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پڕۆژهی توێژینهوه جیهانییهكان بۆچی؟
پڕۆژهی توێژینهو ه جیهانییهكان یهكێك ه ل ه پڕۆژهكانی دهزگای ئایدیا
بۆ فكرو لێكۆڵینهوه ،كۆمهڵهی سێیهمی توێژینهوهكانی ل ه ئایندهیهكی
نزیكدا باڵودهكاتهوه ،ك ه ب ه شێوهیهكی وردو ڕۆچوونی ئهكادیمیان ه
ن گۆڕانگاریی ه نێودهوڵهتییهكان و چهند دیارد ه و
گرنگی به دیارتری 
سیمایهكی جیهانی دهدات ،ك ه ئهمڕۆ بوونهت ه مهترسی و دهردێكی
كوشندهی كۆمهڵگهكان ل ه نموونهی بازرگانیكردن ب ه ژنان ،مندااڵن،
مادد ه هۆشبهرهكان و چهك ب ه شێوهیهكی گشتی ،ك ه لهسهر ئاستی
لۆكاڵی ،ههرێمی و نێودهوڵهتی به شێوهیهكی نامهشروع و نایاسایی
لهالیهن چهندین تۆڕ و باند و مافیای مهترسیدار و دهستڕۆیشتووهو ه
بهڕێو ه دهبرێت ب ه مهبهستی بهدهستهێنانی قازانج و دهستكهوتی ماددی
زۆر قهبهو بێئهنداز ،ك ه سااڵن ه ب ه دهیان ملیار دۆالر مهدهزهند ه دهكرێت
و دهچێت ه گیرفانی چهند كهسێكی دیاریكراوهوه ،ك ه یاری ب ه چارهنوس و
ژیانی مرۆڤ ه بێدهرهتانهكانهو ه دهكهن ،جگ ه لهوهی ئهم كاران ه ل ه الیهك
ب ه تاوان و دیارترین پێشێلكاری بهرامبهر مافهكانی مرۆڤ ه و لهالیهن
كۆمهڵگهی نێودهوڵهتی و ڕێكخراو ه داكۆكیكارهكان ل ه مافهكانی مرۆڤ
ب ه تووندی سهركۆن ه دهكرێت ،ل ه الیهكی تریشهو ه ب ه جددی و لێبڕاوان ه
ههوڵی بنبڕكردنی ئهم جۆر ه بازرگانی ه قهدهغهكراوان ه دهدرێت.
ی دهگرێتهخۆ ،ك ه ب ه
ئهم پرۆژهی ه چهند توێژینهوهیهكی ورد و ئهكادیم 
شێوهیهكی تێروتهسهل پێناسهی بازرگانیی ه قهدهغهكراو و نایاساییهكان
دهكــات ،لهگهڵ خستنهڕووی هۆكارهكان و پاڵنهرهكان و لێكهوت ه
نێگهتیڤهكان ل ه بارهی مرۆیی و كۆمهاڵیهتی و كولتووری و ئابوورییهوه،
جگ ه ل ه خستنهڕووی داتاو ئامار ه ڕهسمییهكانی تایبهت به ههر جۆر ه
بازرگانیهكی قهدهغهكراو و نایاسایی لهسهر ئاستی نێودهوڵهتی.
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ڕێكخــراوی نهتــهوه یهكگرتــووهگان تاوانهكانــی
بازرگانــی كــردن بــه مــرۆڤ بــه كردارێكــی قێــزهون
و شــهرمهزاركهرانه وهســف دهكات .ڕێكخــراوه
نێودهوڵهتییهكانیــش ب ـه گهورهتریــن چاالكــی نــا یاســایی
لـه جیهانــدا وهســفیان كــردووه ،كـه لـه كاتــی ئێســتادا بـه
یهك ـهم چاالكــی بازرگانــی نایاســایی لهجیهــان دادهنرێــت
لهبــری بازرگانــی كــردن بــه مــاد ه هۆشــبهرهكان و بــه
تایبهتیــش هــهر كاتێــك ڕفانــدن و بازرگانــی كــردن
بهمرۆڤ ـهكان ههمــوو ســاڵێك لهســاڵی پێشــووتر چاالكــر
و زیاتــر دهبێــت ،چونكـه ئهنجامدهرانــی ئـهو جــۆره كاره
بــه كارێكــی ك ـهم مهترســی تــر س ـهیری دهك ـهن وهك لــه
مــاده هۆشــبهرهكان .بۆیــه كۆمهڵگــهی نێودهوڵهتــی
داوای یارمهتــی و هــاوكاری لــهههمــوو الیــهك دهكات
بــۆ بنبڕكردنــی ئــهو دیــارده ترســناكه.
لهگــهڵ ئــهوهی كــه چهنــد یاســایهكی نێودهوڵهتــی
ه ـهن و ب ـه ئاشــكرا دان دهنێــن ب ـه ههبوونــی بازرگانــی
كــردن بــه مرۆڤــهوه بــه شــێوهیهكی گشــتی و بازرگانــی

كــردن ب ـه ژنانیــش ب ـه شــێوهیهكی تایبهتــی ،ب ـهاڵم ئ ـهم
چهمكـه هێشــتا تهمومژاوییـه ،بــه تایبهتــی لـه دهوڵهتانــی
عهرهبیــدا ،چونكــه هێشــتا كۆمهڵگــه عهرهبییــهكان
بــه تاكــهكان و دامودهزگاكانــی حكومهتیشــهوه و زۆر
بێئــاگان لــه مانــا و قوواڵیــی و كارهســاتهكانی ئــهم
كێشــهیه .بهپێــی ههندێــك داتــاو لێكۆلێنــهوه ،نزیكــهی
 27ملیــۆن مــرۆڤ لهجیهانــدا ك ـ ه ل ـه  80%ژن و منداڵــن
بــهو شــێوهیه دهژیــن .بههــۆی ئــهو جــۆره بازرگانــی
كردنــه بــه مرۆڤــهكان و ژنانیــش بهتایبهتــی ،كــه بــه
گهورهتریــن بازرگانــی نــا ش ـهرعی دادهنرێــت لهجیهــان،
داهاتــی ســااڵنه بازرگانــی كردنــی بـه ژنــان و لهشفرۆشــی
بــه نزیكــهی  28ملیــار دۆالر مهزنــده دهكرێــت ،ئهمــه
بــه پێــی ئامارهكانــی ڕێكخــراوی كاری نێــو دهوڵهتــی
( .)I.L.Oههروههــا داهاتــی كاركردنــی بهناچاریــش
بــه نزیكــهی  32ملیــار دۆالر مهزنــده دهكرێــت ســااڵنه.
ئ ـهو ڕێكخ ـراوه جهخــت ل ـهوه دهكات ـهوه ك ـه  98%ل ـهو
قوربانییانــ ه لــهبازرگانــی لهشفرۆشــی و بهكارهێــراون
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لـه ژنــان و مندااڵنیــش .ســااڵنه  3ملیــۆن كـهس بازرگانیــان
پێــوه دهكرێــت ،لهوانــهش  1.2منداڵــن.
ناســاندن و پێناســهكردنی بازرگانــی كــردن بــ ه ژنــان
دهچێتـ ه چوارچێــوهی تێگهیشــتنێكی گشــتی بــۆ بازرگانــی
كــردن بــه ژنــان ،واتــه« :بهكارهێنــان و گواســتنهو ه و
شــاردنهوهی بهزۆرهملــێ و ڕادهســتكردنی كهســهكان
بەڕێگــهی ههڕهشــ ه یــان ڕفانــدن و بهكارهێنانــی هێــز
لهگهڵیــان ،یــان فریــودان ،یــان ناچاركــردن ،یــان بـه ڕێگهی
پێدانــی ســوی ناشــهرعی یــان ســودی بهدهســتهێنانی
دهســتكهوتی زیاتــر بــۆ وهرگرتنــی ڕهزامهنــدی ئــهو

ئایدیا دیپلۆماتیك

كهســه و كۆنتڕۆڵكردنــی بــه ئامانجــی بهكارهێنانــی بــۆ
كاری سێكســی یــان بــهناچاركردنــی بــهئهنجامدانــی
كارێكــی قــورس».
دیارترین سیماكانی بازرگانی كردن بهژنان

ــ بازرگانی كردن به مهبهستی بهكارهێنانی سێكسی.
ــــ بازرگانــی كــردن بــه مهبهســتی كاری خزمهتگــوزاری
ناومــاڵ.
 ههندێــك جاریــش كارهكــهی نزیكــی دهكاتــهوه لــهچوارچێــوهی كاری لهشفرۆشــی و داوێنپیســی.
قوڵبوونــهوه و تێوهگالنــی بانــده تاوانبــارهكان لــه
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بازرگانــی كــردن بــهژنانــهوه ڕۆژ بــەڕۆژ زیاتــر دهبێــت
بــه مهبهســتی بهكارهێنانیــان بــۆ ســێكس بههــۆی
دهســتكهوتی یهكجــار خهیاڵــی ،كــه ئــهو جــۆره
بازرگانیكردنــه بهدیدههێنێــت ،ئهمــهش بههــۆی ئاشــكرا
نهبووینــان و خــۆ شــاردنهوهیان لــهپشــت كار و بارزگانــی
تــرهوه .ســااڵنه بهدهیــان كــچ لهنێــو ئاپارمتانهكانــی
لهشفرۆشــی ون دهبــن لــهئۆكرانیــا .تهنان ـهت ڕێكخ ـراوه
خێرخوازییهكانیــش ناتوانــن دهســتیان پێیانــهوه بــگات.
ئهوانـهش كـه بـه زۆرەملــێ ناڕفێرنێــن ،بـه بهڵێنــی ژیانــی
باشــر و گوز هرانــی باشــر فریــو دهدرێــن و ڕهوانــهی
واڵتانــی تــر دهكرێــن بــۆ كاری لهشفرۆشــی.

لێكهوتهكاىن دياردهى بازرگاين كردن به ژنان
پرۆســهكاىن بــازرگاين كــردن بــه ژنــان بــهدهر نييــه
لــه لێكهوتــه نهرێنییــهكان ،لــه ڕووى تهندروســتى،
جهســتهيى ،كۆمهاڵي ـهىت ،ســايكۆلۆژى و ئابووريــش .ئ ـهو
لێكهوتانــهش دابــهش دهكرێــن بهســهر چــوار جــۆردا:
لێكهوته جهستهيى و تهندروستیيهكانلێكهوته كۆمهاڵيهتيیهكان.لێكهوته سايكۆلۆژييهكان.لێكهوته ئابووريیهكان.بهپێــی ڕاپۆرتێكــی هاوبــهش كــ ه لــه الیــهن ڕێكخــراوی
ئاســایش و هاریــكاری لــه ئهوروپــا و ڕێكخــراوی
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نێودهوڵهتــی بــۆ یارمهتیدانــی منــدااڵن و ژنــان و
كۆمســیۆنی نێودهوڵهتــی بــۆ مافهكانــی مــرۆڤ
پێشكهشــیان كــردووه ،چهنــد زانیارییهكــی فراوانــی
لهســهر فرۆشــتنی ژنــان كهمرتیــن نــرخ خســتۆتهڕوو
ك ـه دهگات ـه ( )6000دۆالر بــۆ ژنێــك و ( )9500دۆالریــش
بــۆ هــهر كچێكــی بچــووك و پاكیــزه .هــهر بهپێــی
زانیارییهكانــی تــۆڕی ئهیرینــی ســهر بــه نهتــهوه
یهكگرتــوهكان  35000ژن و كــچ دیــار نهمــاون و بــهرهو
ناوچــ ه جیاجیاكانــی ڕۆژههاڵتــی ناوەڕاســت بــراون بــۆ
مومارهســهكردنی لهشفرۆشــی .یــان بوونهتــه ســهبایا
و خزمهتــكار لــه كۆشــك و تهالرهكانــی دهوڵهمهنــد و
شــازادهكانی واڵتانــی كهنــداو .ئهمــهش وێنهیهكــی تــر
ل ـه كۆیالیهتییهكــی قێــزهون پێشــكهش دهكات ك ـه دووره
لــهههمــوو عــورف و یاســایهك لــهالیــهن ڕێكخــراوه
نێودهوڵهتییهكانــهوه دهرچــوون.
بهپێــی توێژینـهوه و ئامارهكانــی و هزارهتــی مافــی مرۆڤــی
عێــراق ،ڕێكخــراوی داعــش بازاڕێكــی بــۆ كۆیلهكــردن و
فرۆشــتنی ژنانــی لــهشــاری فهلوج ـهی عی ـراق كردۆت ـهوه
و ڕۆژانــه دوای نانخــواردن ئــهو ژنانــه بــه نرخــی 500
تــا  2000دۆالر فــرۆرشاون .ڕێكخــراوی داعــش پێشــر
مهڕســومێكی بهژمــاره ( )178لــه ڕێكهوتــی 21ی مانگــی
ذولحیجــه 1435ی كۆچــی دهركــردووه و تێیــدا نرخــی
ســهبایهكانی دیاریكــردووه .بــه پێــی ئــهو مهڕســومه
نرخــی ژنانــی مهســیحی و ئێزیــدی دیاریكــراوه بــهو
شــێوهیه 75000 :دینــاری عیراقــی بــۆ تهمهنــی  30بــۆ
 1000 ،40دینــاری عیراقــی بــۆ تهمهنــی  20بــۆ  30ســاڵی.
 150000ه ـ هزار دینــاری عیراقــی بــۆ تهمهنــی  10بــۆ 20
ســاڵی و  50.000هــهزار دینــاری عیراقــی بــۆ  40بــۆ 50
ســاڵی  200.000دیناریــش بــۆ كچانــی  1ســاڵی تــا  9ســاڵی.
بــه گوێــرهى بهرنامــهى نهتــهوه يهكگرتوهكانيــش
بــۆ گهشــهكردن ،كــۆى تاوانكاریــى جيهــاىن دهگاتــه
 1200مليــار دۆالر لــه ســاڵێكدا ،كــه دهكاتــ ه لــه15%
لــه قهبــارهى بــازرگاىن جيهــاىن .ههمــوو لێكۆلێنــهوهكان

ئایدیا دیپلۆماتیك

دهريدهخـهن كـه تــاواىن ڕێكخـراو لـهكاىت ئێســتادا ڕۆڵێــى
سـهرهىك دهگێڕێــت لـه ئابــوورى جيهانــدا دواى ئازادكــردىن
بــازاڕ و بــه ســهرمايهداركردىن.
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بابهتــی بازرگانــی كــردن ب ـه منــدااڵن ،بابهتێكــی كــۆن و
نوێیــه و لهگــهڵ نوێبوونــهوهی بــارودۆخ و تهكنیكــهكان
و ئــهو ئامــڕازه بهرجهســتانهدا خــۆی نوێدهكاتــهوه ،كــه
ڕووبهرێكــی بهرفــراوان دهســتهبهر دهكات بــۆ شــارنهوه
و پهردهپۆشــكردنی ئــهم پرســه گرنگــه ،بهڵكــو بــه
چهنــد شــێوهیهكی جۆراوجــۆر خــۆی منایــش دهكات و
لهوانهیــه ئــهوهی لێیدهردهكهوێــت ڕوویهكــی یاســایی
ههبێــت ،بــهاڵم ههمــوو جۆرهكانــی وهك كۆیالیهتــی
و ســتهملێكردن و ئیســتیغاللكردن دهشــارێتهوه.
لهبــهر ئــهوهی كــه منــدااڵن توێــژی هــهره الوازی نــاو
كۆمهڵگهكانــن ،بــه تایبهتــی لــه كۆمهڵــگا نــهدارو
هــهژارهكان ،بۆیــه ههمیشــه دهبنــه نێچیــر و ئامانجــی
یهكــهم و ڕاســتهوخۆی بازرگانــی پێوهكــردن بــ ه ههمــوو
شــێوازهكانییهوه .بــۆ منوونــه بهكارهێنانــی منــدااڵن بــۆ
مهبهســتی سێكســی بووهتــه پێشــهنگی گهورهتریــن
جۆرهكانــی بازرگانــی كــردن لــه ڕووی قازانجــهوه.

