
 

 

 
 
 

 
  

  
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 

 یپونوگراف یالمللنیب یاسیاقتصاد س

 شیال جفریز 

 ی رسول قنبریترجمه
 



 

 

 ی رسول قنبری/ ترجمه شیال جفریز 2

صنعت روابط جنسی در  معاصر 2هنجارسازیهبسکوی پرتاب  1صنعت پورنوگرافی،

روابط  توجهی در سراسر این بخش ]از صنعتکه رشد قابل جایی ؛ همانغرب است

تحت عنوان  1791 یب جنسی و ضدفرهنگی دههر انقالد[ آغاز شد. جنسی

اکنون  دفاع شد،این صنعت از ( Jeffreys ،1771/71بخشی )و آزادی 3«گریعصیان»

های اصلی درآمد شرکت جریاندیگر به صنعتی بسیار سودآور تبدیل شده است و 

 نجنسی از دختران و زنا یاستفاده ،پایه و اساس این صنعت کند.بزرگ را تأمین می

جنسی یا  قاچاق انسان،  یسوءاستفاده یخانمانی و سابقهجوانی است که  بی

ین تربیششود که . اما سود این صنعت عاید کسانی نمیشان کرده استپذیرآسیب

ن پورنوگرافی در بی هنجارسازیبه یبه واسطهها بینند. این آسیبآسیب را از آن می

ها پنهان ، از دیدهع مدایورزش، موسیقی و صنهای عامیانه از طریق سرگرمی، فرهنگ

ساخته است. این  زرورا بابصنعت سکس ، (. پورنوگرافیJeffreys ،2112) اندشده

 شود و درنیز شناخته می« پورنوگرافی زنده»که با نام  4هاکالبصنعت برای استریپ

رابر ت. دو بکرده اس وپادست ها و دیگر اشکال فحشا مشتریانهخنهایت برای فاحشه

کنند، از زنان برای فحشا استفاده می سال اخیر در انگلستان 11که در  شدن درصد مردانی

 یواسطهکه به شده است نسبت دادههنجارسازی استثمار جنسی تجاری زنان هببه 

(. در این Ward and Day, 2114ها ممکن شده است )کالبپورنوگرافی و استریپ

که در تولید آن دخیل است  را سازی این صنعت و آنچهو جهانی گسترش، مبحث

 بررسی خواهم کرد.

                                                      
کمک در فهم چند جمله  خاطربه« سئویل سلیمانی»از دوس. گرانقدرم  است.   منها از تمامی زیرنویس 1

 )مترجم(  متشکرم
2. normalization 

3. transgressive 

4. strip clubs 
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 و پورنوگرافی یتفمینیس ینظریه

بود و نیرویی خود در اوج  1791 یمخالفت فمینیستی با پورنوگرافی در اواسط دهه

ور سانسدر پاسخ به عدم تد. این مخالفانگیزشی برای جنبش رهایی زنان فراهم کر

شکل گرفته بود  1791و  1791های دهه 1اصطالح انقالب جنسیدر بهپورنوگرافی که 

ه هنجارسازی کهبهای هانگیز(. منتقدان فمینیستی، Jeffreys ،1771/71گسترش یافت )

نامید، و هرگونه تالش برای محدود می نمایشجنسی یا  یرابطه پورنوگرافی را صرفاً

. دکردنرد می، دانستزادی بیان میآ ایدیدی برو ته« سانسور»کردن تولیداتش را 

کند و کتلین میفراهم مردانه را  یهسلط 2ایِانها این بود که پورنوگرافی دیاستدالل آن

(. Barry ،1797مثابه پروپاگاندای نفرت از زنان توصیف کرد )پورنوگرافی را به 3بری

ی که با ریل رفتابه دلهم شد، آنبه چشم خشونت علیه زنان نگریسته میپورنوگرافی 

 راهی ینقشه چنینهم گرفت،صورت می پورنوگرافی تولیدفرآیند دختران و زنان در 

ه و ب کردرا برای مردان آماده می شونت جنسی علیه زنانخ یشد که زمینهمی تلقی

(. در Dworkin ،1791) بینندبسوءاستفاده و سزاوارِ عاشق  رازنان  آموختمیها آن

 بساچهرسید که اپوزیسیون فمینیستی ، چنین به نظر می1791 یاواسط دهه

 همتهبکه در ایاالت متحده به ثمر برساند  را های مبارزه با پورنوگرافیدستورالعمل

 شکل گرفته 2،کینونو کاترین مک 4آندریا دورکین ،پردازان رادیکال فمینیستنظریه

گرافی مدنی علیه تولیدکنندگان پورنوکیفرخواستی  که دادمی این امکان رابه زنان  و بود

                                                      
1. sexual revolution 

2. DNA 

  The prostitution of sexualityو  Female sexual slaveryهایی چون کتاب ی  نویستنده3

4  Andrea Dworkin هایی همچون نویسنده کتابWoman Hating  وPornography: Men 

Possessing Women 
5  Catharine MacKinnonهایی چون ؛ نویسنده کتابward a Feminist Theory of stateTo  وAre 

women human? 
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 رافیپورنوگدیدند یا از مطرح سازند. زنانی که در روند تولید پورنوگرافی آسیب می

ر شکایت کنندگان این آثاتوانستند علیه سازندگان و توزیعشد، میها استفاده میعلیه آن

کسانی که بسیاری از  تخریب(. اما، برای MacKinnon and Dworkin ،1779کنند )

 افت که دقیقاًی پورنوگرافی رشدنیستی از یفم یکردند، دفاععلیه پورنوگرافی مبارزه می

 ،کردبیان مردان و تولیدکنندگان مرد را منعکس می های طرفدار آزادیِاستدالل لیبرال

است که باید از آن دفاع شود تا مبادا « بیان»، شکلی از تولیدات مبنی بر اینکه این

 ه درآوردلرزه های آزادی سیاسی در آمریکا را بجازه یابد پایهسانسور ا

(MacKinnon ،1773این قوانین با اتحاد گروه .)های مدنی و های آزادی

ه را پذیرفته بودند، با موفقیت به چالش کشید ی بیانهایی که رویکرد آزادفمینیست

 اجرا نرسید. یشد و هرگز نیز به مرحله

های فمینیستی در غرب با آنچه که ها و فعالیت، انجمن1791هه از اواسط تا اواخر د

های طی آن فمینیست و نامیدند دچار شکاف شدمی« جنسی هایجنگ»برخی 

که با استثمار جنسی زنان مخالف بودند و خواستار تحول کامل  1فمینیستی ضدخشونتِ

 یهدستوسط بودند به شدت ت عی/مطگرسلطه یجنس التیمردان در تما یبرتراصل 

ایجاد  یتیجنس التیو اساسش تما هیکه پا بودند یا«یجنس یآزاد»مبلغ که  یگرید

(. شکاف Jeffreys ،1771/71)مورد مخالفت واقع شدند قدرت مردانه بود شده توسط 

ی سیع بود و اردوگاه آزادهای متفاوت در مورد تمایالت جنسی بسیار وبین این دیدگاه

ای و سانهرجریان پورنوگرافی در  یلیدکنندهان لیبرال و توتوسط مرد قدرتْا جنسی ب

مبارزات ضد پورنوگرافی  1771 یدر دهه در نهایت و شدحمایت می اصلیی فرهنگ

ی به جریان پورنوگراف دگردیسیخود را از دست داد. بنابراین  حرکتی فمینیستی نیروی

چندانی، موانع  مواجهه با بدونتوانست  ،1771 یاصلی و بسیار سودآور صنعت در دهه

                                                      
1. feminist anti-violence feminists 
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ای گذشته بودند، پ یهای دو دههکه مشخصهشدند میشامل اعتصابات و اعتراضاتی که 

 بگیرد.

 تلویزیون، رادیومربوط به دروس  2وسترنکه در دانشگاه نورث 1لورا کیپنیس،آثار

است جنسی آزادی بیان خوبی از رویکرد آزادی/ یکند، نمونهفیلم تدریس می و

(Kipnis ،2113دفاع مشتاقانه .)  است. او به  بسیارگستردهوی از پورنوگرافی

 ورنوگرافیپد، یا باور ندارد که در تولید کنعنوان یک صنعت نگاه نمیپورنوگرافی به

افتد. او پورنوگرافی را میواقعی اتفاق صورت بهقبال زنان و دختران تمام کارها در 

پورنوگرافی یکی از اشکال بیان »پندارد: یم« فرهنگ»و بخش مهمی از « فانتزی»

آمیز و مخرب است و نقطه ضعف طرف مقابل را فرهنگی است، و هرچند که خشونت

فرهنگ معاصر ملی است  دهد؛ شکل ضرورهدف قرار می -بیش از یک شیوهبا –

پورنوگرافی به نوعی ضدفرهنگ هستند،  حامیانکه  لاستدالاین (. viii)همانجا، ص. 

ل به فرهنگ غالب غرب تبدیای است که پورنوگرافی درباره شیوه لی ضعیفاستدال

اند که تولیدکنندگان اما برخی هنوز به این مفهوم رمانتیک چسبیده ،شده است

تفاده یا اس« ناقض»مردانه باشند بلکه درواقع  یسلطه نه این که پرچمدار رافیپورنوگ

 حت تأثیرتکلی  طوربه ظاهراً»وگرافی، به نظر کیپنیس مخالفان پورن دفاع آن هستند.

کنایه، یا یک نماد چیزی  هرگز از استعاره، گویاو اند، شدهفیک لفظ سربی تحری

)همان،  «رسدبرانگیز به نظر میچالشبیش از حد  یحتی فانتزی هم مفهوم-اند نشنیده

از نظر  وبسیار ناامیدکننده »گوید حمالت فمینیستی به پورنوگرافی (. او می193ص 

کند که منتقدان (. او چنین عنوان می199است )همان، ص « ای غامضمسئلهسیاسی 

 خواهندمی که هستند احساساتی بروز از شده نهی وط متوس یطبقهجزو فمینیستی، 

                                                      
1  Laura Kipnis ؛ نویسندهAgainst Love: A Polemic و Men: Notes from an Ongoing 

Investigation  وThe Female Thing 

2. Northwestern University 
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(. 149 ص همانجا،) «کنند نابود» را «او لذّات و ابهکم 1(Hustlerخودفروش ) مردان»

 مادینن هاخودفروش "تخلف"» که، چرا دباشن نگران بابت این از نباید هافمینیست

 پورنِ(. در 129 ص همانجا،) دندار «واقعی جنسی خشونت» با ارتباطی و «است

کند، هیچ زن واقعی وجود ندارد که از نظر جنسی که کیپنیس از آن دفاع می« فانتزی»

 مورد سوءاستفاده قرار گرفته باشد.

و استاد حقوق، رویکرد  3های مدنی آمریکاآزادی ییهرئیس اتحاد 2،نادین استروسن

کرده است و « آزادی بیان». او خود را وقف دفاع از گیرددر پیش میمشابهی را 

در مقابل سانسورها حیاتی  دفاعنامد که برای می« میل جنسی اظهار»پورنوگرافی را 

بیان نیرومند، به  آزادی»کند که جنبش زنان، به (. او ادعا می2111تروسن، ست )ااس

های نگرانی تربیش(. او حتی 27، ص بستگی دارد )همان« و امیال جنسیویژه در قلمر

-ری است که نیروی تخریبی ضد سکس فمینیستیضرو»گیرد: فمینیستی را نادیده می

و عمومی بر روی ادراکات  شتأثیر سنتی را از خط خارج کرد، پیش از اینکه

(. واضح است که 27، ص )همان« ویرانگرتر شودین نیز از اهای عمومی حتی سیاست

، آمدد میتمنقدرهای آمریکایی، مخالفت فمینیستی با پورنوگرافی به نظر برای لیبرال

ر حال، دهرچند که قادر به محدود کردن یا ضربه زدن به رشد این صنعت نبود. بااین

آید که به نظر می اییوهشبه اندازه و نفوذ این صنعت و  واکنشدر ویکم، قرن بیست

 ،ندکنویژه زنان جوان، طبق آن زندگی میکه زنان و بهفرهنگی است ساختن در حال 

 جود داردو های فمینیستی و نگرانی در مورد پورنوگرافیشواهدی مبنی بر احیای فعالیت

(Levy ،2112 ؛Paul ،2112 ؛Guinn and DiCaro ،2119 ؛Stark and Whisnant ،

2114.) 

