی  خصوص  در  انگلیس  و  ایران  دولت  معاهدات  به 
انتقال  از  برای جلوگیری  انگلیس  از سوی  ایرانی  کشتی های 
بردگان به ایران، به اواخر دوره ی قاجار بازمی گردد. اما حرکت 
ایران به سوی مدرنیزاسیون در دوران پهلوی اول منجر شد تا 
در روز 18 بهمن 1۳0۷ اولین قانون منع بردگی و برده داری 
تحت عنوان »قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و 
آزادی برده در موقع ورود به مملکت« طی ماده واحده ای به 
تصویب  مجلس شورای ملی برسد: »ماده واحده - در مملکت 
به  برده  هر  و  نشده  برده شناخته  عنوان  به  ایران هیچ کس 

خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود 
الحاق  به  بهمن 1۳0۷ و »قانون مربوط  به مملکت« مصوب 
دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و 
عملیات و دستگاه های مشابه بردگی« مصوب اسفند 1۳۳۷، 
این قوانین ابقا شدند و در قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز 
ممنوعیت بردگی و برده داری  با عبارات و مفاهیمی کلی بیان 
شده است. در اصل دوم قانون اساسی تصریح شده که جمهوری 
اسالمی ، نظامی  است  بر پایه ی  ایمان  به  کرامت  و ارزش  واالی  
انسان  و آزادی  توام  با مسئولیت  او در برابر خدا، از راه  نفی  هر 
گونه  ستم گری  و ستم  کشی  و سلطه گری  و سلطه  پذیری ، که 
برای تحقق این اصل، دولت  جمهوری اسالمی  ایران در اصل 
سوم قانون اساسی موظف است همه  ی امکانات  خود را برای  
رفع  قانون ،  حدود  در  اجتماعی   و  سیاسی   آزادی های   تأمین  
تمام   در  همه ،  برای   عادالنه   امکانات   ایجاد  و  ناروا  تبعیضات  
زمینه های  مادی  و معنوی  و تأمین  حقوق  همه جانبه ی  افراد از 
زن  و مرد و ایجاد امنیت  قضایی  عادالنه  برای  همه  و تساوی  

عموم  در برابر قانون ، به کار برد. 
ملت،  پیرامون حقوق  اساسی  قانون  سوم  فصل  در  همچنین 
و  گرفته  قرار  توجه  مورد  برده داری  و  بردگی  نافی  اصول 
بیان شده است. اصل  نوزدهم:      مردم  ایران  از هر قوم  و قبیله  
زبان   نژاد،  رنگ ،  و  برخوردارند  مساوی   حقوق   از  باشند،  که  
بیستم: همه ی   بود. اصل  نخواهد  امتیاز  این ها سبب   مانند  و 

یادداشت حقوقیمارس2017/ فروردین 91396
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ممکن است در ظاهر تخیلی و نمایی از یک آینده ی احتمالی 
دور به نظر برسد؛ اما حقیقت این است که همین امروز هم 
ما در این وضعیت زندگی می کنیم و تنها به دلیل پراکندگی 
و تجمیع نشدن این امتیازها به صورت یک رتبه ی کلی، ماجرا 

چندان به چشممان نمی آید.

الیک، امتیازدهی و »برده ی قضاوت دیگران شدن«
در دنیای امروز، کسب وکار بسیاری از ستاره های دنیای هنر 
به شدت  مختلف،  حوزه های  در  مشهور(  )افراد  سلبریتی ها  یا 

)چه در شبکه های مجازی اجتماعی مانند فیسبوک، توئیتر، 
اینستاگرام و چه در سایت های به اشتراک گذاری فیلم، عکس 
و خبر مانند یوتیوب، آپارات، فلیکر، ردیت، باالترین و ...( تحت 
حساب کاربری شخصیمان به دست می آوریم، امروزه بسیاری 
یک  در  است  ممکن  هم  واقعی  دنیای  در  ما  فعالیت های  از 
سیستم امتیازدهی و رتبه بندی مورد قضاوت قرار گیرد؛ چند 

مورد از این گونه امتیازدهی ها عبارت اند از:
فروشگاه ها  شرکت ها،  وفاداری  کارت های  و  برنامه ها  در   )1
از  استفاده   یا  خرید  میزان  براساس  مختلف،  مؤسسه های  و 

مژگان غفاری شیروان

دنیایی را در نظر بگیرید که در آن هر یک از افراد با رتبه ای 
میانگین گیری  و  تجمیع  نوعی  از  که  می شوند  شناخته 
امتیازهای داده شده به آنها از سوی دیگران به دست می آید؛ 
فرد  اعتبار  درنتیجه،  و  محبوبیت  نشان دهنده ی  که  رتبه ای 
است و به عنوان معیار ی اساسی، تعیین کننده ی حد و اندازه ی 

دست یابی او به منابع و امکانات مختلف زندگی می شود. 
سوم  فصل  از  قسمت  اولین  در  که  است  دنیایی  همان  این، 
مجموعه ی تلویزیونی علمی-تخیلی »آینه ی سیاه«*، با عنوان 
»سقوط آزاد« تصویر شده است. دنیایی که در آن، افراد در پی 
هرگونه تعامل یا رویارویی با یکدیگر )چه در دنیای واقعی و 
چه در فضای مجازی(، به هم امتیازی می دهند که در رتبه ی 
به شدت  دنیا  این  آدم های  اغلب  است.  تأثیرگذار  فرد،  کلی 
دنبال به دست آوردن امتیازات باالتر و در نتیجه، دست یابی 
محسوب  رتبه  باالترین  )که   ۵ به  نزدیک تر  رتبه  ای  حفظ  و 
تصنعی  لبخندهایی  همواره  کار،  این  برای  هستند.  می شود( 
تحویل هم می دهند، با ادب و احترام ساختگی و گاه فراتر از 
معمول، با هم رفتار می کنند و حتی بعضی اوقات، لطف هایی 
ظاهراً بی مزد )مثل خرید و تعارف مجانی آبمیوه یا خوراکی( 
در حق یکدیگر انجام می دهند. دریافت امتیاز باالتر، دغدغه ی 
همیشگی افراد است و بخش اعظم زندگی روزمره ی آنها صرف 

این موضوع می شود.
از  استفاده  شرایط  واجد  را  افراد  حد،  یک  از  باالتر  رتبه ی 
از  برخورداری  اجاره خانه،  در  تخفیف  )مثل  امکانات  بسیاری 
اولویت برای رزرو بلیط هواپیما، اجاره ی ماشین و ...( می کند. 
از سوی دیگر، اگر رتبه ی فرد از حدی پایین تر برود، ممکن 
است حتی شغل خود را از دست بدهد، یا نتواند در برنامه ها یا 
مکان های خاصی حاضر شود ... لِیسی پاوند، شخصیت اصلی 
اجاره ی  برای  تخفیف  از  برخورداری  با هدف  آزاد«،  »سقوط 
خانه ای که آرزویش را دارد، به شدت تالش می کند تا رتبه ی 
خود را در یک فاصله ی زمانی کوتاه باال ببرد، اما ... )از همان 
است که تالش  آشکار  کاماًل  آزاد«،  یعنی»سقوط  اپیزود،  نام 

لیسی به چه پایانی خواهد انجامید(.
افراد،  زندگی  در  رتبه ها  عملی  اهمیت  غلظت  و  شدت  این 

آنها  )دنبال کننده ها(ی  فالوئرها  و  الیک ها  تعداد  تأثیر  تحت 
در دنیای مجازی است. حتی ممکن است این سو و آن سو به 
باالی  تعداد  دلیل  به  فردی  اینکه  مبنی بر  بربخوریم  اخباری 
الیک ها یا دنبال کننده های ویدئوهای خود در یوتیوب، با یک 
پیشنهاد کاری خوب روبرو شده، یا شخصی فعال در حوزه ی 
مدلینگ و یا یک عکاس، به دلیل کم بودن تعداد فالوئرهایش 
در اینستاگرام، از دست یافتن به شغل مورد عالقه اش بازمانده 

