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  ميمر
 ٢٠١٤سپتمبر١٠

  

  !برده داری مدرن
 

ستی بر جھان است، ظلم و ستم بر طبقات محروم ھر روز اشکال يالي امپرۀ آن سلطۀ عمدۀدر عصر کنونی که مشخص

  .ن جلوه ھای آن می باشديف تريکی از کثي" برده داری مدرن"رد که يگنی به خود می ينو

ق انتشار اخبار مربوط به کشته شدن کارگران اجباری در مزارع ازبکستان ھر چه ير از طريده در سال ھای اخين پديا

ن و زحمتکشان شتر وارد رسانه ھای عمومی شده و توجه مردم جھان را در رابطه با اشکال و شدت استثمار کارگرايب

 است که در آن ئیکی از کشورھايازبکستان .  سرمايه داری ھر چه بيشتر به خود جلب کرده استۀتوسط نظام گنديد

خدمت "گاری گرفتن از شھروندان خود را به اسم يدولت ازبکستان ب. ز انجام می شوديبرده داری مدرن توسط دولت ن

ن کشور و مورد نفرت يه دار ظالم اي سرماۀدولت ازبکستان حامی طبقن است که يت اياما واقع. توجيه می کند" ملی

جز ادعای " خدمت ملی و داوطلبانه"طی ين شرايدر چن. کارگران و زحمتکشان و توده ھای مردم آن کشور می باشد

  . حاکم نيستۀ مردم توسط طبقۀبکارانه ای برای پوشاندن استثمار وحشيانيفر

 و مکاتباز نوجوانان (ون از شھروندان خود را يليک ميش از يدولت ازبکستان بھر سال در فصل برداشت پنبه، 

چ دستمزدی يبه مزارع می فرستد و آن ھا را وادار می کند که بدون ھ...)  گرفته تا معلم و کارمند و پرستار و محصل

دولت . بد بھداشتی به سر ببرندار يط بسي با شرائیز در آلونک ھايبه کار طاقت فرسا و طوالنی بپردازند و شب ھا را ن

ه يره، سھميمارستان ھا و غي به ادارات و مدارس و بئیمبر با صدور بخشنامه ھال ماه سپتمبر تا ماه نويازبکستان از اوا

اگر کسی از شرکت در کار اجباری در مزارع خودداری کند، . ای را برای فرستادن افراد به مزارع مشخص می کند

بر اساس . از محل کار خود اخراج می شود" ف ملیيوظا"چی از يا حتی به جرم سرپيکاسته شده و مقداری از حقوق او 

ق کاھش حقوق فرد جبران می يز از طريلو پنبه است که کاستی آن ني ک۶٠دستورات دولت، ھر فرد ملزم به برداشت 

  .شود

رانسانی يغ "اً ديطی شديان، به عنوان شراط کار و اقامت در مزارع ازبکستي شراۀتا کنون گزارش ھای متعددی در بار

ن مزارع يدر ا) به خصوص کودکان(خبرھای متعدد مبنی بر کشته شدن برده ھای مدرن . منتشر شده اند" ان باريو ز

ا ي ھستند که ین مزارع دچار حوادث می شوند کودکانيشتر کسانی که در ايب. د می کنندين گزارش ھا را تأئيدرستی ا

  .ن ھای کشاورزی در مزرعه کشته می شونديا در تصادف با ماشيای پنبه و ر آوار بارھيز

استثمار شديد و بيگاری گرفتن از مردم توسط دولت ازبکستان تنھا يکی از جلوه ھای کثيف برده داری مدرن در عصر 

ز، يگری نيوناگون دعالوه بر مثال بردگان در مزارع ازبکستان، برده داری مدرن به شکل ھای گ. امپرياليسم می باشد

بر اساس گزارش ھای . ج استيی، در سراسر جھان رائا اجاره ياز قاچاق بردگان جنسی گرفته تا کارگران اجباری و 
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 به نحوی آگاھانه تمام حقيقت را مؤسسه ھای مدافع حقوق بشر که معموالً  متعددی که در کشورھای مختلف توسط

ن زده شده که در يتخم بيش از دو برابر تعداد افرادی که(يليون انسان  م٣٠ش از يمنعکس نمی کنند، منتشر شده، ب

طی مانند ي کشور در شرا١۶٢در )  منتقل شدندامريکا فريقا و از مسير اقيانوس اطلس بهاداری از  عصر تجارت برده