                                                      
1  Hustler ی نیز هس. نام یک مجله پونوگراف 

2  Nadine Strossen  نویسنده کتابDefending pornography 
3. American Civil Liberties Union 



 

 
 

 یپونوگراف یالمللنیب یاسیاقتصاد س 7

قبل و بعد از مرگ ناگهانی  1،کینونآزادی بیان، کاترین مک مقابل این رویکردِ در

 ماتکل فراتر ازکه پورنوگرافی  نشان دهد تالش کرد تا، 2112آندریا دورکین در سال 

(، بلکه یک عمل سیاسی است که زنان را تحت سلطه قرار MacKinnon ،1773) است

اق قاچ ای ازگونهناپذیر صنعت فحشا و یبخش ضروری و جدای پورنوگرافیدهد. می

، واقعیت مادی در»دهد: طور که خودش توضیح میزنان برای استثمار جنسی است. همان

وند. شمنظور استثمار جنسی قاچاق میت که زنان و کودکان بهسپورنوگرافی راهی ا

 ای از محصوالت این صنعت، زنان وبرای ساخت پورنوگرافی تصویری، بخش عمده

 ،نسیجبازرگانی   هایفعالیتهستند که برای استفاده در  یمرداننیز و واقعی کودکان 

 که یابندبه سمتی سوق میشوند. در مواد حاصل شده، سپس این افراد میگرفته اجاره به 

، ص MacKinnon ،2119« )شوندجنسی به خریدارانش فروخته می یبرای استفاده

چرا که »مجاز است، « تکنولوژیکیِ یپیشرفته یبرده قاچاق»(. پورنوگرافی نوعی 249

شاید (. 112، ص )همان« شوندارزش محسوب میی بیقربانیان آن از نظر اجتماع

، اندهایی که زنان هنگام اشتغال به این کار تجربه کردهبا توجه به آسیبپورنوگرافی 

همچنین  رآیند تولید وهای ف. این فصل به آسیبشا باشدفحی از شدید خاص و نوع بسیار

 2«انبی»که پورنوگرافی یک فانتزی و پردازد میطور کلی آزمودن این دیدگاه به

 است. 3«گرعصیان»لحاظ اجتماعی ضرر و بهبی

  

                                                      
1. Catharine MacKinnon 

2. speech 

3  Transgressive و در جایی به معنای خشن به کار برده  گرعصیان، نویسنده این لغ. را در جایی به معنای

 اس. 
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 ارزش صنعت

 یکه در تجارت روزمره یادر حال حاضر، و گستره یاندازه و ارزش صنعت پورنوگراف

ست ا داده اختصاص خود بهو مد  یقیموس ،یسرگرم عیو صنا بزرگ یهاشرکت

(Jeffreys ،2112با ،)دیگویکه م یبه هر مفهومشک را نسبت  نیابالفاصله  دی 

است که  یسمانیهمان ر نی، هرچند ازاندیبرانگاست « گرانیعص» یپورنوگراف

در  یجد طوربهصنعت در حال حاضر  نی. ازنندیچنگ مآن  بهمدافعانش هنوز هم 

 یپورنوگراف یهاد. شرکتشویها پوشش داده موکار روزنامهکسب به مربوطصفحات 

 قیسود دق ی. محاسبهانددهیرس ثبت بهآلمان در بورس اوراق بهادار  1اته اوزهئمانند ب

کال اش در یادیز که تنوع لیدل نیبه ا تربیشاست،  سخت اریبس صنعت از حاصل

شان در شدن دخالت فاشبه  یاها عالقهشرکت یوجود دارد و برخ یاستثمار جنس

در  یدیاطالعات مف ،(2111) 3حانهیسود وق 2،نیلِ کید. کتاب فردرندارن یپورنوگراف

 اماحتر قابلاز  یخوب مثال نیهمچن. دهدیصنعت ارائه م نیعمل ا یهویو ش خیمورد تار

به  دنیالهام بخش یبرا 4«...توانیگونه مهچ»که کتاب  است یزمانصنعت  نیا شدن

، منتشر شد. 2راتلج ،یاصل انیجر یناشر دانشگاه کیتوسط  یپورنوگراف نانیرآفرکا

به یکه صنعت پورنوگراف همچنان»: دهدیم حیروان توض یبه صورت یهمانطور که و

 یزانداراه یبرا یموانع اجتماع کند،یرشد م یاصل انیجر کی عنوانبه یاندهیطور فزا

 ارین در گزارش بسیل( 149 ص، 2111 ن،ی)ل «.ابدییکاهش م 9زرگساالنوکار بکسب

 شودیکه صنعت توسط مردان کنترل م تیواقع نیصنعت، در مورد ا یمثبت خود درباره
                                                      
1. Beate Uhse 

2. Frederick Lane 

3. Obscene Profits 
 پردازد که به چند و چون مسائل و نحوه ورود به آن می to-howهای   سری کتاب4

5. Routledge 

6. adult business 
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 ،نیاست. بنابرا حیصر یآورطرز شگفتبه شود،یم ریمردان سراز بیو سود به ج

 شود،یکه در واقع توسط زنان اداره م ییهاتیتعداد سا کهیدرحال: »دهدیم حیتوض

نان و ز ریتصاو ... ستین ترادیچندان هم زاحتماالً  حالنیاست، باا تااز دو تربیش قطعاً

اضا به ... تقشودیتوسط مردان کنترل م یادیهنوز هم تا حد ز کنند،یم دیکه تول یسود

 ددرصفروش،  ازکه  شودیم نیتأم یزنان یهابزرگ عکس یهافروش مجموعه یطهواس

 نیل(. 211 ص، 2111 ن،ی)ل« پرداخت شود( ی)البته اگر پول دیآیم رشانیگ یزیناچ

 اردیلیم 11 متحده االتیا در صنعت نیا ارزش کل 2111 سال در که کندیم برآورد

 حی(. او توضxiv .ص ،2111 ن،یدالر بوده است )ل اردیلیم 21تا  12 نیب احتماالً ای دالر

 یرافپورنوگ صنعت درآمدکارانه، محافظه کامالً ینیتخم از استفاده با یحت که دهدیم

پرداخت  یقیموسزنده  یاجراها و یورزش یدادهایرو یبرا هاییکایامر که چه آن با

 . کندیم یرابرد بکننیم

که تکنولوژی وب  یبسایتو ،(Top Ten Reviews) ریویوزتنتاپ، 2119در سال 

 شده ازآوریاطالعات جمع کند،های فیلتر اینترنت را بررسی میو از جمله سیستم

از منابع را در مورد اندازه و ارزش صنعت پورنوگرافی مورد بررسی قرار داد.  شماری

 تربیشمیلیارد دالر تخمین زده شد، که  13.33درآمد حاصل از پورنوگرافی در آمریکا 

ریویوز تناست. تاپ CBSو  ABC، NBCای های رسانهاز مجموع درآمد شرکت

میلیارد دالر ارزش دارد که  79.19کند که این صنعت در سراسر جهان برآورد می

شرکت برتر فناوری اینترنتی مانند مایکروسافت، گوگل و آمازون  11از درآمد  تربیش

سایت پورن میلیون وب 4.2تعداد  2119در سال (. Top Ten Reviews ،2119است )

 اینترنتی ییلیون صفحهم 421ها و از کل وبسایت %12 شامل وجود داشت که

میلیارد دالر تخمین زده شده  4.7. فروش اینترنتی پورن به ارزش شدمیپورنوگرافی 

حده با در ایاالت مت ین تعداد صفحات پورنوگرافی به تفکیک کشورهاتربیش. بود

استرالیا با  ؛9،219،911انگلستان با  ؛11،131،211با  و پس از آن آلمان ؛244،991،711
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لهستان با  ؛1،191،911روسیه با ؛ 1،993،911هلند با  ؛2.911،911ژاپن با  ؛2،922،911

قرار دارد. در دانمارک، پورنوگرافی سومین صنعت  922،911و اسپانیا با  1،147،911

اشاره  (Richard Poulin) شود و ریچارد پولینبزرگ به لحاظ مالی محسوب می

 داییزسانسور از پورنوگرافیاست که  ای«انقالب جنسی»کند که این کشور مهد می

(. کاربران 119 ص، 2112)پولین،  شدسازی انقیاد جنسی زنان تجاری یو طلیعه کرد

پورنوگرافی برای  2111میلیون دالر را در سال  394درصد از  91اروپایی اینترنت 

عدد  1311از  ،تولید شده 1(. تعداد عناوین پورنوگرافی هاردکورپرداخت کردند )همان

 Topافزایش یافت ) 2112در سال  13299و  2114در سال  12111به  1799در سال 

Ten Reviews ،2119ی تهنگفپورنوگرافی درآمد  یکنندههای اصلی توزیع(. شرکت

دالر آمریکا و  111.111.331مبلغ  2119در سال  2بویپلیبرای مثال، کسب کردند. 

 .کردندکسب میلیون دالر  291ه مبلغ زاو ئاتهب

 

 2119هالیوود واقع شده است، در سال ی 3ندوانفرنس یبخشی از صنعت که در دره

(. این دره مقر Barrett ،2119به ارزش یک میلیارد دالر آمریکا برآورد شده است )

شرکت فعال است.  211های تولیدی این صنعت در ایاالت متحده و دارای اصلی شرکت

دره چهار برابر شده این در  4«بزرگساالن هاییسرگرم»سال گذشته، صنعت  12طی 

 فودها و بارها در این منطقه ها، فسترستوران یهدرآمد ساالنبا  ودرآمدش هم است،

م، اغلب ای بسیار کهزینهبا ها کوچک هستند و فیلم )همان(. استودیوها اکثراً بود برابر

ترین شرکت بزرگتولیدات  حال، ارزششوند. باایندالر ساخته می 21،111تر از کم

                                                      
1. hardcore pornography 

2. Playboy 

3. Fernando Valley 

4. adult entertainment 
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میلیون دالر  121بالغ بر  2112(، در سال Vividویوید )یعنی شرکت واقع در این دره 

 کسب درآمد دالر 91111 ساالنه طور متوسطبه لیدتو در شاغلبوده است. کارگران 

 در فقط و اندکرده استخدام را نفر 21.111 صنعت این کالیفرنیایی هایشرکت. کنندمی

 وجود با(. 2112 پولین،) اندکرده پرداخت تامالی دالر میلیون 31 هافیلم فروش ایاز

 یرهکند. فروش و اجادهد که بنیان سود آن را تهدید میخ میر صنعت در تغییراتی ،این

DVDیهای دارای رتبه X (X-rated) درصد کاهش یافته  12به میزان  2119سال  در

ای اینترنتی باعث کاهش سهم بازار شده است )همان(. هاست، چرا که رقابت وبسایت

، آیدکنندگان به دست میمتحده توسط توزیعپول در صنعت پورنوگرافی ایاالت یعمده

و ( pay-per-view)ازای هر بار مشاهده پرداخت هزینه بهکه شامل چیزهایی از قبیل 

ای، و ماهواره های کابلیهای تلویزیونهای پورن، شرکتسایتاشتراک در وب

میلیارد دالر است )همان(.  1.9به ارزش  ها جمعاًهای تلویزیونی بزرگساالن و هتلشبکه

پرداخت به ازای  پورنوگرافیِامکان ها دارای درصد از اتاق 41های آمریکایی، در هتل

شود. ها را شامل میالین فیلمدرصد تماشای آن 21 در کل که هستند،هر بار مشاهده 

میلیون دالر در سال است )همان(. سود قابل توجه صنعت  211 مورداین  ارزش

وند شمتحمل میکنندگان مرد مصرف کهپورنوگرافی را باید در مقابل آسیب مالی 

 دادمینشان در انگلستان  Helpline Insolvencyتوسط  2119سنجید. مطالعات سال 

د کنناعتراف میدارند معوقه  هایبدهیمشکل که  ،انمرد و عمدتاًکه یک چهارم افراد، 

ها کالببها و یا استریخانهکه برای دیدن پورنوگرافی، سکس تلفنی و بازدید از فاحشه

کند که صنعت سکس، گیری می(. این گزارش نتیجهChivers ،2119پردازند )پول می

، لجدودر جایگاه سوم خرید اعتیاد به پس از سوءمصرف مواد مخدر و مصرف الکل و 

« یجنس یعقده»ترین دالیل بدهکار شدن است. برخی مردان شغل خود را به دلیل رایج

تر ها را عمیقمشکالت مالی آن واند و این رفتار مردانه منجر به طالق شده از دست داده

 کرده است.
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 ر صنعت پورنوگرافی است. فردریکهای سودآوسکس تلفنی یکی دیگر از جنبه