است.   
عالوه بر الیک ها و امتیازهایی که با فعالیت  در دنیای مجازی 

کابوس زندگی تحت سیستم های امتیازدهی امروزی و 
»بردگی پست مدرن«
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گوشی های تلفن هوشمند است که از سال 2009 وارد بازار 
شده است. این سیستم ابتدا تنها در شهر لس آنجلس آمریکا 
قابل استفاده بود، اما به سرعت در سراسر جهان گسترده شد. 
کاربر اوبر خود را به عنوان راننده یا مسافر در این اپلیکیشن 
ثبت می کند، از طریق برنامه، با مسافر یا راننده ای در ارتباط 
قرار می گیرد و در نهایت، راننده مسافر را از مبدأ، به مقصد 

مورد نظرش می رساند.
در نگاه اول، اوبر کار را برای هر دو طرف به شدت ساده کرده 

دوست یا آشنای معتمد خود بفرستید. پس این سرویس، از 
لحاظ امنیت هم کمابیش تضمین شده است؛ چون در صورت 
و  دارد  وجود  قضایی  پی گیری  امکان  مشکلی،  هرگونه  بروز 
همچنین خود این موضوع، همچون یک عامل بازدارنده عمل 
می کند و راننده می داند که اگر کوچک ترین خطایی از او سر 
بزند، با قانون سروکار خواهد داشت. عالوه بر این، راننده آگاه 
است که اگر رضایت مسافر را جلب نکند، امتیاز پایینی از او 
دریافت خواهد کرد که درست مثل داستانی که در باال آمد، 
رتبه ی کلی او را پایین خواهد آورد و بر آینده ی کار او تأثیری 
منفی خواهد داشت. این گونه امنیت البته به طور متقابل برای 

رانندگان نیز برقرار است. 
کار  برای  فرصتی  سیستم  این  کرده،  اعالم  اوبر  که  آن طور 
کردن کسانی ایجاد کرده است که خودشان می توانند تصمیم 
بگیرند کجا، در چه زمانی و چند ساعت از روز به جابه جایی 
مسافر مشغول شوند. این به ظاهر یعنی یک نفر که ماشین 
از آن استفاده  دارد و برای عبور و مرور عادی خود در شهر 
می کند، می تواند در اوقات فراغت خود، در مسیرهایی که با 
مسیر رفت وآمد او هماهنگ است، مسافرانی را جابه جا نماید 
و به درآمدی اضافی دست پیدا کند. اما در عمل ماجرا به این 

ترتیب نبود. 
درآمد  و  دوم  شغل  جستجوی  در  اوبر،  رانندگان  از  بسیاری 
از  جدید،  کار  بازار  این  به  شدن  وارد  برای  تنها  بیشتر، 
اغلب  و  کرده   مهاجرت  بزرگ تر  شهری  به  کوچک  شهرهای 
هم  ماشینی  هر  با  البته  خریده اند؛  ماشین   قسطی  به صورت 
نمی توان به عنوان راننده ی اوبر کار کرد و خودروی شما باید از 
استانداردهایی خاص پیروی کند؛ در نتیجه خرید این خودرو 
باید  تا مدت ها  ارزان هم تمام نشده است و  برایشان چندان 

اقساط آن را بپردازند. 
از  و  مشخص  کار  ساعت  اوبر،  در  کار  برای  که  موضوع  این 
پیش تعیین شده وجود ندارد و حضور در یک مکان فیزیکی 
بود  به شدت جذاب  رانندگان  برای  نیست،  مشخص هم الزم 
)هنگام ثبت نام به عنوان راننده، فقط الزم است شهری را که 
در آن قرار است رانندگی کنید، مشخص کنید(. اما این نکات 
از دور خوش  تنها  آواز دهل،  رانندگان، همچون  برای  مثبت 
بود و بعد از شروع کار با اوبر، تازه با مشکالت اساسی مرتبط 

با آن روبرو شدند. 
از سوی  به یکدیگر و  راننده و مشتری  امتیازدهی  از یک سو 
براساس  رانندگان  به  اوبر  داخلی  امتیازدهی  سیستم  دیگر، 
در  بیشتر  مسافران  رساندن  لحاظ  )از  راننده  بازدهی  میزان 
مدت زمان کمتر( و تعداد کارهای کنسل شده از سوی او، در 
اوبر راننده ی خوب را از راننده ی بد جدا می کند. در این کار، 
امتیاز و ستاره ی کمتر در حکم از دست دادن تدریجی کار و 
درآمد است؛ شاید به همین دلیل است که بعضی از راننده های 

خدمات، امتیازی به ما داده می شود که بعد بر میزان تخفیف 
یا امکان استفاده از خدماتی ویژه تأثیر می گذارد. 

2( در بسیاری موارد وقتی به عنوان مشتری )مثاًل برای خرید 
یا گوشی و سیم کارت موبایل( به مغازه ای می رویم و  عینک 
کارمندی به طور خاص به کار ما رسیدگی می کند، در پایان 
کار، خواهش می کند که به سایت اینترنتی آنها برویم و میزان 
رضایت خود را از خدمات آنها اعالم کنیم و به طور خاص، نام 
او را هم ذکر کنیم. در این موارد، امتیازدهی ما هرچند اندک، 
اما بی گمان در آینده ی شغلی و دستمزد آن کارمند، تأثیرگذار 

خواهد بود.  
خدمات  اشتراک گذاری  به  سیستم های  از  بسیاری  در   )۳
میان افراد که از طریق اینترنت قابل دست یابی است )مانند 
یا  خانه،  و  اتاق  کردن  اجاره  و  دادن  اجاره  برای  ایربی ان بی 
برای  تپسی،  و  اسنپ  آن ها،  ایرانی  نمونه های  و  اوبر  لیفت، 
گرفتن تاکسی(، مشتری یا گیرنده ی خدمات و خدمات دهنده، 
به یکدیگر امتیاز می دهند و این امتیاز، بر اعتبار هر دو طرف 
تأثیر خواهد  آینده،  در  این خدمات  از  استفاده  یا  ارائه  برای 

گذاشت.
اقتصادی  سیستم  زائیده ی  باال،  در  ذکرشده  مورد  اولین 
را  افراد  که  است  آن  از  حاصل  مصرف گرایی  و  سرمایه داری 
انتخاب  و  اختیار  و حق  می کند  برده ی خود  و  بنده  به نوعی 

آزادانه را از آنها سلب می نماید. 
برده ی  شکلی  به  آن،  عالوه بر  سوم، شخص  و  دوم  موارد  در 
و  ارزیابی  نوع  این  البته  می شود.  هم  دیگران  قضاوت  و  نظر 
پدیده ی  به هیچ وجه  افراد،  اعتبار  بر  آن  تأثیر  و  قضاوت شدن 
جدیدی به شمار نمی آید و شاید حتی به اندازه ی تاریخ بشری 
پیوسته ی  سیستم های  و  اینترنت  اما  باشد؛  داشته  قدمت 
حاال  )که  قضاوت ها  سریع  تجمیع  امکان  ایجاد  با  آنالین، 
به شکل امتیاز درآمده اند( تأثیرگذاری مستقیم آن را بر اعتبار 

فرد به طور فزاینده ای تشدید کرده است. 
شاید تا همین چند سال پیش، به راحتی می توانستیم دیگران 
را از به اصطالح »بنده و برده ی حرف و قضاوت دیگران شدن« 
اشکال  به  که  افرادی  نیستند  کم  روزها،  این  اما  کنیم؛  نهی 
مختلف تحت انقیاد و بردگی قضاوت  دیگران درآمده اند و راه 

گریز سهل الوصولی هم در چشم انداز خود نمی بینند.
این نوع بردگی که به گمان من، نوعی »بردگی پست مدرن« 
به حساب می آید، وقتی در حوزه ی کار و کسب معاش مورد 
به  زیادی  حد  تا  مشخصه ها  لحاظ  از  می گیرد،  قرار  بررسی 
آنچه که در مباحث مربوط به بردگی مدرن تحت عنوان »کار 

اجباری« شناخته می شود، نزدیک است. 