ئایدیا دیپلۆماتیك

لهگهڵئــهوهی زۆربــهی دهوڵهتانــی جیهــان بــه
شــێوهیهك لــه شــێوهكان لــه بازرگانــی كــردن بــه
منــدااڵن تێــوهگالون ،ئینجــا ئــهو دهوڵهتانــه بــن ،كــه
بازرگانــی بــه منداڵهكانیــان دهكرێــت ،یــان ئهوانــهی
كــه پێشــوازییان لێدهكــهن و بــۆ مهبهســتی بازرگانــی
پێوهكــردن بهكارییــان دههێنــن ،یــان ئهوانــهی كــه
ڕۆڵــی نێوهنــدكار دهگێــڕن لـه پێنــاو ئاســانكاری كــردن بــۆ
گواســتنهوهیان بـهرهو واڵتانــی تــر ،بـهاڵم بـه گشــتی ئـهم
پرۆســهی ه بــ ه شــێوازێكی نــاڕوون و نائاشــكراو لهژێــر
نــاوی جۆراوجــۆردا بهڕێوهدهچێــت ،ك ـه ش ـهرعییهت ب ـه
جموجــۆڵ پێكردنیــان دهدات .بازرگانــی كــردن بـه منــدااڵن
پرۆســهیهكه بریتییــه لــه پێشــیێلكردنی مافهكانــی
مــرۆڤ ،چونكــ ه بهكارهێنانــی و دورخســتنهوهیان
دهگرێتــهوه بــه مهبهســتی بهكارهێنانیــان بــۆ كاری
سێكســی یــان بــۆ كاری ســۆخره و هتــد ...سـهرهڕای هـهوڵ
و تهقهلــاكان بــۆ بهگژداچوونــهوهی ئــهم دیاردهیــه لــه
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سهرتاســهری جیهانــدا ،بــهاڵم هێشــتا بهردهوامــه و لــه
برهودایــه ،چونكــه یاســا و ڕێســاكان بێدهســهاڵتن لــه
ئاســت پاراســتنی منــدااڵن ل ـه زۆرب ـهی واڵتانــی جیهانــدا.
پێناسهی بازرگانی كردن به مندااڵن
دیــاردهی بازرگانــی كــردن ب ـه منــداڵ بهپێــی پرۆتۆكۆلــی
ڕێگرتــن و سـزا دانــان لهسـهر بازرگانــی كــردن بـه مــرۆڤ،
كــه ســاڵی  2000لهالیــهن كۆمهڵــهی گشــتی نهتــهوه
یهكگرتووهكان ـهوه دهرچــووه ب ـهم شــێوهیه پێناس ـهی بــۆ
كـراوه« :بریتییـه لـ ه بهكارهێنــان یــان گواســتنهوهی منــداڵ
یــان حهواندنــهوه یــان پێشــوازی كردنــی بــه مهبهســتی
ئیســتیغاللكردنی سێكســی یــان كاری ســۆخر ه و خزم ـهت
پێكردنــی بــهزۆر یــان بــه كۆیلهكردنــی» .ههروههــا
پرۆتۆكۆلــی ڕێككهوتننامــهی مافهكانــی منــداڵ ،كــه
لهالیــهن ڕێكخــراوی یونســێف دهرچــووه بــهم شــێوهیه
پێناســهی دهكات« :هــهر كارێــك یــان مامهڵهكردنێــك،
ك ـه ب ـه هۆی ـهوه منــداڵ لهالی ـهن ه ـهر كهســێكهوه یــان
گروپێــك كهســهوه بگوازرێتــهوه بــۆ كهســێكی تــر لــه
بهرامبــهر بهدهســتهێنانی بهخشــیش یــان هــهر جۆرێــك
لــ ه جۆرهكانــی دهســتكهوتنی پــاره ،بــه بازرگانــی كــردن
ب ـه منــداڵ دادهنرێــت».
ڕێكخـراوی یونســێف پێداگــری لهسـهر ئـهوه دهكات ،كـه
ل ـ ه جیهانــدا هیــچ واڵتێــك نیی ـه بهدهربێــت ل ـه بازرگانــی
كــردن ب ـه منــدااڵن .ئاشكراشــی كــردووه ،كــه ســااڵنه 2.2
ملیــۆن منــداڵ دهفرۆرشێــن و ڕێكخراوهكانــی بازرگانــی
كــردن بـه منــدااڵن ســااڵنه نزیكـهی  9.5ملیــار دۆالرییــان
لـهم بازرگانییـ ه دهســت دهكهوێــت .لـ ه ڕاســتیدا بازرگانــی
كــردن بــه منــدااڵن لــه دوای بازرگانــی چــهك و مــادده
هۆشــبهرهكان لهســهر ئاســتی جیهــان بــه ســێیهم پــڕ
قازانجرتیــن بازرگانــی دادهنرێــت .ســهرچاوهی ســهرهكی
زانیارییــهكان بریتییــ ه لــه ئامارهكانــی ڕێكخــراوی كاری
نێودهوڵهتــی لــه ســاڵی  ،2002كــه ســااڵنه  1.2ملیــۆن
منــداڵ لــ ه واڵتانــی جیهــان بازرگانیــان پێوهدهكرێــت.

داهاتی بازرگانیكردن ب ه منااڵن سااڵنه چهندین ملیار دۆالره

شێوازهكانی بازرگانی كردن ب ه
مندااڵن
.1بهكارهێنانی منداڵ بۆ مهبهستی سێكسی
.2سواڵكردن
.3ڕیكالمكردن بۆ بابهته قهدهغهكراوهكان
.4دهستی كاری ههرزان
.5لهخۆگرتن (التبنی)
.6بهكارهێنانی مندااڵن وهك پارچهی یهدهگ
ئــهو فاكت هرانــهی یارمهتیــدهرن بــۆ بازرگانــی كــردن بــه
منــدااڵن
داكشــانی ئابــووری ،كـه بۆ خــۆی بهشــداره لـه زیادبوونیهــهژاری و كهمبوونــهوهی بودجــهی تهرخانكــراو
بــۆ خزمهتگوزارییهكانــی چاودێــری كۆمهاڵیهتــی،
ههروههــا كاریــش دهكاتــه ســهر كهمبوونــهوهی ئــهو
پارهیــهی ،كــه دهدرێــت بــه دامودهزگاكانــی كۆمهڵــی
مهدهنــی پهیوهندیــدار و گرنگــی پێــدهر بــهم جــۆره كار
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و پڕۆژانــه ،ئهگهرچــی كار و پــڕۆژهی خۆپارێــزی یــان
شــیاندنهوه بــن.
گهشهســهندنی تهكنۆلۆژیــا ،خێرایــی گهیانــدن ،هــۆكارو ئامڕازهكانــی پهیوهندیكــردن و ڕۆڵیــان لــه ئاســانكاری
كــردن بــۆ پرۆس ـهی گواســتنهوهی منــدااڵن و دابهشــكردن
و ناردنــی وێنهكانیــان و بهكارهێنانیــان ل ـه ڕێگ ـهی تــۆڕی
ئینتهرنێتــهوه.
زیادبوونــی ڕێــژهی بێــكاری و ئالودهبــوون بــهبهكارهێنانــی مــادد ه هۆشــبهرهكان ،ك ـه ژیانــی مندااڵنــی
ئ ـهو خێزانان ـه ڕووب ـهڕووی مهترســی و ئیســتیغالل كــردن
دهكاتــهوه.
الوازی یــان نهبوونــی ئــهو یاســایانهی ،كــ ه بازرگانــیكــردن بــه مــرۆڤ بــه تــاوان دادهنێــت ،ههروههــا
ههبوونــی سازشــكردن و چاوپۆشــین لــهو كهســانهی
دهستڕۆیشــتوون و دهســتیان لــهم بابهتــهدا ههیــه.
بوونــی گهندهڵــی ئیــداری لـه پێگــهو دهزگا گرنگهكانــدا،وهك خاڵهكانــی پهڕین ـهوهی ســنوری و چهندیــن شــوێنی
تریش.
ئایدیا دیپلۆماتیك

شــێوانی بههــاو بنهمــا مرۆڤایهتییــهكان لــهالیزۆرین ـهی خهڵــك ،تــا ئ ـهو ئاســتهی ك ـه زۆرێــك ل ـه پرس ـه
مرۆییهكانــی وهك ئیســتیغالل كــردن و ســاختهكاری و
ئازاردانــی مرۆڤ ـهكان و دوورخســتنهوه ب ـه شــێوهیهك ل ـه
شــێوهكان پاســاوییان بــۆ دههێرنێتــهوه.
جۆرهكانی بازرگانی كردن به مندااڵن
ئهوانـهی تاوانــی ڕێكخـراو لـ ه جــۆری بازرگانــی كــردن بـه
منــدااڵن و مــرۆڤ ب ـه گشــتی ئهنجــام دهدهن ،چهندیــن
جــۆر بازرگانــی كــردن پهیــڕهو دهكــهن لــه پێنــاو
بهدهســتهێنانی پــارهو چێــژ وهرگرتــن ،وهك:
داوێنپیسی بهزۆر.به كۆیلهكردن.كارپێكردنی سۆخره.بهشــداری پێكردنــی منــدااڵن لــه شــهڕ و ملمالنــێچهكدارییهكانــدا.
-لهشفرۆشی مندااڵن.
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برسیكردن هۆكارێكی سهرهكی بازرگانیكردن ه ب ه مندااڵن

به كۆیلهكردن له بری قهرز.-هاوسهرگیری كردنی پێشوهخته.

كاریگهریی ه نهرێنییهكانی بازرگانی كردن
ب ه مندااڵن

داڕمانــی بونیــادی كۆمهاڵیهتــی و دابهزینــی ئاســتهكانی
تهندروســتی و ســایكۆلۆژی كۆمهڵگــه.
ههڵوهشــانهوهی خێــزان و شــێوانی كهســایهتی منــداڵ
لهپێــش بونیادنانــی ،ئــهوهش منداڵێكــی مهترســیدارو
تاوانــكار بهرهــهم دێنێــت.
باڵوبوونــهوهی گهندهڵــی و تێكچوونــی ئادابــی گشــتی
لهنــاو دهوڵهتــه ههناردهكارهكانــدا.
بێبهشــبوون ل ـه هێــزی مرۆیــی و س ـهرچاوهكانی بونیــادی
كۆمهاڵیهتــی پێویســت بــۆ دامهزراندنــی كای ـهی سیاســی
و ئابــووری ئ ـهو واڵتان ـهی منداڵهكانیــان دهبن ـه قوربانــی
بازرگانــی كردنــی ل ـهم جــۆره ،ك ـه گرنگرتیــن س ـهرمایهیان
منداڵه .
پشــتیوانی كردنــی تاوانــی ڕێكخــراو بــه شــێوهیهكی
ناڕاســتهوخۆ لهجیاتــی بهگژداچوونــهوهی.

لهدهســتچوونی بههــای بهرهنگاربوونــهوهی گشــتی
لــ ه ههمبــهر تاوانــكاری ،بــه تایبهتــی لــه دوای زانینــی
ڕاســتی ئــهو ئامانجانــهی كــه تاوانبــارهكان لــه ڕێگــهی
بهقوربانــی كردنــی مندااڵنــهوه ههوڵــی بــۆ دهدهن،
ئهویــش بهدهســتهێنانی بڕێكــی زۆر پــارهو پولــه.
لهباربردنــی پرۆســهی گهشــهپێدان بــهو پێیــهی ،كــه
منــدااڵن سـهرمایهو پاڵپشــتی كۆمهڵگــهو واڵتــن و لــەدوای
گهورهبوونیــان بونیاتــی دهنێــن و ئاوهدانــی دهكهنــهوه.
ژمــارهی ئــهو مندااڵنــهی ،كــه ســااڵنه لــه جیهانــدا
ڕووب ـهڕووی ئیســتیغاللكردنی سێكســی دهبن ـهوه دهگات ـه
نزیكــهی  5ملیــۆن منــداڵ .یانــزه دهوڵهتــی كیشــوهری
ئاســیا لهپێشــیانهوه تایــوان دێــت ،كــه بــه ئاشــكرا
دیــاردهی لهشفرۆشــی مندااڵنیــان تێــدا بــاوه ،بــه
تایبهتــی لــه وهرزی گهشــهكردنی گهشــتوگوزاریدا.
لــه ویالیهتــه یهكگرتووهكانــی ئهمهریــكاش ســااڵنه
 300000منــداڵ ڕووبــهڕووی لهشفرۆشــی دهبنــهوه.
بهپێــی داتاكانــی ڕێكخــراوی هاریــكاری و ئاسایشــی
ئهوروپــا ســااڵنه  200000منــداڵ لــه خۆرههاڵتــی
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ئهوروپــاوه دهگوێزرێنــهوه بــۆ خۆرئــاوای ئهوروپــا بــه
مهبهســتی ئیســتیغاللكردنی سێكســی .لــه ئیتالیــاش
نرخــی كچانــی نــاكام دهگاتــه تهنهــا  4000یــۆرۆ.
جۆرێكــی تــری بازرگانــی كــردن بــه منــدااڵن بریتییــه
لــه بــه كۆیلهكردنیــان لهنــاو ماڵهكانــدا لــه بهرامبــهر
پێدانــی خــواردن .ڕێكخــراوی كاری نێودهوڵهتــی لــهو
بڕوایهدایــه كــه  246ملیــۆن منــداڵ تهمهنیــان لــه
نێــوان  5تــا  17ســاڵدای ه لــه كاری كشــتوكاڵ ،كانــهكان و
پیش ـهی جۆراوجــۆردا كارییــان پێدهكرێــت ،ب ـه شــێوهیهك
ههندێكیــان لــه ڕۆژێكــدا ( )19كاتژمێــر كارییــان
پێد هكــهن.
ســااڵنه زیاتــر لـه  50000منداڵــی باڵــق ،كـه لـ ه بوارهكانــی
خزمهتگــوزاری مــااڵن و لهشفرۆشــی و هۆتێلهكانــدا

ڕێكخراوی یونسێف پێداگری لهسهر ئهو ه
دهكــات ،ك ه ل ه جیهاندا هیچ واڵتێك نیی ه
بهدهربێت ل ه بازرگانی كــردن ب ه مندااڵن.
سااڵنه  2.2ملیۆن

