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سرمایهداری و قاچاق کودکان!

آمیزش مهدی

چیممز همممه داریسرمایه نظام آمدن پدید اب اما است، داشته وجود نیز ینپیش جوامع در و داریسرمایه نظام از ترپیش بسیار کال تولید
بممه تواند می کال فروش و خرید این ،گردید حاکم اقتصادی شئون کلیه بر فروش و خرید اصل تعبیر این به و گرفته خود به کال شکل

و زنممان بیممن این در ،است شده کال از نوعی تبدیل حال که سرمایه طبقه سوی از استثمار و کار نیروی فروش حتی کند، بروز هرشکلی
بممازی را عظیمممی نقممش بلکممه نبمموده، نسیب بی تنها نه ها،فروش و خرید دست این از جامعه فرودست اقشار کل طور به یا و کودکان

حمماکم (سممرمایه) طبقممه بممرای ارزش با بسیار کالیی خود انسانی، کار نیروی داری، سرمایه جامعه است. در انکار قابل غیر که کنندمی
سممبب کودکممان، بممه بیممن، ایممن در یابد،دست بیشتر هرچه منفعت و سود به آن فروش از و برساند، فروش به را آن تواندمی که است
گیرند.  می قرار داریسرمایه جوامع سوی از استثمار شدیدترین مورد دستمزدها کمترین با و شده کار بازار وارد روزانه هایتورم

دارسممرمایه طبقممه بممرای بسزایی سود ایجاد سبب خود -که کودکان و زنان کا ِر میتوان رو این از است، سرمایه آغاز نقطه کال گردش
از و داشته نیاز آنها به حاکم قدرت که هستند ارزان کارگرانی ها،کارگاه کارگرا ِن سایر برخل ف اینان زیرا داد، قرار راس در– را است

فممروش و خریممد بممه میتمموان فقممط نه دیگر حتی بین این زنند. درمی هرکاری به دست خویش اعمال بر گذاشتن سرپوش برای رو این
جوامممع بممرای خطری زنگ رو این از و کندنمی جلوه غیرعادی امری دیگر این ،کرد اشاره نیز جانشان و جسم بلکه کودکان، کار نیروی
را هااسممتفاده سو انواع مرگ لحظه تا برده همچون کودکان این از هستند، دارانسرمایه خو ِد که کودکان خریدارا ِن شود،می آغاز بشری

مممورد و فروختممه جنسممی هممای برده عنوان به را آنها شود)،می دیده دختر کودکان بیشتر نوع این در (که کودکان قاچاقچیان کنند،می
 میلیممون1.2 هرسمماله کممار جهانی سازمان برآورد دهند. طبقمی اختصاص خود به نیز را توجهی قابل آمار که دهند می قرار سواستفاده

ترینوحشممیانه بممه آنان کار نیروی از کشیبهره سرانجام و کودکان قاچاق دختران، و زنان قاچاق امر واقع درشوند.  می قاچاق کودک،
باشد.   فئودالیسم از قبل دوران به حتی مجدد بازگشت و آغاز خطر زنگ تواند می ممکن اشکال

زیممر هممایکارگاه همما،کارخانه در بممرده همچممون داریسرمایه جامعه گیری شکل بدو از کودکان و زنان که یابیممی در تاریخ مطالعه با
هفممدهم قممرن بممه شممدن وارد بمما رفته رفته روند این اند،داشته بسزایی نقش کال عنوان به آنها فروش و جنسی هایکشی بهره زمینی،

و جسممم اجبار روی از فرودست طبقات و اقشار که گرفته خود به قانونی نسبتا شکلی داری،سرمایه جامعه آمدن کار روی به و میلدی
طبقممه و رسانندمی و رسانده فروش به سرمایه طبقه به خود خانواده خرج پرداختن و ماندن زنده برای فقط و پول قبال در را خود جان

