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آمريکا همواره خود را کانون حقوق بشر بويژه حقوق زنان معرفی 
می کند حال آنکه اليه های اجتماعی اين کشور واهی بودن اين 
ادعا را آشکار می سازد چنانکه دادگاه فدرال آمريکا در گزارشی 
توضيح می دهد که "صنعت بردگی جنس��ی" در آمريکا ساليانه 
به ط��ور ميانگين ۹.۵ميليارد دالر ب��رای قاچاقچيان زنان درآمد 
دارد؛ قاچاقچيان جنس��ی در آمريکا با گذاش��تن وثيقه و آزادی 

زنان موردنظر خود، آنان را برای "بردگی جنسی" می فروشند!
بيش��ترين تعداد زن��ان زندان��ی در دنيا، در زندان ه��ای آمريکا 
محبوس هس��تند؛ بسياری از اين زنان از لحاظ مالی و شرايطی 
خانوادگی در شرايط مناسبی به سر نمی برند؛ اين در حالی است 
که زنان زندانی آمريکايی، مورد طعمه و اهداف جنس��ی ديگران 

به شرط آزادی از زندان قرار می گيرند.
چنانکه تس��نيم آورده اس��ت ، ب��ه گزارش "گاردي��ن" زنان در 
زندان های سراسر آمريکا توسط قاچاقچيان جنسی که با آزادی 
آنها مجبور به روسپيگری می شوند، جذب می شوند؛ قاچاقچيان 
از وب س��ايتهای دولتی برای به دس��ت آوردن اطالعات شخصی 
از جمل��ه عکس، اس��تفاده می کنند تا قرباني��ان احتمالی را در 
حالی که هنوز پش��ت ميله های زندان هستند،  شناسايی کنند.

قاچاقچيان جنس��ی در آمريکا با گذاش��تن وثيقه و آزادی زنان 
موردنظر خود، آنان را برای بردگی جنسی به فروش می رسانند؛ 
خريداران با اس��تفاده از اطالعات ش��خصی زندانيان، سوژه های 
خود را که منتظر دادگاهش��ان هس��تند، انتخ��اب می کنند؛ با 
ارس��ال نامه با محتوای زندگی عاطفی، زن��ان زندانی را تطميع 
می کنند؛ بعد از ارسال نامه برای آزادی اين دسته از زنان وثيقه 
می گذارند؛  وثيقه ها به ص��ورت آن الين يا به صورت اوراق قرضه 
گذاش��ته می ش��وند؛ بعد از آزادی به زنان گفته می شود که بايد 
به عنوان روسپی فعاليت کنند و در صورت عدم پذيرش به زندان 

بازگردانده می شوند!
يکی از زنان آزادش��ده از زندان در مصاحبه با گاردين، تجربيات 
خود در اين زمينه را اين گونه بازگو کرده اس��ت: »قاچاقچيان از 
وثيق��ه به عنوان راهی برای کنترل اس��تفاده می کنند؛ من برای 
پرداخت بدهی خود مجبور به کار به عنوان يک فاحش��ه  خانگی 
شده ام؛ يک بار سعی کردم که فرار کنم اما صاحب وثيقه من را 

پيدا کرد و با ضرب وشتم مرا به زندان فرستاد«.
دادگاه ف��درال آمريکا در گزارش��ی توضيح می دهد که "صنعت 
بردگی جنس��ی" در آمريکا ساليانه به طور ميانگين ۹.۵ ميليارد 
دالر برای قاچاقچيان زنان درآمد دارد؛  قاچاقچيان با سوء استفاده 
از اطالعات شخصی زنان زندانی، آنان را به عنوان برده  جنسی به 

ديگران به فروش می رسانند.
"دايان چيچو" دادستان سابق اورالندو در ايالت فلوريدا، در مورد 
خري��داری زنان زندانی می گويد: »بعضی اوقات زنان زندانی آزاد 
ش��ده اند و نمی دانند چه کس��ی آنها را آزاد کرده اس��ت يا چرا؛ 

آنها از زندان بيرون می آيند و کس��ی در انتظار آنان اس��ت؛ اين 
اف��راد با توضيح اينکه "من ش��ما را آزاد کرده ام و اکنون مديون 
من هس��تيد"، زنان زندان��ی را به عنوان برده جنس��ی به فروش 

