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لزوم حمايت و همراهي 
مادران باردار 

از بارداري تا پايان شيردهي
  محمدمهدي نيك ضمير 

ب��راي آنك��ه سياس��ت هاي جمعيتي به س��مت 
افزايش جمعي��ت پيش ب��رود و خانواده ها و زنان 
تمايل بيش��تري به فرزندآوري داش��ته باش��ند، 
بايد حمايت هاي ويژه اي از زن��ان صورت بگيرد. 
اين حمايت ها مي تواند به ش��كل حمايت از زنان 
شاغل، حمايت از مادران دانشجو و همچنين ايجاد 
تسهيالتي براي زنان و مادراني كه مي خواهند در 
كنار انجام وظايف مادري، فعاليت هاي اجتماعي و 

تحصيلي خود را نيز داشته باشند، انجام پذيرد. 
بحث حمايت از زنان و مادران ب��راي فرزندآوري 
به حمايت از زنان ش��اغل و زنان دانشجو محدود 
نمي شود بلكه اين حمايت بايد در سطح گسترده تر 
شامل تمامي زنان خانه دار نيز بشود. به عبارت ديگر 
تنها نبايد روي بحث افزايش كمي جمعيت متمركز 
شد و براي داشتن جمعيتي كيفي، حمايت از زنان 
باردار و ش��يرده نيز ضروري است، به اين معنا كه 
هر زني كه باردار مي شود، بايد از خدمات مختلف 
بهره مند شود و مادران باردار تا زمان به دنيا آمدن 
فرزند تحت حمايت ساختارها و نهادهاي مختلفي 
همچون وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي قرار 
بگيرند. طبيعتاً پس از به دنيا آمدن فرزند نيز اين 
حمايت ها بايد به ش��كل، سبك و سياقي متفاوت 

ادامه يابد. 
به اين منظور از زماني كه خانم باردار به پزش��ك 
مراجعه مي كند و درخواست آزمايش يا سونوگرافي 
صورت مي گيرد، نتايج آن بايد در سامانه مربوط 
ثبت شود و بر اساس دس��تورالعمل علمي چه در 
بررسي هاي اوليه مشخص ش��ود كه جنين سالم 
است و چه مشخص شود نياز به بررسي هاي بيشتر 
وج��ود دارد، تمامی اقدامات بايد در يك س��امانه 

يكپارچه ثبت شود. 
در قانون حمايت از خان��واده و جواني جمعيت در 
خصوص حمايت هاي دوران بارداري و شيردهي 
قوانيني در نظر گرفته شده است كه شامل پوشش 
بيمه اي آزمايش هاي مادر و جنين بر اساس ضوابط 
قانوني، ارتقاي مهارت هاي مامايي كشور و افزايش 
تعداد ماماها به ازاي هر دو م��ادر در حال زايمان 

يك ماماست. 
بر اس��اس اين ماده قان��ون، وزارت بهداش��ت با 
همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف 
شده است همه مادران فاقد پوشش بيمه اي را طي 
دوران بارداري و شيردهي و همچنين كودكان را تا 
پايان پنج سالگي تحت پوشش خدمات درمان پايه 

بيمه اي بر اساس آزمون وسيع قرار دهد. 
تحت پوشش كامل قرار دادن بيمه اي تمام مادران 
در دوران بارداري و شيردهي تا پايان پنج سالگي 
كودكي بر اساس آزمون وسيع، ارائه رايگان سبد 
تغذيه و بسته بهداش��تي مادران باردار، شيرده و 
داراي كودكان زير پنج سال بر اساس آزمون وسيع 

از جمله قواعد در نظر گرفته شده است. 
در كنار اين خدمات و حمايت ه��ا خيلي وقت ها 
مادران باردار نيازمند حمايت هاي رواني و عاطفي 
هس��تند، اين مس��ئله به خصوص بعد از زايمان 
اهمي��ت مي يابد چراكه بس��ياري از زن��ان بعد از 
زايمان دچار افسردگي مي شوند و اين افسردگي 
مي تواند بر كيفيت رفتار آنان با نوزادشان تأثيرگذار 