خممود رفتممه دست از بدن از عضوی به نیاز که دارانیسرمایه اخیر سالهای کند. درمی و کرده آنان از را هاسوءاستفاده انواع دارسرمایه
،می غیرقانونی کشورها از بسیاری در بدن اعضاء فروش و خرید که آنجایی "از و دارند اندداده انسان قاچاقچیان به را اجازه این "باشد

از ایگوشممه صممرف ًا قاچاق، این بزنند، کودکان خصوص به و زنان انسان؛ قاچاق به دست رفته، دست از عضوهای این رساندن برای که
عنمموان به پسر کودکان ... فروش و مخدر مواد فروش و خرید جنسی، های برده عنوان به دختران فروش باشد،می هااستفاده سوء تمام
نادیممده نیممز را آنان بدن اعضای فروش بین این در نباید البته شده، ... دیده و جنسی هایبرده عنوان به گاها معادن، ها،کارگاه در برده
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اینکممه و عمممل ایممن بممر کننده نظارت ارگان نبود و قاچاق نوع این گستردگی علت به متاسفانه و داشته ادامه همچنان روند گرفت. این
غالبمم ًا کممه قربانیممان این و شده بیشتر روز به روز روند  این]1» [شده شناخته شرقی خاور کشورهای به ترانزیت مکان عنوان به «ایران

از دفمماع سممازمان پژوهممش پممایه بر و راستا این در شوند،می فروخته حاشیه کشورهای به باشندمی  سال2۵  تا1۴ بین کودکان و زنان
خلیممج حاشممیه هایکشممور بممه « قاچاق پاکستان» و به «قاچاق  شکل2 به عمده بطور ایران در دختران و زنان قاچاق خشونت، قربانیان
دفمماع سازمان کمیته و زنان مشارکت امور همکاری با که ایتحقیقی هایگیرد. یافتهمی ] صورت2عربی» [ متحده امارات بویژه فارس،

یحاشممیه هایکشممور به مرزی هایاستان دختران و زنان فروش رشد به رو روند بیانگر شده،  انجام1382 سال در خشونت قربانیان از
باشد.  می آسیایی و اروپایی هایکشور به محدود طور به و افغانستان و پاکستان عربی، متحده امارات فارس، خلیج

اسممتثمار با کند. سرمایهمی فوران خون سرمایه منفذ هر از و دارد وحشتناکی و بارظلمت تاریخ پیشین، اعصار مانند به نیز داریسرمایه
کممارگر طبقممه علیممه اعمال، ترینغیرانسانی و عدالتیبی بربریت، ویرانی، کشتار، تجاوز، ربایی، آدم فروشی،برده دزدی، غارتگری، ستم، و

انسممان هممامیلیون ریممزیعرق و دسممترنج و اضافی ارزش غصب نتیجه سرمایه است. انباشت شده انباشت مظلوم ملل و هاخلق جهانی،
اند. تاریممخبسممربرده عممذاب و مشممقت رنج، انواع و سوادی،بی بیماری، مسکنت، و فقر در را عمری خود که است زمین روی زحمتکش

برابممری، «آزادی، شعار با داریسرمایه است. نظام خورده رقم بربریت و ستمگری جنایت، و ریزی خون با ادوار تمام در طبقاتی جوامع
قممرار سممتم و اسممتثمار مممورد ترشنیع هرچه را ملل و هاتولیدگر(کارگران) خلق طبقه لکن رسید، حاکمیت بشر» به حقوق و دموکراسی

منشاء گیردمی صورت جهان مظلوم ملل و هاخلق علیه که فجایع تمام است. امروز شده مرتکب ایشان علیه را هولناکی جنایات و داده
ننگیممن و آورشممرم وقممایع و فجایع کشتارها، و تجاوز این است. همه آن به وابسته هایرژیم و امپریالیسم و داریسرمایه نظام آن اصلی
از اسممت. بیممش یافته تحقق داریسرمایه هایدولت بوسیله گیردمی و گرفته صورت عراق و سوریه ایران، افغانستان، در که انسانی ضد
آن، متحمم ِد اروپای ِی هایامپریالیست و آمریکا امپریالیسم سیاسی و مالی نظامی، جانبه همه کمک و حمایت به اسرائیل که است قرن نیم