ئاشكراشی كــردووه ،كه
منداڵ دهفرۆشرێن و ڕێكخراوهكانی بازرگانی
كردن ب ه مندااڵن سااڵن ه نزیكهی  9.5ملیار
دۆالرییان لهم بازرگانیی ه دهست دهكهوێت
كاردهكــهن ڕوودهكهنــه ویالیهتــه یهكگرتوهكانــی
ئهمهریــكا ،بــه تایبهتیــش ڕوودهكهنــه هــهردوو
ویالیهتــی نیویــۆرك و كالیفۆرنیــا .لــ ه ئیرسائیلیــش
بازرگانــی كــردن ب ـه منــدااڵن و ژنــان زۆر زیــادی كــردووه
و بووهتــه بهرچاوتریــن و باڵوتریــن دیــاردهی تاوانــكاری
لهنــاو كۆمهڵگــهی ئیرسائیــل ،بــه جۆرێــك  10000كچــی
تــازه پێگهیشــتووی ڕوســیا ناچــار كــراون لــه ئیرسائیــل
كاری لهشفرۆشــی بكــهن ،ههروههــا  10000كچــی تــازه
پێگهیشــتووی رسیالنكــی ،كــه تهمهنیــان لهنێــوان  6تــا
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 14ســاڵدایه ناچــار كـراون لـهو واڵتـهدا كاری لهشفرۆشــی
بكـهن .لـه ڕاســتیدا ئیرسائیــل لهسـهر ئاســتی جیهــان پلهی
ســێیهمی گرتــووه لــه ڕووی قهبــارهی بازرگانــی كردنــی بـه
مــرۆڤ ،زۆرێكیــش ل ـه قوربانیی ـهكان ڕووب ـهڕووی لێــدان،
زیندانــی كــردن ،توندوتیــژی و دهســتدرێژی دهبنــهوه.
ســااڵنه لهســهر ئاســتی جیهــان لــه ڕێگــهی ســنوره
نێودهوڵهتییهكانــهوه بازرگانیــان پێوەدهكرێــت بــه
نزیك ـهی  800000تــا  900000ك ـهس مهزهنــده دهكرێــت.
ههروههــا  18000تــا  20000كــهس لــهو قوربانییانــه
لهنــاو ئهمهریــكا بازرگانیــان پێوهدهكرێــت .حكومهتــی
ئهمهریكــی بــڕی  100ملیــۆن دۆالری تهرخــان كــردووه
بــۆ بهرهنگاربوون ـهوهی ئ ـهم دیــارده نامرۆڤانهی ـه لهس ـهر
ئاســتی نێودهوڵهتــی .ســااڵنه لهســهر ئاســتی جیهــان
لــه ڕێگــهی ســنوره نێودهوڵهتییهكانــهوه بازرگانیــان
پێوەدهكرێــت بــه نزیكــهی  800000تــا  900000كــهس
مهزهنــده دهكرێــت ،ههروههــا  18000تــا 20000
كــهس لــهو قوربانییانــه لهنــاو ئهمهریــكا بازرگانیــان
پێوهدهكرێــت .حكومهتــی ئهمهریكــی بــڕی  100ملیــۆن
دۆالری تهرخــان كــردووه بــۆ بهرهنگاربوونــهوهی ئــهم
دیــارده نامرۆڤانهیــه لهســهر ئاســتی نێودهوڵهتــی.
تهنهــا لــه بهرازیــل لهنێــوان  500000تــا دوو ملیــۆن
منداڵــی خــوار تهمــهن  16ســاڵ بوونیــان ههیــه ،كــه
لهگــهڵ كاری لهشفرۆشــی دهژیــن ،ههروههــا لــه
ناوچــهی باكــوری خۆرههاڵتــی ئهرجهنتیــن نزیكــهی
 50000منــداڵ ،كــ ه تهمهنییــان لــ ه خــوار  16ســاڵه
وهك لهشــفرۆش كاردهكــهن ،النیكــهم ڕێــژهی 15000
لــه كچانــی بچووكــی مهكســیكی لهنــاو ویالیهتــه
یهكگرتوهكانــی ئهمهریــكا وهك كۆیلــه بــۆ كاری
سێكســی بهكاردههێرنێــن.
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بەکارهێنانــی مــادد ه هۆشــبەرەکان تەمەنــی بــە درێژایــی
تەمەنــی مرۆڤایەتییــە و هێشــتا هیــچ کەســێک نەیتوانیــوە
بــە وردی مێــژووی دۆزینــەوەی دیاریبــکات ،بــەاڵم
ئــەوەی ڕوونــە ئەوەیــە کــە ئــەم دیاردەیــە لــە ســەرجەم
واڵتــان بوونــی هەبــووە و زیانەکانــی ئاشــکرا بــووە.
مــرۆڤ لــە ســەرەتاوە وەك ئازارشــكێن ســودی لــە مــاددە
هۆشــبەرەكان وەرگرتــووە .بەپێــی ئــەو نووســینانەی لــە
شارســتانێتی دێرینــی ســۆمەری جێــاوە دەریدەخــات
كــە ســۆمەرییەكان كۆنرتیــن ئــەو نەتەوانــە بــوون كــە
نــەك تەنهــا ســودیان لــە تریــاك وەرگرتــووە ،بەڵكــو نــاوی
(گیــای شــیفابەخش)یان لێنــاوە و تــا ئێســتاش ئــەو نــاوە
بەربــاوە .ســاڵی  3400پ.ز لــە باشــوری وادی ئەلڕافدیــن
خەشــخاش چێــراوە .هونــەری چاندنــی خەشــخاش لــە
ســۆمەرییەكانەوە بــۆ ئاشــورییەكان جێــاوە و دواتــر بــۆ
بابلییــەكان و لەوانیشــەوە بــۆ میرسییــەكان .پزیشــكە
ئاشــورییەكان ســەدان ســاڵ پێــش زاییــن پەیان بــە دەرمانی
تریــاك بــردووە .نووســینە مێژوییــەكان دەریدەخــەن كــە
تریــاك لەســەرجەم قۆناغــە مێژووییەكانــی بابــل و میــر و
یۆنــان و ڕۆم بەكارهاتــووە.
مــاددە هۆشــبەرەکان لــە کــوێ بەرهــەم دێــن و چــۆن
ترانزێــت دەکرێــن؟
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لــە ئێســتادا دەوڵــەت و ڕێکخ ـراوە نێودەوڵەتییــەکان لــە
هەمــوو کات زیاتــر هەوڵــدەدەن ڕێگــە لــە بەرهەمهێنــان
و بازرگانــی بــە ماددههۆشــبەرەکانەوە بگــرن ،بــەاڵم بــە
نزیکەیــی هیــچ ســەرکەوتنێکیان بەدەســت نەهێنــاوە.
پێدەچێــت بەرهەمهێنەرانــی ئــەم ماددهیــە بــەردەوام
هەنگاوێــک لــە پێــش دەوڵەتەکانــەوە بــن و ڕێگــەی نــوێ
بــۆ دابەشــکردنی بەرهەمەکانیــان لــە جیهانــدا دەدۆزنەوە.
بەرهەمهێنانــی تریــاک ڕووی لــە زیادبوونــە و بــازاڕی
کۆکاییــن گەرمــە .ســاڵی  2016بەرهەمهێنانــی تریــاک
بــە بــەراورد بــە ســاڵی پێشــر یــەک لەســەر ســێ زیــادی
کــردووە و ئەمــەش هۆکارەکــەی بــۆ چاندنــی زیاتــری
خەشــخاش لــە ئەفغانســتان دەگەڕێتــەوە .لــە ئێســتادا
ئەفغانســتان ،باهامــاس ،بلیــز ،بۆلیڤیــا ،بۆرمــا ،کۆڵۆمبیــا،
کۆســتاریکا کۆمــاری دومینیکــن ،ئیکــوادۆر ،ســلڤادۆر،
گواتیــاال ،هایتــی ،هنــدۆراس ،جامایــکا ،الئــۆس،
مەکســیک ،نیکاراگــوای ،پاکســتان ،پانامــا ،پیــرۆ ،ڤەنزوێــا
لــە گرنگرتیــن واڵتانــی بەرهەمهێنــەر یــان ترانزێتــی
مادد ههۆشــبەرەکانن.
بەپێــی ڕاپۆرتــی ( )UNODCســاڵی  2015زیاتــر لــە
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لێچێــراوە ،کــە بــە بــەراورد بــە ســاڵی  ،2014تەنیــا 5%
کەمــی کردبــوو .سـراتیژی کۆنتڕۆڵــی نێودەوڵەتــی مــاددە
هۆشــبەرەکانی ئەمەریــکا ســاڵی  2016نیشــانیدەدات کــە
گرووپــە نەیــارەکان لــە ئەفغانســتان بــە بــاج خستنەســەر
ماددههۆشــبەرەکان لــەو ناوچانــەی لەژێــر دەســتیاندایە
داهاتێکــی زۆر کۆدەکەنــەوە .ڕێــژەی بەرهەمهێنانــی
تریــاک لــە ئەڤغانســتان نزیکــەی  6400تەنــە واتــا 90%
بەرهەمهێنانــی جیهانــی و تــەن هێرۆییــن بەرهەمهاتــووە.
میامنــار ،دووەم بەرهەمهێنــەری گــەورەی تریاکــی جیهانــە.
بەپێــی خەماڵندنــەکان پێدەچێــت لــە ســااڵنی داهاتــوودا
ئــەم ماددهیــە لــە میامنــار زیاتــر بێــت ،چونکــە خواســتی
زۆر لەســەر هێرۆییــن هەیــە و ڕێکخــراوە تاوانــکارەکان
ســوودی زۆر لــەو بازرگانییــە وەردەگــرن .میامنــار ،دووەم
بەرهەمهێنــەری گــەورەی تریاکــی جیهانــە .بەپێــی
خەماڵندنــەکان پێدەچێــت لــە ســااڵنی داهاتــوودا ئــەم
ماددهیــە لــە میامنــار زیاتــر بێــت ،چونکــە خواســتی
زۆر لەســەر هێرۆییــن هەیــە و ڕێکخــراوە تاوانــکارەکان
ســوودی زۆر لــەو بازرگانییــە وەردەگــرن.

سەردەمی نوێی بازرگانی ماددە
هۆشبەرەکانەوە (فرۆشتنی ئۆنالین)

تــۆڕی ئینتەرنێتــی (دارک نێــت  )Dark netئــەو هەلــەی
خســتووەتە بــەردەم بازرگانــەکان کــە بەشــێوەیەک کــە
نانارسێنــەوە بازرگانــی بــە مــادده هۆشــبەرەکانەوە بکــەن
و لــە ڕێگــەی دراوی ئەلیکرتۆنــی (بیــت کۆیــن)ەوە پــارە
بــدەن .هەرچەنــدە بازرگانــی بــە مــادده هۆشــبەرەکانەوە
لــە دارک نێتــدا الواز بــووە ،بــەاڵم لــە ســاڵی  2013تــا
 2016ســااڵنە  50%زیــادی کــردووە.
هەرچەنــدە بــازاڕە ئۆنالینەکان هێشــتا پشــکێکی بچووکیان
لــە فرۆشــتنی نایاســایی ماددههۆشــبەرەکاندا هەیــە ،بــەاڵم
ئــەم بازاڕانــە بەخێرایــی گەشــە دەکــەن و لەگــەڵ خۆیــان
شــێوازی مامەڵــە بــە مــاددههۆشــبەرەکانەوە دەگــۆڕن.
فرۆشــیاران لەســەر نــرخ و کوالێتــی لــە کێبڕکێــدان و
هەوڵــدەدەن براندەکانــی خۆیــان ناوبانــگ پەیــدا بــکات.
قەبــارەی ئاڵوگــۆڕی ئابــووری بــازاڕە ئۆنالینەکانــی مــادده
هۆشــبەرەکان لــە نزیکــەی  15ملیــۆن دۆالرەوە ســاڵی
 2012گەیشــتووەتە  150تــا  180ملیــۆن دۆالر لــە ســاڵی
2015دا .بەپێــی توێژینەوەیــەک بــە نــاوی (بازرگانــی
جیهانــی مــاددههۆشــبەرەکان) پشــکی ئەمەریــکا لــەم
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بــازاڕە لــە 8%ی ســاڵی 2014وە بــۆ  15%لــە ســاڵی 2016
بەرزبووەتــەوە.
لــە کاتــی شــەڕی ســاردا دهزگای  CIAبــۆ دابینکردنــی
تێچــووی کارە نهێنییەکانــی و پشــتیوانی لــە جیهادییــە
ئەفغانــەکان و ڕووبەڕووبوونــەوەی یەکێتــی ســۆڤێتی
جــاران بــرەوی بــە چاندنــی خەشــخاش لــە ئەفغانســتان.
ئاژانســی  CIAداهاتــی مــاددههۆشــبەرەکانی لــە ڕێگــەی
دامــەزراوە بانکییەکانــی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و کۆمپانیا
نەنارساوەکانییــەوە بــۆ پــارەی نهێنــی گــۆڕی و بەمشــێوەیە
تێچــووی گروپــە دژە یەکێتــی ســۆڤێتییەکانی دابینکــرد.
دەزگای هەواڵگــری بەریتانیــا ( MI6سهردهســتهی
بازرگانــی مــاددە هۆشــبەرەکان)
لــە دانپێدانانێکــدا کــە ڕێکەوتــی  2006/5/26لــە
ماڵپــەڕی ( )thetruthseekerباڵوکراوەتــەوە( ،جەیمــز
کاســبۆلت  )James Casboltکارمەنــدی پێشــووی MI6
دەزگای هەواڵگــری ســەربازی بەریتانــی ،کــە خــۆی لــەم
بازرگانییــەدا بــووە و ئــاگاداری بەشــێکی ئــەو بارزگانییــە
بــووە دان بــەو بازرگانییــەدا دەنێــت .کاســبۆلت نــەک
لەبــارەی بەشــداری دەزگای هەواڵگــری ســەربازی بەریتانیا
و ئەمەریــکا لــە بازرگانــی بــە مــاددههۆشــبەرەکانەوە
دەدوێــت ،بەڵکــو باســی لــە کۆمەڵێــک بنکــەی
نهێنــی کــردووە و لــە کتێبێکــدا بــە نــاوی (ســیخوڕی
زیندەبەچاڵکــراو) باڵویکردووەتــەوە .لــەم بازرگانییــەی
مــادده هۆشــبەرەکاندا دەزگای هەواڵگــری بەریتانیــا لــە
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هەمــوان بااڵدەســترتە CIA ،مــاددهی هۆشــبەر دەباتــە
ئەمەریــکاوە و MI6یــش دەیباتــە نــاو بەریتانیــاوە».
ئامانجی سیاسی ،ئابووری و
كۆمەاڵیەتییەكانی مافیای مادد ه
هۆشبەرەكان
یەكێــك لــە ئامانجەكانــی مافیــای جیهانــی
ماددههۆشــبەرەكان لــە واڵتانــی بەرهەمهێنــدا،
كۆنتڕۆڵكردنــی حكومــەت و سیاســەتیانە .تــا ئــەو كاتــەی
مافیــای ماددەهۆشــبەرەكان ڕەخنــە نەكەنــە نــاو دەزگا
سیاســییەکانی حكومەتــەوە بــە ئاســانی ناتوانــن واڵتێــك
بــۆ ناوەنــدی بەرهەمهێنانــی ماددههۆشــبەرەكان بگــۆڕن.
ئــەوەی لــە ئەفغانســتان دەبیرنێــت هەوڵــی مافیاكانــە بــۆ
ناســەقامگیری لــەو واڵتــەدا ،چونكــە الوازكردنــی حكومەت
زەمینــە بــۆ بازرگانانی ماددههۆشــبەرەكان دەڕەخســێنێت.
تــا ئابــووری واڵت بــە مــاددە هۆشــبەرەكانەوە گرێدراوبێت
لــە بەرژەوەنــدی مافیاكانــە ،چونكــە ئــەو واڵتــە لــەڕووی
ژێرخــان و بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵییەوە هیــچ كاتێــك
ناتوانێــت بــە گەشــەی تــەواو بــگات و پێویســتیەكانی
ناوخــۆ پــڕ بكاتــەوە.
ســاڵی  2015نزیکــەی  250ملیــۆن کــەس مــاددهی
هۆشــبەریان بەکارهێنــاوە ،لــەم ژمارەیــە بــە نزیکەیــی
 181ملیــۆن ئالــوودە بــوو بەحەشــیش و  15تــا  20ملیــۆن
ئالــودە بــوو بــە كۆكاییــن 15 ،تــا  21ملیــۆن ئالــوودە بــوو
بــە هێرۆییــن و مــاددە هۆشــبەرەكانیرت.