باشد. 
 بر اين اساس شايد الزم باش��د وزارت بهداشت و 
سازمان بهزيس��تي به عنوان نهادهاي درگير در 
اين مس��ئله كه قانون جواني جمعيت و حمايت 
از خانواده نيز بيش��تر اين تكاليف را بر عهده آنها 
گذاشته اس��ت، به موضوع ورود و خط مشاوره و 
حمايت از مادران ب��اردار را راه اندازي كنند؛ خط 
مشاوره اي كه مي تواند مش��اوره هاي بهداشتي و 
رواني به مادران باردار و ش��يرده بده��د و تا پايان 

دوران شيردهي آنان را همراهي كند. 
 بديهي است براي اجراي چنين طرحي، نيازمند 
زيرساخت هايي همچون تكميل پرونده الكترونيك 
س��المت هس��تيم اما ثبت مادران باردار و ايجاد 
پرونده الكترونيك براي آنان مي تواند دسترسي به 
مادران باردار را تسهيل كند. اينجا نيازمند چيزي 
شبيه پزشك خانواده براي مادران باردار هستيم. 

وزارت بهداشت يا سازمان بهزيس��تي مي توانند 
تعداد مش��خصي از مادران باردار را تحت نظارت 
يك ماما، پزشك و همچنين روانشناس و مددكار 
اجتماعي قرار دهند تا آنها بتوانند دوران بارداري 
س��المي را به لحاظ س��المت جس��ماني و رواني 

بگذرانند. 
 بديهي اس��ت داش��تن دوران بارداري س��المت 
مي تواند در به دنيا آوردن نوزادي سالم و در ادامه 
سالمت و تربيت در سطح وي اثرگذار باشد. طبيعتاً 
در كنار افزايش كمي، جمعيت بايد به بحث هاي 
كيفي نيز توجه ويژه اي داشت و حمايت از مادران 
باردار و شيرده مي تواند بخش��ي از اين كيفيت  را 

محقق كند. 

جمعیت پایدار

چالش اجاره اتاق به ازاي تن فروشی قصه اي قديمي دارد 
و چند س��الي مي ش��ود در ميان آگهي هاي اجاره خانه و 
اتاق آگهي هاي مش��كوكي قرار دارد كه هنگام تماس با 
آنها معلوم مي شود صاحبخانه به ازاي تقاضاهاي خاصي 
حاضر است خانه اش را در اختيار مس��تأجران زن جوان 
قرار دهد. اجاره ات��اق در ازاي تن فروش��ی به عنوان يك 
تهديد جدي براي دختران جوان در بحران مسكن مطرح 
بوده و با بحران كوويد19 تش��ديد شده است. اين مشكل 
به ويژه در شهرهاي دانشگاهي خودش را نشان مي دهد؛ 
جايي كه زنان جوان هدف مالكان سركش قرار مي گيرند! 
كمپين هاي مس��كن منصفانه معتقدند تبليغات »رابطه 
جنسي براي اجاره« در نتيجه بازار مسكن ناكارآمد ايجاد 

شده است. 
  روايت هايي از تجارب تلخ زنان انگليسي 

برخي از مردم به دنبال مسكن هس��تند و ديگران قدرت 
سوءاستفاده از آن را دارند. اين موضوع در يك نظرسنجي 
كه در آن افراد تجربيات خود را به تفصيل شرح دادند، به 
طرز تلخي نشان داده ش��د. يك زن گفت كه چگونه يك 
صاحبخانه مي خواست در ازاي پايين نگه داشتن اجاره بها 
با او رابطه جنس��ي برقرار كند، در حالي كه دختر ش��ش 
ساله اش در باغ بود.  ديگري گفت كه چگونه پس از بازديد 
از صاحبخانه پيامكي دريافت كرده است كه مي گويد اگر 
»اقدامات جنسي بسيار صريح با او« انجام دهد، مي تواند 
اين آپارتمان را رايگان داش��ته باشد. زن ديگري كه براي 
پرداخت كرايه يك ماهه مشكل داشت، به دليل امتناع از 

برقراري رابطه جنسي بيرون انداخته شد. 
وزارت دادگستري انگليس قباًل گفته بود كه ارائه مسكن 
در ازاي رابطه جنس��ي، تحريك به فحشاست؛ جرمي كه 