از کلممی طور به و دختران زنان، داده، قرار بیچارگی و نیستی و فقر از منجلبی در را آنها و رسانندمی قتل به ددمنشانه را فلسطین خلق
] در3بممدن» [ اعضممای فممروش تمما گرفتممه جنسی و جسمی «از را آنها قاچاق و کشی بهره هرگونه خود، منافع راستای در آنان کودکان
سممایر در و شممده قاچمماق المللممی بیممن داریسممرمایه به مرتبط باندهای بوسیله زن هزار هاده است. سالنه داده قرار خویش کار دستور

کشممتار، و کشممت جنممگ، و تجمماوز اسممتثمار، سممتم، از هرآنچممه کل طور به شوند،می کشانده جنسی بردگی به داریسرمایه کشورهای
باشد.می داری سرمایه سیستم و نظام عملکرد نتیجه گیرد،می صورت جهان در که وحشتی و ویرانی چپاولگری،

شممده اعلم اجباری کار و انسان قاچاق عبور محل و مرکز منبع، عنوان به ایران   »  2012     سال     در     انسان     « قاچاق گزارش نوشت: در پی
در آنهمما دولممت «کممه شده داده کشورهایی به عنوان است. این گرفته جای جهان در انسان قاچاق سوم رتبه در ایران آن طی است. که

تصممحیح در سعی حتی هیچ!، که نداده انجام ضمینه  این در هاحداقل رعایت یا و بهبود برای همکاری هیچگونه انسان قاچاق حل مورد
بممه ناچممار خممود کشممور از فرار برای عراق، و بنگلدش پاکستان، کشورهای مهاجرین که کند می تاکید گزارش این اند». نکرده هم آن

مممالی، حقمموق از محرومیممت تممردد، محدودیت اجباری، کار به شدن وادار قبیل از خطراتی معرض در درنتیجه و میشوند ایران از عبور
گیرند.می قرار جنسی سوءاستفاده و فردی

13۹2 مرداد 31
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ها:پانویس

جممرم ایممران دولممت قوانین در و دارد مخدر مواد قاچاق از کمتری خطرات ایران در انسان قاچاق ملل، سازمان گزارشات اساس ر ب]۱[
دارد». منطقممه قاچاقچیممان بممرای مخممدر مممواد قاچمماق با مقایسه در بیشتری جذابیت کار «این دلیل همین میشود. به محسوب کمتری
ایران) گزارش جنایت، و مخدر مواد ملل، سازمان  گزارش۴ (صفحه

شممود،می انجام دیگر کشورهای در که صورتی به انسان قاچاق بزرگ، تهران انتظامی فرماندهی ملی امنیت پلیس اعلم اساس « بر] 2[
و دوبممی جملممه از فممارس خلیج حاشیه کشورهای به غیرقانونی بصورت جوان دختران و زنان خروج اما ندارد؛ سابقه مذکور معاونت در

 فروردیممن2۵ – تابنمماک – ایممران در انسممان قاچمماق وضممعیت است.» (بررسی سابقه به مسبوق عرب شیوخ به آنان فروش و امارات
13۹0 (

خریداری نیز  ساله۴  تا1 کودکان مشتریان، خواسته به توجه با اوقات گاهی اما کنندنمی خریداری را نوزادان معمو ًل باندها ینگونه] ا3[
شممود. منتقممل دیگممری بممه آنهمما بدن اعضای تا شوندمی منتقل خارج به کودکان این اوقات گاهی که است آن دردناک شوند. نکتهمی

)1388  فروردین22فردانیوز-  –   عراقی     کودکان     قاچاق     از     گاردین     دهنده    تکان     گزارش(
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