247

بازرگانیکردن بە چەك
پرۆژەی توێژینەوە جیهانییەکان
بەشی سێیەم

25

بازرگانی چەک لەجیهاندا

چەک لەجیهاندا

جیهاندا
وهرگێڕانی:

وەکانی
ئایدیا
کۆڵینەوە

وهرگێڕانی:

هەڵگورد جەالل

)

ژمارە ( )34-35نیسانی 2018

248

كڕیــن و فرۆشــتنی چــەك لــە مــاوەی چارەكــی كۆتایــی
ســەدەی رابــردوودا بــە شــێوەیەكی گشــتی گۆڕانــكاری
گــەورەی بەســەردا هاتــووە ،بــە درێژایــی ســەدەی بیســت
تــا كۆتایــی جەنگــی ســارد ،سیســتمی خۆپڕچەككــردن
و پیشەســازی دروســتكردنی چــەك و هاوشــێوەكانی،
بەشــێكی زۆری بــازاڕی ناوخۆیــی واڵتانیــان داگیركردبــوو،
ئەگەرچــی كۆمپانیــاكان نیشــتامنی بــوون و موڵكــی چەنــد
واڵتێــك بــوون ،بــەاڵم لەبنەڕەتــدا ئــەو كارگانە ناڕاســتەوخۆ
یــان ســەر بــە (هاوپەیامنــی باكــوری ئەتڵەســی  -ناتــۆ)
بــوون یاخــود ســەر بــە (هاوپەیامنێتــی وارشــۆ) بــوون.
كۆمپانیاكانــی تایبــەت بــە بەرهەمهێنــان و فرۆشــتنی
چــەك ،بــە شــێوەیەكی ســەرەكی پێداویســتی حكومەتــی
ئــەو واڵتانەیــان دابیــن دەكــرد ،كــە لەســەر زەوییەكــەی
جێگیــر دەبــوون و بەشــێوەیەكی گشــتی و لــە زۆرینــەی
حاڵەتەكانیشــدا موڵكــی دەوڵــەت بــوون ،زۆر جاریــش
پەیوەندییەكــی رێكخــراو و ئۆرگانیزەكــراو دەیبەســتنەوە
بەهێــزە چەكدارەكانــی دەوڵەتــەوە ،هەڵبــەت ئــەو
بەڵگەنامــەی پێكــەوە بەســتنە ســراتیژییەش تەبــا بــووە
لەگــەڵ پــرۆژە ســەربازی و نێودەوڵەتــی و نەتەوەییەكانــی
دەوڵەتەكــە.
لــە نێــوان ســااڵنی ( 1947بــۆ  )1989كەســەردەمی
جەنگــی ســاردبوو ،پێشــبڕكێی خۆپڕچەككــردن ،لەنێــوان
واڵتانــدا بەشــێوەیەكی هێنــدە بەرچــاو زیادیكــرد ،كــە
لەپێشــردا منونــەی نەبــووە ،بەپێــی هەندێــك داتــاو
ئامــاری (پەیامنــگای توێژینــەوەی ئاشــتی نێودەوڵەتــی –
ســیربی) لــەدوای جەنگــی دووەمــی جیهانــدا بەشــێكی
زۆری داهاتــی ئابــووری واڵتــان بــۆ خزمەتگــوزاری
ئامانجــە ســەربازییەكان بــەكار دەهێنــدران و زۆر زیاتــر
بــوو لــەو بــڕەی كەپێشــووتر لــەو بــوارەدا بــەكار هێنــدراوە
یاخــود بــۆ ئــەو بــوارە تەرخــان كـراوە ،هەروەهــا قەبــارەی
چــەك و پێداویســتی ســەربازی و جبەخانــە لەســەر ئاســتی
جیهــان ،لــە ســااڵنی هەشــتاكانی ســەدەی رابــردوودا (دە
هێنــدە)ی قەبــارەی پێــش خــۆی بــووە ،ئامارەكانیــش
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بــاس لــەوە دەكــەن لــە ســااڵنی حەفتاكانــی ســەدەی
رابــردوودا ،هەنــاردەی چــەك لەالیــەن ئــەو واڵتانــەوە كــە
خاوەنــی پیشەســازییەكی بەهێــزو پێشــكەوتووبون لــە
بــورای دروســتكردنی چەكــدا ،بــۆ واڵتانــی بەكاربــەر بــە
شــێوەیەكی بەرچــاو زیــادی كردبــوو.
گواســتنەوەی چــەك لەنێــوان واڵتانــدا زیاتــر لــە رێگــەی
دەریــاوە بــوو ،واتــا لەالیــەن كۆمپانیاكانــەوە ســراتیژی
گواســتنەوەی دەریایــی بەكاردەهێنــدرا هاوشــێوەی
ســەردەمی جەنگــی ســارد ،یاخــود ئاراســتەی كۆمپانیاكانی
نزیــك لــە (ناتــۆ یــان وارشــۆ) دەكــرا( ،پەیامنــگای
توێژینــەوەی ئاشــتی نێودەوڵەتــی – ســیربی) ئامــاژەی
بەوەكــردووە كەپەرەســەندنی ملمالنــێ و ناكۆكییــەكان
لــە پێنــاو دروســتكردنی هاوســەنگی ســەربازی
(ناوخۆیــی و هەرێمــی)دا لەســەردەمی ســااڵنی جەنگــی
ســارددا ،بــازاڕی هەنــاردەو فرۆشــتنی چەكــی بــۆ واڵتــە
پێشــكەوتووەكانی بــواری بەرهەمهێنانــی چــەك گەرمكــرد،
پارێــزەری ســەرەكی فرۆشــیارەكانیش پشــتیوانیكردنی
پالنــی بەرهەمهێنانــی ناوخۆیــی و كەمكردنــەوەی
خەرجییەكانــی حكومەتــەكان بــوو بــۆ دروســتكردنی
(هاوجــۆری و یەكێتــی) لەبەرهەمهێنانــی چەكــدا.
هاوپەیامنێتییەكانــی ســەردەمی جەنگــی ســارد ،كەشــێكی
لەبارییــان رەخســاند بــۆ ئەنجامدانــی پــرۆژەی هاوبــەش
لەبــواری دروســتكردنی چــەك لەنێــوان دهوڵهتانــدا،
بەریتانیــاو فەرەنســا لــە ســااڵنی حەفتەكانــی ســەدەی
بیســتەمدا ،بەهاوبەشــی پــرۆژەی «جاجــوار س ـرایك»یان
جێبەجێكــرد( ،بەریتانیــاو ئەڵامنیــاو ئیتاڵیــا)ش لەســااڵنی
هەشــتاكانی ســەدەی بیســتەمدا بەشــداربوون لــە پــرۆژەی
(تۆرنــادۆ)دا كــە تایبەتبــوو بــە بەرهەمهێنانــی چەكــی
قــورس و فڕۆكــە.
پەیوەندییــە سیاســییەكان و پێداویســتییەكانی ئاسایشــی
نەتەوەیــی و نهێنییەكانــی دەوڵــەت و كێشــە زانســتییەكان،
بــە درێژایــی چەندیــن دەیــە ،كاریگــەری نەرێنییان لەســەر
چەندیــن پــرۆژەی ســراتیژی دروســتكردووەو هەندێــك
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پرۆژەشــیان لــە قۆناغــە ســەرەتاییەكاندا راگرتــووە،
بــۆ منوونــە لــە ســاڵی 1985دا دەســتكرا بــە پــرۆژەی
بەرهەمهێنانــی فڕۆكەی شــەڕكەری ئەوروپــی (،)typhoon
بــەاڵم تــا ســەرەتاكانی ســەدەی بیســت و یــەك ئــەو
فڕۆكــە شــەڕكەرە نەخرایــە بــواری خزمەتــی ســەربازییەوە،
هەروەهــا ناكۆكییەكــی زۆریــش ســەریهەڵدا لەســەر
رێگرییەكانــی ئەمریــكا بــۆ گواســتنەوەی نهێنییەكانــی
تایبــەت بەزانیــاری لەســەر بەرهەمهێنانــی فڕۆكــەی
شــەڕكەری جــۆری ( )jesبەحكومەتــی بەریتانیــا ،كەبــووە
هــۆی راگرتنــی پرۆژەكــەو بــە تــەواوی لەكاركــەوت.
بەهــۆی داڕمانــی یەكێتــی ســۆڤیەت و كۆتایــی هاتنــی
گرژییەكانــی جەنگــی ســاردەوە لەكۆتاییەكانــی
ســەدەی بیســتەمدا ،گۆڕانــكاری گــەورە بەســەر بــازاڕی
بەرهەمهێنــان و فرۆشــتنی چەكــدا هــات لەسەرانســەری
جیهانــدا ،خواســت لەســەر كڕینــی پێداویســتی ســەربازی
و جۆرەكانــی چــەك بەشــێوەیەكی بەرچــاو كەمبوونــەوە
بەرێــژەی (یــەك لەســەر ســێی قەبــارەو ئاســتی پێشــوو)
ی ،ئــەم كەمبوونەوەیــەش كڕیــن و فرۆشــتنی چــەك و
جبەخانەكانــی ئەمریــكاو روســیاو خۆرئــاوای ئەوروپــاو

یەكێتــی ســۆڤیەتی لــێ بەدەرنەبــوو.
ئامارەكانــی (پەیامنــگای ســتۆكهۆڵم بــۆ توێژینــەوەی
ئاشــتی جیهانــی -ســیربی) وێنەیەكــی ئاشــكراو روون
دەخاتــە روو لەســەر راســتی بازرگانــی چەكــی كالســیكی
بنەڕەتــی ،هــەروەك رێگــەش بــە بەراوردكارییــەك دەدات
لەنێــوان داتــاو ئامارەكانــی ئــەو جــۆرە بازرگانییــەدا
لەگــەڵ جۆرەكانــی تــری چەكــدا بەشــێوەیەكی گشــتی،
لەحاڵەتێكــدا كەئــەو پێوەرانــەی (پەیامنگای ســتۆكهۆڵم بۆ
توێژینــەوەی ئاشــتی جیهانــی -ســیربی) بــەكاری هێنــاون،
تەنهــا چەنــد ئاماژەیەكــن بــۆ بەهــاو قەبــارەی بازرگانــی
چــەك لەچوارچێــوەی جیهانــداو باســی لــە بەهــای دارایــی
راســتەقینەی ئــەو جــۆرە بازرگانییــە نەكــردووە.
كۆتاییهاتنــی جەنگــی ســاردو داڕمانــی یەكێتــی ســۆڤیەت
كاریگــەری نەرێنــی لەســەر بازرگانیكــردن بەچەكــەوە
هەبــوو ،لــەم چوارچێوەیەشــدا( ،پەیامنــگای ســتۆكهۆڵم
بــۆ توێژینــەوەی ئاشــتی جیهانــی -ســیربی) باســی لــەوە
كــردووە كــە بەهــای بازرگانــی جیهانــی چەكــی كالســیكی
وەك (فڕۆكــە ،تانــك و جۆرەكانــی تــری چەكــی كۆمەڵكــوژ)
لــە ســاڵی ()2000دا ( )18278ملیــۆن دۆالری تێپەڕانــدووە
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بەرامبــەر بــە ( )22347ملیــۆن دۆالر بــۆ ســاڵی ( )1995و
( )39049ملیــۆن دۆالر لەســاڵی  1987و نرخەكانــی ســاڵی
()1990ش كراونەتــە بنەمــا.
كۆمیانیاكانــی بــواری بەرهەمهێنــان و پیشەســازی
دروســتكردنی چــەك ،ناچاربــوون بــۆ یەكگرتــن و
تێكەڵبــوون ســنورە نێودەوڵەتییــەكان تێبپەڕێنــن ،لــە
حەفتــاكان و هەشــتاكانی ســەدەی ڕابــردوودا ،چەندیــن
كۆمپانیــای نێودەوڵەتــی فــرە رەگــەز دروســتبوون ،بــۆ

ئایدیا دیپلۆماتیك

منونــە (بانافیــا  )BANAVIAكــە تایبەمتەندبــوو لــە بــواری
پیشەســازی فڕۆكــەی شــەڕكەو (تۆڕنــادۆ ،)TORNADO
هەروەهــا كۆمپانیــای (ســنیكام  )SNECMAكــە تایبــەت
بــوو بەدیزاینكردنــی فڕۆكــەی جەنگــی .هەروەهــا
لەســااڵنی رابردووشــدا چەندیــن كۆمپانیــای فرەڕەگــەزی تر
تێكەڵكـران و (كۆمپانیــای ئەوروپــی بــۆ بەرگــری ئاســانی
و جیهانــی (ئیــدس )EADSیــان لــێ پێكهێـرا ،وەك پرۆژەو
كۆمپانیایەكــی هاوبەشــی (ئەڵامنیــاو فەڕەنســاو ئیســپانیا).
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بەهــۆی زیادبوونــە چاوەڕواننەكراوەكــەی بودجــەی
ســەربازی ئەمهریــكا لــە دوای ســاڵی  2001بــووە هــۆی
دروســتبوونی پێشــبڕكێی نێــوان كۆمپانیــاكان بــۆ گەیشــن
و دەســتبەركردنی بــازاڕی ئەمهریــكا ،ئــەوەش لــە رێگــەی
كڕینــی كۆمپانیــا ئەمهریكییەكانــەوە ،ئەوەبــوو كۆمپانیــای
(بایــس )BAESی بەریتانــی لەســاڵی 2005دا كۆمپانیــای
(یونایتــد دیفینــس كوربوریشــن )UDGو ســاڵی ()2007
یــش كۆمپانیــای (ئارمــۆر هۆڵدینــگ ARMOOR
)HOLDINGی كــڕی ،هەروەهــا كۆمپانیــای (كاینتیــك
 )QINTIQلەســااڵنی ( 2004بــۆ )2005دا بڕیاریــدا
بەكڕینــی دوو كۆمپانیــای گــەورەی بــواری ســەربازی
ئەمریكــی ،لــە ســاڵی  2005گروپــی كۆمپانیاكانــی (ڤــی
تــی  )VTكۆمپانیــای زەبەالحــی (كیــوب )CUBEی كــڕی،
كــە یەكێكــە لەكۆمپانیــا زەبەالحەكانــی بــواری ســەربازی
لەئەمریــكا .هــەردوو كۆمپانیــای (ئیــدس و تالیــس)ی
ئەوروپیــش ،چەنــد كۆمپانیایەكــی ســەربازی و جەنگــی
ئەمریكییــان كــڕی ،بەپێــی بەڵگەنامەیەكیــش لەمــاوەی
كاركردنیــدا لەئەمریــكا ،كۆمپانیــای (ئیــدس )EADS
ی بەریتانــی ،قازانجێكــی زۆر گــەورەی دەســتكەوت،
كــەزۆر زیاتــر بــوو لــەوەی چەنــد ســاڵێك لەبەریتانیــا
بەدەســتی هێنابــوو .ئــەو هۆكارانــەی بوونــە هــۆی ئــەوەی
بازرگانیكــردن بەچــەك ببێتــە بازرگانییەكــی نێودەوڵەتــی
دەرئەنجامــی شۆڕشــی ســەربازی بریتــی بــوو لــە
جەختكردنــەوە لەســەر ســەروەرێتی تەكنەلۆژیــای زانیــاری
لەســەر چەكــی پێشــكەوتوو لــە بــواری تەكنەلۆژیــادا،
هــەر لەبەرئــەوەش كۆمپانیــا تێكەڵكراوەكانــی بــواری
بەرهەمهێنانــی چــەك تادەهــات زیاتــر دەســتبەرداری
ئــەو جــۆرە چــەك و تەقەمەنییانــە دەبــوون كــە (كات)
دەســتبەرداریان بــووە ،زۆرێــك لــەو كۆمیانپــا مەدەنییانەش
لــە بــواری ســەربازیدا كارییــان نەدەكــرد و پســپۆڕییان
لــە بــواری تەكنەلۆژیــادا هەبــوو ،گۆڕانكارییــان بەســەر
كارەكەیانــدا هێنــاو بەهاوبەشــی كاریــان لەســەر ئــەو
تەكنەلۆژیایانــە دەكــرد كــە (خاڵــی هاوبەشــن لەبــواری

ســەربازی و مەدەنــی)دا ،لــەو بارەیەشــەوە (هەڵمەتــی
كۆنرتۆڵكردنــی چــەك )Control Arma Compaign
ئامــاژەی بــەوە كــردووە ،كــە كۆمپانیاكانــی بــواری
دروســتكردنی چــەك گەیشــتونەتە پێكهاتەیەكی ســودمەند
لــە بازاڕەكانــی جیهانــدا بەهــۆی بەرهەمــە پیشەســازییە
مەدەنــی و بەجیهانی بووەكانییــەوە ،كە وەك پێكهاتەیەكی
ســەرەكی لەپیشەســازی چەكــدا بەكاردەهێندرێــن،
بــۆ منونــەش (دیجیتــال ســیگناڵ پرۆسێســەر Digital
 )Signal Processersكــە لەكارپێكردنــی (دی ڤــی دی)
دا بەكاردێــت ،جارێكــی تــر بەكاردەهێندرێنــەوە لەفڕۆكــە
ســەربازییە موشــەك هەڵگرەكانــدا ،هەروەهــا تەكنەلۆژیای
مایكرۆیفــی بەكارهاتــوو لەمووشــەكی (هیــل فایــەرHell
 )Fireو فڕكــەی هەلیكۆپتــەری ئاپاچــی ،بەكاردەهێندرێــت
لەچینەكانــی مانگــە دەســتكردەكانی بــواری گەیانــدن و
تیڤیــدا.
پیشەسازیی چەك تەنها درووستكردنی شتێك
نییە كە بتەقێتەوە