مي تواند تا هفت سال حبس داشته باشد. 
  محكوميت يك شكارچي دختران 

به گزارش اينديپندنت كريس��توفر كاك��س، صاحبخانه 
53ساله  اي است كه با انتشار آگهي هايي به زناني كه حاضر 
شوند در خانه بيكيني بپوشند و خدمات جنسي ارائه دهند، 

خانه رايگان اجاره مي دهد! 
كاكس »زنان جوان آسيب پذير« را كه نياز به سقفي باالي 
سر خود داشتند، طعمه خود مي كرد. كاكس آگهي هايي 
را در وب سايت آگهي هاي طبقه بندي شده كريگ ليست 
ارسال مي كرد و به دنبال زنان جوان يا بي خانمان بود تا در 

خانه اش با او بمانند. 
تبلي��غ او با هدف ش��كار »دخت��ران نيازمند« ب��ود و در 
آگهي هايش مي نوش��ت: »اگر ش��ما يك دخت��ر جوان 
16ساله هس��تيد كه در خانه گير كرده ايد و مي خواهيد 
فرار كنيد يا بي خانمان هستيد و به دنبال يك مسير امن 
براي خروج هستيد، من در خانه ام يك اتاق براي يك دختر 

جوان دارم.«
در ازاي مكاني براي اقامت، از زن جوان انتظار مي رفت كه 
آشپزي كند، نظافت كند، لباس بشويد و البته خواسته هايي 

بيشتر!
او از اين زن��ان مي خواس��ت عكس هاي خ��ود را برايش 

بفرس��تند و مي گفت بايد در ازاي داش��تن اتاقي رايگان، 
بيكيني بپوش��ند و خدمات جنس��ي ارائه دهند. ماهيت 
كاكس با ت��الش روزنامه ن��گاران فاش و وي به واس��طه 
اتهاماتش به يك سال زندان محكوم شد. به گفته قاضي 
رابرت فريزر اين جرم اكنون در بين مردم به عنوان رابطه 
جنسي براي اجاره شناخته مي شود و ماجراي كاكس اولين 

پيگرد قانوني است كه مطرح شده است. 
وكيل مدافع كاكس در دفاع از موكلش معتقد اس��ت وي 
اين كار را با رضايت اين زنان انجام مي داده اما قانون جرائم 
جنسي، رضايت جنسي را زماني تعريف مي كند كه يك فرد 
»به انتخاب خود با رابطه موافقت مي كند و آزادي و ظرفيت 

انجام آن انتخاب را دارد.« 
موافقت با داشتن رابطه جنس��ي با كسي كه تحت فشار 
و ترس از بي خانماني اس��ت يا در ازاي حق اوليه داشتن 
جايي براي زندگي، به معناي موافقت با انتخاب نيس��ت 
و هرگونه فعاليت جنسي بدون رضايت يك جرم جنسي 

بسيار جدي است. 
با وجود اين، پيگرد قانوني اين مس��ئله هم بسيار دشوار 
اس��ت، زيرا بس��ياري از زنان، به ويژه زناني كه در روابط 
آزاردهنده به دام افتاده اند، بعيد اس��ت به پليس مراجعه 

كنند. 
  محروميت هزاران انگليسي از خانه هاي امن 

 اينديپندنت در گزارش ديگري از پولي نيت، مدير اجرايي 
مؤسس��ه خيريه مس��كن نقل مي كند: »وقتي قدرت با 
نااميدي روبه رو مي ش��ود و جنس��يت نيز در ميان است، 
مرداني به شيوه هاي شوم از شرايط سوءاستفاده مي كنند، 
مگر اينكه اقداماتي براي حفظ امنيت زنان انجام ش��ود. 
طبق تحقيقات ما، تقريباً 30هزار زن از مارس2020مورد 
آزار و اذيت جنسي صاحبخانه ها قرار گرفته اند و در ازاي 
مكاني براي زندگي، از آنها تقاضاي رابطه جنسي كرده اند و 
به اصطالح »رابطه جنسي براي اجاره« به طرز وحشتناكي 
رايج شده اس��ت. اين جنايت نفرت انگيز يكي از بدترين 
مظاهر شرايط اضطراري مس��كن در جامعه ماست و اين 
بحران شرايط را براي سوءاستفاده فاحش از قدرت ايجاد 