رانندگی برای اوبر، نمونه ای از گونه ای »بردگی پست مدرن«
اوبر، یک اپلیکیشن تاکسی یاب آنالین و قابل استفاده بر روی 

است. 
برای مسافر، مبلغ قابل پرداخت از پیش مشخص می شود و 
راننده ، شماره ی  نام  بازار است.  نرخ  بیشتر موارد هم زیر  در 
پالک و مدل ماشین هم پیش از شروع سفر از سوی اوبر به او 
اعالم می شود و البته مشخص است که اوبر نیز این اطالعات را 
ذخیره می کند و همواره به آن دسترسی دارد؛ حتی این امکان 
اطالعات  آن،  یا حین  سفر  از  پیش  شما  که  دارد  وجود  هم 
کامل سفر، شامل مسیر و مشخصات راننده و ماشین را برای 



آناهیتا بختیار 

برده داری به مفهوم در بندگی بودن اختیاری یا غیراختیاری 
شخصی به دست دیگری است. نظام های برده داری که در 
شکل های مختلف اقتصادی و نژادی و جنسیتی همواره 
حق انسانیت را پایمال کرده اند، در بیشتر موارد از شکل 
نوع  می توان  همچنان  اما  شده اند،  خارج  خود  کالسیک 
روشنی  به  روزمره  زندگی  در  را  مذهبی اش  و  آن  مدرن 
مشاهده کرد. نوعی بردگی که می تواند حتی شکل قانون 
به خود بگیرد و در مورد زنان ایران، از سوی حکومت بر 

تمام جامعه اعمال شود.
وجود ماده قانونی مبنی بر وجود نفقه برای کنترل کامل 
بدن و روح زن در قوانین جمهوری اسالمی، مسأله ای است 
ایران  که همواره در گزارش های وضعیت حقوق بشر در 
دریافت  و  »تمکین«  بودن  قانونی  می شود.  تأکید  آن  بر 
از  مصداقی  عنوان  به  گزارش ها  این  در  آن،  مقابل  نفقه 
قرار  تأکید  مورد  خانگی«  »خشونت  و  جنسی«  »تجاوز 

گرفته است. 
قوانین برگرفته از شرع، تعیین کرده اند که از جمله حقوق 
و تکالیف زن و مرد پس از ازدواج »تمکین« است. در لغت 
تمکین به معنای »قبول کردن و پذیرفتن فرمان کسی« 
در صورت  مرد  ایران،  قضایی  سیستم  در  و  دارد  کاربرد 
دادگاه،  به  مراجعه  با  می تواند  تمکین،  از  زن  نافرمانی 
پرداخت »نفقه« را قطع کند. در این صورت زن »ناشزه« 

خوانده می شود و مرد می تواند او را طالق دهد. 
با  می تواند  که  دارد  اختیار  در  زن  هم  مواردی  اگرچه 
مورد  بودن  »ناشزه«  دلیل  به  را  مرد  دادگاه،  به  مراجعه 
و  حقوقی  مردساالر  نظام  اما  دهد،  قرار  قضایی  مجازات 
بر  موارد، همواره  این  تفسیر  در  ایران،  بر  مذهبی حاکم 
پایه  بردگی جنسی و جنسیتی زنان حکومت کرده  است. 

بردگی قانونی؛ کنترل بدن و روح زنان
ماده  دو  در  تمکین  اسالمی،  جمهوری  مدنی  قانون  در 
 108۵ ماده  و  عام  تمکین   1108 ماده  می شود؛  تعریف 
تمکین خاص. در تعریف عام تمکین، بر اطاعت همه جانبه 
سکونت  محل  قبول  مثل  است.  شده  تأکید  مرد  از  زن 
آمد،  و  رفت  برای  شوهر  اجازه  لزوم  شوهر،  انتخاب  به 

اوبر در پایان سفر ملتماسانه از شما درخواست می کنند امتیاز 
نکنید. ظاهر  فراموش  را  آنها دادن(  به  امتیاز خوب  )و  دادن 
این ماجرا، ممکن است تنها مشتری مداری به نظر برسد، اما 

در بطن آن، نکات دیگری نهفته است. 
از  نفر  ده ها  با  گفت وگو  براساس  که  گزارشی  به  توجه  با 
از  بخش هایی  گاردین  روزنامه ی  و  شده  تهیه  اوبر  رانندگان 
از  بعضی  است،  کرده  منتشر  دسامبر 2016  در  را  آن  نتایج 
راننده های اوبر، میانگین درآمدشان حتی از میزان تعیین شده 
در قانون به عنوان حداقل دستمزد در کشوری که آنجا به کار 

مشغول اند، پایین تر است.
این رانندگان می گویند که اگر کم کار کنند، رانندگان دیگر از 
لحاظ امتیاز و رتبه از آنها پیشی می گیرند و تا مدت ها از سوی 
درنتیجه،  نمی شود.  ارجاع  آنها  به  بردن  برای  مسافری  اوبر، 
روزهای  طول  در  نه تنها  امتیاز،  لحاظ  از  نماندن  عقب  برای 
کاری هفته تا بیش از ۷0 ساعت کار می کنند، بلکه در روزهای 
اوبر  برای  برای ساعاتی طوالنی مشغول رانندگی  تعطیل هم 
هستند. یکی از راننده ها گفته است که روزانه نزدیک به 1۷ 
ساعت کار می کند، تا درآمدی معادل سال پیش که روزی تنها 

8 ساعت کار می کرد، داشته باشد.
 )Self-employed( اوبر رانندگان خود را به صورت خویش فرما
از  خارج  کشورها  تمام  در  کارها  این گونه  که  می گیرد  به کار 
برخالف  رانندگان  این  است.  دستمزد  حداقل  قانون  شمول 
آن چه که در ابتدا فکر می کردند، از هیچ گونه استقالل کاری 
سیستم  وارد  که  زمانی  از  روز،  هر  در  و  نیستند  برخوردار 
به  از کجا  این مورد که  را )در  الگوهای کاری  اوبر  می شوند، 
کجا بروند( بر آنها تحمیل می کند. اگر راننده ای تعداد زیادی 
سوی  از  کند،  رد  مسیرشان  بودن  دور  دلیل  به  مثاًل  را  کار 

سیستم تحریم هایی بر او اعمال می شود.
ابتدای کار چیزی حدود 20  اوبر هم که در  حق کمیسیون 
درصد بود و بسیار منصفانه به نظر می رسید، کم کم باال رفته 
است و میزان دریافتی رانندگان کمتر شده است. امروز بنابر 
اظهارات شفاهی و مشاهدات تجربی، رانندگان اوبر در برخی 
دوبرابر گذشته کار  باید تقریباً  برای صد دالر درآمد،  شهرها 
کنند. گزارش های بسیاری مبنی بر آزمایش نرخ کمیسیون ۳0 
باال  با  اما  است.  شده   منتشر  شهرها  بعضی  در  اوبر  درصدی 
از درآمد خود  اوبر می گوید رانندگانی که  گرفتن اعتراض ها، 
راضی نیستند،  می توانند هر وقت که بخواهند، استفاده از این 
سرویس را کنار بگذارند و دیگر با اوبر کار نکنند. این درحالی 
است که اوبر تقریباً تمام رقبای سنتی را در بسیاری از شهرهای 
دنیا از میدان به در کرده و رقبای مدرن آن مثل لیفت و ... هم 

شرایطی بهتر از این برای رانندگان ارائه نمی دهند.
با  که  خودرویی  هزینه های  بودن  باال  ضمن  مسائل،  این 
و  پایین  به شدت  درآمد  موجب  بخواند،  اوبر  استانداردهای 

که  رانندگانی  است.  شده  رانندگان  برای  کاری  امنیت  عدم 
اجباراً  بپردازند،  ماهیانه  هم  را  ماشینشان  خرید  اقساط  باید 
انتخاب دیگری ندارند، جز اینکه ساعت های زیاد و نامطمئن 
تا  ببرند،  باال  را  امتیاز خود  و  بپردازند  اوبر  برای  رانندگی  به 
همچنین  و  خود  خانواده ی  زندگی  هزینه های  بتوانند  شاید 

قسط های ماشین را بپردازند.
درست مثل لِیسی »سقوط آزاد« که در جایی از داستان به 
شخصیتی دیگر گفت: »مجبورم تا رسیدن به چیزهایی که در 

زندگی می خواهم، به این بازی لعنتی اعداد ادامه بدهم«. 
»بردگی  نوعی  پایین،  دستمزد  با  کار  به  اجبار  این گونه 
پست مدرن« محسوب می شود و با یکی از انواع بردگی مدرن، 