میلیارد  1میلیون تا  921ی بین یتنهاسکس تلفنی به ،2111در سال  ین عنوان کرده کهلِ

های شرکتدرصد آن توسط  21ایاالت متحده آمریکا داشته است، و تا  برایدالر درآمد 

(. کشورهای 121، ص 2111ین، شود )لایاالت متحده تصاحب می تلفنی راه دور

از تریان مشی که فن و نرخ باالیتن مقررات آزاد تلداش یواسطهبهفقیرنشین جهان سوم 

دست بهسود کنند، با آن کشورها هزینه میبرای تماس  در هر دقیقهمتحده ایاالت

های شاهد رسیدن تعداد تماس 1هتومسائو یین، جزیرهل یند. بنابراین، به گفتهآورمی

 در سال تماسهزار  391به  1771در سال تماس  3311دریافتی از ایاالت متحده از 

 یارزش ساالنهمیلیون دالر  2.2هزار دالر از  211بوده است. این جزیره حدود  1773

فاده اندازی یک سیستم مخابراتی جدید استتصاحب و از این پول برای راه سکس تلفنی را

 طورهبکه نظرش  ینحتی لبلکه بسیار اندکی دارد، تنها مواجب کرد )همان(. این کار نه

کند که مزاحمین تلفنی رنوگرافی مثبت است، اعتراف میکلی در مورد صنعت پو

(crank callers و )«توانند مشکالتی را برای زنانی که بدین کار می« ستیزانزن

 شش در کار، فرسودگیبه وجود آورند. جای تعجب نیست که نرخ متوسط  ،مشغولند

 کسب دالر 11-7 ساعتی متوسط طوربه شاغل زنان که دهدمی توضیح او. است ماه

 شاغالن، گوید کهمی او. است دالر 391 تا 191 آمریکا دفاتر سهم کهدرحالی کنند،می

2(.همان) هستند «مجرد مادران و سوادکم زنان اغلب»
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 صنعت یتوسعه

 ای، یکتا از یک فعالیت حاشیهساخت نیروهایی که صنعت پورنوگرافی را قادر 

ای خصوصی ه( که در مهمانیstag films) سکسیای هفیلم یهمخفی مردانوکار کسب

، به صنعت اصلی امروز گسترش یابد، شامل تغییرات در شدهبه نمایش گذاشته می

و  1791 هایهای تکنولوژیکی است. در دهههای دولت و جامعه و پیشرفتنگرش

انقالب »در کشورهای غربی کنترل سانسور بر روی پورنوگرافی تحت تأثیر  1791

شد. تجسم آزادی جنسی نشان داده میمثابه تر شد. پورنوگرافی بهتدریج مالیمبه« سیجن

های مثبت ام که این انقالب جنسی به مثابه ارزشمن در جای دیگری عنوان کرده

 ی درهایبرای دسترسی جنسی به زنان به عنوان ملعبهرا اجتماعی حقوق مردان 

، Jeffreys ،1771/71کند )تقدیس میها نروابط جنسی آنیز فحشا و  ،پورنوگرافی

 کالاشاند. حقوق زنان نسبت به برخی از زنان نیز دستاوردهایی داشته (. مطمئنا1779ً

مورد  تربیشجنسی خارج از عرف ازدواج،  یجنسی و داشتن رابطه هایمسئولیت

المللی نی، صنعت ب«انقالب»اصلی این  منتفع، اما به باور من، ه استپذیرش قرار گرفت

 سکس است.

عصر طالیی »به عنوان  این صنعتدر  1729-93 یین، از دورهبه نقل از فردریک ل

تقاضای سربازان  یواسطهدهد که این صنعت بهیاد شده است. او توضیح می« پورن

 (girlie mags) «تصاویر سکسی زنان تمجال»آمریکایی در جنگ جهانی دوم برای 

نعت ص ساختبرگری نظامی که نیرویی عظیم در ، روسپیبنابراین رشد کرده است.

ا پس از جنگ جهانی دوم بود، در جنوب شرقی آسی گریروسپیجنسی و گردشگری 

دیگری نیز دخیل بود. هنگامی که جنگ  یدر عرصه سکسساخت صنعت جهانی در 

 1723ال سبوی در به پایان رسید، مجالت به بازار داخلی ایاالت متحده سرازیر شدند. پلی

سیس أت 1794وارد بورس اوراق بهادار شد. هاستلر در سال  1791تاسیس شد و در سال 

ند و برداری کبوی توانست از شکل متفاوتی از پیوند مردانه بهرهشد. شرکت پلی
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ین کرد. ل مردان نظامی جایگزین رونق اقتصادی  یرا در این دوره وکارصاحبان کسب

به »که  ی«وکارصاحبان کسب»بوی برای خدمت به های پلیدهد که باشگاهتوضیح می

 «داش دهندشان به خود پادر ازای موفقیت ملموسای شیوهتا به  بودندهایی دنبال راه

راز کلیدی باشگاه »را  موضوع ها این(. آن29، ص Lane ،2111اندازی شده است )راه

ه طور ک)همان(. همان« بود «موفقیت»نماد ملموس از »اعالم کردند که یک « بویپلی

 یاههعنوان مثال، در سه مآمدند؛ بهها موفقیتی عظیم به حساب میباشگاه»گوید: ین میل

شیکاگو دیدن کردند، که در  ینفر از باشگاه شبانه 132،111، بیش از 1791آخر سال 

ولید ن دوران، تآدر )همان(. « مبدل کردترین باشگاه جهان شلوغرا به  آنآن زمان 

رار داشت شرکت تولیدی ق چند یسلطهپورنوگرافی پرهزینه بود، بنابراین صنعت تحت 

ه صنعتی ک دالر برای ساخت یک فیلم هزینه کند. 311،111تا  211،111توانست که می

قرار کرد رروابطی با فعاالن آزادی بیان ب «عصر طالیی»در  ،شدتوسط مافیا کنترل می

 محافظت از صنعتبه  خدمتدر راستای پول و منابع را ، انونیق موانعمبارزه با جهت و 

 بسیجها را آن گرفتهایی که برای محدود کردن آن صورت میخود در برابر تالش

 .کرد

سکس توانست در یک محیط اقتصادی و  ، صنعت1771و  1791 هایدر دهه

 ابد. لیبرالیسمفردگرایی بازار آزادی گسترش یو ، (laissez-faire) فریاجتماعی لسه

ان مرد« آزادی بیان»ی حق ، موجب برتراشسیاسی همراه با ایدئولوژی خاص اقتصادی

های شد. گسترش این صنعت توسط تکنولوژی زنان سالمت جسمی و روانی بر حقوق

در سال ( VCRهای ویدئویی )کنندهجدیدی مانند ویدیو و اینترنت تسهیل شد. ضبط

ه ، چرا کشدمحسوب میوری بسیار مهم در پورنوگرافی ابه وجود آمد و یک فن 1793

ه توانستند بدون نیاز به مراجعها میکرد. آنفراهم می خصوصیمرد، حریم  شتریانبرای م

( به پورنوگرافی دسترسی peep showsهای جنسی )به تئاترهای خاص و یا نمایش

جاری منجر به رشد انفداشته باشند. پورنوگرافی یک انقالب ویدئویی به وجود آورد و 
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ند مان بزرگای زنجیرههای فروشگاههای ویدئویی بزرگساالن و در نهایت فروشگاه

های اینترنت فرصت ی، توسعه1771 ی( شد. در اوایل دههBlockbusterبوستر )بالک

این  ترمرد راحت مشتریانجدید و مهمی را برای صنعت پورنوگرافی فراهم آورد. برای 

ازدید از شان را برای بناشناس بودنشان بهره ببرند و دیگر مجبور نبودند خانهبود که از 

 های فیلم ترک کنند.فروشگاه

 1792در سال  (Deep Throat) گلوی عمیقفیلم پورنوگرافی هاردکور با انتشار 

، زن (Linda Lovelace) یسبه بخشی از جریان اصلی صنعت تبدیل شد. لیندا لوولِ

که آلت تناسلی مردان با این توجیه که یک کلوتوریس در گلویش فاحشه در فیلم 

شد و درد و رنج شد، توسط یک جاکش/شوهر خشن کنترل میدارد، وارد گلویش می

(. این که بردگی جنسی او Lovelace ،1799رده سینما قابل مشاهده بود )او بر روی پ

های بزرگساالن دیگر ، مورد توافق عموم است. فیلمبودصنعت مدرن خیزش  یهلحظ

یک راز کوچک کثیف نبود و تبدیل به جزءالینفک جریان اصلی سرگرمی شده بود. 

جمهوری ایاالت ( گلوی عمیق را برای معاون رئیسFrank Sinatraفرانک سیناترا )

(. جانی کارسون، Adult Video News ،2112اش پخش کرد )در خانه 1،متحده، آگنو

 نمایش امشب یبرنامهدر  1791در اوایل سال وی آمریکایی گوگفت یمیزبان برنامه

(The Tonight Show) ،های به نام  خبرنگاردو گفت. جوک میفیلم  یدرباره

 نامیدند.« گلو عمیق»وودوارد و برنشتاین در رسوایی واترگیت، مخبر خود را 

منجر به  ، 1791های فیلمبرداری در اواخر دهه ان به دوربینشتریدسترسی آسان م

تولید پورنوگرافی خانگی شد. پورنوگرافی آماتور منجر به چیزی شد که در حال حاضر 

تهیه توسط بازیگران مردی  وشود، ( شناخته میgonzo pornنزو )ابه عنوان پورن گ

صاحبه م هابا آنجنسی زنان  استثماردر حال د و نداردوربین را نگه میشخصاً که شود می

                                                      
1  Agnew؛ معاون ریچارد نیکسون 
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های دیجیتال این امکان را برای مردان فراهم آورد تا شرکای وریافن ی. توسعهکنندمی

 یط دهه. در اواسحذف کنندرا واسطه سهم نت تبلیغ کنند و در اینتر زن خود را مستقیماً

رید امکان خ، ایهای کابلی و ماهوارهبه سیستماش گسترده ، همچنانکه دسترسی1771

، دادمیریان به مشتمراجعه به فروشگاه باشد به  ینیازاینکه بدون های بزرگساالن را فیلم

رای صنعت پورنوگرافی ب در این مرحله بود که .تر شددسترسقابلنیز  پورنوگرافی

 & AT)تی اند تی و ای (General Motors)آمریکایی، جنرال موتورز  هایشرکت

T) هایی با سهام مرغوبشرکت ،های تحویل جدیدجذابیت یافت. سیستم (blue-chip )

. تولید نزدیک شوند، از پورنوگرافی سود ببرند فرایندتا بدون آن که به  خترا قادر سا

ت ی، بین مردان جوان محبوببسیار خشن، پورنوگرافی هاردکورِ 1771های دهه در میانه

بود، که یک  (spit and gape) «تف و گریز»هایی مانند شامل شیوه فیلم. این یافت

و یک شلنگ درون  کردباز میاش را تا آنجا که ممکن بود ریک جنسیمقعد ش مردْ

و  (Anal) دهان بیندازد یا ادرار کند. سکس مقعدیداد تا بتواند در آن آبآن قرار می

 «نفوذناپذیری هوا»و آنچه که در صنعت با نام ، (double penetration) وذ دوگانهنف

(airtight) تجاوز گروهیبود ت تناسلی در هر سوراخشد، که به معنی آلشناخته می ، 

(gang rape)کنندهسکس خفه»چه که به نام ، آن» (choke-fucking) شدشناخته می 

همزمان منی خود را بر  طوربهمرد  91تا  21، که در آن (bukkakeی )بوکاکنیز و 

 .گرفتمورد استقبال قرار ، دنریززنی که روی زمین قرار دارد می یروی بدن برهنه

از بدنامی به پذیرش سرعت بهجریان اصلی صنعت پورنوگرافی  1771 یدر دهه

این  در( گسترش صنعت AVNاجتماعی رسید. اخبار ویدئویی بزرگساالن ) یهگسترد

 دهدت مینسبپورنوگرافی  مبنی بر عدم محاکمهدولت کلینتون  هایبه سیاسترا دوره 

(Adult Video News، 2112). AVN  و بود عیاشیکه کلینتون آدم  گویدمیچنین 

 Air Force)در هواپیمایی ایر فورس وان  ایویژهپورنوگرافی را دوست داشت و سهام 

One ) پورنوگرافی دو  یهای تولیدکنندهتعداد شرکت برههداشت )همان(. در این
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 آمریکا هجوم برد. صنعت یهای جامعهبرابر شد و پورنوگرافی بر بسیاری از حوزه