بیرۆكەیەكــی رووكــەش هەیــە بــەوەی بازرگانیكــردن بــە
چەكــەوە ،تەنهــا مامەڵــەی كڕیــن و فرۆشــتنی (شــت
گەلێــك)ە ،كەتوانــای ئەوەیــان هەیــە بتەقنــەوەو زیانیــان
هەبێــت ،وەك بازرگانیكــردن بــە فڕۆكــەی وەك هــۆك،
هاربیــرو تۆڕنــادۆ ،فرۆشــتنی ئــەو موشــەكانەی بەپێــی
هەســتەوەرییان و بەســودوەرگرتن لــە پلــەی گەرمــی
دوای ئامانجەكانیــان دەكــەون ،كاڵوەی ئەتۆمــی ،تانــك و
زرێپــۆش ،ژێردەریایــی ،چــەك و دەمانچەو تۆپ و موشــەك
و بۆمبــی دەســتی ،بــەاڵم بازرگانیكــردن بــە پێداویســتی
ســەربازی بــە هەمــان شــێوە بــە واتــای بازرگانیكــردن دێت
بــە پێداویســتییەكانی وەك بزمــارو لەوحــی كانزایــی و
كلیلــی پالســتیكی و تایــەو ئــەو سیســتمە ئەلیكرتۆنییانــەی
كــە بەشــێكن لــە سیســتمی كاركــردن.
ئەمــەش هۆكارێكــی گرنــگ بــوو بــۆ ئــەوەی (هەڵمەتــی
كۆنرتۆڵكردنــی چــەك  )Control Arma Compaignبــە
ئاشــكرا بــاس لــەوە بــكات كــە هەناردەكردنــی پێكهاتــە
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ســەربازییەكان الیەنێكــی ســەرەكییە بــۆ زیادكــردن و
بەردەوامیــدان بــە بــازاڕی جیهانــی چــەك .ئێســتا لەچــاو
رابــردوو ،خۆپڕچەككــردن بریتییــە لــە چەنــد پێكهاتەیــەك
كــە لــە چەنــد ســەرچاوەیەكی بــازاڕی جیهانیــی چەكــەوە
بەدەســت دەكــەون و كۆدەكرێنــەوە ،بــۆ منوونــە بەپێــی
شــیكردنەوەی راپۆرتێكــی بەریتانــی لەنێــوان ســااڵنی 1998
تــا  ،2011بــە رێــژەی  11هێنــدەی پێشــووتر زیادیكــردووە،
بێگومــان ئەمــەش بۆتــە هــۆكاری ســەرهەڵدانی چەندیــن
كێشــەی گــەورە لــه جیهانــدا ،لەوانــەش كۆنرتۆڵكردنــی
مــاوەی كاركردنــی پێكهێنەرەكانــی چەكەكان ،زۆر ئەســتەم
تــرە لەكۆنرتۆڵكردنــی مــاوەی كاركردنــی خــودی چەكــە
دروســتكراوەكە ،بــۆ منونــەش كۆنرتۆڵكردنــی فڕۆكــەی
هەلیكۆپتــەری جــۆری ( )Alhكــە لەهیندســتان بەرهــەم
دێــت ،زۆر ئاســانرتە لەكۆنرتۆڵكردنــی پێكهێنەرەكانــی
فڕۆكەكــە ،كــە هەریەكەیــان ماوەیەكــی بــۆ دیاریك ـراوەو
لەواڵتێكــی جیــاوازەوە هێــراون.
هەروەهــا بازرگانیكــردن بــە چــەك پەیوەســت دەكرێتــەوە
بــە بازرگانیكــردن لەبــواری زانیــاری و تەكنەلۆژیــاو
دیزاینكردنــی چــەك و زانیــاری و توانــای ئەندازیــاری،
هەندێــك لەرێككەوتنــەكان رێگــە بەكەمكردنــەوەی
بەرهەمهێنــان نــادەن لەبــواری بازرگانــی پێكهاتــە
رەقەكانــدا ،بــەاڵم رێككەوتنەكــە كورتدەبێتــەوە لــەوەی
رێگــە بــە بەرهەمهێنانــی سیســتمی خــۆ پڕچەككــردن
دەدات ،بــەدەر لــە رێگەپێــدان بــە راهێنــان لەســەر
چۆنیەتــی درووســتكردن و بونیادنانــی ،هەروەهــا
رێگــەدان بەكڕیــن و فرۆشــتنی پێداویســتییەكانی تایبــەت
بــە گرتووخانــە و پۆلیــس ،هۆكارەكانــی رێگەگرتــن
و رووبەڕووبوونــەوەی توندوتیــژی و ئــاژاوە ،چەكــی
دەســتی ،غــازی تایبــەت بەباڵوەپێكردنــی خۆپیشــاندەران،
داری كارەبایــی ،ئۆتۆمبێلــی ئاوپرژێــن ،ئۆتۆمبێلــی
زرێپــۆش ،دەچنــە چوارچێــوەی بازرگانیكــردن و بزنســی
چەكــەوە ،ئەگەرچــی هەمــوو ئەمانــە شــتی پێویســن،
بــەاڵم بــازاڕی چــەك بەجۆرێــك فــراوان كــراوە كەكڕیــن
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و فرۆشــتنی چەكــی تایبەتیــش بگرێتــەوە ،كــە لەالیــەن
گرووپــە چەكــدارە ناڕەســمییەكانەوە بــەكار دەهێرنێــت و
زیادكراونەتــە ســەر هێــزە چەكدارەكانــی واڵت و هێزەكانی
رووبەڕبوونــەوەی یاخــی بــووان و یەكەكانــی تــری وەك
چەكــدارە یاخییــەكان و گرووپــە چەكدارییەكانی دەرەوەی
سیســتمی چەكــداری و ئەمنــی دەوڵەتــەوە ،كەپارێــزگاری
لەكانــی ئەڵــاس و هێشــتنەوەی دیكتاتــۆرەكان دەكــەن.
بــۆ منوونــە النــی كــەم  29كۆمپانیــا مافــی ئەوەیــان
هەیــە لەنێــوان  4كیشــوەردا كاربكــەن و چاالكییــان
هەبێــت لەبەرهەمهێنانــی فڕۆكــەی ()Alhدا كــە لەالیــەن
كۆمپانیــای ()Hindstan Aeronautics Limitedەوە
بەهاوبەشــی لەگــەڵ كۆمپانیــای (urocopter Deatech
)Landەوە دروســت دەكرێــت ،هەروەهــا هیندســتان
هەســتاوە بەهاوردەكردنــی ئامێــرە بیانییەكانــی تایبــەت
بەپیشەســازی دروســتكردنی فڕۆكــە وەك (ماتــۆڕ ،پانكــە
ســوڕاوەكان ،ماتــۆڕی هایدرۆلیكــی ،كابینــەی تیمــی
فڕۆكەوانــی ،موشــەك ،دۆشــكە).
بەپێــی هەندێــك راپۆرتــی رۆژنامەوانــی لەســاڵی 2006دا،
هیندســتان فڕۆكــەی جــۆری ()Alhی فرۆشــت بــە
دەســەاڵتی ســەربازی فەرمانــڕەوا لەبۆرمــا ،لەكاتێكــدا
لەالیــەن یەكێتــی ئەوروپــاوە لەســاڵی 1988ەوە فرۆشــن و
هەناردەكردنــی چــەك بەحكومەتــی بۆرمــا قەدەغەك ـراوە،
هەندێــك لەرێكخراوەكانــی یەكێتــی ئەوروپــاش
هەرچەنــدە هەوڵێكــی زۆریانــداو یەكێتــی ئەوروپاشــیان
ناچاركــرد فشــار لەســەر حكومەتــی هیندســان دروســت
بــكات بــۆ ئــەوەی ئــەو فڕۆكەیــەو چەكــی تریــش
بەدەســەاڵتدارانی بۆرمــا نەفرۆشــێت ،بــەاڵم لەبەرئــەوەی
هیــچ بەنــدو بڕیارێكی یاســایی نەبــوو ،نەتوانـرا حكومەتی
هیندســتان لــەو بڕیــارەی پاشــگەز بكرێتــەوە .دەرئەنجامی
شۆڕشــی ســەربازی بریتــی بــوو لــە جەختكردنــەوە
لەســەر ســەروەرێتی تەكنەلۆژیــای زانیارییــهكان لەســەر
چەكــی پێشــكەوتوو لــە بــواری تەكنەلۆژیــادا ،هــەر لەبــەر
ئــەوەش كۆمپانیــا تێكەڵكراوەكانــی بــواری بەرهەمهێنانــی
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چــەك تادەهــات زیاتــر دەســتبەرداری ئــەو جــۆرە چــەك
و تەقەمەنییانــە دەبــوون كــە ســهردهم دەســتبەرداریان
بــووە،
كێ چەك دەفرۆشێت؟
بێگومــان هەژموونــی واڵتانــی خۆرئــاوا بەســەر بــازاڕی
كڕیــن و فرۆشــتنی چەكــەوە بەئاشــكرا دیــارە ،ئەمریــكاو
روســیا لەنێــوان ســااڵنی ( 2003بــۆ  )2005توانییــان
بەســەر ركابەرەكانیانــدا ســەر بكــەون و ببنــە پێشــەنگی
ئــەو واڵتانــەی چــەك دەفرۆشــن و لــە ســاڵی ()1990دا

قەبــارەی فرۆشــتنی چەكــی دهوڵهتــه چهكفرۆشــهكان
زیاتــره لــە  62ملیــارو  881ملیــۆن دۆالر ،لــەو ماوەیەشــدا
فرۆشــتنی چــەك لەالیــەن ئەمهریــكاوە بەرامبــەر بــە
روســیا زیادیكــردووە ،بــە جۆرێــك داهاتــی فرۆشــی
چــەك لەالیــەن ئەمهریــكاوە  34ملیــارو  449ملیــۆن
دۆالری تێپەڕانــدووە ،داهاتــی فرۆشــی چەكــی روســیاش
گەیشــتۆتە  20ملیــارو  433ملیــۆن دۆالر.
گەورە فرۆشیارانی چەك
ئــەم خشــتەیە تایبەتــە بــەو  20واڵتــە گەورەیــەی جیهــان
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كەهەژموونیــان بەســەر فرۆشــتنی چەكــەوە هەیــە،
لەنێــوان ســااڵنی ( )2003بــۆ ( ،)2007كــە ئاماژەیەكــە بــۆ
(ملیــۆن دۆالر) بەپێــی بەهــای دۆالر لــە ســاڵی (.)1990
كێ چەك دەكڕێت؟
لەســااڵنی  2003بــۆ  2007ئــەو پێنــج واڵتــەی كڕیــاری
ســەرەكی و بەردەوامــی چــەك بــوون بریتــی بــون لــە
(چیــن ،هیندســتان ،ئیــارات ،یۆنــان ،كۆریــای باشــور)،
ئاژانســی لێكۆڵینەوەكانــی كۆنگرێســی ئەمریــكا باســی
لەوەكــردووە كــە لەســەرەتای ســەدەی بیســت و یەكــەوە،
رێــژەو قەبــارەی كڕینــی چــەك لەالیــەن ئــەو دەوڵەتانــەی
لەســەر رێگــەی پێشــكەوتنن زۆر زیاتــرە لــەو دەوڵەتانــەی
لەهەمــوو روویەكــەوە پێشــكەوتوون ،بەپێــی ئامارەكانــی
ئاژانســەكە ،لەســاڵی 2007دا ئاســتی كڕیارەكانــی واڵتانــی
ســەر رێگــەی پێشــكەوتن بــەراورد بەواڵتانــی پێشــكەوتوو
()55.5%ی بەهــای فرۆشــی چــەك بــووە لەســەر ئاســتی
جیهــان ،ئــەوەش لەكاتێكــدا كــە لەســاڵی ()2004دا ئــەو
رێژەیــە ( )64%بــوو و لەنێــوان ســااڵنی ( 2004بــۆ )2007
ئــەو رێژەیــە گەیشــتووەتە (.)65.1%
كاریگەری بازرگانی جیهانی چەك لەسەر
مافەكانی مرۆڤ
ئایــا فرۆشــتنی چــەك چــۆن یارمەتــی بەردەوامبوونــی
پێشــلێكارییەكانی مافەكانــی مــرۆڤ دەدات ،وە ئایــا چــۆن
پشــتیوانی سیاســی ئــەو واڵتانــە دەكات كــە بەردەوامــن
لەپێشــیلكردنی مافەكانــی مــرۆڤ؟
هیــچ هاوكارییــەك لەبــواری ئاســایش و ســەربازی
پێشكەشــی هیــچ واڵتێــك یــان حكومەتێــك ناكرێــت
ئەگــەر تێوەگالبێــت لەپێشــێلكردنی مافەكانــی مــرۆڤ ،كــە
لەســەر ئاســتی نێودەوڵەتــی دانــی پێــدا نــراوە( ،بەشــی
،502ب  ،یاســای هــاوكاری دەرەوەی ئەمەریــكا) .ســەرۆكی
ئەمەریــكا ئــەم پێوەرانــە لەبەرچــاو دەگرێــت ،حكومەتــی
ئــەو واڵتــە بەرێگەیەكــی ئازادانــە هەڵبژێردرابێــت،
رێــزی مافەكانــی مــرۆڤ بگرێــت ،بەشــێوەیەكی پــان بــۆ
داڕێــژراو مافەكانــی مرۆڤــی پێشــێل نەكردبێــت ،هەروەهــا
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لــەو چوارچێوەیەشــدا دەبێــت ئــەو حكومەتــە هیــچ یاســاو
بڕیارێكــی ســەركوتكەرانەو توندڕەوانــەی دەرنەكردبێــت
و كەســانی بەرهەڵســتكاری لەنــاو نەبردبێــت و ســزای
نەدابێــن ،یاخــود بەشــێوازێكی نارشیــن مامەڵــەی
لەگــەڵ نەكردبێــن و خاوەنــی گرتووخانــەی هەڕەمەكــی
بــێ دادگایــی نەبێــت)( ،یاســای ئەمریــكا بــۆ بنەماكانــی
بەڕێوەبردنــی فرۆشــتنی نێودەوڵەتــی چــەك ســاڵی .)1999
ئــەو واڵتــەی چەكەكــەی پێــدەگات پێویســتە ملكــەچ
و پابەنــد بێــت بــۆ ســەرجەم بنەمــا نێودەوڵەتییەكانــی
پاراســتنی مافەكانــی مــرۆڤ ،هــەر واڵتێكــی ئەنــدام مافــی
رەتكردنــەوەی هــەر مۆڵەتێكیــان هەیــە بــۆ فرۆشــتنی
چــەك و ئــەو واڵتانــەی كەچەكەكــە بــۆ ســەركوتكردن
و لەناوبردنــی گەلەكــەی خــۆی بەكاربهێنێــت ،یاخــود
ئەشــكەنجەدان و س ـزاو ئەشــكەنجەی نامرۆڤانــەو قــورس
بەكاربهێنــێ و مافەكانــی مــرۆڤ پێشــێل بــكات و خاوەنــی
بڕیــاری گرتنــی هەڕەمەكــی و جۆرەكانــی تــری پێشــێلكاری
مافەكانــی مــرۆڤ بێــت.
هەڵوێستی یەكێتی ئەوروپا لەسەر
هەناردەی چەك