یعنی »کار اجباری« قرابت بسیاری دارد.  
در تعریف مدرن، بردگی به وضعیتی گفته می شود که فرد در 
انجام کاری  به  آن بدون میل و خواست خود، عماًل  مجبور 
شده باشد؛ »کار اجباری«، یکی از انواع بردگی است که در آن، 
فرد مجبور می شود علی رغم میلش، تحت خشونت یا مجازات 
کار  به  آزادی های شخصی اش  محدود شدن  با  و  ارباب خود 

بپردازد.
را  اوبر  نتوانیم شرکت  اوبر، شاید  رانندگان  مواردی چون  در 
به  را  بردگی  و  دهیم  قرار  ارباب  جایگاه  در  مستقیم  به طور 
عوامل  دهیم.  نسبت  آن  از سوی  مجازات  یا  اعمال خشونت 
دیگری هم در این مسأله دخیل اند؛ ازجمله »نظام اقتصادی 
که  رتبه بندی«  یا »سیستم های  دنیا«  بر  سرمایه داری حاکم 

به سرعت در حال شیوع در کل جنبه های زندگی است و ...
اوبر در بسیاری از شهرها به ویژه از سوی رانندگان تاکسی و 
رانندگان آژانس های تاکسی تلفنی با مخالفت های بسیار و با 
بعضی  بوده و حتی در  روبرو  قانونی  تظاهرات و شکایت های 
شهرها، براساس قانون ممنوع شده است. حتی چند ماه پیش، 
دادگاهی در لندن رأیی صادر کرد و به کار گرفتن رانندگان را 
این حال،  با  اوبر محکوم کرد؛  از سوی  به صورت خویش فرما 
فراموش نکنیم که ارزش شرکت اوبر در حال حاضر بیش از 
هفتاد میلیارد دالر برآورد شده است و با در اختیار داشتن این 
امکانات مالی، از تمام نیروی تیم حقوقی خود برای معکوس 

کردن چنین رأی هایی استفاده می کند.
در  عماًل  که  هستیم  روبرو  وضعیت هایی  با  ترتیب،  این  به 
قالب نوعی »بردگی پست مدرن« بخشی از آزادی های اساسی 
انسانی را نقض می کنند، اما هنوز در نظام های حقوقی به طور 
جدی مورد توجه قرار نگرفته اند. ممکن است به سال ها زمان 
نیاز باشد تا با تجمیع اعتراضات نسبت به آنها در سراسر دنیا، 
نظام حقوقی بین المللی نیز در راه پیشگیری و رفع این انواع 

جدید بردگی، قدم هایی بردارد.  
  *“Black Mirror”, Season 3, first episode: “Nosedive”
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خوش رفتاری و رعایت نظافت و آرایش برای مرد. تمامی 

این موارد قانونی »وظایف« زوجیت تفسیر شده است. 
این  به  هم  دیگری  موارد  عرفی  تغییرات  و  ایام  مرور  به 
با  نمونه  عنوان  به  است.  شده  اضافه  کنترل  مجموعه 
افزایش تمایل زنان به تحصیل، اجازه ادامه تحصیل آن ها 
برای  بسیاری  گرفت.  قرار  شوهران شان  اختیار  در  هم 
ضمن  شروط  فرزندان شان،  برای  تحصیل  حق  تضمین 

عقد تعیین می کنند. 
قبال  در  زن  وظایف  را  آن  که  تمکین  خاص  تعریف  در 
به  بنا  باید  شرایطی  هر  در  زن  کرده اند،  تعبیر  شوهر 
جنسی  نیازهای  پاسخ گوی  همسرش،  جنسی  خواسته 
قاعده شرعی-حقوقی  این  بر  استثنایی که  تنها  باشد.  او 
است  یا صوم  پریود  مثل  موانع شرعی  است،  وضع شده 
هیچ  اما  بزند.  آسیب  آن  به  نزدیکی  که  بیماری هایی  یا 

اشاره ای به خواست و مطالبه زن نشده است. 
»تجاوز  پوتین های  زیر  خانگی«  »خشونت  در  اسارت 

جنسی«
تملک و در اختیار داشتن تمامی زوایای روح و بدن زن، 
یعنی  همه جانبه  محدودیت های  ایجاد  و  او  دائم  کنترل 
تکرار  و  میفتد  اتفاق  خانه ها  در  همواره  که  خشونتی 
می شود. از طرف دیگر هرگونه ارتباط جنسی که رضایت 
تعریف  جنسی  تجاوز  برنگیرد،  در  را  طرف  دو  کامل 
واقع  در  قانونی  ماده  در  تمکین  خاص  تعریف  می شود. 
با در نظر نگرفتن رضایت زن در ارتباط جنسی و اطاعت 
نیازهای جنسی شوهر در هر شرایطی، تجاوز جنسی  از 
در بستر زناشویی را قانونی و از جمله حقوق مرد دانسته 

است؛ و زن، جز برده جنسی مرد نیست. 
در مورد عام نیز می توان همین کنترل همه جانبه را مشاهده 
تا  با پدر و مادر و فرزندان اش  از رفت و آمد حتی  کرد. 
خروج از کشور، ادامه تحصیل و نمونه های دیگر. در واقع 
طبق قانون مرد اختیاردار هر مسأله ای است که برای زن 
می تواند اتفاق بیفتد. تمامی این موارد به »رضایت« شوهر 

وابسته است. 
در کنار این قوانین، »نفقه« تعیین شده است. و اگر زن به 
هر دلیلی تن به این تمکین ندهد، مرد می تواند »نفقه« او 
را قطع کند و شکایت خود را به دادگاه ببرد. نفقه یعنی 
منزل،  اثاثیه  خانه،  شامل  که  زن  زندگی  هزینه  تأمین 
بر  دائم  عقد  زمان  از  و   بوده  درمان  و  دارو  لباس،  غذا، 
عهده شوهر است. محاسبه میزان نفقه بر مبنای شئونات 
خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع 

مالی مرد است. 

شوهرش  خانه  در  بایستی  نفقه  دریافت  برای  زن  یعنی 
زندگی کند، مگر آنکه در شروط ضمن عقد قید شده باشد 

که زن در محل دیگری زندگی می کند. 
● اگر زن بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را 
ترک کند و حتی در خانه پدر یا مادر خویش اقامت کند، 

مرد می تواند از دادن نفقه امتناع کند. 
که  زنی  شوهر  شوهر.  با  معاشرت  به حسن  زن  الزام   ●
پرداخت  از  کند،  تکمین خودداری  از  موجه  دلیل  بدون 
نفقه معاف است و می تواند تقاضای طالق کند و همچنین 

با زن دیگری ازدواج کند. 
● سوء رفتار زن یا انتخاب شغلی مغایر با شؤون اخالقی و 
وظایف زناشویی و داشتن معاشران فاقد صالحیت اخالقی. 

نتایج عدم تمکین 
در  می تواند  نیز  زن  اسالمی،  جمهوری  قوانین  طبق 
مواردی از همسر خود به دلیل عدم تمکین شکایت کند. 
البته این مسأله برای مرد سوء معاشرت به حساب می آید 
و اگر مصداق »عسر و حرج« باشد، زن می تواند از دادگاه 

و  شخص  یک  فردی  مالکیت  تمامی  گرفتن  اختیار  در 
پرداخت یا عدم پرداخت پول در مقابل آن، دیگر بردگی 
بردگی  همان  بلکه  نیست؛  پنهان شده  و  مدرن  نوع  از 

کالسیک محسوب می شود. 

موارد »ناشزه« بودن 
»ناشز« و »ناشزه« به مرد یا زنی گفته می شود که حقوق 
واجب و وظایف شرعی خود را نسبت به همسرش انجام 
ابتدا  مرد  بیفتد،  اتفاق  زن  سوی  از  نافرمانی  اگر  ندهد. 
بایستی نصیحت کند، سپس از همخوابگی با او بپرهیزد 
و در اگر باز هم تأثیر نداشت، او را تنبیه کند. اما اگر این 
نافرمانی از سوی مرد باشد، زن نخست نصیحت می کند و 
بعد می تواند به حاکم شرع شکایت کند. در برخی تفاسیر 
آمده است که زن حق قهر کردن و کتک زدن، برخالف 

شوهرش ندارد. 