ظلم و ستم و استثمار در د يش شدي افزاۀی نشان دھندئسه ين آمار مقايا. بردگان به کار و زندگی مشقت بار وادار شده اند

م، آن گاه به جلوه ای از عمق يز اضافه کنيمت برده را نيی، قئسه ين آمارھای مقاياگر به ا)  ١. (سم استياليدوران امپر

مت يامروزه ق" ديبرده ھا را آزاد کن"کی از گزارش ھای سازمان يبر اساس . ميسم پی می برياليفاجعه در دوران امپر

  .ر امروز بوده استال ھزار د۴٠ معادل ١٨۵٠مت برده در سال يدر حالی که ق. ر استالد ٩٠ک برده يمتوسط 

ت را انتشار ين واقعيو ا. خصوص در معادن شمال ھند به سر می برنده ن تعداد برده ھای مدرن در ھندوستان، بيشتريب

 مثل ئیی مدرن نه تنھا در کشورھااما برده دار. د می کنديئأگزارش ھای گوناگونی در چارچوب خود نظام حاکم نيز ت

به طوری که به عنوان مثال می . ز رواج داردي نامريکا و ئیران و کشورھای اروپاي، بلکه در ا...ازبکستان و ھند و 

ان يش از قربانيان برده داری بي تعداد قربانامريکان متعدد و به اصطالح منشور حقوق بشر، در يم که با وجود قوانينيب

ل می دھند که به يتشک)  زنانیو اکثراً (ان برده داری را کارگران مھاجر ين قربانيشتري و اروپا، بامريکار د. قتل است

 و امريکارقانونی به يی آسوده تر، از طرق غافتن زندگيي کشورھای زادگاه خود و ۀط استثمارگراني از شرائید رھايام

برای آن ھا ) ا تن فروشیيو (گاری يان انسان نبوده و وادار به بيچاروپا رفته اند اما قادر به پرداخت بدھی خود به قاچاق

  .شده اند

ت پرداخته و وجود برده داری مدرن در ين واقعير به سرپوش گذاشتن بر ايستی در سال ھای اخياليدولت ھای امپر

در .  و اروپای شرقی جلوه می دھندئیايده ای مختص به کشورھای آسيکشورھای خود را کتمان کرده و آن را پد

به عنوان مثال . بان برده ھا جا می زننديستی خود را ناجی و پشتيالي دولتھای امپر،اکارانه ایيغات رين تبليچھارچوب چن

ل استفاده از کودکان کار در روند يک قرارداد تجاری با ازبکستان را به دليپارلمان اروپا در سال گذشته ادعا نمود که 

ه داران يان سرماي رقابت ھای تجاری مۀجيشتر نتين عملکردی می تواند بيدرحالی که چن. ب نمی کنديد، تصويتول

کی از بازارھای پررونق برده ي کشور انگلستان خود مثالً . ا برده ھای مدرنيت از کودکان کار يمختلف باشد تا حما

 ۀتيبه عنوان مثال کم. له اقرار کرده اندأن مسيز به ايان نبه طوری که خود نھاد ھای وابسته به دولت انگلست. داری است

شتر برده داری يل ھرچه بيده است، گزارشی مبنی بر گسترش و تسھين پديول مبارزه با اؤپارلمانی انگلستان که مس

ارتل زا در انگلستان به باز شدن دست کين صدور وين گزارش رسمی، قوانيبر اساس ا. مدرن در انگلستان، منتشر کرد

  .ن کشور منجر شده استيھای بزرگ برده داری در ا

ن زن کارگر يبا استناد به شھادت چند(دبان حقوق بشر منتشر شد که در آن يز گزارشی توسط دي ن٢٠١۴ل يدر ماه اپر

ن يکی از بدتريانگلستان ) قرار گرفته اند...  مورد آزار جسمی و تجاوز و سيمھاجر که در خانه ھای ثروتمندان انگل

  )٢. ( ضدانسانی معرفی شده استۀدين پدي اۀنيکشورھا در زم

 المانبرده ھای مدرن در .  استالمانستی که در آن بردگی مدرن رواج دارد، کشور ياليگر از کشورھای امپريکی دي

پای شرقی که با وعده ھای توخالی از ارو) ن زده شدهيون نفر تخميليم ميک و نيکه تعدادشان حدود ( ھستند ئیکارگرھا