می رساند!«.
اکنون بردگی جنس��ی زنان زندانی در آمري��کا به عنوان يکی از 
بی رحمانه ترين و گسترده ترين شکل های قاچاق انسان شناخته 
می شود؛ بيش از 20 نفر از زنان رهاشده از بردگی جنسی اعالم 
کرده اند که از زندانها به عنوان زمينه های اس��تخدام قاچاقچيان 
انس��ان اس��تفاده می ش��ود.يکی ديگر از کاربری هاي��ی که زنان 
زندان��ی برای قاچاقچي��ان دارند، جابه  جايی مواد مخدر اس��ت؛ 
صاحبان زنان عالوه بر بردگی جنس��ی، زن��ان را وادار به خريد 
 "Survivors مواد مخدر و جابه جايی آن می کنند؛ "شبکه ملی
در بررس��ی هايی در س��ال 2018، به اين مس��ئله اشاره کردند؛ 
طبق تحقيقات انجام ش��ده از زنان زندانی، ۹1 درصد زنان عالوه 
بر بردگی جنسی به جابه جايی مواد مخدر مشغول بودند.در حال 
حاضر 2 ميليون و 100 هزار زن تحت نظارت سيس��تم عدالت 
کيف��ری در آمريکا زندگی می کنند؛ زنان اکنون بخش بزرگی از 

جمعيت زندانها را نس��بت به گذشته تشکيل می دهند و تعداد 
آنها در زندان 8 برابر بيشتر از سال 1۹80 است.

تعداد زنان زندانی در آمريکا از مجموع زنان زندانی در کشورهای 
پرجمعيت روسيه، چين و هند بيشتر است.

طبق آخرين آمار،  در کشور هند، 18 هزار و 61۹ زن، در کشور 
روس��يه 43 هزار و ۵04 زن و در کشور چين 107 هزار و 237 
زن زندانی هس��تند و اين در حالی اس��ت که در کشور آمريکا و 
بدون احتس��اب زنانی که در ندامتگاه ها هستند، 21۹ هزار زن، 

زندانی هستند.
در باب وضعيت بحرانی زنان زندانی در آمريکا روزنامه آمريکايی 
هافينگتون پس��ت در گزارش��ی تکان دهنده ب��ه وضعيت زنان 
زندانی در اياالت مختلف آمريکا پرداخته و اين خبر را فاش کرده 
است که دس��تنبدهای اين زنان حتی در هنگام زايمان گشوده 
نمی ش��ود. اخبار رس��يده از وضعيت زنان باردار ماساچوست و 
س��اير اياالت که در طی دوران ب��ارداری،   وضع حمل و دوران 
نقاهت پس از زايمان، دستبند به دست هستند، نشان از وضعيت 
هش��دار دهنده اين زنان دارد. ميش��ل که در مرکز تأديب ايالت  

ماساچوس��ت به سر می برد،   وحش��ت زمانی را که برای وضع 
حمل، در وضعيت دستبند زده به بيمارستان منتقل می شد، را 
به ياد می آورد. وی محکوم به جرمی غير خشونت آميز است، در 
بيمارستان دو نگهبان که يکی از آنان مسلح نيز بود، او را همراهی 
می کردند، وی در بخش امنی از بيمارستان نگهداشته شد و در 
طول زمانيکه در حالت وضع حمل به س��ر می برد،به مدت 18 
ساعت به تختش زنجير شده بود. ميشل می گويد:"پس از وضع 
حمل،   برای انتقال من به حمام فورا دستانم دستبند زده و مچ 

پايم به زنجير کشيده شد."
داستان ميش��ل تنها يک نمونه از اين گونه اتفاقات است. طبق 
مطالعه انجام ش��ده در س��ال 2013،   18 ايالت قوانينی برای 
اعم��ال محدودي��ت در مورد چني��ن اقداماتی تصوي��ب کردند. 
گرچ��ه تصويب چنين قوانينی در نبود قوانين کلی و اساس��ی، 
نوعی پيش��رفت محسوب می ش��ود،   اما اين قوانين  نيز جامع 
و کامل نمی باش��ند. اينگونه قوانين معموال به افس��ران تأديب 
اي��ن قدرت را می دهند تا با معيار های  خود تش��خيص دهند 
که آيا برای دس��تبند نزدن، »شرايط استثنايی« است يا نه. اين 