كرده است.«
در گزارش اينديپندنت آمده است: به طرز دردناكي آشكار 
اس��ت كه ما در چنگال يك وضعيت اضطراري مس��كن 
هستيم.  از خانواده هايي كه به دليل شكايت از خرابي ديگ 
بخار از پناهگاه خود بيرون رانده شده اند، مستمري بگيراني 
كه نمي توانند با آخرين افزايش اجاره به��ا ادامه دهند تا 
مادران مجردي كه ماه ها در خوابگاه بي خانمان هاي كثيف 
و تنگ گير افتاده اند و اين فهرست از بحران زدگان ادامه 
دارد. اجاره هاي خصوصي بس��يار باال، حقوق بسيار كم، 
مسكن و عدم دسترسي به مسكن اجتماعي پايدار به اين 
معناست كه صدها هزار نفر از خانه امن در كشور انگليس 

محروم هستند. 
 تشديد بحران مسكن 

با پيدا شدن سر و كله كوويد19
پيش از اين ارتباط بين خانه و سالمتي حياتي نبود اما با 

آمدن كوويد19 ماجرا تغيير كرد. اين بيماري همه گير به 
لحاظ مالي مردم را ويران و ماندن با خانواده و دوستان را 
براي بس��ياري غيرممكن كرده و نبرد براي نگه داش��تن 
سقفي باالي سرش��ان را به طور تصاعدي سخت تر كرده 
است.  بسياري از مردم نااميد هس��تند و مخصوصاً براي 
زنان، اين مسئله خطر قابل توجهي براي استثمار و تجاوز 

به همراه دارد. 
طبق گزارش اينديپندنت، دهه ها ركود در سرمايه گذاري 
در مسكن اجتماعي باعث شده است صدها هزار نفر نتوانند 
خانه اي امن و مطمئن داش��ته باش��ند. در نتيجه، مردم 
چاره اي ندارند ج��ز اينكه در مس��كن هاي ناامن زندگي 
كنند؛ جايي كه از حقوقي اندك برخوردارند يا بدون حقوق 
هستند. در غير اين صورت با بي خانماني مواجه مي شوند. 
قرارداده��اي گاه به گاه بين صاحبخانه ها و مس��تأجران 
موجب قرباني شدن زناني اس��ت كه به دنبال مكاني امن 
براي زندگي هستند، حتي كساني كه با صاحبخانه خود 
زندگي نمي كنند و قرارداد محكم تري دارند، به اندازه كافي 

از آزار و اذيت محافظت نمي شوند. 

آزار و اذيت مس��تأجران خصوص��ي فرات��ر از گزاره هاي 
»تن فروشی براي اجاره« است. تحقيقات نشان مي دهد 
ح��دود 750هزار مس��تأجر گ��زارش كرده ان��د كه يك 
صاحبخانه يا نماينده وي بدون اجازه در س��ال گذش��ته 
وارد خانه آنها شده اس��ت و نزديك 200هزار نفر به دليل 
نژاد، مليت، سن، جنسيت، گرايش جنسي يا ناتواني خود 
با تبعيض مواجه شده اند. مستأجرهاي زن مورد بررسي 
احتمال بيش��تري داش��ت كه اين تجربي��ات را گزارش 

كرده باشند. 
هيچ كس انتظار ندارد كارها در ماه هاي آينده آس��ان تر 
شود. 15درصد از مس��تأجران خصوصي در حال حاضر 
دائماً براي پرداخت اجاره بهاي خود در تالش هستند. بدون 
تدابيري براي اطمينان از اينكه اجاره كنندگان مي توانند 
خانه هاي مقرون به صرفه پيدا كنند، زنان بيشتر و بيشتري 

ممكن است در معرض خطر قرار گيرند. 
اين يك رفتار مجرمانه است كه بايد توسط پليس جدي 
گرفته شود، اما براي ريش��ه كن كردن كامل اين جنايت، 

مستأجران به حمايت و قدرت واقعي نياز دارند. 