همچون  شماریهای بیآمریکایی پورنوگرافی برای به دست آوردن مقبولیت، به تالش

خیریه و ایجاد کمپین استفاده از کاندوم برای  گران، مشارکت در امورتخدام البیاس

. صنعت پورنوگرافی از یک صنعت بسیار زد دست HIV جلوگیری از ابتال به ویروس

اجتماعی خود را از  یاگرچه اکنون وجهه عتی؛ صنآموخت، دخانیاتیعنی مضر دیگر، 

گران و سخنگویان در راستای منافع صنعت از البی خوبیبه دست داده است، در آن زمان

 یبه منظور ارتقا (The Marlboro men) استفاده کرد. برای مثال، مردان مارلبورو

 مردند. ل دخانیاتها در اثر استعماصنعت مورد استفاده قرار گرفتند، گرچه بعضی از آن

ای و نظامی و از اشاعه فحشای منطقه یواسطه( ایاالت متحده را به2111نا هیوز )ود

 که اساساً کشوری»عنوان نشده پورنوگرافی اینترنتی بهصنعت کنترل یطریق توسعه

ند که ک. او اشاره میکندمعرفی میاست،  «سازی پورنوگرافی و فحشامسئول صنعتی

جمهور برای مشاور ارشد رئیس (Ira Magaziner) توسط ایرا مگزینر ایاالت متحده

تجاری اینترنت را بنیان  یسیاست توسعه»، 1773-9های های سالسیاست یتوسعه

مگزینر استراتژی دولت در تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال را هماهنگ «. نهاد

صی بخش خصودر آن کرد، که می اینترنت دفاع درکرد، و از یک سیاست بازار آزاد می

ولت د یکرد. او گفته است که عدم مداخلهتوسعه و تنظیم فناوری جدید را هدایت می

هفت تا هشت سال  طیدرصدی رشد اقتصادی اقتصاد ایاالت متحده  21باعث افزایش 

کند که سانسور کردن غیرممکن است و مشکالت عنوان می یشد. و 1777از سال  پیش

ند با تواپورنوگرافی مانند حفظ حریم خصوصی و محافظت از کودکان میمربوط به 

توانمندسازی افراد برای محافظت از خود و قرار دادن مسئولیت بر دوش والدین برای 

گفت که چنین محافظت از فرزندان خود در مقابل آسیب، برطرف شود. وی می

ن الت متحده تمام شد و در ایدولت نیست. این سیاست به سود ایا یهایی وظیفهمراقبت

 1779مورد در سال  9به  1773عدد در سال  32دوره پیگرد قانونی نقض قوانین وقیح از 
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سنتی در جوامع هم به جوامع مدرن و هم  ]جنسی[ صنعتهمچنان که کاهش یافت. 

ممکن است آن را  ایاالت متحده بر صنعت یاهمیت سلطه، شدمیسراسر جهان تزریق 

ه شدت یافته بسازمان بزهکاران .توجیه نمایدجدیدی از استعمار آمریکایی  شکلهمچون 

به دلیل حجم  تربیش ؛ندشددرگیر آن  یدهی روزمرهدر ایجاد این صنعت و در سازمان

ت که نوعی از فحشا اس پورنوگرافی این واقعیت که نیز پولی که باید به دست آید و

 .بوده است بزهکارهای برای گروه ییزانگشگفت سودآور فعالیت یحوزههمیشه 

 شوندیافته به جریان اصلی تبدیل میجرایم سازمان

افته یسازمان بزهکارانصنعت پورنوگرافی همواره تحت کنترل  یجایی که عمدهاز آن

نیز  یافتهجرایم سازمانسازی عادیتوان به عنوان هنجارسازی صنعت را میبهبوده است، 

 Behind)عمیق، پشت درهای سبز  یگلو 1791دین پورنوگرافی دهه های نما. فیلمدید

the Green Door )ِخانم جونز ونِ در و شیطان(The Devil in Miss Jones)که ، 

شوند، احترام ساختن پورنوگرافی در نظر مخاطبان جریان اصلی محسوب میقابل مسبب

داشت، ساخته شد ، که در مافیا دست (Gerard Damiano) توسط جرارد دامیانو

های مافیایی در صنعت را (. ریچارد پولین اسناد برخی دخالت121. ص، 2112)پولین، 

یک جنگ مافیایی برای کنترل صنعت در  1791تا  1792های سال طیکند. ارائه می

نفر  22حال گسترش سکس وجود داشت که تنها در ایالت نیویورک منجر به مرگ 

در مورد صنعت  FBI، بازرس (William Kelly) کلیدیدگاه ویلیام ، شد. پولین

که غیرممکن است در صنعت بود و به نوعی با مافیا سروکار  کندرا نقل میپورنوگرافی 

نقل قول چنین  آنجلس، رئیس پلیس لس(Daryl Gates) نداشت. او از داریل گیتس

کس ترل صنعت سشد، کنکند که مافیا به دلیل سود زیادی که از این راه عایدش میمی

درصد این  91، کنترل 1792به دست گرفت. در سال  1797در کالیفرنیا را در سال 
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درصد  92-71سطح کنترل به  2112که در سال صنعت در دست مافیا بود، درحالی

 رسیده بود.

کند. بوی در کنترل مافیایی صنعت را بیان میوری پلیتامپرا منشأپولین جزئیات 

در شیکاگو افتتاح شد، تا حد  1791بوی برای اولین بار در سال پلیهنگامی که باشگاه 

. مجوز الکل توسط سیاستمداران تحت بود یافتهسازمانکنترل بزهکاران زیادی در 

مدیر، سیستم دفع زباله، تأمین ( Chicago mobو مافیای شیکاگو ) در آمد کنترل مافیا

 مافیای شیکاگو بههمچنین (. )همان بر عهده گرفتپارکینگ، مشروب و گوشت را 

، در 2112. در سال بودوگاس ها و پورنوگرافی در السکالباستریب درگیرشدت 

 Joseph) های پورنوگرافی به دست جوزف آبینانتیکالیفرنیا، تولید و توزیع عمده فیلم

Abinanti)ی، وابسته به خانواده ( جنایی لوچسLuccheseنیویورک ) شد انجام می

 ، در فروش پورنوگرافی(Pagans) ت فیالدلفیا(. باشگاه موتورسیکل123ص  )همان،

نیز در صنعت کانادا حضور دارند. دیگر باشگاه و باندهای موتورسواری اند یلآمریکا دخ

 در صنعت پورنوگرافی دخیل هستند. بهنیز المللی بین ییافتههای جرایم سازمانگروه

کند صنعت پورنوگرافی هلند را تامین میی مالی نیازهاهمین ترتیب، یاکوزای ژاپن 

 )همان(.

 یپورنوگراف بوسیله  ییهای جناسازی فعالیتعادی یخوب از نحوه ینمونه کی

 James) گزارش شده و مورد توجه قرار گرفته است، مراسم خاکسپاری جیمز میچل که

Mitchell) و برادرش آرتی (Artie) ها و صنعت کالبامان استریپاست که پیشگ

 (O’Farrell Theater) فرل'او سالن 1797ها در سال در ایاالت متحده بودند. آن پورن

های فیلم های سکس زنده ونمایش»را در سانفرانسیسکو افتتاح کردند و با پلیس بر سر 

به مشکل برخورده بودند « بزرگساالن تولید کرده بودند سالنکه در  Xدرجه 

(Coetsee ،2119جیمز .)  تحسین »او را که « ترشبرادر کوچکقتل »به خاطر

، که (Larry Flynt) مانند لری فالینت نیز )همان(. جیمز شد راهی زندان« درکمی
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در  ون، اکندها را راه اندازی کرکالبوری استریبتپورنوگرافی هاستلر و امپرا یمجله

 و در آن در مورد ی ساختهاصلی هالیوودان یجرفیلم یک عبه دارد و شسراسر جهان 

 مردم»اکنون دیگر  مبالغه کرده است:ها اهمیت خود برای آزادی سیاسی آمریکایی

، (Jack Davis) بخش است. جک دیویسالهام یک فیلم( 1779) «ینتعلیه لری فال

های همه ما آزادی»وی گفت:  یمشاور سیاسی سانفرانسیسکو در مراسم تشییع جنازه

که از طرف ما انجام  اتیبه خاطر مبارزم، بدهکاریبرادر شخصی خود را به این دو 

با  وکاریخاطر نقشش در تبدیل سرگرمی بزرگساالن از کسبهمیچل باز ، و «دادند

 . جفتقدیر کردبه یک صنعت مشروع « فضای تاریک و مرطوب همچون پستو»

د و ما او هکتور ما و آشیل ما بو»گفت:  سالن، مدیر (Jeff Armstrong) آرمسترانگ

 «.اوییم یهمچون سربازان وظیفه

قرار  کرد مورد احتراماین تجارتی که مافیا کنترل میبود که در اواخر قرن بیستم 

توانند از توزیع متوجه سودی شدند که میهای جریان اصلی شرکتوقتی گرفت. 

ند. دبود با آن مواجه شوند فائق آمبر هر جنجالی که ممکن  ،پورنوگرافی به دست آورند

: ه استگفت (DigitalPlaygroundگراوند )پلِی که بنیانگذار و مدیر دیجیتال طورهمان

. 91 یدههدر وگاس و قمار  در نگاه من آن جایگاهی را دارد کهوکار پورن کسب»

 دستان از ارتاین تجانتقال بودند که ها بود و آنمافیای شیکاگو وگاس هنوز متعلق به 

 دقیقاً به نظرمدادند. انجام های بزرگ را مالکیت شرکت بههای کوچک مردم گروه

 (.Barrett  ،2119« )افتدبزرگساالن اتفاق می صنعت همان چیزی است که در مورد

 یپورنوگراف یساز یاصل انیجر

ست، ا یصنعت پورنوگرافی به سرعت در حال به دست آوردن مشروعیت بسیار زیاد

گذاری بر روی آن سرمایه یجریان اصلی آماده یگذارهای سرمایهشرکتطوری که به

ر اصلی دجریان گذاران دهد که مشارکت سرمایهتایمز گزارش می هستند. نیویورک
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دهد که تایمز گزارش می (. نیویورک2119برد )ریچل، خود به سر می آغازیندوران 

،  «گذاری خصوصیهای سرمایهیر و صندوقپذگذاری ریسکهای سرمایهشرکت»

های تولید و پخش پورنوگرافی را نشان شرکت گذاری برسرمایه مندی خود بهعالقه

 1،محدودگذاری بانک سرمایه، (Ackrell Capital) دهند. بنابراین، آکرل کپیتالمی

واهای کنندگان محتگذاران با سازندگان و توزیعتطبیق سرمایه»از « رشدای روبهرویه»

یر یعنی تغی« روابط عمومی سرپوش»گذاران توسط رمایهاتخاذ کرده است. س« جنسی

تا بخش زیادی از درآمد اند جذب شده« های متعارفروش»ها به شرکت نام صوری

لی اص دیگر جریان هایدر حوزهگویی ، اما دست آورندبهخود را از طریق پورنوگرافی 

های همراه را در تلفن محتوا (Watt Media) کنند. بنابراین وات مدیافعالیت میاقتصاد 

 هاوسمشخص پورنوگرافی، مانند پنت یزندهبا چند سا شمعامالتدر کند و توزیع می

(Penthouse)  اینترتینمنت و ویوید(Vivid Entertainment ) .سروکار دارد

 12.2 تامبردر سپ پذیر،گذاری ریسکهای اصلی سرمایه، یکی از شرکتاسپارک کپیتال

باکس مالی به وات انجام داد، اما نام شرکت را به توئیستمیلیون دالر کمک 

عنوان ( تغییر داد و این شرکت را بهTwistbox Entertainmentاینترتینمنت )

