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 نسترن امانی

 ٢٠١٣ مارچ ٠٣
 

  ارجنتاين مرکز قاچاق زنان
  برای روسپی گری و کار اجباری

 

 ناپديد شد، سوزانا نمی دانست که ٢٠٠٢ريل  در سوم اپ»سوزانا تری مارکو« ۀ سال٢٣ دختر »ماريتا ورون«زمانی که 

جو، وی را به  و يک دھه جست. جوھای او برای دخترش تا چه حد جنجال آفرين خواھد شد و ميزان دادخواھی و جست

 خريد و فروش سکس اثری از دخترش ۀ کشاند که حتی ناچار شد به شکل يک روسپی تا اسپانيا رفته تا در شبکئیجا

د می ئيأ سکس را تئی مافياۀ شواھد و مدارکی را که دزديده شدن دخترش توسط شبکۀالخره او ھماد بده سال بع. بيابد

 نفر در دادگاه با اتھام دست داشتن در دزديدن وی محاکمه شدند در ١٣. ائه دادرکرد به دادگاھی در شھر توکومان ا

 توکمان در ئیطبق حکم دادگاه جنا.  پيوسته استکه وکيل متھمان ادعا می کرد که وی به ميل خود به تجارت آنھا حالی

، به دليل کافی نبودن شواھد و »ماريتا ورون« نفر متھم قاچاق انسان در ارتباط با مفقود شدن ١٣ ھر ٢٠١٢مبر  دس١١

با سکرتری دادگاه حکم تبرئه را .  زن بودند۶ليس و و مرد شامل يک پ٧متھمان . قرائن ارائه شده به دادگاه تبرئه شدند

 ضمن ھمدردی با فعاالنپس از پخش سراسری اين خبر يک گروه ناشناس از . بغضی در گلو برای مردم خواند

ن، آدرس و حساب بانکی شان را برای آگاھی عموم و شناساندن ولفي تۀقربانيان، مشخصات کامل قاضی ھا با شمار

 . ماھيت گردانندگان کشور منتشر کردند

ش در شرايط  ااست که در دست مافيای آدم ربايان تجارت سکس، زندگیجنتاين ر آرماريتا يکی از ھزاران زن د

گفته می شود که او در چند مکان در شغل روسپی گری و ھمکاری با . جھنمی روسپی خانه ھا به تباھی کشيده شده است

به دنبال دخترش می گردد وی  ئی سال است که به تنھا١٠سوزانا مادر ماريتا حدود . گردانندگان اين مکان ھا ديده شده

 گفت که زنان قربانی کسی را برای حمايت از خود ندارند ودولت ھم »ا اينديپندنتارجنتاين« ۀ با نشريئیگو و در گفت

 . پيگير ماجرا شومئیھيچ اقدامی برای يافتن آن ھا نمی کند، بنابراين من ناچار بودم که خودم به تنھا

 ءن بسيار زياد شد، توانست اخبار دزدی و قاچاق زنان را در سطح گسترده ای افشاکمپين سوزانا که بعدھا اعضای آ

سيس کرد، سازمانی که بتواند عالوه بر مبارزه با قاچاق انسان برای أ بنياد لوس آنجلس را ت٢٠٠٧سوزانا در سال . کند

 زن را از روسپی ١٣٠ا کنون توانسته اين بنياد ت.  روانی و خدمات اجتماعی ھم فراھم کندۀقربانيان آن تسھيالت مشاور

 برای ماجرای دخترش پيگيری او.  دريافت کردامريکارا از " زن شجاع "ۀ جايز٢٠٠٧وی در سال . گری نجات دھد

 نشان دھد که چه فسادی در دولت، دادگاه ھا و جنتاينلم مستند تلويزيون درآمد و توانست به مردم آربه صورت يک ف

شان را  بسياری از زنانی که از دست گردانندگان روسپی خانه ھا نجات يافته اند آزادی. کم استليس کشور حاوادارات پ
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زنان آزاد شده می خواھند تظاھراتی برای کسب تضمين برای حق حيات انسانی خود به راه . مديون سوزانا می دانند

 . شان تنبيه نخواھند شد مآن ھا معتقدند که حکم دادگاه ثابت کرده که متھمان برای جرائ. بيندازند

بسياری از اين زنان از .  جنسی و کار اجباریۀ مقصد و يکی از مراکزعبور قاچاق انسان است برای استفادجنتاينرا

 دزديده می شوند و بعضی از آن ھا نيز به جنتاينرای برای تجارت سکس در کالن شھر ھای داخل ئشھر ھای حاشيه 

تعدادی از زنان و دختران نيز از . تی گاھی به اروپای غربی فرستاده می شوندکشورھای ھمسايه مثل مکزيک و ح

 .  وارد می شوندارجنتاينکشورھای پاراگوئه، برزيل، پرو و دومينيکن ريپابليک برای ھمين منظور به 

 با اميد به زندگی ، زنانی را نيز که مشکالت مالی دارند آن چنان فريب می دھند که بعضاً ئیقاچاقچيان عالوه بر آدم ربا