مطابق اين گ��زارش، بر اس��اس قوانين فعل��ي، مالكان 
خصوصي مي توانند بدون هيچ دليلي مس��تأجران خود 
را با ارائه اخطار تخليه »بدون تقصير« اخراج كنند، حتي 
آزار و اذيت از نظر قانون دفاعي در برابر اخراج نيس��ت، 
بنابراين به ناچار، بسياري از زنان مي ترسند كه شكايت 
كنند، بسيار مهم است كه دولت به وعده خود مبني بر لغو 
اخراج بدون تقصير پايبند باشد. در اين صورت احتمال 
بيشتري وجود دارد كه زنان عليه انواع آزار و اذيت صحبت 
كنند. راه حل نهايي واضح است. تنها با تحويل خانه هاي 
مبتني بر درآمد مردم، آسيب پذيري ای كه زنان و ساير 
مستأجران را نيز در معرض استثمار و خطر قرار مي دهد، 

پايان خواهد يافت. 

  س�ود ميلياردره�اي امريكاي�ي وب س�ايت 
كريگزليست

موضوع رابطه جنس��ي براي اجاره حتي به مجلس عوام 
انگلستان هم رس��يده اس��ت و در جريان مناظره اي در 
مجلس اعيان در مورد اليح��ه پليس، جنايت، مجازات و 

دادگاه ها مورد توجه قرار گرفت. 
اصالحاتي كه در اين اليحه ارائه ش��ده به دنبال آن است 
كه رفتار مالكاني را كه قراردادهاي »رابطه جنسی براي 
اجاره« با مس��تأجران مطرح مي كنند به جرمي كيفري 
تبديل كند.  بيش از 20مرد با تماس خبرنگار مخفي كه 
خود را به عنوان يك دانشجوي 21ساله معرفي كرده بود، 

در ازاي اعمال جنسي، اقامت رايگان ارائه مي كردند. 
ديلي ميل فاش مي كند كه هزاران زن در يك رس��وايي 
فزاينده »رابطه جنسي براي اجاره« در طول همه گيري 

ويروس كرونا مورد استثمار قرار گرفته اند. 
شكارچيان در ازاي شركت در اعمال جنسي، با تبليغات 
براي اقام��ت »راي��گان« از زنان ج��وان سوءاس��تفاده 
مي كنن��د.  ميلياردرهاي امريكايي پش��ت وب س��ايت 
امريكايي كريگزليست از استثمار زنان جوان آسيب پذير 
بريتانيايي سود مي برند.  مردان از اين سايت براي هدف 
قرار دادن دانشجويان دانش��گاه استفاده مي كنند، حتي 
برخي مش��خص مي كنند كه به دنبال فارغ التحصيالن 
»آكسبريج« يا »كالس اول« هستند.  تحقيقات مؤسسه 
خيريه Shelter نش��ان مي دهد از ماه مارس به 30 هزار 
زن در بريتانيا در اين باره پيشنهاد صريح داده شده است. 
اين كار غيرقانوني است و مطابق پيش بيني قانون تا هفت 
سال زندان در انتظار متخلفان است، اما اين مسئله اغلب 

مورد پيگرد قانوني قرار نمي گيرد. 
    بحراني كه از دنيا پنهان مي شود

»تن فروشی به ازاي اجاره اتاق« اگر چه در كشور انگليس به 
يك بحران جدي تبديل شده و كاكس به عنوان نخستين 
فردي است كه با پيگيري خبرنگاران مخفي به دام قانون 
افتاده و به يك سال حبس محكوم شده است اما اين اخبار 
هيچ گاه در پيش چشم مخاطبان ديگر كشورهاي دنيا قرار 
نمي گيرد و بخش فارسي زبان رسانه هاي غربي همچون 
بي بي سي فارس��ي كه به دنبال بحران سازي بزرگنمايي 
س��اده ترين مس��ائل در كش��ورهاي ديگر و به خصوص 
خاورميانه هس��تند، هيچ گاه چني��ن گزارش هايي را از 
وضعيت بحراني زنان در كشور خود منتشر نمي كنند. اين 
مسئله موجب شده است مخاطبان اين رسانه هاي جريان 
اصلي در ديگر كشورها ذهن شان بر اساس وانموده هايي كه 
اين رسانه ها از وضعيت زن در غرب ارائه مي دهند، شكل 
بگيرد و تصور كنند زن در دنياي غرب در بهشت زندگي 
مي كند! بحران تن فروشی به ازاي اجاره خانه يا اتاق تنها 
برشي كوچك از وضعيت نابسامان زنان در جوامع غربي 
است؛ زناني كه هم زنانگي شان از آنها گرفته مي شود و هم 
به وسيله اي براي التذاذ مردان تبديل مي شوند. اينجاست 
كه رهبر معظم انقالب بارها تأكيد كرده اند »ما در مسئله 