اما از جمله موارد ناشزه بودن: 
اقامت گاه دایمی شوهر است.  اقامت در  ● نقض تمکین 

نتایج  اما در صورت شکایت مرد،  درخواست طالق کند. 
اثبات عدم تمکین چنین است: 

● عدم استحقاق زن نسبت به نفقه 
● کسب اجازه ازدواج مجدد 

● امکان طرح دعوی طالق از سوی مرد 
در واقع اگر مرد بتواند عدم تمکین زن را در دادگاه اثبات 
از این حکم برای طرح دعاوی دیگر مثل  کند، می تواند 

طالق یا ازدواج مجدد سود جوید. 

تمکین؛ خشونت، تجاوز و بردگی زنان 
تمکین به عنوان مصداقی از خشونت در سال های اخیز نیز 
در گزارش های بین المللی عنوان شده است. احمد شهید 
از  تعدادی  بود:  نوشته  خود  گزارش  در   2012 سال  در 
قوانین ایران همچنان به تبعیض علیه زنان ادامه می دهند. 
تمکین  ایران  مدنی  قانون   1108 ماده  مثال،  عنوان  به 
ازدواج مجبور  با  زن  اجباری می کند.  را  از شوهرش  زن 
به تمکین از مرد می شود. به گونه ای که بر اساس قانون 
هرگاه مرد اراده کند، زن باید آماده برقراری رابطه جنسی 

باشد، حتی اگر میل نداشته باشد. 
او در سال 2014 در گزارش خود باز هم بر همین موضوع 
اسالمی  دولت جمهوری  مقررات  و  قوانین  ورزید:  تأکید 
خشونت  مرتکبان  با  مقابله  برای  الزم  کارآیی  از  ایران 
گزارش  این  در  نمونه  طور  به  نیستند.  برخوردار  خانگی 
در  زنان  رضایت  برخالف  و  اجباری  جنسی  روابط  به 
روابط زناشویی تأکید شده است. همچنین گزارشگر ویژه 
خاطرنشان کرده است در صورتی که زنان قربانی خشونت 
وهله  در  دهند،  خاتمه  زناشویی خود  روابط  به  بخواهند 
نخست باید اثبات کنند که یک خطر یا تهدید جدی برای 
امر،  سالمت جسمانی یا حیات آنها وجود دارد و همین 
درخواست طالق از سوی زنان قربانی خشونت خانگی را 

با دشواری هایی مواجه کرده است. 
این در حالی است که در قانون مجازات اسالمی از تجاوز 
شوهر به همسر سخنی در میان نیست و بالتبع مجازاتی 
هم برای آن در نظر گرفته نشده است. در مقابل قانون 

مدنی، تمکین را وظیفه زن دانسته است. 
در  را  آن  بودن  قانونی  و  تمکین  می توان  این،  وجود  با 
قوانین جمهوری اسالمی پایه ای بر تبعیض های جنسیتی 
و بردگی جنسی و جنسیتی زنان دانست که بسیاری از 

قوانین محدودکننده از آن ناشی شده اند. 
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نعیمه دوستدار

در تاریخ برده داری در ایران، نام خواجه ها شناخته شده 
و  مخصوص  گروهی  بردگان،  میان  در  خواجه ها  است. 
و  تا 10 سالگی-  ابتدای جوانی -۷  در  بودند که  متنفذ 
می شدند.  اخته  خود،  نهایی  صاحبان  به  فروش  از  پیش 
و  اساس سن  بر  تا 16 سالگی خواجه ها،  بین 8  معموالً 

میزان تحصیالت، به قیمتی گزاف به فروش می رسیدند.
هنگام بار عام، خواجه های کوچک 10 تا 14 ساله پشت 
سرشاه می ایستادند؛ کودکانی زیبا که انگاری مجسمه هایی 
از مرمر بودند، دست ها را بر روی شکم ها و سرها را باال 

نگه می داشتند و مستقیم به جلو نگاه می کردند.
هم  قاجار  دوره  ایران  درباره  بردگی،  این شیوه  بر  عالوه 
با  دوران،  آن  فقیر  والدین  که  دارد  وجود  روایت هایی 
فروش فرزندان خود به برده داری کمک می کردند. چنین 
معامالتی در ارمنستان، جنوب ایران و کردستان صورت 

می گرفت.
کودک  دیگر  ضدبرده داری،  قوانین  تصویب  با  اینکه  با 
خواجه ای وجود ندارد، اما برده داری مدرن، به شکل های 
مختلفی کودکان را در نقش برده به کار می گیرد و فروش 

کودکان همچنان وجود دارد.
گزارش جهانی برده داری در سال 2016، برده داری مدرن 
را »گرفتن آزادی و نقض حقوق دیگران« تعریف می کند. 
به این ترتیب که فردی، اختیار و حق خود را بر بدنش 
را  اجباری  کار  از  امتناع  یا  انتخاب  بدهد، حق  از دست 
نداشته باشد و آزادی او سلب  شود، مورد خشونت، تهدید 
را  تغییر شرایط خود  امکان  و  قرار  بگیرد  و سوءاستفاده 
از نداشته باشد. سازمان ملل متحد می گوید که هرچند 
اشکال و فرم های برده داری سنتی و مدرن بسیار متفاوت 
است اما نقض حقوق بشر و کرامت انسانی نقطه  مرکزی و 

قلب هر دو شیوه است.
شاخص  بیستم  رتبه   در  قربانی،  نفر  با 49۵۳00  ایران   
جهانی برده داری مدرن قرار دارد. این تعداد حدود شش 

می دهد.  تشکیل  را  ایران  جمعیت  کل  از  درصد  دهم 
هم چنین ایران به عنوان یکی از سهل انگارترین کشورها 
در زمینه  مقابله با برده داری مدرن شناخته شده است.

 
بردگی مدرن و کودکان

هر   ،1989 سال  مصوب  کودکان،  حقوق  کنوانسیون 
انسان زیر 18 سال را کودک می داند. با در نظر گرفتن 
سن کودکی، بسیاری از کودکان ایران و جهان، قربانی 
کودکان،  زودهنگام  ازدواج های  هستند.  مدرن  بردگی 
قاچاق  و  انسان  قاچاق  قربانی  کودکان  کار،  کودکان 
از  مصداق هایی  همه   … و  سرباز  کودکان  جنسی، 

بردگی کودکان هستند.
در  و  می گیرند  قرار  آزار  و  اذیت  مورد  که  کودکانی 
پورنوگرافی، فحشا، فعالیت های غیرقانونی برای حمل و 
نقل مواد مخدر و سایر کارهای غیرقانونی به کار گرفته 
یا دزدی های  به گدایی  می شوند، کودکانی که مجبور 
کوچک می شوند، کودکانی که  مجبور به کار اجباری در 
صنایع کشاورزی، کارخانه ها، ساختمان سازی، کوره های 
آجرپزی، معادن، رستوران ها و مناطق توریستی هستند، 

همه در شمول بردگی مدرن قرار می گیرند.
 عالوه بر اینها، از برخی از کودکان در مناطق جنگی 
به عنوان سرباز استفاده می شود و عالوه بر استفاده از 
آنها در امور نظامی به کارهایی مانند بارکشی واداشته 
می شوند یا اگر دختر باشند آنها را به اجبار به ازدواج 

جنگجویان در می آورند.
بر اساس گزارش یونیسف، ۳00 هزار سرباز کودک در 
۳0 منطقه  جهان در بردگی و اسارت هستند که سن 

برخی از آنها حتی کم تر از 10 سال است.
 