ســەرەڕای داڕشــتنە جۆراوجــۆرو تونــدەكان ،بــەاڵم
پێشــێلكردنە بەردەوامەكانــی مافەكانــی مــرۆڤ ،نەبووەتــە
رێگــر لەبــەردەم گرێبەســتەكانی فرۆشــتنی چەكــدا،
لەراســتیدا خراپرتیــن دیكتاتــۆرەكان و داپڵۆســێنەرو
زاڵمــەكان و پێشــێلكارانی مافەكانــی مــرۆڤ و سیســتمە
دیموكراتییەكانــی جیهــان ،كڕیــاری ســەرەكین الی ئــەو
واڵتانــەی گەورەتریــن بەرهەمهێنــەری چەكــن و هــەر بــەو
جــۆرەش دەمێننــەوە.
ژمارەیەكــی زۆری ئــەو رێكخراوانــەی لــە پێنــاو پاراســتنی
مافەكانــی مرۆڤــدا كاردەكــەن ،هەوڵــی زۆریانــدا تــا
پاراســتنی مافەكانــی مــرۆڤ بكرێتــە پێــوەری فرۆشــتنی
چــەك ،بــەاڵم هیچیــان بــۆ نەكــرا .پێشــێلكردنی بنەمــاو
پرەنســیپ و بەندەكانــی جاڕنامــەی جیهانــی مافەكانــی
مــرۆڤ ،چەندیــن جــۆر لەخــۆ دەگرێــت كەئەســتەمە
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بــەوردی پۆلێــن بكرێــن ،بــەاڵم بەشــێوەیەكی گشــتی خــۆی
دەبینێتــەوە لــە قەدەغەكردنــی بەكارهێنانــی چەنــد زمــان
و زاراوەیەكــی ناوخۆیــی ،كوشــن بەبــێ دادگاییكــردن،
ئەشــكەنجەدان و ســزادانی دارایــی ،زیادەڕۆییكــردن
لــە ســەركوتكردندا ،كــە لەالیــەن گرووپێكــی نــەژادی
دیاریك ـراوەوەو بەپشــتیوانی دەوڵــەت جێبەجێــی دەكات،
هــەروەك بریتیشــە لەسیســتمێكی ئۆتۆكراتــی یــان سیاســی
دیكتاتــۆری یــان سیســتمێك رێگــە بەهەڵبژاردنێكــی
ئازادانــەو دەستاودەســتكردنی دەســەاڵت نــەدات .ئیــر
ئاڵەنــگاری و پێناســەكان هەرچۆنێــك بێــت ،بازرگانیكــردن
بــە چەكــەوە پشــتیوانی لــە پێشــێلكردنێكی پیــان بــۆ
داڕێــژاوی مافەكانــی مــرۆڤ دەكات لــە سەرانســەی
جیهانــداو ســەرەڕای زیادكردنــی پێشــێلكارییەكانیش،
بــەاڵم بەجۆرێــك لەجــۆرەكان رەوایەتــی و شەرعییەتیشــی
پــێ دەدات.
جاڕنامەی جیهانی مافەكانی مرۆڤ
ماددەی دووەم:
-هەركەســێك مافــی ئــەوەی هەیــە ســود ببینێــت لەگشــت

یاســاو ئازادییەكانــی ئــەم بانگــەوازەی كــە لێــرەدا دیــاری
كراون،بــێ هیــچ جیاوازییــەك لەنێــوان نــەژاد و رەنــگ
و توخــم و زمــان و ئایــن و بیروبــاوەڕی رامیــاری یــان
هــەر بیروباوەڕێكــی تــر بێــت ،یــان نــەژادی نەتەوەیــی،
كۆمەاڵیەتــی ،دەوڵەمەنــدی ،گرفتــی زگامكــی ،یــان هــەر
باروودۆخێكــی تــر بێــت دەتوانێــت پشــتی پــێ ببەســتێت.
هەروەهــا جیــاوازی ناكرێــت لەســەر رەوشــی رامیــارینێونەتەوەیــی هیــچ واڵتێــك یــان ناوچەیــەك كــە ئــەو
كەســە خەڵكــی ئــەوێ بێــت ،جــا ئــەو واڵتــە یــان ناوچەیــە
ئــازاد بێــت یــان لەژێــر چاودێــری بێــت یــان خودموختــاری
نەبێــت یــان داگیركراوبێــت یــان بەهــەر جۆرە گرێبەســتێك
بەس ـرابێتەوە.
ماددەی پێنجەم:
نابێــت هیــچ كەســێك بكەوێتــە ژێــر ئەشــكەنجە ،نــە
سـزادان ،یــان بەشــێوەیەكی دڕندانــە یــان نامرۆڤانــە ،یــان
دەســتدرێژی بكرێتــە ســەر ئابڕویــی و لــە كەســایەتی كــەم
بكرێتــەوە.
كاریگەری بازرگانی چەك لەسەر گەشەپێدان
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چهكی ستراتیژی ڕووسی

قــەرز میراتــی دەســتكەوتنی چەكــە ،ملمالنێــكان
كاریگــەری گەورەیــان هەبــوو لەســەر ئامانجەكانــی
گەشــەپێدان لەهــەزارەی نــوێ و پەیوەندییەكانــی
گەشــەپێدانی بازرگانــی چــەك لەگــەڵ گەندەڵــی و
ئــەو رێكارانــەی دەگیرانــە بــەر بــۆ كەمكردنــەوەی
كاریگەرییەكانــی بازرگانــی چــەك لەســەر گەشــەپێدان.
هەندێــك لەدەوڵەتــەكان توانــای ئەوەیــان نییــە هیــچ
ئامانجێكــی گــەورە بەدەســتبهێنن بەبــێ ئاشــتی و
پارێزگاریكــردن لەژینگــەو پاراســتنی مافەكانــی مــرۆڤ
و دیموكراســییەت و لەدایــك بــوون و كامڵبوونــی
كۆمەاڵیەتــی ،جگــە لــەو چــوار چێــوە بەردەوامــەی
گەشــەپێدان كەبــەرەو كۆمەڵگەیەكــی مرۆیــی هەنــگاو
دەنێــت» ،ئــەم تێكســتە بەشــێكە لەراپۆرتــی رێكخــراوی
نەتــەوە یەكگرتــووەكان بــۆ گەشــەپێدانی مرۆیــی لەســاڵی
1994داو تائێســتاش واقعەكــە پێچەوانــەی ئــەو تێكســتەی
ســەملاندووە ،ملمالنــێ بەردەوامــەكان هەڕەشــەیەكی
گــەورەن لەســەر گەشــەپێدان.
ئایدیا دیپلۆماتیك

(پــۆل كۆلبــەر) كــە ئابوریناســێكی گەورەبــوو لەبانكــی
نێودەوڵەتــی دەڵێــت (واڵتــە تــازە گەشــەندووەكان
بەشــی ئــەوە كێشــەیان هەیــە كــە بودجەكەیــان
لەخۆڕپڕچەككرنــدا خــەرج بكــەن ،كەببێتــە هــۆكاری
لەناوبردنــی خۆیــان لــەروی ئابــوری و كۆمەاڵیەتییــەوە
لەرێگــەی جەنگــەوە).
ســەرەڕای ئــەو چاكســازییانەی لەدەیەكانــی رابــردووا
روویانــدا ،بــەاڵم تائێســتا نزیكــەی  1.4ملیــۆن كــەس
لەسەرانســەری جیهانــدا لەخــوار هێڵــی هەژارییــەوە
دەژیــن( ،بانكــی نێودەوڵەتیــش بــەوە پێناســەی كــردوون
كەداهــات و خەرجــی رۆژانــەی هەریــەك لــەو  1.4كەســە،
 1.25دۆالرە) .بەپێــی راپۆرتێكــی بانكــی نێودەوڵەتــی
ژمــارەی ئــەو كەســانەی لەســاڵی 1981دا لەئەفریقــا
لەخــوار هێڵــی هەژارییــەوە دەژیــان نزیكــەی  200ملیــۆن
كــەس بــوو ،بــەاڵم لەســاڵی 2005دا ژمارەیــان زیادیكــرد بــۆ
 380ملیــۆن كــەس.
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میراتییەكانی جەنگی سارد
بەهــۆی زیادبوونــی قەرزەكانــی واڵتــە هەژارەكانــەوە كــە
لەالیــەن واڵتانــی پێشــكەوتووەوە لەســەریان كەڵەكــە
كرابــوو ،تادێــت ژمــارەی واڵتــە هــەژارەكان زیــاد دەكات،
بەشــێكی ئــەو قــەرزە كەڵەكەبووانــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ
كڕینــی چــەك لەســااڵنی رابــردوودا ،یاخــود بەهــۆی ئــەو
زیانانــەی بەهــۆی ملمالنێكانــەوە بــەر ژێرخانــی ئابورییــان
كەوتبــوو.
فرۆشــتنی چــەك پێگەیەكــی وا بەهێــزی بــۆ خــۆی
گرتــووە كــە هــەژاری و قەرزیــش ناتوانێــت كاریــان تــێ
بــكات ،لەســەردەمی جەنگــی ســارددا زۆرێــك لــە واڵتــە
هــەژارەكان خۆیــان دابــووە پاڵ یەكێــك لەواڵتــە زلهێزەكان
ئــەوەش لەپێنــاوی ئــەوەی چەكــی بەهــەرزان لــێ دەســت
بكەوێــت یاخــود پێشكەشــی بــكات ،ئــەوەش لەبەرامبــەر
دیاریكردنــی هەڵوێســتەكانی واڵتــە هەژارەكــە بەپێــی
بەرژەوەنــدی واڵتــە بەهێــزو زالهێــزو دەوڵەمەندەكــە.
پرۆســەی خۆپڕچەككردنــی جیهانــی لەنێــوان واڵتــە
بەهێزەكانــدا گــۆڕدرا بــۆ پڕچەككردنــی هەرێمــی و
ناوچەیــی ،لــەو پێناوەشــدا كەســانی دیكتاتــۆرو گەنــدەڵ
بــازاڕی فراوانیــان بــۆ بازرگانی چــەك دەســتبەركردبوو ،بەو
پارەیەشــی لەرێگــەی وەرگرتنــی بەرتیــل و ســودی بازرگانی
چەكــەوە دەســتیان دەكــەوت پێگــەو دەســەاڵتی خۆیــان
زیاتــر دەچەســپاند ،بودجــە زەبەالحەكــەی پڕچەككــردن
و دابینكرنــی چــەك و پێداویســتییە ســەربازییەكان ،بــووە
هــۆی كەمكردنــەوەی ئــەو بودجانــەی لەالیــەن واڵتانــەوە
بــۆ گەشــەپێدان تەرخانكرابــوون ،بەردەوامــی ملمالنێــكان
تەنهــا لەنێــوان دوو دەوڵەتــدا نەبــوو ،بەڵكــو زۆر جــار
بچــووك دەبــووەوە بــۆ نــاو دوو هێــزی ســەرەكی یــان
چەنــد هێزێكــی ناكــۆك لەنــاو یــەك واڵتــدا یاخــود لەیــەك
ناوچــەی دیاریك ـراوی واڵتێكــدا ،كەهەموویــان كاریگــەری
نەرێنییــان هەبــوو لەســەر گەشــەپێدانی سیاســی و
ئابــووری و كۆمەاڵیەتــی لــەو ناوچــەو واڵتانــە ،نیگەرانــی
و ناكۆكییــەكان گەیشــتبووە ئاســتێك كەبــۆ دەســتكەوتنی
چــەك و پێداویســتی ســەربازی لەالیــەن واڵت یــان ناوچــە

یــان هێــزە ناكۆكەكانــەوە ،پەنــا برایــەوە بــەر قــەرزی
گــەورە ،كــە ســەرەنجام ئەوانــەش بەزیانــی پــرۆژە و
هەنگاوەكانــی گەشــەپێدان دەشــكانەوە.
پێكەوەلكانی گەشەپێدان و بازرگانی
چەك بەقەرز و گەندەڵی
بــەو شــێوەیە دەكرێــت گەشــەپێدان كاریگــەری نەرێنــی
هەبێــت و ببێتــە هــۆی زیادكردنــی بازرگانــی چــەك
تەنانــەت هــۆكاری ئەوەنــدە گرنگیــش نەبێــت بــۆ
زیادكرنــی ئــەم چەكانــە ،ئــەو واڵتانــەی كــە بەشــێوەیەك
لەشــێوەكان لەشــەڕەوە نــەگالون ئــەوە بەشــێوەیەكی زۆر
خەرجییــان دەبێــت لــە پەرەپێدانــی چەكدا ،كڕینــی زیاتری
ئــەو چەكانــەش قــەرزەكان و گەندەڵــی زیاتــر دەكات،
ئامانجــی گەشــەپێدان بەرێگــە رسوشــتییە نوێیەكــەی
لەنــاو دەبــات كەلەهــەزارەی نوێــدا دیاریكــراون .بــۆ
منوونــە ،بەپێــی راپۆرتێكــی نەتــەوە یەكگرتــووەكان ئــەو
واڵتانــەی گەشــەپێدانی مرۆیــی تێیانــدا كەمــە ،خەرجــی
ســەربازییان زۆرتــرە لەخەرجــی پــەروەردەو تەندروســتی

دەرئەنجامــی شۆڕشــی ســەربازی بریتــی بــوو لــە
جەختكردنــەوە لەســەر ســەروەرێتی تەكنەلۆژیــای
زانیارییهكان لەســەر چەكی پێشــكەوتوو لــە بواری
تەكنەلۆژیــادا ،هــەر لەبــەر ئــەوەش كۆمپانیــا
تێكەڵكراوەكانی بواری بەرهەمهێنانی چەك تادەهات
زیاتر دەســتبەرداری ئەو جۆرە چــەك و تەقەمەنییانە
دەبوون كە سهردهم دەستبەرداریان بووە
كۆمەڵگــە ،لەوانــە ئەریرتیــاو ئەنگــۆالو بۆرۆنــدی و كۆماری
كونگــۆی دیموك ـرات ،هەروەهــا واڵتیــش هەیــە خەرجــی
ســەربازییەكەی زۆر زیاتــرە لەخەرجــی تەندروســتییەكەی
بەتەنهــا وەك كینیــاو كۆتدیڤــوارو كینیــای بیســاو.
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بنەمــای بنەڕەتــی لــە فرۆشــتنی ئەندامانــی جەســتەی
مــرۆڤ بریتیــە لــە قەدەغەكردنــی ،چونكــە یاســای
شارســتانی مەرجــی دانــاوە بــۆ ڕاســتی و دروســتی
گرێبەســتی فرۆشــن ،بــەوەی كــە دەبێــت هــۆكاری
گرێبەســتكردنی ڕەوا بێــت ،واتــە دەبێــت ئەندامــی
جەســتەی مــرۆڤ لــەو شــتانە بێــت ،كــە دەچنــە نــاو
بازنــەی مامەڵەكــەوە ،هەروەهــا هــۆكاری ڕێككەوتنەكــە
پێویســتە مــەرشوع بێــت واتــە پێچەوانــەی سیســتمی
گشــتی و بنەماكانــی شــەریعەتی ئیســامی نەبێــت ،كــە
یەكێكــە لــە ســەرچاوەكانی یاســای مەدەنــی لــە یاســاكانی
زۆربــەی واڵتانــی عەرەبــی.
گومانــی تێــدا نییــە كــە بــە تــاوان ئەژماركردنــی
بازرگانیكــردن بــە ئەندامانــی جەســتەی مــرۆڤ جگــە
لــە بەرئەنجامــی پارێزگاریكــردن لــە مافەكانــی مــرۆڤ و
پاراســتنی ســەالمەتی لــەش و جەســتەی شــتێكی دیكــە
نییــە ،لــە كاتێكــدا پێــوەر و بنەمــا نێودەوڵەتییــەكان و یاســا
س ـزاییەكانی وەك یاســای س ـزادان بەرگــری لێدەكــەن ،كــە
بــە یاســایەكی گشــتی دادەنرێــت لــە بەرامبــەر ســەرجەم
یاســا پەیوەندیدارەكانــی تــردا ،وەك یاســاكانی ڕێگرتــن لــە
بازرگانیكــردن بــە مــرۆڤ و یاســاكانی ســوودوەرگرتن لــە
ئەندامانــی جەســتەی مــرۆڤ ،كــە بــە یاســا تایبەتــەكان
دادەنرێــن .لەبــەر ئــەوەی كــە تاوانــی بازرگانیكــردن بــە
ئەندامانــی جەســتەی مرۆڤ بووەتــە پێشــێلكارییەكی زەق
لــە بەرامبــەر مافــی پاراســتنی ســەالمەتی جەســتە ،لەبــەر
ئــەوە بــە وردی هەڵوەســتە دەكەیــن لەســەر چەمكــی
ئەندامــی جەســتەی مــرۆڤ و بازرگانــی پێوەكردنــی،
لەگــەڵ دیاریكردنــی ناوەرۆكــی مافــی خەڵــك لە پاراســتنی
ســەالمەتی جەســتەیان.
یەكەم :پێناسەی زمانەوانی ئەندامی
جەستەی مرۆڤ و چاندنی

لەشــی مــرۆڤ لــە كۆمەڵێــك ئەندامــی گرنــگ پێكهاتــووە،
كــە هەریەكەیــان وەزیفــە و كاری خــۆی هەیــە،
ئەندامەكانیــش لــە خانــە پێكهاتــووە ،كــە یەكــەی