تشخيص بسيار دشوار است، زيرا در مورد ضرورت دستبند زدن، 
يا نظارتی ناکافی اعمال می ش��ود و يا اصال نظارتی وجود ندارد. 
بنابراين زنان باردار زندانی به اميد دلس��وزی نگهبانان خود رها 
می ش��وند. س��يزدهم و چهاردهم مارس 2014، کميته حقوق 
بشر سازمان ملل انطباق عملکرد اياالت متحده را با ميثاق بين 
المللی حقوق مدنی وسياس��ی )ICCPR  ( تحت بررسی قرار 
خواهد داد. اياالت متحده در س��ال 1۹۹2 پيمانی را به تصويب 
رس��اند که طبق آن، به حفاظ��ت از آزادی های فردی و کرامت 
انس��انی افراد تعهد داد. هنگام تصويب اين کنوانس��يون، اياالت 
متحده مالحظاتی را قائل ش��د مبنی بر اينکه تنها موظف است 
ت��ا از رفتارها يا مجازات های بی رحمانه، غير انس��انی يا اهانت 
آميز، تا آنجا که قانون اساسی اياالت متحده ممنوع کرده است،   
جلوگيری کند. علی رغم اين مالحظات، بعد ها مش��خص ش��د 
اي��االت متحده بند های 7 و 10 ميثاق بين المللی حقوق مدنی 
و سياس��ی را نقض کرده اس��ت، چنانچه تعدادی از دادگاه های 
فدرال دريافتند که دس��تبند زدن به زن��ان در طی وضع حمل 
نقض تبصره 8 قانون اساسی اياالت متحده نيز، می باشد. تغيير 
در سياس��ت های فدرال، حتی با فرض اينکه اين سياست ها به 
واقع اجرائی شوند، کافی نيست زيرا اغلب زنان باردار زندانی در 
مراکز دولتی نگهداری می شوند. طبق گزارش اداره آمار قضايی،   
ازمي��ان زنان زندانی در اياالت متحده 14 هزار و 4۹ نفر از آنان 
در مراکز وابسته به فدرال و ۹4 هزارو 723 نفر از آنان در مراکز 
دولتی نگهداری می شوند. بنابراين علی رغم قوانين فدرال،هنوز 
هزاران زندانی زن در مراکز دولتی در طی دوران بارداری،  وضع 

حمل و مراقبت های پس از آن، دستبند زده هستند.
دس��تبند زدن به زنان باردار زندانی در ط��ول زايمان، عالوه بر 
مغايرت ب��ا ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياس��ی،   نقض 
کنوانس��يون منع ش��کنجه س��ازمان ملل متحد ) CAT  ( نيز 
می باش��د،  که ش��کنجه را به عنوان »هر عملی که به واس��طه 
آن، تعمدا درد و رنجی ش��ديد، خواه جسمی يا روحی، بر فرد ... 
اعمال شود«، تعريف می کند. کنوانسيون منع شکنجه سازمان 
ملل متحد برای انجام اقداماتی به منظور پيشگيری از شکنجه و 
مجازات ها،  رفتارهای غير انسانی يا تحقير آميز نياز به امضای 
اعضا داش��ت. اياالت متح��ده اين پيمان را در س��ال 1۹۹4 به 
تصويب رساند. دستبند زدن به زنان باردار زندانی در طی زايمان 
نقض کنوانس��يون منع شکنجه س��ازمان ملل متحد می باشد،   
زيرا درد جس��می و روحی شديدی را تحميل می کند. عالوه بر 
اين ماهيت دستبند زدن تبعيض آميز و تنبيهی است، چنانچه 
انجام اين کار اغلب صرفا بر اس��اس وضعيت زن زندانی تصميم 
گيری می ش��ود،  بدون اينکه مس��تقال تعيين شود که آيا خطر 
ف��رار  اين زن وجود دارد يا آي��ا وی اصال تهديدی برای خود يا 

ديگران محسوب می شود يا نه.
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امامعلیعليهالسالم:

خودتان را بر خوش اخالقی تمرين و رياضت دهيد، زيرا که بنده مسلمان با 
خوش اخالقی خود به درجه روزه گير شب زنده دار می رسد.

وز حدیث ر

می گويند تقوا از تخصص الزم تر است، آ نرا می پذيرم، اما می گويم: 
آنکس که تخصص ندارد و کاری را می پذيرد، بی تقواست.
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شهید چمران:

آزادی زنان زندانی آمریکایی به شرط بردگی جنسی!
حقایقی درباره وضعیت حقوق بشر ایاالت متحده  