ط کار ي در شراالمانآن ھا در .  فرستاده شده اندالماندر ) د محصوالت گوشتیيخصوص توله ب(دی يبه شرکت ھای تول

ثری بر اجرای مقررات ؤنظارت م) گر کشورھايو د (الماندر . ار نامطلوبی مانند بردگان به سر می برنديو زندگی بس

  .ط کار و زندگی آن ھا وجود ندارديط محيزرسی شراا بايحداقل دستمزد برای کارگران مھاجر، و 

-CRIM)"ئی امور جناۀتيکم"به نام ( اروپا ۀيون ھای اتحاديسيکی از کميدر ھمين رابطه بر اساس يک گزارش ديگر، 

Komitees) کنند و بيش از زندگی می"  مدرنۀبرد" ھزار ٨٠٠ اروپا حدود ۀ؛ اعتراف کرد که در کشورھای اتحادي 
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 ٢۵باندھای قاچاق انسان در اروپا ساالنه حدود . گيرند  ھای جنسی قرار می  اين افراد مورد سوء استفادهيک چھارم

 ٢۶ز حدود يوانات وحشی در حال انقراض نيورو درآمد دارند و درآمد آن ھا در فروش اعضای بدن و قاچاق حيارد يليم

  .ورو استيارد يليم

ت يفعال) و برده داری مدرن( مقابله با قاچاق انسان ۀنيوب نظام حاکم در زمگروه ھا و مؤسسه ھای متعددی که در چارچ

ا يری يشگيراه ھای مختلفی را برای پ)  را نيز سازمان می دھندئیو گاه و بيگاه در اين رابطه فعاليت ھا(می کنند  

 که به فعاليت در آن محصور خاطر ماھيت خود اين سازمان ھا و چارچوبیه اما ب. ده ارائه می دھندين پديمبارزه با ا

 بردگی مدرن ارائه ۀ زشت و استثمارگرانۀی برای برکندن پديدئشه يکدام نمی توانند راه حلی اساسی و ر چيمی باشند، ھ

م ھشدار يابانی می آموزد که چگونه عاليزستان به کودکان خيدر قرق" ديقاچاق را متوقف کن"به عنوان مثال گروه . دھند

ا برخی گروه ھای ي و  ری کنندي جلوگئیند تا بتوانند از ربوده شدن خود و وادار شدن به دزدی و گدادھنده را بشناس

و )  ازبکستانۀمانند کار اجباری در مزارع پنب( تالش کرده اند که با کار اجباری ئیم کاالھايحامی حقوق بشر برای تحر

  . د شده انديبرده داری تول

 و استفاده از نيروی ئیه داری ، به دليل سودجويعنی نظام سرمايدی حاکم بر جھان ستم اقتصاين است که سيت ايواقع

عنی جز با ي اصلی، ۀشي برده داری مدرن است و جز با نابود کردن رید کننده و منشايکار ارزان و حتی مجانی، تول

  .  افتي ئیشه رھايبرای ھمن ظلم و ستم باورنکردنی، يه داری، نمی توان از شر ايستم سرمايبرانداختن انقالبی س

 

  :زيرنويس ھا

، از ١٨٠٧سال  داری در ن زده شده که تعداد بردگانی که از قرن شانزدھم ميالدی تا زمان ممنوعيت بردهيتخم) ١(

 .بوده است  ھزار نفر۵٠٠ ميليون و ١٢کارائيب منتقل شدند، حدود   دريایۀ و حوزامريکافريقا به ا

ھمراه (ج فارس ي خلۀ از کشورھای حوزتاً  ھزار کارگر مھاجر که عمد١۵ ساالنه حدود بر اساس گزارش نامبرده،) ٢(

گر يگاری و آزارھای دياری از آن ھا مورد آزار جسمی و جنسی و بيند و بسيبه انگلستان می آ) با خانواده ھای عرب

 کارھا نگه داشته شده و در خانه شان توسط صاحبين نفر از آن ھا شھادت داده اند که پاسپورت ھايچند. رنديقرار می گ

که به را  کشورھای خود ۀالمانستم ظيدرواقع عرب ھای ثروتمند س. ھا حبس گشته و وادار به کار بدون دستمزد شده اند

  .      می کنندء آزادانه در انگلستان ھم اجرا،مشھور است" کفالت"اسم 

  

 
  