کار کودکان، بردگی آشکار معاصر
صندوق بین المللی کمک به کودکان سازمان ملل متحد 
یونیسف، کار اجباری کودکان را اصلی ترین نگرانی خود 
در زمینه مبارزه با برده داری نوین می داند. کریستوف 
بولیراک، سخنگوی یونیسف می گوید: »ماموران سازمان 
ولی  می برند  کار  به  احتیاط  با  را  برده داری  واژه  ملل 
اجیر کردن کودکان که معموالً  است که  این  واقعیت 
با سوء استفاده جنسی نیز همراه است، یکی از اشکال 

برده داری به شمار می آید.«
کارهای  انجام  برای  برخی کودکان  از  دیرباز  از  ایران  در 
خانگی استفاده می شود. این کودکان ساعت های طوالنی، 
ازای  در  و  کارند  به  مجبور  بهداشتی  غیر  شرایط  در 
خانواده  بدهی  و  قرض  ازای  در  گاهی  و  اندک  دستمزد 
مجبورند در منازل اربابان خود کار کنند. این نوع بردگی 
در برخی استان های ایران مثل استان های شمالی تا امروز 

مشاهده می شود.
بین المللی کار در سال 2012،  براساس گزارش سازمان 
168 میلیون کودک کار وجود دارد که بین سنین ۵ تا 
1۷ سال قرار دارند. ۵ درصد از کودکان کار در شرایط غیر 
قابل تحمل و مرگ بار قرار دارند. در ایران آمار دقیقی از 
کودکان کار وجود ندارد اما بر اساس برخی از گزارش های 
جدید، بین ۳ تا ۷ میلیون کودک کار در این کشور وجود 
دارد که این رقم برای تهران نیز 20 هزار نفر تخمین زده 
می شود. کودکان کار در ایران، گاه دستفروشان ساده ای در 
چهارراه های شهرهای بزرگ هستند، گاه گدایانی پراکنده 
در خیابان و گاه کارگران ارزان کوره پزخانه ها و کارگاه های 
هنگام  معتاد  والدین  را  کودکان  این  از  برخی  غیرمجاز. 
تولد به کارفرمایانی فروخته اند که آنها را برای گدایی و 
کار در شبکه های توزیع مواد مخدر و فعالیت هایی از این 

دست به کار می گیرند.
الزاماً همه کودکان کار، سازمان  اما برخالف تصور رایج، 
مهاجرین  ویژه  به  خانواده ها  از  برخی  و  نیستند  یافته 
برای تامین مخارج زندگی خود به ویژه در شرایط رکود 
اقتصادی کودکان خود را مجبور به کار می کنند. گدایی 
و  اذیت  افغانستانی،  کودکان  ویژه  به  کودکان،  اجباری 
آزار فیزیکی و روانی و اعتیاد از روش هایی است که برای 
کار گرفته  به  بردگی مدرن  این کودکان در  نگه داشتن 

می شود.
در  اجباری  کار  برای  افغانستانی،  عموما  مهاجر  پسران 
کشاورزی و ساختمان به کار گرفته می شوند و در مواردی 

در خطر سوءاستفاده  جنسی کارفرمایان هم قرار دارند.
در  کودکان،  مورد  در  نوین  برده داری  اشکال  تمام 
که  هرچند  است؛  قضایی  پی گیری  قابل  ایران  قوانین 
پیچیدگی باندهای برده داری کودکان و ناکارآمدی قانون 
تعقیب  امکان  موارد  بسیاری  در  مرتبط،  دستگاه های  و 

بردگی کودکان در ایران: از کار اجباری تا پورنوگرافی
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علی مهتدی

برده داری در قاموس بشر تنها یک معنا دارد: در اختیار گرفتن 
فردی یا سیطره بر او به طوری که از فرد سوء استفاده شده 
و آزادی های انسانی از او گرفته شود. هر چند برده داری در 
شکل سنتی و قدیمی آن کم تر شده، ولی شرایط نابسامان 
کشورها، فقر، تبعیض طبقاتی و اجتماعی و جنگ های متعدد 
و طوالنی باعث شده تا انواع جدیدی از برده داری در بسیاری 

از کشورها رواج یابد. 
برده داری نوین انواع متفاوتی دارد. خرید و فروش و قاچاق 
از  سربازگیری  جنسی،  بهره کشی  اجباری،  ازدواج  انسان، 
میان کودکان، استثمار افراد در تجارت مواد مخدر و ... همه 
از انواع برده داری نوین به شمار می رود. برده داری نوین که 
به  هم  هنوز  است،  گذشته  به  مربوط  امری  می رفت  گمان 
است.  افزایش  به  رو  آن  آمار  و  دارد  وجود  مختلف  اشکال 
گزارش های منتشر شده در مورد برده داری در سال 2014 
حاکی از این بود که هند شاهد بیشترین تعداد برده ها ـ به 
خصوص کودکان ـ در جهان است؛ به طوری که میلیون ها 
کودک هندی مجبور به روزی 16 ساعت کار می شوند. بیش 

ایران  قضایی  دستگاه  از  را  کودکان  برده داری  باندهای 
می گیرد. با این حال، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 
در ماده دوی خود »هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان 
را که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخالقی 
وارد شود«، ممنوع کرده و بدون نیاز به شاکی خصوصی 

توسط مدعی العموم قابل پی گیری می داند.
مراکز«  و  موسسات  افراد،  »همه  نیز  قانون  این   6 ماده   
کرده  ملزم  را  نوجوانان  و  کودکان  سرپرستی  متصدی 
است تا هر گونه موارد سوء استفاده را به مقامات ذی صالح 

گزارش دهند.
این در حالی است که اغلب موارد سوءاستفاده از کودکان 

به دالیل عرفی هرگز گزارش نمی شود.

بردگی جنسی
در مورد دختران، بردگی مدرن صورت ویژه ای دارد. یکی 
از مهم ترین شکل های آن ازدواج اجباری در سنین بسیار 
در  ازدواج ها، دختربچه ها  این  از  بسیاری  در  است.  پایین 
واقع به عنوان نیروی کار به خانواده همسر خود فروخته 
در  طلبکار  عقد  به  بدهی  و  قرض  ازای  در  یا  می شوند 
می آیند. بر اساس برخی از آمارها، در حال حاضر 4۳ هزار 
ازدواج دختربچه های 10 تا 1۵ ساله در ایران وجود دارد.
امریکا در  امور خارجه   اما در گزارش سال 201۵ وزارت 

از چهار میلیون کودک به عنوان برده در کارهای خدمات 
منزل، رستوران ها و کارخانه های تولید لباس مشغول به کار 

هستند. 
سازمان استرالیایی Walk Free در سال 2016 شاخص 
جهانی برده داری را منتشر کرد. بر اساس این شاخص، هند 
با ۳۵/18 میلیون نفر برده، بیشترین آمار را در سطح جهان 
دارد. با این حال در قیاس با جمعیت، در کره شمالی، شاهد 
بیشترین نسبت تعداد برده ها هستیم؛ به طوری که ۳۷/4 
کره  مشغول هستند.  بردگی  به  این کشور  مردم  از  درصد 
انواع مختلف  که  است  تنها کشور جهان  شمالی همچنین 
برده داری نوین را به رسمیت نشناخته و به همین ترتیب، 
نکرده  وضع  برده داری  میزان  از  کاهش  برای  نیز  قوانینی 
است. آمار منتشرشده حاکی از این است که بیشترین میزان 
ثبت شده برده داری در آسیا است. پس از هند و کره شمالی، 
چین با ۳9/۳ میلیون، پاکستان با 1۳/2 میلیون، بنگالدش 
با ۵2/1 میلیون و ازبکستان با 2۳/1 میلیون نفر، بیشترین 

برده داری را در میان کشورهای آسیایی شاهد هستند. 
جهان  در  نفر  میلیون  که 4۵8  است  این  از  حاکی  آمارها 
به اشکال مختلف به عنوان برده به کار گرفته شده اند. به 
رقم  این  از  نیمی  از  بیش   Walk Free سازمان  گفته 
)۵8 درصد(، از ساکنان فقط پنج کشور جهان هستند. این 
گزارش که در تحقیق از 16۷ کشور و گفت وگو با 42 هزار 
نفر تهیه شده، آمار برده داری را به طرز نگران کننده ای رو 

در  که  است  آمده  جهان  سطح  در  انسان  قاچاق  زمینه  
طور  به  دختران  و  زنان   ،2009-201۵ سال های  فاصله 
فزاینده ای از مسیر ایران به کشورهای حوزه  خیلج فارس 
برده شده اند تا در اختیار گروه هایی قرار بگیرند که این 
زنان و دختران را به اسارت جنسی می گیرند یا به ازدواج 

اجباری وا می دارند.
از  دیگر  یکی  پورنوگرافی  برای  کودکان  از  سوءاستفاده 
شیوه های برده داری نوین در جهان است. درباره اینکه چه 
تعداد کودک در ایران در فضای مجازی مورد سوء استفاده 
جنسی بزرگساالن قرار می گیرند آماری در دست نیست 
و تنها زمان هایی که نمونه ای از این نوع برده داری مورد 
اطالعاتی  آن  درباره  می توان  بگیرد،  قرار  قانونی  پی گرد 