ســەرەكییە لــە پێكهاتنــی جەســتە ،كــە هەموویــان
پێكــەوە كۆئەندامــی جۆراوجــۆری لــەش پێكدەهێنــن.
شــێخ عەبدوڵــا ئەلبوســتانی لــە كتێبــی (الوافــی)دا بــەم
شــێوەیە پێناســەی ئەندامــی جەســتەی كــردووە :بەشــێكە
لــە جەســتەی مــرۆڤ وەك دەســت و قــاچ و لــووت و گوێ.
مشــتوومڕێك دروســتبووە لەســەر خوێــن ،كــە ئایــا بــە
ئەندامێــك لــە ئەندامەكانــی جەســتەی مــرۆڤ دادەنرێــت
یــان نــا .هەندێــك پێیانوایــە خوێــن ئەندامێكــی جەســتەی
مــرۆڤ نییــە لەبــەر ئــەوەی كــە شــێوەیەكی دیاریك ـراوی
نییــە ،بــەاڵم هەندێكــی تــر پێیانوایــە خوێــن ئەندامێكــی
جەســتەیە بــە مانــا كالســیكییەكەی لەبــەر ئــەوەی كــە
پێكهاتەیەكــە لــە چەنــد خانەیەكــی هەڵــوارساو لەنــاو
ماددەیەكــی شــل دروســتبووە ،كــە پێیدەوترێــت پالزمــا و
پرۆتینیشــی لەخــۆ گرتــووە و ئەركــی جۆراوجــۆری لەشــی
مــرۆڤ ڕادەپەڕێنێــت.
پێناسەی ئەندامی جەستەی مرۆڤ

«بریتیــە لــە بەشــێك لــە خانــە و خوێــن و پێكهاتــەی
جەســتەی مــرۆڤ ،ئەگــەر پێــوەی بەســراو بێــت یــان
جیاك ـراوە بێــت لێــی .هەندێــك لــە زانایــان و شــارەزایان
پێیانوایــە خوێنیــش ئەندامێكــە لــە ئەندامەكانــی لەشــی
مــرۆڤ ،چونكــە كۆمەڵێــك خانەیــە پێكــەوە كاردەكات بــۆ
ئەنجامدانــی ئەركێكــی دیاریكــراو ،وەك دڵ و جگــەر و
گورچیلــە و خانەكانــی مێشــك و ئەندامەكانــی زاوزێكــردن
و...هتــد.
دووەم :مافی پاراستنی جەستەی مرۆڤ

پەیــام و رسوتــە ئاســانییەكان و یاســا دانــراوەكان
گرنگیانــداوە بــە پاراســتنی مــرۆڤ و ســەالمەتی جەســتەی
لــە هــەر دەســتدرێژییەكی دەرەكــی ،هــەروەك پاراســتنی
ژیــان و ســەالمەتی مــرۆڤ یەكێكــە لــە پێشــەنگی كاری
ڕێككەوتننامــە نێودەوڵەتییــەكان .بەڵگەكانــی ڕێزلێنانــی
مــرۆڤ لــە قورئــان و فەرمــودەدا ڕوون و بەرچــاوە ،واتــا
ڕێزگرتنــە لــە خــودی مــرۆڤ و ڕوح و جەســتەی .لــە
ســورەتی (التیــن) لــە قورئانــدا هاتــووە« :والتیــن والزیتــون
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وطــور ســینین وهــذا البلــد االمیــن ،لقــد خلقنــا االنســان
فــی احســت تقویــم».
لــە یاســای نێودەوڵەتیشــدا لــە دیباجــەی ڕێككەوتنــی
نێودەوڵەتــی بــۆ مافــە مەدەنــی و سیاســییەكان لــە ســاڵی
1966دا هاتــووە« :دەوڵەتانــی ئەنــدام لــەم ڕێككەوتنــەدا
پێیانوایــە ســەرجەم ئەندامانــی كۆمەڵــی مرۆڤایەتــی
خاوەنــی شــكۆو كەرامەتــی ڕەســەنی خۆیانــن ،خاوەنــی
مافــی یەكســان و جێگیركــراون ،كــە بەپێــی بنەمــا
ڕاگەیەنراوەكانــی میســاقی نەتــەوە یەكگرتــووەكان ،دەبنــە
بناغــەی ئــازادی و ئاشــتی و دادپــەروەری لــە جیهانــدا،
دانــی بەوەشــدا نــاوە كــە ئــەم مافانە لــە شــكۆو كەرامەتی
ڕەســەنی مرۆڤــەوە هەڵقــوواڵوە» ،بــەاڵم لــەم ڕێككەوتنەدا
هیــچ ماددەیــەك نییــە باســی مافــی پاراســتنی ســەالمەتی
جەســتەی كردبێــت ،بــەاڵم چەنــد ماددەیەكــی تــری
باســیان لــە مافــی ژیــان ،قەدەغەكردنــی ئەشــكەنجەدان
كــردووە ،كــە پێویســتە یاســا پارێــزگاری لــەم مافــە بــكات
و ناشــبێت هیــچ كەســێك بــەزۆر و بــە زەبــری هێــز لــە
ژیــان بێبــەش بكرێــت (مــاددەی  /6بڕگــەی  ،)1هەروەهــا

نابێــت هیــچ كەســێك ڕووبــەڕووی ئەشــكەنجەدان،
مامەڵەكردنــی توونــد و خــراپ و نامرۆڤانــە بكرێتــەوە
یــان كەرامەتــی لەكــەدار بكرێــت ،بــە تایبەتیــش نابێــت
هیــچ تاقیكردنەوەیەكــی پزیشــكی یــان زانســتی لەســەر
هیــچ كەســێك بكرێــت بەبــێ وەرگرتنــی ڕەزامەنــدی
كەســەكە بــە شــێوەیەكی سەربەســتانە (مــاددەی .)7
هەروەهــا یاســا دان ـراوەكان باســیان كــردووە ،كــە مــرۆڤ
مافــی ئــەوەی هەیــە كەڵــك لــە هێــزە جەســتەیی و
دەروونییەكانــی خــۆی وەربگرێــت بــەو شــێوەیەكی
كــە خــوای گــەورە لــە ســەرەتای لەدایكبوونــەوە پێــی
بەخشــیوە تاكــو گیانلەدەســتدانی ،بەڵكــو ئــەم یاســایانە
هەمــوو جــۆرە دەســتدرێژی و دەســتكاریكرنێكیان بۆ ســەر
جەســتەی مــرۆڤ قەدەغــە كــردووە ئەگــەر مــاددی بێــت
یــان مەعنــەوی ،جگــە لەمــەش هەمــوو یاســاو ڕێســاكان
لەســەر ئــەوە كۆكــن ،كــە ســەالمەتی ئەندامانــی جەســتە
بــە تەواوەتــی مافێكــی پارێــزراوە ،چونكــە لــە كۆتاییــدا
دەبێتــە هــۆی ئــەوەی مــرۆڤ ئــەرك و كارەكانــی لــە
ڕێگــەی تــەواوی و ســەالمەتی ئەندامەكانــی جەســتەیەوە
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ئەنجــام بــدات ،ئەمــەش پێــی دەوترێــت «مافــی مــرۆڤ
لــە تەواویــی جەســتە».
بــۆ منوونــە یاســای ئــوردون لــە ماددەكانــی ()335 – 333
دا چارەســەری بابەتــی ســەالمەتی جەســتەی مرۆڤــی
كــردووە و پارێزگاریــی س ـزایی ســەپاندووە بــۆ ســەالمەتی
جەســتەی مــرۆڤ و ئازاردانــی كەســەكانی قەدەغــە
كــردووە و ئــەو كەســانەش بــە كاری قورســی بــە شــێوەی
كاتــی سـزا داوە بــۆ ماوەیەكــە كــە لــە  10ســاڵ زیاتــر نییــە
ئەگــەر هــەر كارێــك ببێتــە هــۆی بڕیــن یــان لێكردنــەوە
یــان دەرهێنانــی یەكێــك لــە ئەندامــەكان ،یــان ئەگــەر
ئــەو كارە ببێتــە هــۆی پەكخســتنی ئەندامەكــە یــان
لەكاركەوتنــی یەكێــك لــە هەســتەوەرەكانی مــرۆڤ ،یــان
ئەگــەر ببێتــە هــۆی دروســتبوونی شــێواندنی بەرچــاو یــان
هــەر جــۆرە پەككەوتنێكــی هەمیشــەیی لــە جەســتەی
مــرۆڤ (مــاددەی /335ق.ع ).
یاســای ســزادانی كوێتــی ژمــارە ()16ی ســاڵی  ،1960لــە
چوارچێــوەی ماددەكانــی ( 149تــا  )165هــەر جــۆرە
دەســتدرێژییەكی بــۆ ســەر مرۆڤ و ســەالمەتیی جەســتەی
بــە تــاوان دانــاوە ،هەروەهــا لــە مــاددەی ()10ی یاســای
ژمــارە ()55ی ســاڵی  1978ســەبارەت بــە بابەتــی چاندنــی
ئەندامانــی جەســتە هەمــان ســزای دانــاوە بــۆ كەســانی
تاوانبــار بــە گریامنــەی ســەپاندنی س ـزا بەســەر ئەوانــەی
پێچەوانــەی سیســتمی ئــەو یاســایانە كاردەكــەن ،كــە وەك
یــەك پارێــزگاری لــە ســەالمەتی جەســتەی مــرۆڤ دەكــەن.
بنەماكانــی شــەریعەتی ئایینــی ئیســام دژی هــەر جــۆرە
كارو كردەوەیەكــە ،كــە ببێتــە هــۆی لەكەداركــردن و
ســووكایەتی كــردن بــە شــكۆ و كەرامەتــی مــرۆڤ یــان لــە
بەهــای ئادەمیـزادی و مرۆڤایەتــی كــەم بكاتــەوە ،چونكــە
خــودا مرۆڤــی بــە چاكرتیــن شــێوە درووســت كــردووە
و بەســەر هەمــوو بوونەوەرەكانــی تــردا زاڵــی كــردووە
و ڕێــزی لێــراوە ،وەك خــودا لــە (ئایەتــی  4ی ســورەتی
التیــن)دا دەفەرموێــت «لقــد خلقنــا االنســان فــی احســن
تقویــم).

لــه ســایهی زیادبوونــی خواســت لهســهر ئهندامانــی
جهســتهی مــرۆڤ و كهمبوون ـهوهی ژمــارهی بهخش ـهران،
بازرگانیكــردن بــهو ئهندامانــهوه بووهتــه بازرگانیهكــی
بــ ه ڕهواج لــ ه چوارچێــوهی تاوانــی ڕێكخــراودا ،چونكــه
داهــات و قازانجێكــی بێشــوومار لێــوه دهســتدهكهوێت.
ڕاپۆرتهكانــی ڕێكخــراوی تهندروســتی جیهانــی ئامــاژه
دهكــهن بــۆ كــۆی گشــتی ئــهو ئهندامانــهی جهســتهی
مــرۆڤ ،ك ـه ل ـه ســاڵی  2009لهس ـهر ئاســتی جیهــان بــۆ
كهســانی نهخــۆش چێنــدراون ،بــهاڵم هێشــتا ڕێــژهی
10%ی كــۆی پێویســتیه پێشــبینیكراوهكانی دابیــن
نهكــردووه ،ئهم ـهش ل ـه بهرامب ـهردا بازاڕێكــی ب ـه ڕهواج
و گهرمــی كرێــن و فرۆشــتنی ئهندامانــی جهســتهی
مــرۆڤ درووســت بێــت ،لــه ڕێگــهی بهكارهێنانــی
كهســانی هــهژار و كهمدهرامــهت بــه نهێنــی و ئاشــكرا
بــۆ پهرهپێدانــی ئــهم بازرگانیــه نایاســاییه.
گریمانهكانی توێژینهو ه لهسهر بازرگانیكردن
ب ه ئهندامانی جهستهی مرۆڤ

 .1بهرپرســیارێتی ســزایی لــه ئهنجامــی بازرگانیكــردن
بــه ئهندامانــی جهســتهی مــرۆڤ دهكهوێتــه ئهســتۆی
فرۆشــیاران ،كڕیــاران ،دهاڵڵــهكان ،بهشــداران و
پهیوهندیــداران بــه هاتنــهدی ســێ ڕوكنهكــهی تــاوان:
ڕوكنــی مــاددی ،ڕوكنــی مهعنــهوی ،ڕوكنــی شــهرعی.
 .2تاوانبــاران لــه ئهنجامدانــی ئــهم تاوانــهدا بهپێــی
یاســای ســوودوهرگرتن ل ـه ئهندامانــی جهســته بــۆ ســاڵی
 1977لــه دهقێكــدا ههمــوو ئــهو كهســانهی بهشــداری
لــه ئهنجامدانــی تاوانهكــهدا دهكــهن بــه تۆمهتبــار
دهیانداتــه قهڵــهم.
 .3بهرپرســیارێتی س ـزایی ل ـه ئهنجامــی بازرگانیكــردن ب ـه
ئهندامانــی جهســتهی مــرۆڤ بــه گوێــرهی پرۆتۆكۆلــی
پالێرمــۆی تــهواوكار بــۆ ڕێككهوتننامــهی نهتــهوه
یهكگرتــووهكان تایبــهت بــه بهگژداچوونــهوهی تاوانــی
ڕێكـراو لـه دهرهوهی ســنووری نیشــتامنی بــۆ ســاڵی 2000
دهكهوێتــه ئهســتۆی ئهوانــهی بهشــداری تێــدا دهكــهن
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ئهگــهر تاوانهكــه لــه دهرهوهی ســنووری نیشــتامنی و
لهنــاو زیاتــر لــه دهوڵهتێكــدا ئهنجــام بدرێــت.
 .4یاســادانهری ئوردونــی جهختــی كــردووه لهســهر
زۆرێــك ڕێــكاری تهرشیعــی خۆپارێــزی لهنــاو كۆمهڵێــك
یاســای س ـزایی و مهدهنــی تایب ـهت ب ـه بهگژداچوون ـهوهی
ئــهم تاوانــه و تاوانــه هاوشــێوهكانی تریــش.
 .5بهرپرســیارێتی ســزایی دهكهوێتــه ســهر ئهســتۆی
بازرگانیكــردن بــه خانهكانــی مێشــكی كۆرپهلــه
لهبارب ـراوهكان ل ـه كاتــی ههبوونــی ههرســێ ڕوكنهكانــی
تــاوان (مــاددی ،مهعنــهوی ،شــهرعی).
بەرپرسیارێتی سزایی لە بەرامبەر تاوانی
بازرگانیكردن بە ئەندامانی جەستەی مرۆڤ

بێگومــان تاوانــی بازرگانیكــردن بــە ئەندامەكانی جەســتەی
مــرۆڤ یەكێكــە لــەو تاوانانــەی ،كــە پێشــێلكارییەكی زەقــە
لــە بەرامبــەر هەمــوو ماناكانــی مرۆڤایەتــی ،لەبــەر ئەوەی
دەســتربدنە بــۆ ســەالمەتی جەســتە و ئەندامەكانــی،
كــە پێكــەوە بــە شــێوەیەكی تەواوكاریــی كاردەكات بــۆ
جێبەج ـێ كردنــی ئەركــە زیندەییەكانــی .ئــەم تاوانــە لــە
ڕیــزی تاوانــە هــەرە مەترســیدارەكاندا پۆلێــن دەكرێــت،
چونكــە ســنووری یــەك دەوڵــەت دەبەزێنێــت بــەرەو
ڕوانگــەی جیهانــی ،وەك هەمیشــەش كۆمەڵێكــی زۆر لــە
تاوانــكاران بەشــداری دەكــەن لــە ئەنجامدانــی ئــەم تاوانــە
لەژێــر نــاوی جۆراوجــۆری وەك :ناوەندگیــری كــردن،
دەاڵڵــی ،كڕیــار و فرۆشــیار.
بەگژداچوونــەوەی تاوانــی بازرگانیكــردن بــە ئەندامانــی
جەســتەی مــرۆڤ پێویســتی هەیــە بــە یەكخســتنی
هەمــوو هــەوڵ و تەقەلــا نێودەوڵەتییــەكان بــە مەبەســتی
نەهێشــتنی و داڕشــتنی سیاســەتی تۆكمــە لەســەر
ئاســتی نیشــتامنی و نێودەوڵەتــی لــە پێنــاو شــوێنكەوتن
و لێپێچینــەوە لــە تاوانبــاران وەك زەمینەخۆشــكردن
بــۆ ڕاپێچكردنیــان بــۆ دادگا .لــە دواییــن دەیــەی ئــەم
ســەدەیەدا گرنگیپێدانــی كۆمەڵــی نێودەوڵەتــی كەوتــە
ســەر زاڵبــوون بەســەر ئــەو كۆســپ و ئاســتەنگانەی ،كــە