زن از غرب طلبكاريم.«

برده داری صاحبخانه های انگليسی از زنان

 ترجمه و تنظيم: كبري فرشچي 
»من يك اتاق اضافي براي كسي دارم كه دوست دارد در خانه برهنه شود. در صورت عالقه عكس 
برهنه و جزئيات را ارسال كنيد«، »من در ازاي آشپزي، نظافت و همراهي با من، براي خانمي خوب، 
مهربان و مرتب اقامت موقت رايگان ارائه مي دهم«، »من به دنبال يك مس�تأجر زن هستم... من 
پيش�نهاد متفاوتي به جاي پول ارائه مي كنم، اما در هر صورت خوش�حالم«؛ اينها نمونه هايي از 

آگهي هايي است كه طي س�ال هاي اخير و با باال گرفتن بحران مسكن در انگليس در سايت هاي 
مختلف آنالين منتشر مي شود و باعث شكل گيري پديده تن فروشی در ازاي اجاره خانه شده است. 
اين اتفاق در حالي رخ مي دهد كه دنياي غرب به بهانه حقوق بش�ر و حقوق زنان به دنبال محكوم 
كردن ديگر كشورها و وضع تحريم و محدوديت هايي براي آنهاست اما فساد، تبعيض هاي جنسيتي 
و فشار و پايمال كردن حقوق زنان در دنياي غرب به اوج خود رسيده است. در حال حاضر با باال رفتن 

هزينه هاي زندگي در كشورهاي اروپايي، صاحبخانه ها در غرب در ازاي رابطه جنسي، خانه هاي شان را 
به صورت رايگان اجاره مي دهند. وزارت دادگستري انگليس مي گويد كه اين غيرقانوني است و حتي 
درج چنين آگهي هايي خالف قانون است و مي تواند به مجازاتي تا هفت سال زندان منجر شود، اما 
آگهي هاي آنالين زيادي در اين باره وجود دارد و پيگيري حقوقي اين ماجرا چندان ساده نيست چراكه 
خيلي از زناني كه قرباني چنين ماجراهايي هستند اصالً شكايت نمي كنند كه بخواهد پيگيري شود. 

 مؤسسه تحقيقاتی شلتر می گويد بحران مسكن در انگليس موجب شده مردان در آگهي وب سايت هاي آنالين
 زنان جوان و حتي دختران دانشجو را  به ازاي اقامت رايگان در خانه شان مورد سوءاستفاده جنسي قرار دهند 

طبق تحقيقات مؤسسه 
شلترتقريباً 30هزار زن از مارس 
2020 مورد آزار و اذيت جنسي 

صاحبخانه ها قرار گرفته اند و در 
ازاي مكاني براي زندگي، از آنها 
تقاضاي رابطه جنسي كرده اند و 
به اصطالح »رابطه جنسي براي 
اجاره« به طرز وحشتناكي رايج 

شده است. اين جنايت نفرت انگيز 
يكي از بدترين مظاهر شرايط 

اضطراري مسكن در جامعه 
انگليس است و اين بحران شرايط 

را براي سوءاستفاده فاحش از 
قدرت ايجاد كرده است 

بحران تن فروش�ی ب�ه ازاي اج�اره خانه يا 
ات�اق تنه�ا برش�ي كوچ�ك از وضعي�ت 
نابس�امان زن�ان در جوام�ع غربي اس�ت؛ 
زناني كه ه�م زنانگي ش�ان از آنه�ا گرفته 
مي ش�ود هم ب�ه وس�يله اي ب�راي التذاذ 
م�ردان تبدي�ل مي ش�وند. اينجاس�ت كه 
رهبر معظم انق�الب بارها تأكي�د كرده اند 
» م�ا در مس�ئله زن از غ�رب طلبكاريم«

برشي كوتاه از وضعيت زنان در دنياي غرب 