 . )همان(جای زدکننده محتوای تلفن همراه توزیع

که بخش بسیار پرمنفعت است  جریان اصلییک پورنوگرافی در حال حاضر 

های معتبری مانند جنرال موتورز است که شامل شرکت ودهد وکار را شکل میکسب

رساند های پورنوگرافی به فروش میای هاستلر، فیلمزنجیرههای فروشگاهساالنه بیش از 

 پورنوگرافی یکنندهیک توزیع(. جنرال موتورز پیش از این هم مالک 2112)پولین، 

 Rupertوپرت مرداک )بود که اکنون متعلق به ر (DirecTVوی )دایرکت تیبه نام 

Murdochند کهای جریان اصلی با صنعت پورنوگرافی کمک می( است. ادغام رسانه

                                                      
1. boutique investment bank 
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. ها را توضیح دهیمها در رسانهکالبسازی پورنوگرافی و استریپتا چگونگی عادی

پورن است،  یکه یک تولیدکننده (Remnant Mediaبانک ایرلند در رمنانت مدیا )

ست. اکنون دیگر تصمیم به عدم مشارکت در پورنوگرافی برای گذاری کرده اسرمایه

الین، مایکروسافت و تواند پرهزینه باشد. امریکا آنهای جریان اصلی، میشرکت

اندازی فروشگاه در بر راه مبنیوکارهای بزرگساالنه ان درخواست کسباسام

اند. اما، د کردهی را رهای خود و گرفتن تبلیغ از تولیدکنندگان پورنوگرافسرویس

( توسط دیزنی خریداری Infoseekکند که وقتی اینفوسیک )ین اشاره میفردریک ل

های درصد از درآمد آگهی 11 دیزنی شد و تصمیم مشابهی در مورد پورنوگرافی گرفت،

، Lane ،2111د )شمی شاملرا  اینفوسیک درصد کل درآمد 72از دست داد، که خود را 

نند، کدر صنعت پورنوگرافی مشارکت مینیز ارت اعتباری های ک(. شرکت197ص.

های . شرکتپذیردها انجام میواسطه آنبهپرداخت  یترین شیوهچرا که اصلی

ها یرا آنز کنند،اعتباری تقویت می هایهای کارتپورنوگرافی روابطشان را با شرکت

، یعنی شرایطی که را به حداقل برسانند« بازپرداختعدم » یتوانند ریسک باالمی

 زیادی که متوجه مبلغکنند، شاید به دلیل ها اجتناب میمشتریان از پرداخت هزینه

ت در مورد وضعی ها راآن شانزندگیکه شریک اند یا به دلیل اینشوند صرف کردهمی

به دهد. صنعت پورنوگرافی این اطمینان را مورد مؤاخذه قرار می یصورتحساب مال

ای گونهها بههای آنهای لحاظ شده در کارتدهد که هزینهاش میمشتریان خجالتی

 AdultShop.comثبت شود که در نظر همسرانشان، بدون ضرر به نظر برسد. بنابراین 

ر خرید د گیرد وصورت میکند که خرید به دالر استرالیا در استرالیا تصریح می

گزارش خواهد شد  AXIS Hume Auتحت عنوان  صورتحساب شما

(http://shop.adultshop.com.au.) 

ند کالین صنعت پورنوگرافی ایاالت متحده، ادعا میآن یادالت ویدئو نیوز، مجله

الیوودی های قانونی هی نسبت به صنعت فیلمتربیش درآمد های پورنوگرافی که فیلم
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صنعت در هالیوود متمرکز کنند. این و اغلب نیز از پرسنل هالیوود استفاده میدارند 

کند و های صنعت هالیوود ایجاد میی برای ارتش تکنسینتربیششده است و اشتغال 

ها و از روش این صنعت گیرد.به کار می جریان غالباز تولیدات  تربیشکارکنان را 

رافی اکنون پورنوگ کنندههای تولیدبرای مثال، شرکت کند.زبان مشابهی نیز استفاده می

 به عنوان هستند تا تحت قرارداد ،صنعت قانونی همچوندارند که « ختران قراردادید»

افی، د. بین ژانرهای قانونی و پورنوگرنبرای شرکت به کار گرفته شوبازیگران فیلم 

های جریان اصلی که در مورد صنعت از این نیز وجود دارد. فیلم تربیشهایی بستانبده

نمای را در سی شدنبرهنههای جنسی و مردان بتوانند بازیشود ساخته شده است باعث می

جنسی  ای با نشان دادن فعالیتفزاینده طوربه، سازی جریان اصلیفیلممحلی خود ببینند. 

کل شسازی که در حال های عادیشود. یکی دیگر از جنبهتر می، پورنوگرافیزهتربیش

ای گرافی است. تمام ژانرهآمیختگی صنعت موسیقی با صنعت پورنو است، گرفتن

رای بو شوند، تازگی آبرومند شده ملحق میحال حاضر به صنعت به موسیقی پاپ در

هدف با  این آثار. خوانندآواز می، Tower Recordsبا بازیگران پورنوگرافی در  مثال

 ند.شوبازار میوارد یعنی مردان جوان، ان، شتریهمان مرسیدن به دست 

 دستاوردهای بزرگی در جهت اعمال نفوذ بر سیاستمچنین هصنعت پورنوگرافی 

د ، موفقیت ریچاره دستاوردهاسب کرده است. یکی از نمونجریان اصلی ک  یعرصه در

مطالب جنسی انگلیسی و ناشر مشهور  ی، نویسنده(Richard Desmond) دزموند

 Hornyران )هوتدار شو زنان خانه (Big Ones) هابکعناوین پر بازدیدی مانند گنده

Housewives) دولت2111است. در فوریه سال « زنده»سایت سکس و یک وب ، 

ار های دیلی اکسپرس و دیلی استروزنامه را بردزموند  مالکیتبریتانیا،  حزب کارگردر

، بعد . هشت روزید کردأیتبود،  به دست آمدهبا استفاده از پولی که از پورنوگرافی 

 دریافتی های انتخاباتبرای هزینه یپوند 111،111مالی حزب کارگر انگلیس کمک 

های وکار دزموند در کانالترین کسب(. در آن زمان، سوددهMaguire ،2112کرد )
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درصد از درآمد وی پیش از پرداخت مالیات را شامل  92تلویزیونی پورنوگرافی بود که 

ه دو روزنام ی کهه تصمیمهای انتقادی برغم برخی واکنشبه(. Fletcher ،2112شد )می

 ی را به خاطر کمک مالی به حزب به یک پادشاه پورن واگذارکردند، بزرگ انگلیس

دزموند برای صرف چای در خیابان داونینگ و مالقات با تونی  2112در ماه مه سال 

دعوت شد. دشوار است که این میزان پذیرش اجتماعی  ]نخست وزیر وقت[ 1بلر

ر خدمت به حزب معقول د سربازان کامالً همچون را سپورنوگرافی و صنعت سک

افی هنوز در فضایی بود پورنوگر چون در آن زمان، تصور کنیم 1791کارگر در دهه 

نداشت. سود صنعت پورنوگرافی در حال حاضر به قدری زیاد است  چندانی که احترام

 باشد. را به همراه داشته ستمدارانسیاتوجه تواند فرمانبرداری قابلکه می

، (Telegraph) برای به دست آوردن تلگراف یدزموند به طرز ناموفق

جالب  تالش کرد. (Spectator) و اسپکتیتور (Sunday Telegraph) تلگرافساندی

طالب م ییک نویسنده، پورنوگرافی باشد خجالتی اگر حق با مدافعاناینجاست که 

 هایقمند به مالکیت روزنامهعال صرفاً باشد« گرعصیان»باید  قاعدتاًجنسی که 

 کاخبه صرف ناهار  برای ها های مالی به خیریهکمک به خاطراو . استراستی دست

 هاییدفتر جدید شرکت رسماً 2دوک ادینبورگ 1772دعوت شد و در سال م اباکینگه

شود می تخمین زده(. Jones ،2111) افتتاح کردکرد، که مجالت وی را مدیریت می

 یبرنامه 2119میلیارد پوند داشته باشد. وی در سال  1.7ثروتی معادل  که وی اکنون

شامل  کهرا پورتلند یعنی تجارت رادیو تلویزیونی او  یسهام مجموعه داشت تافعالی 

 3میلیون پوند 221به مبلغ شد را می Red Hot TVو  Fantasy TV کانال های چون 

عنوان مدرکی مبنی بر اینکه تجارت در به (.Judge ،2119) سهام عرضه کند بازار در

                                                      
1  Tony Blair - .بود  یخدمات مدن ریو وز یردااسبق خزانه سیمتحده، رئ یپادشاه نیشیپ ریوزنخس 

2  Duke of Edinburgh - دوم  زاب.یهمسر ال نبرا،یدوک اد پ،یلیشاهزاده ف 

 به نظر نادرس. می آید  مترجماس. که میلیون پوند  222 222 اصلیدر متن  ارائه شدهرقم  3 
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لیپ یافته ممکن نیست، فیسازمانبزهکاران پورنوگرافی بدون درگیر شدن با  صنعت

 در اوایلش رئیس رایبه عنوان پیامی باصلی دزموند، دستیار، (Philip Bailey) بیلی

ه بشدت مورد حمله قرار گرفت. بهشان مافیایی کُتوسط آدمدر نیویورک  1771دهه 

او را با یک پنجه  یهای الکتریکی وارد کرده بودند، چهرههای جنسی وی شوکاندام

که مشکوک به همکاری  (Richard Martino) یچارد مارتینوربوکس شکافته بودند و 

دزموند بر سر به خاطر نزاعی که با ، بود (Gambino family) با خانواده گامبینو

 ، صورت فیلیپ رادر مجالت دزموند داشت (dial-a-porn) تبلیغات تماس برای پورن

 به اتهام این 2112و همتایانش در سال  . مارتینوبود کردهوداغون با قنداق اسلحه درب

تماس برای پورن و ازای در  اند تااستفاده کردهجمعی که از تهدید به خشونت دسته

، Robbins) ه شدندمحاکم کسب کنند درآمد صدها میلیون دالریپورنوگرافی اینترنتی 

2112.) 