 ناجور و حتی ۀ غير انسانی، تغذيکه سپس اين زنان تحت رفتارھای کامالً  در حالی. بھتر به اين راه کشيده می شوند

گاھی در زنجير نگھداری می شوند وسپس تر با انواع تکنيک ھای روانی و فيزيکی آن ھا را به شرايط غير انسانی 

 و ئیجوی اين زنان، مافيا آنچنان مدارک شناسا و  در جستئیردن ھر رد پابرای پاک ک. شان بی تفاوت می کنند

 . کند که گويا اين انسان ھا ھرگز وجود نداشته اند ھويتی آن ھا را محو می

 بين سال ھای ۀ و محکوميت در مورد جرائم قاچاق انسان ھا در دورئی بازجوۀبر طبق گزارش سازمان ملل ھيچ سابق

 بود که قانون ضد قاچاق تصويب شد به اين ترتيب بر ٢٠٠٨در سال .  ثبت نشده استجنتاينار در ٢٠٠٧ تا ٢٠٠٣

البته الزم به ذکر است که قانون  . و استفاده از زنان برای تجارت سکس، غير قانونی اعالم گرديدئیطبق قانون آدم ربا

 با رضايت و آزادی کامل شغل روسپی گری  به اين معنی است که آن ھا سال نمی شود که تلويحاً ١٨شامل افراد باالی 

ايراد ديگری که گروه مبارزه با قاچاق انسان به اين قانون دارد اين است که قانون ھيچ اشاره ای به . را انتخاب کرده اند

زنانی که از کلمبيا، دومينيکن ريپابليک و پاراگوئه برای روسپی خانه ھا به کشور . ازدواج اجباری و تحميلی ندارد

 مھاجرت را ندارند، قاچاقچيان يک ازدواج اجباری برای آن ھا ترتيب می دھند و با ۀ ادارۀوارد می شوند چون اجاز

 که آنھا ھرگز قادر به تھيه آن نيستند، نا خواسته وارد تعھدی می شوند که ئیتحميل شرط جھيزيه با مبلغ بسيار باال

 اين وابستگی به اين معنی است و در شرايط ھمسری باقی بمانند که عمالً  وابسته به قاچاقچيان مانده مجبور باشند دائماً 

 يکی از بازرسان، می گويد که زنان »کلوديا فلورس«. که بايد عالوه بر سکس در قاچاق مواد مخدر نيز ھمکاری کنند

 نفر از مشتريان سکس ٣٠  تا٢٠به کمک مواد مخدر بايد دائما خود را سر حال نگه دارند تا بتوانند ھر کدام روزانه از 

 .  کنندئیپذيرا

اچاق زنان برای سکس دخالت قليس بسيار تنگاتنگ در معامالت ووی اضافه می کند که سياستمداران، دادستانی و پ

 .  و سود آوری اين تجارت را تضمين می کنندءدارند و در منافع آن شريکند که به اين ترتيب بقا

 توانسته در آمد ملی کشور را ھر سال باالتر ارجنتاين، ٢٠٠٠ز بحران اقتصادی سال  کشور، بعد اۀطبق آمار اعالم شد

البته بايد ديد که درآمد ملی چگونه محاسبه شده،   کمی وقفه در اين روند ايجاد کرد،٢٠٠٨تنھا بحران جھانی سال . ببرد

 ٢٠١٠در سال . ملی ملحوظ گشته است درآمد حاصل از قاچاق انسان و درآمد شغل ھای جانبی آن نيز در درآمد قطعاً 

 در »کريستينا فرناندز«ی التين که باعث شد خانم امريکابوده، سريعترين رشد در % ٩.٢ ارجنتاينرشد اقتصادی 

 قيمت ھا ٢٠٠٧ سياست ھای دولت از سالۀ مجددا به عنوان رئس جمھور انتخاب شود، اما در ادام٢٠١١بر سال واکت

طبق آمار . ی التينامريکابوده، دومين مقام بعد از ونزوئال در % ٢٠ تورم معادل ٢٠١١شروع به رشد کرد، در سال 

% ٢۵بوده اما آمارھای غير وابسته به دولت ميزان تورم را بيش از % ١٠ ميزان تورم ٢٠١٢رسمی کشور در سال 

ار يدولت کنترل بس. ی کندد مئيأ مجلس عضو حزب حاکم نيز آن را تۀ نمايند»لال سرووتیئيگبر«اعالم کرده است که 

انتخاب مجدد خانم فرناندز .  تحت کنترل دولتی می باشندشديدی بر روی مخالفان دارد و کليه رسانه ھای خبری شديداً 

 .  فقط با سکوت تحميلی مخالفان توانست امکان پذير گردد٢٠١١به عنوان رئيس جمھور در 
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 زنان قربانی تجارت سکس برای صاحبان پول و قدرت، ارجنتاينفرقی نمی کند که رئيس جمھور مرد باشد يا زن، در 

 . باقی خواھند ماند

 

 