کسب کرد.
بند د ماده 28 خود در  ایران در  رایانه ای  قانون جرائم   
استفاده  سوء  متضمن  رایانه ای  جرائم  صالحیت،  فصل 
یا  مرتکب  آنکه  از  اعم  را،  سال  از 18  کمتر  اشخاص  از 
ایران  دادگاه های  در  باشد،  ایرانی  غیر  یا  ایرانی  بزه دیده 

قابل رسیدگی می داند.
صورت  در  که  نکرده  مشخص  چون  هم  قانون  این  اما 
نحوی  چه  به  سوءاستفاده ها  نوع  این  نشدن  گزارش 
می توان سرپرستان کودک را مورد تعقیب قرار داد، امکان 

پی گیری چندانی باقی نمی گذارد.
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برده داری: 
تجارتی پر رونق 

در کشورهای 
منطقه
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به افزایش توصیف کرده به طوری که در مقایسه با آمارهای 
سال 2014برده داری در جهان 28 درصد افزایش یافته است. 
بین 2۳ کشوری که شاهد بیشترین برده داری هستند، نام 
عراق،  سودان،  قطر،  دارد.  وجود  نیز  اسالمی  کشور  شش 
در  که  هستند  اسالمی  کشورهای  لیبی،  و  سوریه  یمن، 
آن ها برده داری به روش های مختلف وجود داشته و دولت ها 
واکنش مناسبی نسبت به گسترش این پدیده ندارند. بیشتر 
تند  تنش های  و  شاهد جنگ  که  سال هاست  کشورها،  این 
داخلی و ضعف حکومت مرکزی هستند و همین امر باعث 

گسترش روزافزون برده داری در کشورهای منطقه است. 
آخرین آمارهایی که در سال 2016 منتشر شده، حاکی از 
افرادی که در خاورمیانه و شمال   تعداد کلی  این است که 
آفریقا به بردگی گرفته شده اند، 2 میلیون و 9۳6 هزار نفر 
برابر با 4/6 درصد جمعیت منطقه است. قطر بیشترین آمار 
برده داری را میان کشورهای منطقه داراست که این آمار باال 
به علت بیگاری کشیدن از کارگران خارجی و نگهداری آن ها 

توسط کارفرماها در شرایط غیر انسانی ثبت شده است. 

موضوعات مؤثر در افزایش آمار برده داری در خاورمیانه 

داعش
جنگ در سوریه، یمن، عراق و فلسطین و هم چنین حضور 
داعش در بخش هایی از خاک عراق و سوریه باعث شده تا 
به روش های مختلف مورد سوء  و کودکانی که  زنان  تعداد 
استفاده قرار می گیرند،  افزایش یابد. گروه های مختلف شبه 
آنها  به  گرفته،  بردگی  به  را  کودکان  داعش،  مانند  نظامی 
انفجارهای  از آن ها در  و  داده  نظامی  آموزش  از سنین کم 

انتحاری استفاده می کنند. 
در پدیده ای که ده ها سال بود در جهان به شکل علنی دیده 
مانند  دینی  اقلیت های  زنان  از  بسیاری  داعش  بود،  نشده 
ایزدی ها در عراق را به بردگی گرفت. داعش پس از به اسارت 
گرفتن نزدیک به سه هزار زن ایزدی، با برپا کردن بازار خرید 
و فروش برده، آن ها را برای سوء استفاده های جنسی و کار 
اجباری به مزایده گذاشت. برخی دیگر نیز به اسارت گرفته 
شده و داعش از خانواده های آن ها خواست تا در ازای آزادی 

آن ها، برای هر کدام 40 هزار دالر پرداخت کنند. 

ازدواج کودکان
محسوب  نوین  برده داری  انواع  از  که  کودکان  با  ازدواج 
می شود، هنوز هم در بسیاری کشورهای منطقه مثل مصر، 
لبنان، اردن و مراکش وجود دارد. پدیده دیگری که آمار رو 
به افزایش سالیانه نشان می دهد، ازدواج توریستی است؛ به 

همان شرایط دشوار ادامه دهند؛ زیرا در غیر این صورت با 
خطر اخراج از کشور مواجه می شوند. 

آوارگان و جنگ زدگان
تاکنون  از سال 200۳  عراقی  و جنگ زدگان  آوارگان  سیل 
 2011 سال  از  است.  شده  منطقه  کشورهای  دیگر  روانه 
آوارگان سوری نیز به عراقی ها اضافه شدند. این آوارگان به 
دلیل شرایط آسیب پذیری که دارند در کشورهای میزبان تن 
به هر کاری می دهند. با این که آوارگان سوری که بزرگ ترین 
مهاجرت جهان از جنگ جهانی دوم به بعد را شکل داده اند 
ترجیح می دهند روانه اروپا شوند ولی آمار نشان می دهد که 
در  هستند.  سوریه  هم جوار  کشورهای  در  آن ها  درصد   90
بدون  آمده اند،  دنیا  به  سوری  کودک  هزار   142 مدت  این 
این که در هیچ کدام از کشورهای میزبان ثبت شده یا مدارک 
شناسایی برای آن ها صادر شده باشد. اکنون نزدیک به ۷۵ 
هزار کودک سوری در لبنان وجود دارند که مدرسه نمی روند 
و بسیاری از آن ها برای گدایی و کار توسط کارفرماها یا افراد 

سودجو به بردگی گرفته شده اند. 

آمار برده ها در کشورهای منطقه

عربستان
 84 عربستان  در   Walk Free سازمان  آمار  اساس  بر 
هزار نفر برده وجود دارد که این رقم 29/0 درصد جمعیت 
عربستان را تشکیل می دهد. در سال 2011 ویکی لیکس نامه 
محرمانه سفارت آمریکا در نواکیشوط، پایتخت موریتانی را 
منتشر کرد که حاکی از توافقی میان دولت های موریتانی و 
عربستان بود. بر اساس این توافق، دولت موریتانی نوعی از 
بردگی نوین را به رسمیت شناخته و بدین ترتیب دختران 
خانه  راهی  جنسی  برده های  شکل  به  کشور  این  از  زیادی 

ثروتمندان عربستان می شوند. 
بر اساس این سند، دالل ها به سراغ خانواده های فقیر موریتانی 
می روند و دختران 2 تا 1۵ ساله آن ها را در ازای مبلغ 20 
هزار دالر و وعده کار و درآمد زیاد به عربستان می برند تا به 

عنوان برده های جنسی مورد سوء استفاده قرار گیرند. 

امارات
مشغول  بردگی  به  عربی  متحده  امارات  در  نفر   98800
 ۷ که  می دهد  نشان  کشور  این  دولتی  آمارهای  هستند. 
میلیون خارجی نیز در امارات حضور دارند که بیشتر آن ها از 
جنوب و جنوب شرق آسیا مهاجرت کرده اند. این افراد برای 
ورود به امارات و دریافت مجوز کار باید ضامن معرفی کنند. 

طوری که مردان زیادی از کشورهای عربی خلیج فارس به 
به  و  کرده  سفر  مصر  و  مراکش  لبنان،  به  توریستی  شکل 
خانواده ای فقیر پول می دهند تا در ازای آن با دختر زیر سن 
ازدواج کنند. گزارش سازمان  به شکل موقت  قانونی آن ها 
کودکانی  از  برخی  که سن  است  این  از  حاکی  استرالیایی 
تنها  ازدواج موقت درآمده اند،  به  ترتیب در مصر  بدین  که 
نشان  مراکش  در  شده  منتشر  گزارش های  بوده.  سال   11
می دهد که فقط در سال 2014 نزدیک به صد هزار دختر 

خردسال ازدواج کرده اند. 
عالوه بر این، شرایط جنگی در منطقه نیز عامل مؤثری در 
ترکیه،  مثل  کشورهایی  در  است.  کودکان  ازدواج  افزایش 
زیادی  عراقی  و  سوری  آوارگان  پذیرای  که  لبنان  و  اردن 
هستند، خانواده ها به دلیل فقر و آوارگی کودکان خود را در 

ازای پول به ازدواج مردان بالغ در می آورند. 