 یپورنوگراف دیتول
انتزی بیان و ف از کنند پورنوگرافی نوعیرغم عزم مدافعان پورنوگرافی که ادعا میبه

. شودمی ها تجاوزبه آنبرای تولید پورنوگرافی که  هستند دختران و زنان زندهاین است، 

کنند و خدر مصرف میها برای جان سالم به در بردن از درد و تحقیر، مواد مآن

های های مداومی دارند. پورنوگرافی روی سالمت زنانی که در دیگر گونهخونریزی

ای هخراشیدگی واژن و مقعد و درددارد که شامل  اثرات فیزیکی مضری فحشا مشغولند

های بیماری جسمی (. این موارد شامل آسیب Holden ،2112ر.ک است )شدید 

و جنسی، بارداری ناخواسته، سقط جنین، ناباروری،  یهاز طریق رابط انتقالقابل

روانی  و آسیب روپیشکه منجر به عوارض در زندگی  است های دستگاه تناسلیبیماری

چندین بازیگر  HIVآزمایش  مشخص شدکه این باوجود(. Farley ،2113شود )می

ی یاربس ،اندکردهمثبت بوده و ویروس را به دیگران منتقل  1771 یپورنوگرافی در دهه
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توانند ها می. آسیبشوندبدون استفاده از کاندوم تولید می معموالًهای پورنوگرافی از فیلم

را نیز به همراه داشته ( money shots)« انزال روی صورت»های چشم بر اثر عفونت

قرار هایی ونت(. دخترانی که در معرض چنین عفDines and Jensen ،2119باشد )

تند خانمان هساغلب بی و پذیرو بسیار آسیب ،ترسال یا کم 19 با غلب بسیار جوانا دارند

های خود مشکالتی دارند و از هیچ حمایتی هم برخوردار نیستند و پولی و یا با خانواده

 .(Canyon ،2114 ؛Lords، 2113نیز برای زندگی کردن ندارند )

 و زنان در پورنوگرافی به دستکسانی که ثروت خود را از استثمار جنسی دختران 

 راب استالونه روازاینصریح باشد.  های موجود کامالًتواند در مورد آسیبآورند، میمی

(Rob Stallone) که ،Starworld Modeling  پورنوگرافی در ایاالت  بنگاهیک

این کار را انجام دهد،  ساله 19-21 یک دختراگر »گوید: کند، میاداره می رامتحده 

دالر درآمد دارند،  1111ها روزانه اش نابود خواهد شد؟ نود درصد مواقع بله! آنزندگی

)نقل  «ندارندهم در جیبشان سنت  21شوند، دیگر حتی و وقتی از این کار خارج می

دهد که در ابتدا این پول برای دختران جوان (. او توضیح میHopkins ،2119از قول 

جوانان »رسید: انگیز به نظر میدر بساط نداشتند، حیرتکه هرگز آهی  یپذیرو آسیب

دالر کسب کنند  1111ساعت کار  9و در ازای توانند وارد این شغل شوند ناشناخته می

ها خیلی دالر در ماه، آن 31،111و روزهای بعد نیز همین کار را تکرار کنند. با درآمد 

حال آوردند )همان(. بااینست میددار به وبرقهای زرقهای شیک و ماشینزود لباس

شوند و زمانی که از صنعت بسیاری از آنها معتاد به مواد مخدر می که کنداو اذعان می

 آورند و بعد از چندی از جستجویشوند، دیگر شغلی به دست نمیپورنوگرافی خارج می

 نشان نشاا به کارفرمای احتمالیتوانند رزومه خود رها نمیکشند. آنشغل دست می

یک این  اند.هیچ مهارتی فقط در پورنوگرافی کار کردهداشتن که بدون  دهند

ه برای بها آنپورن شوند.  یهخواهند ستارکه میاست جوانانی  پارادوکس دشوار برای

ردن بازی کو اگر چه بازی کنند ی تربیشهاردکور  هایدر فیلماید ب دست آوردن کار
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 اهشکها برای کارهای آینده را ری دارد، کارایی و جذبه آنپرداختی بهتها در این فیلم

حقوق خود را به قرارداد کند. هنرپیشه زن تر میدهد و طول تصدی حرفه را کوتاهمی

 ؛سدریمکننده فروشنده یا توزیعکه درآمد اصلی به کند، درحالیدالر امضا می 1211مبلغ 

ازنشر زیادی ب نیواتواند تحت عن، میشودمی تولیدعنوان یک  تحتکه  فیلمیکه  چرا

ر قرار گیرد. یک بازیگر پورنوگرافی د شبکه اینترنت بر رویدائمی  طوربهشود و یا 

ی از این دست برای کارهای آموزشاز نبود کار در این صنعت  یدربارهای مصاحبه

ر ه های مربوط به بزرگساالن هیچ آموزشی وجود ندارد. دردر فیلم»کند: شکایت می

وجود دارد. اگر در نیز هایی ، آموزشهای داردچنین ریسک کهوکار دیگری کسب

ر ایمنی وجود دارد. د به های مربوطبیچ هستید، کالسحال کار بر روی اسکله در النگ

 )همان(. نیستچنین چیزی  این صنعت ابداً

ه شرایطی کهای پورن وجود دارد که در مورد ستارهاز ای بیوگرافی تعداد فزاینده

ها برای این بیوگرافی اگرچهدهد، به دست میاطالعاتی کنند زنان تجربه می

کنند. از صنعت انتقاد می آنها در اند و به ندرتکنندگان پورنوگرافی نوشته شدهمصرف

 ی، ستاره(Raffaela Anderson) ها، رافائال آندرسوندر یکی از این زندگینامه

ی که خودش در این روند مورد سوءاستفاده قرار گرفته کسو اروپایی پیشین پورن 

 :دهددر بر دارد ارائه می مفیدی از آنچه که تولید پورن برای زنان جوان اتتوضیح ،است

ت تواند به زبان شما صحبکه نمیدرنظر بگیرید ای را هتجربدختر بی

ته خوابد. ساخمی محل کارشاش دور افتاده، در هتل یا در کند، از خانه

را تحمل کند، مشتی در واژن خود به  دو نوع تداخلشده برای اینکه 

عالوه مشتی در مقعدش، گاهی اوقات همزمان، دستی تا سرینش، و گاهی 

ه خاطر که ب یابیدما دختری را غرق در اشک میاوقات دو دست. ش

چرا  ،خود را کثیف کرده است ساز ترو  کندجراحاتش خون ادرار می

دختران حق  کرد...ه وی نگفته بود باید از تنقیه استفاده میکسی بکه هیچ
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ت توانستند دو ساعمی آن فقط پس ازو  را قطع کنند فیلمبرداریندارند 

 استراحت کنند.

 : ترجمه از من است(139، ص. 2112)نقل قول از پولین، 

دی، ج هایآسیبرسمیت شناختن چنین به  پورنوگرافی را براین یولریچارد پ

 نامد.می« شناسی خشونت جنسیباییزی»

 ندترانی که درگیر پورنوگرافی هستدهد که دخبیوگرافی ستارگان پورن نشان می

مشهور  یاند. بدین ترتیب ستارهپذیرتر شدهآسیب ،خشونت جنسی هایتجربه یواسطهبه

او که که  ه استخود فاش کرد ی(، در زندگینامهTraci Lordsپورن، تریسی لُردز )

 11سالگی آغاز کرد، در  12مدت خود در پورنوگرافی را در ای کوتاهزندگی حرفه

(. وی پس از 2113ساله مورد تجاوز قرار گرفته بود )لُردز،  19سالگی توسط یک پسر 

 12دید. وی بالفاصله پس از تولد پسر مادر خود، آزار جنسی میآن توسط دوست

و خانه را برای یافتن پولی برای سقط جنین،  ساله باردار شد 19سالگی، توسط یک پسر 

پیشین مادرش ترک کرد. وی با آن مرد پسر کمک از دوست گرفتن سرپناه و یافتن 

زندگی کرد و او لردز را به پورنوگرافی فروخت، او را مجبور به خودفروشی کرد و 

 هایبه سرعت به مصرف کوکائین که در مجموعه لردزکرد. می پول وی را تصاحب

عکاسی برای را در ابتدا او دالل لردز شد، روی آورد. تولیدی به وفور یافت می

 مجموعه به خودارضایی مشغول یبا هیجان در گوشه داد و خودشاجاره میپورنوگرافی 

بوی استخدام شد. پلیدر مجالت ساله بود برای استفاده  12که هنوز شد. او درحالیمی

افی پورنوگر بازی در اد را آغاز کرد که او را وادار بهسالگی زندگی با یک معت 19در 

دالر  21111و  آمدگیرش نمیکرد، چرا که لردز کاری جز این می« زنده»هاردکور 

ها گروهی از زنان از جمله خود وی را شامل فیلم دریافت کرد. یکی از آن 21برای 

نین وانمود چ و  رفتندوشتم قرار گربمورد ض در یکی از تولیدات شرکتی ژاپنی شدمی
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ن در شروع به کار کردسالگی  19در . او های مینیاتوری هستندشد که انگار اسب

 کرد. کالب در تئاتر اوفرلاستریپ

سالگی وارد  19، در (Christy Canyon) پورن دیگر، کریستی کانیون یستاره

« یمقعد»سکس  و مجبور بود قراردادی را امضا کند که از او خواسته بود که صنعت شد

کانیون، ) توان انزال کردمیهر بخشی از بدن او بر روی را انجام دهد و « گروهی»یا 

نجام ارا پورنوگرافی عکاسی ای یعنی همان خواست کار مجلهمی (. او گفت فقط2114

پورن  هایفیلمبرای بازی در وی را استخدام کرده بود  داللی که. سه روز بعد توسط دهد

و تنها یک شخصیت پدرگونه  همچوندالل خود را  کانیون،ستاده شد. هاردکور فر

 هایدر این بیوگرافهای پورن ستارهکند. توصیف می که داشتاحساسی یا مالی  میاح

رند، بحسرت پول به سر می دختران نوجوانانی هستند که دری دارند: داستان مشترک

ها به سرعت عاطفی برخوردارند. آن خانمان هستند و از حداقل منابع حمایتبی معموالً

 کرده بودند. اگر ششوند که ابتدا ردهای هاردکوری میوادار به ایفای نقش در فیلم

 ها خواهند شد.خیابان یقبول نکنند، پولی نخواهند داشت و بار دیگر آواره

ز حس تنفر ا یهعالوبهآن هستند،  پذیرشها مجبور به آنکه  یهایشیوه خشونت

دهند، در توصیفاتی که وبسایت ادالت ویدیو های پورنوگرافی نشان میکه فیلم زنان

 AVNدر  2112در سال تولید یک فیلم  شود. توصیف، آشکار میکندمنتشر مینیوز 

رای ب کننددهد که در آن زنانی که در فیلم ایفای نقش میرا نشان می یشونتخسطح 

 کند.ل میدو آلت را در مقعد خود تحمطوالنی ی مدت

، ایاش، قدرت نیروی هستهکنندهآلت، با انرژی خیره یهآدریِ دیوان

.. .رسانده است حساسفضا را به سطوح  ،تحمل همزمان چندین آلت مردانه

ین بهتر عنوانبههمزمان، در دهان، واژن و مقعدش  طوربهسه آلت  یادو 

 .شهوتییک ساعت بسیار بخش 
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بر ع، در واقاو بر سر یکی و « تی...لعن یلعنتی! مرا مانند یک فاحشه»

مانند فعالیت مداوم، آرایش کشد، گرمای کورهشان فریاد میسر همه

 (Alice Cooper) آلیس کوپربه سنگین او را شسته و چهره زیبایش را 

)که این رکورد شبیه کرده است. آدری حتی یک رکورد جدید پورن را 

مدت زمان انجام سکس مقعدی  مشکوک است( برای هم در بهترین حالت

کورد گوید که ر)به من میکند ثبت میدقیقه پیوسته  19دو نفره، به مدت 

 را شکسته است(. (Melissa Lauren) ورندقیقه گذشته ملیس ال 19

 Jim) جیم پاورز و اسکیتر کرکوو یاین صحنه توسط زوج پویا

Powers and Skeeter Kerkove) که دومی ، شودبه تصویر کشیده می

و در . امشغول عکاسی است یند تولید پورناعکاسی فر یفقط در حرفه

 «به سکس مقعدی دوگانه نگاه کنید»گوید: یک لحظه هیجان زده می

 این»شیرینی و شکالت.  یها در یک مغازهدرست مثل خوشحالی بچه

 «بهتر از تعطیالت در کامبوج است. لحظه حتی

(Adult Video News, 2112) 

که همانطور که در بخش بعدی مشاهده خواهیم  برمنام میبوج را به این دلیل کام

جا را به پناهگاهی برای گردشگران کرد، نومیدی زنان و کودکان برای معاش، آن

 های تولید پورنوگرافی تبدیل کرده است.جنسی غربی و شرکت
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 سازی صنعت پورنوگرافیجهانی

ل اش، در قاچاق زنان که آن را تسهیوزیع کنونیصنعت پورنوگرافی در روند تولید و ت

غربی که در  آورش بر وضعیت زنان در فرهنگ غیرکرده است، و در تأثیرات زیان

شده لی الملصنعتی بینتبدیل به دیگر ، آن پورنوگرافی یک روش مضر جدید است

ت تری اسیابد، به دنبال هر محیط جدید و ارزان. همچنان که صنعت گسترش میاست

شان برساند. عناصر کند تا به فروش نو ایجادو بازارهای جدید که در آن محصوالت 

ر در کشورهایی ساخته شود  که د های پورنکند تا فیلمایجاب می صنعت پورنوگرافی

 پذیر هستند و در مقابل چندرغاز به اینآن زنان نسبت به اشکال شدید استثمار آسیب

سپاری توان به مثابه برونچه که میهای خوب از آنهدهند. یکی از نمونکار تن می

 با استفاده ازآمریکایی است که  ی، شرکت(Haines ،2112) شود در نظر گرفتهریسک 

سادومازوخیستی را برای وبسایت  ، تولیداتزنان ویتنامی ارزان و مطیع در کامبوج

 خاطرهبمرد  انمشتریدر آن هیجان  وکند تولید می (Rape Camp) «کمپ تجاوز»

ت یافته استماشای مورد تجاوز قرار گرفتن زنان، به واسطه نژادپرستی افزایش می

(Hughes ،2111مورد ویژه .)ای وهشی یهنتیج تثمار جنسی شدید زنان در کامبوج،اس ی

ها، به ویژه برای سربازان آمریکایی که است که صنعت سکس برای خدمت به ارتش

 شرکت داشتند (Mekong) های مناطق مِکونگ، در جنگ1792های پیش از در سال

پایتخت ] پننومپدهد یکی از ساکنان طور که دونا هیوز توضیح میهمان .یافت گسترش

اسارت جنسی را بر روی  یزنده اعالم کرد که یک نمایش 1777در سال  [کامبوج

اسارت، »را برای  «بردگان جنسی آسیایی» و در آن دهدمیوبسایت اینترنتی خود قرار 

بند ، چشمانددر حالی که در حال سکس بوده»کشد. زنان به تصویر می« انضباط و تحقیر

هایشان گیره های بعضیبه سینهحتی پیچ شده بودند؛ بند داشتند، و/یا محکم طنابو پوزه

 «. لباس زده بودند
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 ییایسآ ینسبردگان ج نیا»تا  شدندیم قیتشو نندگانیکه ب دهدیگزارش م وزیه

هر بار مشاهده وجود داشت  یامکان به ازا نیا نیهمچن«. کنند ریرا به قصد لذت تحق

زنده باشند.  یساعت، شاهد شکنجه کی یدالر برا 92 یدر ازا توانندیم انیکه مشتر

ر . دون سندلدهدهم ارایه میرا  مبوجبه کا یجنس سمیتور خدمات نیهمچن تیوبسا نیا

(Don Sandlerتو ،)فاده است یزنان کامبوج یبه جا یتنامیاز زنان و لم،یکننده فدیل

 .شودیم یتر باعث خشم مردم محلکار کم نیکرد امیچرا که فکر  کرد،یم

ه خشونت علیموجب تحریک که وبسایت ممکن است انتقاد در پاسخ به این  او

اری سپرونفرمانبرداری زنان و همچنین ریسک را ب گوید کهمی ،ی شودزنان کامبوج

زنان  کهبازار سکس در آمریکا باشد و از اینکه این داشت  امید. او گفت که امکرده

ها نفرت دارم. من از آن فاحشه»، خوشحال خواهد شد: آمریکایی مورد تهاجم واقع شوند

خواهم این کار را انجام اند و این یکی از دالیلی است که میها از دور خارج شدهآن

وزیر امور زنان « الن درگیر جریان طالقم هستم... از زنان آمریکایی متنفرم.دهم... من ا

یر شود و سندلر دستگدر کامبوج اظهار داشت که این امر خشونت علیه زنان محسوب می

ه ب نگذاشتند او در کامبوج محاکمه شود بلکه خواستند او شد. مقامات ایاالت متحده

گسترش صنعت  برایای عنوان نمونهویداد را به. دونا هیوز این رامریکا منتقل شود

رسمی غیرگذاری سازی قانونتساحل و تسامح و مشروع»جهانی سکس تلقی کرد که از 

هت در ج ضای مردان برای زنان و دختران راتقا»شود و ناشی می« فحشا و پورنوگرافی

های فعالیت «.داده استعنوان سرگرمی جنسی و یا اعمال خشونت، افزایش به استفاده

و  از طریق اینترنت های سکس زندهنمایش یرشد گسترده یطلیعهسندلر در کامبوج 

ای از که توسط ماهواره بود Group Media Mediaهایی نظیر شرکت یواسطهبه

همزمان به  طوربهاین شرکت  1777(. در سال Hughes ،2111) شدبارسلون اجرا می

 داد.مشتری سرویس می 1111
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شوند. ن فقط زنان بالغ نیستند که در روند تولید پورنوگرافی در کامبوج استثمار میای

ته است. برداش هودکان کامبوجی در پورنوگرافی پردیونیسف از داستان استفاده از ک

پن به رایگان در دسترس ساله در پنوم 9اند که کودکان های کامبوج اشاره کردهرسانه

کودک  اغوایها دارای عناوینی مانند یی هستند و این فیلمهای ویدئوفروشندگان دیسک

نوشته به زبان خمر است که  ساله 7ساله به دختر  91تجاوز پدربزرگ و  زیر سن قانونی

 Cambodiaاستفاده جنسی هستند )پیچ کردن و سوءهای طنابو شامل صحنهشده 

Daily ،2119ی است هایتر از آسیب(. تأثیر صنعت جهانی پورنوگرافی در کامبوج فرا

ه در دهد کشود. تحقیقات نشان میکه در روند تولیدش برای زنان و کودکان ایجاد می

های جنسی دسترس بودن پورنوگرافی برای کودکان در کامبوج، تأثیر عمیقی بر نگرش

به موارد متعددی از  واکنشدر  ای. مطالعهگذاردبر جای میهای رفتار جنسی و شیوه

خردساالن صورت گرفت که در آن مرتکبین جرم ادعا  باح خردساالن ضرب و جر

(. Child Welfare Group ،2113) اندکرده بودند تحت تاثیر پورنوگرافی قرار گرفته

افتند ها دریپن و سه استان دیگر مصاحبه کردند. آننفر خردسال در پنوم 999حققان با م

اند. های پورنوگرافی را دیدهفیلم الًدرصد دختران قب 39.2درصد پسران و  91.9که 

های شد و در دکهداده میبر روی صفحات نمایش نشان محصوالت پورنوگرافی آشکارا 

رهای زیرزمینی و وکاهای محصوالت ویدئویی، کسبها، فروشگاهروزنامه، کافه

ها در طول روز پورنوگرافی را شاپرسید. برخی کافیبه فروش می فروشندگان بازار

خته شود، اما ادهند و مشتریانشان همگی مرد هستند. پول قهوه باید پردنمایش می

 شاپ است.برای کشاندن مشتری به کافی ایحیله پورنوگرافی صرفاً

های گروهی مشهود در مصاحبه تماشای پورنوگرافی بر مردان جوانبرخی اثرات 

ت از تماشای خشونت لذ»گفتند که  پسران در یک گروه مصاحبهعنوان مثال، بود. به

(. هنگامی که 19همان، ص. ) «برند و این موضوع در مورد اکثر مردان صادق استمی

اند، یکی از پسران پاسخ ها چه حسی داشتهها پرسیده شد پس از دیدن این صحنهاز آن
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 پسران گفتند که تا کنون به زنان«. بینیم انجام دهیمدوست داریم آنچه را که می»داد: 

بر  نند وکها از الفاظ رکیک استفاده میپس از تماشای این فیلم»اند، اما یب نرساندهآس

 اندکه مطمئن چنین افزودندحال، (. بااین19)همان، ص  «کشندها فریاد میسر روسپی

 شویقتعمال خشونت علیه زنان آمیز، مردان را نسبت به اِتماشای پورنوگرافیِ خشونت

سی جن یکه در طول رابطهپی دارد؛ و باور داشتند که زنان از این رکند و تجاوز را دمی

ندگان شود. نویسبرند، چرا که باعث افزایش لذت جنسی زنان میکتک بخورند لذت می

کنند های دیگران است، اما عنوان میمبتنی بر گفته تربیشگویند هرچند شواهدشان می

ار ها اظهداشته باشد. آنگرافی وجود در پورنو« زداییاثر حساسیت»که شاید نوعی 

منظور دستیابی به اطالعات جنسی، از رواضح است که خردساالن بهپُ دارندمی

ها در اند که هر شب به تماشای فیلمکنند. پسران اذعان کردهپورنوگرافی استفاده می

 ز آنها مشغولند، چرا که هیچ کار دیگری برای انجام دادن ندارند، و پس اشاپکافی

امکان »ها اضافه کردند که یک روسپی خواهند رفت. آنسراغ اش بربیایند اگر از عهده

فرادی اها رابطه جنسی و یا خودارضایی را تجربه نکنند، و ندارد پس از تماشای این فیلم

دند و دزرابطه با روسپی را ندارند، دختری را از خیابان می یهکه توانایی پرداخت هزین

 )همان(. «کنندوز میبه وی تجا

 ؛دنیز داشته باش تریعمیقپورنوگرافی ممکن است در جوامع سنتی حتی اثرات 

ای جنسی و فحشا بر یسازی سوءاستفادهجایی که پورنوگرافی بخشی از نقش عادی

نگ ناگهانی به فره طوربهکند. جایی که پورنوگرافی می ایفاکودکان و نوجوانان را 

توان شیوه های صدمه زدن به موقعیت زنان ی میتربیشا سهولت بشود، بومی وارد می

سازی سال است که عادی 41. در جوامع غربی، پورنوگرافی بیش از را مشاهده کرد.

شده است. از زمانی که این اتفاق افتاده است، الفاظ آزادی جنسی، آزادی بیان و 

ر حال ده قرار گرفته است. دآزادسازی روابط جنسی برای توجیه پورنوگرافی مورد استفا

هایی که حاضر برای شهروندان بسیار سخت است که به عقب برگردند و آسیب
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های آن تبدیل به بخشی از پورنوگرافی به وجود آورده است را ببینند، زیرا ارزش

حال، در جوامع سنتی، پورنوگرافی این(. با2112های فرهنگی شده است )جفریز، حوزه

تعمارگران در اس یری مشابه آنچه داشته باشد که کلیسای مسیحی به واسطهتواند تاثیمی

اقیانوس آرام داشته است. مسیحیت رفتارهای سنتی جنسی  یحوزه قرن بیستم بر جوامع

بندی به عنوان فعالیت جنسی غیرمسیحی که در ازدواج مسیحیان جای را از طریق طبقه

یک نظام  یقابل توجهی در ارتقا طوربه گرفت، تضعیف کرد. تاثیر پورنوگرافینمی

متفاوت، قدرتمند بوده است. این شکل جدید از  کامالً یشکل بهارزشی جنسی جدید اما 

پورنوگرافی ایاالت متحده است،  یهدفش گسترش نظام ارزش استعمار فرهنگی عمدتاً

کند. می خپورنوگرافی است که در این جوامع رسو منبع اصلیزیرا ایاالت متحده آمریکا 

ی در های جنسای در مورد تغییر شیوهدر مقاله (Stiki Lole) طور که استیکی لولهمان

و مسیحیت هنوز نفوذ  1در حالی که ماالیتان کاستوم» دهد:جزایر سلیمان توضیح می

سازی، از جمله فرایندهای جهانی یخود را دارند، رفتارهای جنسی جوانان نیز به واسطه

مردم و قرار گرفتن در معرض رادیو، تلویزیون و ویدئوها، پورنوگرافی افزایش تحرک 

 (.217، ص Lole ،2113) «اند.تأثیر گرفتهتحت و اینترنت نیز 

پورنوگرافی عامل مهمی در تحول رفتارهای جنسی و نگرش در جوامع بومی سنتی 

نسی ج یادهاپیدمی سوءاستف نوعیهای اخیر شده است؛ جایی که در دهه تلقیاسترالیا 

کودکان  ، گزارش 2119از کودکان و خشونت علیه زنان در آن باب شده است. در سال 

، Wilde and Anderson) (Little Children Are Sacred report) اندمقدس

جنسی از کودکان در جوامع  یسوءاستفاده یکنندهناراحت سازی( به خاطر فاش2119

 اهمیتگزارش  ی زیادی را معطوف به خود کرد. این هاهای رسانهقلمرو شمالی، پوشش

گوید که در جوامعی دهد. این گزارش میپورنوگرافی را در ایجاد این ویرانی نشان می

                                                      
1  Malaitan Kastom فرهنگ بومی مردم ماالیتا؛ 
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 طوربه»واکنش کودکان و جامعه به پورنوگرافی  یاند، مسئلهها بازدید کردهکه از آن

استفاده از »کنند که ی(. نویسندگان اظهار م177)همان، ص « است مطرح شده مرتب 

جنسی  یسازی کودکان برای رابطهپورنوگرافی به عنوان راهی برای تشویق و یا آماده

ه گویند کها می. آن«شده است برجستهشدت اخیر، به مشخصدر موارد «( زیباسازی)»