کارگران آسیایی در کشورهای خلیج فارس
کارگران  و  کلی  شکل  به  آسیا  شرق  از  مهاجر  کارگران 
آفریقایی به شکل خاص در کشورهای عربی حاشیه خلیج 
فارس شرایطی شبیه به بردگی دارند. این کارگران که معموالً 
با وعده کاری موقت با درآمد زیاد به کشورهایی مثل قطر 
می روند، در مقصد با کارفرمایی مواجه می شوند که مدارک 
می گیرد.  بردگی  به  را  آن ها  عماًل  و  کرده  ضبط  را  آن ها 
گزارش های سازمان های حقوق بشری مختلف حاکی از این 
حقوق  ابتدایی ترین  از  کشورها  این  در  کارگران  که  است 
محروم هستند و در شرایط طاقت فرسا با حقوق اندک مجبور 
به  کارفرماها  تجاوز  زمینه  در  فراوانی  آمار  هستند.  کار  به 
کارگران زن از سریالنکا، بنگالدش، کنیا، اندونزی، پاکستان 

و هند گزارش شده است. 
پرونده بردگی کارگران خارجی در قطر تا اندازه ای جنجالی 
ماه ها  بریتانیا  آن ها  راس  در  و  اروپایی  کشورهای  که  شد 
است  قرار  که  فوتبال  میزبانی جام جهانی  تا  تالش کردند 
سال 2022 در قطر برگزار شود را لغو کنند. قطر متهم شده 
پیشرفته  ورزشگاه های  بنای  برای  را  خارجی  کارگران  که 
به طوری  گرفته،  کار  به  بردگی  در شرایطی شبیه  فوتبال 
از  را  این کارگران زیر فشار کار، جان خود  از  که بسیاری 

دست داده اند. 
آژانس های  و  تجاری  شرکت های  می شود  باعث  که  امری 
کارگران  استثمار  در  خود  کار  به  کارگران  در جذب  فعال 
حاشیه  عربی  کشورهای  بسیار سخت  قوانین  دهند،  ادامه 
در  است.  اقامت  اجازه  و  مهاجرت  مورد  در  فارس  خلیج 
بسیار سختی که  دلیل شرایط  به  نیز  کارگران  عین حال، 
در کشورهای خود دارند، اکثراً ترجیح می دهند به کار در 

ضامن معموالً فردی است که مدارک این کارگران را ضبط 
کرده و عماًل آن ها را به استثمار در می آورد.

یمن
بلکه  نوین،  بردگی  شرایط  در  نه  یمن  در  نفر  هزار   110
آن  قدیمی  و  سنتی  شکل  به  بردگی  به  زنجیر  و  غل  با 
در  آمریکا  خارجه  وزارت  سالیانه  گزارش  هستند.  مشغول 
سال 2014 یمن را جزو بدترین کشورهای جهان در زمینه 

قاچاق اعضای بدن معرفی کرد.

موریتانی
در  دارد.  را  اول  رتبه  بردگی  جهانی  شاخص  در  موریتانی 
این کشور 160 هزار نفر در شرایط بردگی به سر می برند 
با 4 درصد کل جمعیت موریتانی است.  برابر  این رقم  که 
گزارش های دیگری نیز منتشر شده که تعداد برده ها در این 

کشور را بین 10 تا 20 درصد جمعیت می داند. 

سوریه
سوریه رتبه نهم شاخص جهانی بردگی را با 260 هزار نفر 
و  داخلی  جنگ  دارد.  اختیار  در  جمعیت  درصد   1۳/1 یا 
استفاده از کودکان در جنگ و عملیات انتحاری و هم چنین 
محسوب  سوریه  در  نمونه ها  رایج ترین  از  جنسی  بردگی 
می شود. نزدیک به دو میلیون آواره سوری در ترکیه، اردن 
و لبنان حضور دارند که مورد سوء استفاده قاچاق چیان و 

کارفرماها قرار گرفته اند. 

عراق
هزار   ۳۵0 به  نزدیک   Walk Free سازمان  گزارش  به 
نفر در عراق به بردگی مشغول هستند. سازمان استرالیایی 
تأکید کرده که این کشور که رتبه 1۳ جهانی را در شاخص 
این  برای رفع  را  اقدام الزم  بردگی دارد، همکاری کافی و 

موضوع ندارد. 

مصر
۳9۳ هزار نفر در مصر برده نوین محسوب می شوند. مصر 
در زمینه قاچاق اعضای بدن نیز رتبه اول را میان کشورهای 
منطقه دارا است. مصر هم چنین بزرگ ترین گذرگاه قاچاق 
برده به شمار می رود به طوری که قاچاق چیان، برده ها را از 
موریتانی، اریتره، سودان، اتیوپی و ساحل عاج به کشورهای 
خلیج فارس، اسراییل، ازبکستان و مولداوی و اوکراین برده 

و برای رسیدن به مقصد از مصر عبور می کنند. 
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محسن عمادی/ مترجم

آنتونیو خسینتو، شاعر و 
سیاست مدار آنگوالیی در سال 

192۴ به دنیا آمد و در سال 
1991 در لیسبون از دنیا رفت. 

شاعر مبارزی که در سال 19۵9 
نخستین بار به زندان افتاد. در سال 

1961، همان سالی که نخستین  
کتاِب شعرش منتشر شد، به یازده 

سال حبس در زنداِن تاررافال 
محکوم شد. خسینتو در سال 

1972 آزاد شد، به لیسبون رفت 
و به عنوان حساب دار کارش را 

آغاز کرد. در سال 1973 به جنبِش 
مردمی آزادی آنگوال پیوست و 

پس از استقالل آنگوال به عنوان 
وزیر آموزش و فرهنگ و بعدها با 

سمِت رییس کنسول ملی فرهنگ 
به کارش ادامه داد. در سال 1990، 

به دلیل پیری از فعالیِت سیاسی 
کناره گیری کرد. 

محسن عمادی، شاعر و مترجم 
ایرانی مقیم مکزیک، این شعر را به 

فارسی برگردانده است.

به راه می افتیم یاِر من
وقتی بازگردم و

نظر کنم در آفتابی
که از ما دریغ شده است،

پوشیده به صلح
با لبخندی کز میوه ها و گل ها بر چهره نهاده ایم

در آغوش هم 
بر جاده ها: این مار های به هم تنیده

کوه به کوه تا ستارگان 
و رویاهایی که هنوز می درخشند،

می رویم 
آوازخواِن ترانه هایی 

که هر دو می دانیم و نمی دانیم.
به راه می افتیم یار من

وقتی بازگردم و
در آفتابی نظر کنم 

که از ما دریغ شده است،
لختی گریه می کنیم

بر گورهای بی شماره ی انسان های بی شمار
که رفته اند 

بی تدفین و شب زنده داری
نومید از آفتابی کز ما دریغ کرده اند.

می رویم ای یار
به آن ها می گوییم

که بازگشته ام، که بازگشته ایم
چرا که همدگر را دوست می داریم

چراکه آن گورهای بی شماره ی انسان های بی شمار را
دوست می داریم.

وقتی برگردم و
در آفتابی نظر کنم 

که پرچم های دروغین از من دریغ کرده اند

به راه می افتیم عشق من،
- آزادی را خرمن می کنیم-

می رویم
ذرت و رنگ گرد می آوریم،

به مردگان، 
معاد و گل پیشکش می کنیم

به زندگان، استواری حیاتمان را.
می رویم یار من، 

بر آسمان کاغذی رنگین کمانی رسم می کنیم  
تا کودکانمان با آن بازی کنند:

»گاس می آد و گاس می ره بارون 
اگه رضا بده دلش خانوم جون

می باره ُشر و ُشر، رو کشِت بابا 
نمی گیره سراغ آفتابو، هیچ وقت خدا.«

می رویم ای یار، می رویم
وقتی بازگردم

-به میکده های ویران -
و تنِگ هم بنا می کنیم

حیاتی حاصلخیز را بی تردید 
در هدیه ی آرام خرمن
در آواز پرندگان غریب

در قدم های مردانی که باز می گردند
هلهله  کنان زیر باران، بر زمینی نوزاد

در گام های مصمم مردمانی استوار
ای یار، ای یار!

سجاِف رنگی تازه، زمین را می آراید
بوسه و لبخند، پارچه ی زندگی را می تنند

در بستر مزارِع بی انتهای کتان
در طبل کوبِی سور و سرور…

می رویم ای یار،
می رویم!

»بر گورهای بی شماره ی انسان های بی شمار«



ما از عدالت سهمی داریم
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ایران/ محمود امیری مقدم
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