کودکان با  یمواجهه یهای کتبی نگران نحوهدر گزارشها و افراد جامعه گروه

این قرار گرفتن در معرض پورنوگرافی به نظارت ضعیف، وفور و  بودند. پورنوگرافی

ند که کگزارش روشن میاین سازی صنعت پورنوگرافی نسبت داده شده بود. نیز عادی

نسی ج محصوالت یرژیم روزانه»کند که بار است و بیان میزیان پورنوگرافیاثرات 

ای ها و رفتارهان و نوجوانان بومی روشدارای تأثیر مهمی بوده است، به جواندر دسترس 

ها را تشویق آنپورنوگرافی کند که موجب رشک و حسد است. میارائه  ایجنسی

 «ند.نکاند، تقلید نمایش و یا در مجالت دیده یهایی که در صفحهکند تا از فانتزیمی

شده این گزارش پورنوگرافی را به خاطر ظهور رفتارهای جنسیهمچنین 

(sexualized behaviour ) در جوانان و حتی در کودکانی که نسبت به هم رفتاری

جنسی  یهای سوءاستفادهکند. برخی نمونهآمیز دارند، مقصر قلمداد میجنسی و خشونت

 همراهای که ه دختر شش سالهبای ساله 19 یعبارتند از: پسر اندهکه در جوامع رخ داد

 ؛مقعدی و سپس وی را در آب خفه کردجاوز کرد، تدوستانش در یک آبگیر شنا می

 یپسرو  ؛واژن دختر هفت ماهه خواهرش کردرا وارد  انگشتشای که ساله 19پسر 

داد و های پورنوگرافی را در یک خانه خاص نمایش میDVD ای که مرتباًساله 19

 کرد از رفتارهای بازیگران فیلم تقلید کنند.های کوچک را مجبور میپس از آن بچه

جنسی هم از سوی پسران و هم  یرفتارهای پرخاشگرانه»کند که این گزارش بیان می

شود می «ترتر و آنارشیکتر، جنسیدختران رو به افزایش است و رفتار نوجوانان خشن

( STIsجنسی ) یشونده از طریق رابطههای منتقل(. میزان باالی عفونت99)همان، ص 

جنسی مبتنی بر رضایت میان  یساله و افزایش رابطه 19تا  12و بارداری در کودکان 
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ان دختر» معواج ی ازجا پیش رفت که در یک. مشکل تا آنمشاهده شده استکودکان 

دند که ها پذیرفته بو. آنرا رد کنندجنسی  یتقاضای رابطهتوانند میکه  متوجه نبودند

 «ردبرقرار کجنسی  یرابطه اهتوان با آنمیها قدم بزنند، یعنی شب در خیابان طیاگر 

خودشان مورد آزار جنسی قرار  ها)همان(. اگر نه تمام این کودکان، اما بسیاری از آن

 جنسی یرابطهیا و پورنوگرافی  یواسطهبهگرفته بودند، رفتارهای نامناسب جنسی را 

یزی چ مثابهبه. پورنوگرافی در جوامع مشاهده کرده بودندشان دیگران در مقابل چشمان

زمانی از نظرش این رفتارها غیرقابل که سنتی را های فرهنگی شد که محدودیتدیده می

ق تلویزیون پولی از طری ی. پورنوگرافی در جوامع به واسطهشکندمی درهم تصور بود

 گویدها در دسترس است. آ.یو.استار میDVDو همچنین از طریق  (Austar) آ.یو.ستار

پورنوگرافی وجود دارد، پخش ازی سموجود برای مسدود یندهنافزار مسدودککه نرم

هایی روههای بومی. یکی از گهایش فقط به زبان انگلیسی است، نه به زباناما دستورالعمل

که مختص  SBS ها مصاحبه شد، کانال تلویزیونی ایالتیکه برای این گزارش با آن

ی های پورنوگرافری از برنامههای چندفرهنگی است، به عنوان منبع دیگپخش برنامه

های از فیلم نیز گروه دیگریک شود. می پخشدر عصرهای جمعه  شناسند که عمدتاًمی

ای ههای موسیقی با محتوای پورنوگرافی و همچنین برنامهپورنوگرافی و کلیپ

تلویزیونی و مجالت دارای محتوای پورنوگرافیک شکایت داشتند، و گروه دیگری 

های DVDآیند و افراد سفیدپوست هستند که اینجا می اغلبْ»که  اظهار داشتند

 (.p 177)همان، « رسانند.پورنوگرافی را به فروش می

 علیه خشونت مورد در یونیسف برای( Shamima Ali) علی اشمیم یمطالعه

 و تیسن جوامع این در پورنوگرافی رسوخ به نیز آرام اقیانوس کشور پنج در دختران

 وی(. 2119 علی،) دارد اشاره دختران جنسی استثمار و فحشا صنعت ایجاد رد آن نقش

درآمد نقدی  مردان (Papua New Guinea) نو یگینه پاپوآ در که دهدمی توضیح

شان به دست وکار کوچک همسرانکسب های سلطنتی و یا)که از پرداخت اخانواده ر



 

 

 ی رسول قنبری/ ترجمه شیال جفریز 38

کنند که صنعتی را تغذیه می ترتیبنایکنند و بهمیپورنوگرافی و فحشا  صرفید( آمی

گوید که گسترش پورنوگرافی (. او می9شمرد )همان، ص زنان و دختران را پست می

جهی تودسترسی آسان به آن در بسیاری از کشورهای اقیانوس آرام به میزان قابل»و 

(. 9)همان، ص « دهدخطر تبدیل شدن دختران به قربانی خشونت جنسی را افزایش می

بر  اقتصاد کهمانند پاپوآ گینه نو و جزایر سلیمان کند در کشورهایی ی اشاره میو

اری های حفبه معادن و اردوگاه مردان کارگر ،است شکل گرفتهمنابع استخراج  یپایه

. این کنندهایشان زندگی میاز خانوادهدور جا به و آنکنند مهاجرت میداخل کشور 

سی کند و به استثمار جنویدئویی و فحشا را تقویت میهای موضوع بازار پورنوگرافی

شود. در فیجی، اشکال اصلی استثمار جنسی شامل پورنوگرافی و فحشا، میمنجر دختران 

 گردشگری جنسی و تمکین است.

 Carol) کارول جنکینز یمسحورکننده یدر مطالعهشوندگان یکی از مصاحبه

Jenkins) از  ، تغییر رفتار ناشیپاپوا گینه نوغییر فرهنگ جنسی در حال ت یدرباره

 شدمی ربستاش با پسران همگوید که در ایام جوانیدهد. او میپورنوگرافی را توضیح می

هایشان بودند. این روند تغییر یافته بود، چرا که بینیها تنها مجاز به بر هم زدن اما آن

 یبر روی صفحه پوست راافراد سفید، . ماهایمان اکنون پر از سکس هستندهنذ»

ص  ،2119)جنکینز،  «بینیممیهمدیگر ها عریان و در حال بوسیدن تلویزیون و کتاب

های پورنوگرافی، ویژه مجالت و فیلمها، بهرسانه»دهد که (. جنکینز گزارش می11

 های(. در بحث31)همان، ص « کنندهای سکس ایفا مینقش مهمی در تغییر شیوه

تجاوز جنسی، »این پژوهش، پورنوگرافی مقصر افزایش  یمطالعهموردهای گروه

ات نظر شناخته شده است )همان(.« های جنسیعفونتافزایش میل جنسی و گسترش 

ری تواند بر روی پسدهد که پورنوگرافی مینشان می کامالً اشیکی از منابع اطالعاتی

 این پسرز ثیر بگذارد. اأت نشده است،  بزرگنوگرافی غربی که با انتظارات فرهنگ پور

 قیقاًدفیلم را ال پرسیده شد، و او پاسخ داد که ؤمی که دیده بود سدر مورد آخرین فیل
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 دم وشان بوگیبرهنشاهد اند... من بازیگرانش سفیدپوست بوده»آورد اما به یاد نمی

 یدندمکیکدیگر را میرفتند، اعضای جنسی های جنسی یکدیگر ور میبا اندامکه  دیدم

(. او گفت 31)همان، ص...« کردندبه یک دیگر تجاوز می های وحشیسگ لو مث-

توانستم احساسات خود را کنترل کنم. کنترلم را از دست دادم، آلتم بزرگ و نمی»که 

عی شان را گرفتند و سشد. برخی پسران وقتی این را دیدند، با دست آلتتر میبزرگ

 ، واقعاًو دخترها را دیدم ... وقتی که بیرون آمدمتوانستندنکردند آن را کنترل کنند، اما 

و من را دچار شهوت  مبود خواستم آنچه را که دیدهکنم. میها تجاوز وسوسه شدم به آن

 (.31)همان، ص « انجام دهم کرده بود

به نرخ بسیار باالی تجاوز گروهی  منجر خاص طوربهتغییرات در فرهنگ جنسی 

ینه پاپوا گدارد که تجاوز گروهی به لحاظ فرهنگی خاص ظهار میشده است. جنکینز ا

آمیزش »محلی با عنوان  زباندر و  استنیمی از تجاوزها شامل که حداقل  استنو 

درصد  11شود. از جوانان این پژوهش، می شناخته« و جمعی ستونی، خط عمیق، صفی

ی صف آمیزش اند که مشارکت شخصی دردرصد مردان گزارش کرده 31زنان و 

 دادرخ می تربیشاین اتفاق  اهمیت داشت،مردان موضوع برای که  در مواردیاند. داشته

 اند، به وی تجاوزیید کردند که زمانی که با زنی تنها بودهأدرصد مردان نیز ت 41و 

اند که حداقل یک درصد مردان گفته 91روستایی سراسری  یاند. در یک مطالعهکرده

مورد تجاوز قرار که اند درصد زنان گفته 92اند و روهی شرکت کردهبار در سکس گ

سیار گوید که خشونت جنسی ببوده است. او می اسلحهاند، که اغلب با استفاده از گرفته

 .عنوان هنجار شناخته شده باشدتر از آن بود که در بسیاری از جوامع، بهرایج

 گیرینتیجه

 انگیزدیبرمدیگر صنعت جهانی سکس را  هایحوزه صنعت پورنوگرافی رشد بسیاری از

شوند. ها میخانهها و فاحشهکالبآورد که مشتریان استریپپدید میمردانی و 



 

 

 ی رسول قنبری/ ترجمه شیال جفریز 41

 هتوجکند تا وارد این صنعت شوند و های بزرگ را وسوسه میسودآوری آن، شرکت

عت در ها و محصوالت صنعت به سرکند. شیوهگذاران را جذب میها و سرمایهبانک

ر تلفنی تا سکس زنده د از سکس گیرد؛را در بر می حال رشد هستند و انواع مختلفی

یابد، دختران و زنان طور که صنعت در سراسر جهان گسترش می. اما هماناهسایتوب

این سود  دهندهاجزای تشکیلها که بدن آنکسانی  ،کندسراسر جهان را جذب می

 ای در یکوارد غرفهتوانند فقیر جنوب شرقی آسیا میاست. زنان در جوامع  هابنگاه

ها شوند و پورنوگرافی زنده را برای مشتریان کشورهای دیگر که به آن نتکافی

 اعضای ائتالف علیه قاچاق زنان»کنند )ارتباط شخصی با  گویند چه انجام دهند، اجرامی

جنسی از  یاستفاده، لمللیاالین و بینآنبه صورت توانند (. مردان می1«در فیلیپین

طور که تولید و توزیع پورنوگرافی جهانی همسران و فرزندان خود را بفروشند. همان

دهد و به وضعیت زنان و های جنسی را در سراسر جهان تغییر میشده است، فرهنگ

 یدر دههخواهیم دید  دیگر این کتاب فصلطور که در همانرساند. دختران آسیب می

 ی شدسازعادی شدنیز نامیده می« رنوگرافی زندهپو»کالب، که ت استریپصنع 1771

ین اروی زنان و دخترانی که در و بر وضعیت زنان مشابهی بر  یکنندهنگرانو تاثیرات 

 بر جای گذاشت. صنعت مورد استثمار قرار گرفته بودند
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