ئایدیا دیپلۆماتیك

تاوانــی هاوچــەرخ هێناویەتــە ئــاراوە و ســەپاندوویەتی،
لەوانــەش تاوانــی بازرگانیكــردن بــە ئەندامانــی جەســتەی
مــرۆڤ .بــواری زانســتی پزیشــكیی ســەركەوتنی گــەورەی
بەدەســتهێناوە لــە ڕووی گواســتنەوەی هەندێــك لــە
ئەندامەكانــی جەســتەی مــرۆڤ ،ئەمــەش هیــوای لــە دڵ و
دەروونــی زۆرێــك لــە نەخۆشــەكاندا بووژانــدەوە و بــواری
پێــدان بــۆ چاندنــی ئەندامــەكان كەســانێكی ســاغ لەنــاو
جەســتەی كەســانێكی نەخۆشــدا ،كــە ئەمــەش ڕزگارییــان
دەكات لــە ئــازار و وەرگرتنــی چارەســەری ماوەدرێــژی
وەك شــتنی گورچیلــە ،بەڵكــو باشــر پارێــزگاری لــە ژیانیــان
دەكات .ســەرەڕای ئــەوەی كــە زۆرێــك لــە یاســاكان و ئــەو
فەتوایانــەی ڕێگــە دەدەن بــە بەخشــین و ڕســپاردەیی
بــە بەخشــینی ئەندامانــی جەســتەی مــرۆڤ ،بــەاڵم
ئەمــە پێویســتییەكان بــە تەواوەتــی دابیــن نــاكات تاكــو
ئەندامــەكان بگوازرێنــەوە و بــۆ نەخۆشــەكان دابرنێــت،
نــەك بەهــۆی نەگونجانــی فســیۆلۆژی یــان پزیشــكی لــە
نێــوان جەســتەی كەســی بەخشــەر و كەســی نەخــۆش
(وەرگــر)دا ،بەڵكــو كێشــەكە بــە شــێوەیەكی ســەرەكی
دەگەڕێتــەوە بــۆ پاشــگەزبوونەوە لە بەخشــین و ڕاســپاردن
بــە بەخشــین لەبــەر چەنــد هۆكارێكــی كۆمەاڵیەتــی
و تەندروســتی پەیوەســت بــە كۆمەڵگــە و رسوشــتی
مرۆڤــەوە.
جۆرەكانی بازرگانیكردن بە ئەندامانی
جەستەی مرۆڤ

 .1پەلكێشــكردن :مەبەســت لــە پەلكێشــكردن بریتیــە لــە
بەكارهێنانــی كەســەكان وەكــو كااڵ بــۆ دەستاودەســتكردن
بــۆ زەمینــە خۆشــكردن لــە پێنــاو كەڵكوەرگرتــن لــە
ئەندامەكانــی جەســتەیان بــە مەبەســتی فرۆشــتنی و
بەدەســتهێنانی قازانــج ،لــە كاتێكــدا ئەگــەر ئــەم فرۆشــتنە
لەنــاو ســنووری هەرێمــی یــان لــە دەرەوەیــدا ڕووبــدات.
لــە ئەنجامــی ئــەم پەلكێشــكردنەدا وەك هەمیشــە
دەبینیــن ئــەو كەســەی بــەكار دەهێرنێــت كۆنــرۆڵ
دەكرێــت و ئــازاد نییــە و الوازە ،ئەمــەش ئاماژەیــە بــۆ
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بازرگانیكردن ب ه ئهندامانی جهستهی مرۆڤ له دیدی یاسایی و دینییهو ه قهدهغهیه

ئــەوەی خواســتەكانی كەســی بەكارهێنــەر بــۆ ئــەو
مەبەســتانەی باســان كــرد جێبەجـێ دەبێــت لــە بەرامبەر
پێدانــی بڕێــك پــارەی كــەم .لــە بنەڕەتــدا گرنگــی نادرێــت
بــە رەزامەنــدی قوربانییەكــە بەهــۆی ئــەوەی كــە رۆڵــی
ئیـرادە لــە ئاســتی جوواڵندنــی هەڵســوكەوتی تاوانكاریــی
ناوەســتێت ،بەڵكــو هەنــگاو دەنێــت بــەرەو بەدیهێنانــی
ئەنجامەكــە ،كــە بریتیــە لــە فرۆشــتنی ئەندامێكــی جەســتە
لــە بەرامبــەر دەســتكەوتنی مــاددی.
 .2گواســتنەوەی قوربانییــەكان :مەبەســت لــەم پرۆســەیە

جووڵەپێكردنــی كەســەكانە لــە شــوێنێك لەنــاو ســنووری
واڵتێــك یــان لــە دەرەوەیــدا بــە مەبەســتی فرۆشــتنی
ئەندامانــی جەســتەیان ،وەك هەمیشــە ئــەم كارە بەهــۆی
رێگــە ئاســاییەكانەوە ئەنجــام دەدرێــت ،وەك فڕۆكــە
و ئۆتۆمبیلــی گواســتنەوە .لــە راســتیدا گواســتنەوەی
كەســەكان شــێوەی ئاودیوكــردن و گواســتنەوەی یاســاغ
لــە رێگــەی ســنوورەكانەوە ناودەبرێــت ئەگــەر بێــت و
گواســتنەوەكە لــە نێــوان دەوڵەتانــدا بێــت ،ئەمــەش بــە
گشــتی لەنــاو بــازاڕی بەقاچــاغ گواســتنەوەی مــرۆڤ
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ئەنجــام دەدرێــت ،بــۆ منوونــە جووڵەیەكــی چاالكــی
مرۆڤــەكان لــە توركیــاوە بــەرەو بەریتانیــا و لــە فلیپیــن
بــەرەو ژاپــۆن هەیــە.
 .3حەواندنــەوە :مەبەســت لــە حەواندنــەوە دابینكردنــی
شــوێنی هێشــتنەوە و نیشــتەجێبوونە بــۆ قوربانیانــی
بازرگانیكــردن بــە ئەندامانــی جەســتەی مــرۆڤ لەالیــەن
بازرگانانــان و َ
دەاڵڵ و نێوەندگیرەكانــەوە ،ئــەوەش وەك
رێگەخۆشــكردن بــۆ ئەنجامدانــی نەشــتەرگەری بۆیــان
لــە پێنــاو دەرهێنانــی ئــەو ئەندامانەیــان كــە كڕیــن و
فرۆشــتنیان پێدەكرێــت ،زۆرجاریــش لــە كاتــی مانەوەیانــدا
لــەو شــوێنانە كاری لەشفرۆشــی و كاری ســۆخرە و
بەزۆرییــان پێدەكرێــت.
 .4پێشــوازیكردن :واتــا پێشــوازیكردن لــە قوربانیانــی

مندااڵن قوربانی تراژیدایهكی مرۆیی بێكۆتایی

ئایدیا دیپلۆماتیك

تاوانــی بازرگانیكــردن بــە ئەندامانــی جەســتەی مــرۆڤ و
ناســینەوەیان بــە مەبەســتی ناســینەوەیان و نەهێشــتنی
كۆســپ و ئاســتەنگەكان لەســەر رێگەیــان بــۆ ئــەوەی
بــە شــێوەیەكی بــاش نیشــانی كڕیارەكانــی بــدەن ،وەك
زەمینەخۆشــكردن بــۆ جێبەجێكردنــی ئــەوەی مەبەســتە.
دیمەنەكانــی بازرگانیكــردن بــە ئەندامانــی جەســتەی
مــرۆڤ
أ .هەڕەشــەلێكردن :لــە ڕاســتیدا هەڕەش ـهلێكردن یەكێكــە
لــەو رێگایانــەی بەكاردەهێرنێــت بــۆ درووســتكردنی
فشــار لەســەر قوربانییــەكان بــۆ ئــەوەی فەرمانەكانــی
بازرگانــان و دەاڵڵــەكان جێبەجـێ بكــەن ،وەك هەمیشــەش
هەڕەشــەلێكردن زیانــی مــاددی بــە قوربانییــەكان
دەگەیەنێــت بەهــۆی لێــدان یــان ئازاردانیــان ،یــان
دروســتبوونی زیانێكــی مەعنــەوی لێدەكەوێتــەوە وەك
ناوزڕاندنــی قوربانیەكــە و لەكەداركردنــی ناوبانــگ و
شــەرەفمەندێتی ،لــە هــەردوو بارەكەشــدا كەســی قوربانــی
نایەوێــت ئــەو كارە بــكات ئەگــەر هەڕەشــەی لەســەر
نەبێــت.
ب .ڕفانــدن :پەیوەندییەكــی بەهێــز هەیــە لــە نێــوان
تاوانــی رفانــدن و بازرگانیكــردن بــە ئەندامانــی جەســتەی
مــرۆڤ ،چونكــە قوربانیانــی رفێـراو ئەگــەری هەیــە ببنــە
كااڵیــەك بــۆ كڕیــن و فرۆشــن ،بەڵكــو بــۆ فرۆشــتنی
ئەندامانــی جەســتەیان لەالیــەن گرووپــە تاوانكارەكانــەوە،
یــان پێدەچێــت لــەو رێگەیــەدا بكوژرێــن .رووداوی
لــەم جــۆرە روویــداوە كاتێــك خۆپیشــاندانی گــەورە و
بەرفــراوان لــە دەیــەی حەفتاكانــی رابــردوو پایتەختــی
بەرازیلــی گرتــەوە وەك ناڕەزاییــەك لــە دژی رفاندنــی 6
مێردمنــداڵ و كوشــتنیان و دەرهێنانــی ئەندامەكانــی
جەســتەیان لەالیــەن بانــد و مافیــا تاوانكارەكانــەوە ،كــە
پەیوەنــدی گوماناوییــان لەگــەڵ دەزگاكانــی هەواڵگــری
ئــەو واڵتــە هەبــوو.
ج .پێدانــی جۆرێــك لــە تایبەمتەندێتــی بــۆ وەرگرتنــی
رەزامەنــدی كەســی قوربانــی یــان دەســتدرێژی كراوەســەر،
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ئــەم كارەش فــرت و فێڵــی لــە پاڵدایــە ،وەك رازیكردنــی بە
ئەنجامدانــی نەشــتەرگەرییەكی پێویســت ،بــەاڵم دوایــی
لەشــی تووشــی ئــازار و كێشــە دەبێــت و لــە پشــكنینەكاندا
دەردەكەوێــت ،كــە بووەتــە قوربانــی تاوانــی دەرهێنانــی
ئەندامانــی جەســتە .هەروەهــا لــەم رێگەیــەوە لەوانەیــە
قوربانیەكــە هەڵبخەڵەتێرنێــت بــە پێدانــی دەرفەتــی كار
لــە شــوێنێك ،یــان بەڵێنــدان بــە هەبوونــی پرۆژەیەكــی درۆ
بــە مەبەســتی گواســتنەوەی لــەو شــوێنەی لێــی دەژی بــۆ
ئــەو شــوێنەی ،كــە تاوانــكاران بــە شــێوەیەكی بێویژدانانــە
بێهۆشــی دەكــەن و یەكێــك لــە ئەندامانــی جەســتەی
دەردەهێنــن.
د .ئەگــەر بــە ڕەزامەنــدی قوربانییەكانیــش بێــت ،یاســاكان
رێگەیــان نــەداوە بــە كەســانی خــوار تەمــەن  18ســاڵ
تــا ئەندامانــی جەســتەیان دەربهێرنێــت بــە مەبەســتی
بەخشــین یــان فرۆســن ،ئــەوەش بــە مەبەســتی پاراســتنی
ژیانیــان لــە هــەر هەڕەشــە و مەترســییەك.
ڕێگــەو میكانیزمەكانــی ئەنجامدانــی تاوانــی بازرگانیكــردن
بــە ئەندامانــی جەســتەی مــرۆڤ
مەبەســت لــە میكانیزمــەكان ،هەمــوو ئــەو رێگــەو
شــێوازانەیە كــە دەگیرێنەبــەر بــۆ ئەنجامدانــی تاوانــی
دەرهێنانــی ئەندامەكانــی جەســتەی مــرۆڤ بــە مەبەســتی
فرۆشــتنیان ،ئەگــەر بــە گرتنەبــەری شــێواز و رێگە زانســتی
و هونەرییــەكان بێــت ،یــان گرتنەبــەر و بەكارهێنانــی
ئــەو رێگایانــەی كــە پێچەوانــەن لەگــەڵ بنەمــا پزیشــكیە
زانســتییەكان .دەكرێــت كــۆی ئــەم ڕێگــەو میكانیزمانــە
لــەم خااڵنــەدا كۆبكەینــەوە:
أ .نەشــتەرگەرییە زانســتییەكان :نەشــتەرگەرییەكانی
دەرهێنانــی ئەندامانــی جەســتەی مــرۆڤ لەنــاو
نەخۆشــخانەكان یــان نۆرینگــە پزیشــكییەكاندا ئەنجــام
دەدرێــت ،ئــەوەش لــە دوای گەیشــن بــە ڕێككەوتــن
لــە نێــوان كەســی بەخشــەر و كەســی وەرگــردا ،زۆربــەی
نەشــتەرگەرییە پزیشــكییەكانیش بــەو شــێوەیە ئەنجــام
دەدرێــت كاتێــك هــەردووال لــە هەمــان نەخۆشــخانە

بــن ،ئــەوەش بــە مەبەســتی پارێزگاریكــردن لــە كوالێتــی
ئــەو ئەندامــەی جەســتە كــە دەردەهێرنێــت .ئەگــەر
بێتــو پرۆســەی گواســتنەوەی ئەندامەكــە بــە ڕێگەیەكــی
نایاســایی بكرێــت ،ئــەوا بەرپرســیارێتی ســزایی یاســایی
دەكەوێتــە ئەســتۆی پزیشــك و نەخۆشــخانەكە ،چونكــە
دوور نییــە دەرهێنانــی ئەندامێكــی جەســتە بیێتــە هــۆی
مــردن یــان دروســتبوونی كەمووكورتیەكــی هەمیشــەیی،
لێپررساوێتیەكــەش بەپێــی ئەنجامــە نەرێنییەكانــی ئــەو
تاوانــە دەبێــت.
ب .دزینــی ئەندامــی جەســتەی مــرۆڤ :هەندێــك
جــار لەوانەیــە كەســێك بــە نهێنــی بڕفێرنێــت بــۆ
نەخۆشــخانەیەك ،بــەاڵم رفێنەرانــی تووشــی شــۆك دەبــن
كاتێــك دەبینــن یەكێــك لــە ئەندامەكانــی جەســتەی
لەدەســتداوە .لــە منوونــەی ئــەم حاڵەتــە لــە واڵتــی
ڤێنزوێــا روویــداوە كاتێــك پیالوێــك بــە نــاوی فرویــان
گێمینــز لــە الدێــوە هاتبــوو بــۆ شــار تــا تیایــدا بــژی ،بــەاڵم
بەهــۆی خراپــی بــاری دارایــی و ئالوودەبوونــی لەســەر
خواردنــەوە كهولییــەكان ،رۆژێكیــان كاتێــك بەخەبــەر
هــات بــۆی دەركــەوت ،كــە هــەردوو چــاوی نەمــاوە،
چونكــە چاوەكانــی فرۆرشابــوون بــە كەســێكی دەوڵەمەند،
كــە پێویســتبوو ئــەو چاوانــەی گێمینــزی بــۆ بچێرنێــت،
بــەاڵم دوای ئــەوەی كار لــەكار تـرازا پیاوانــی لێكۆڵینــەوەی
تاوانــەكان تاوانبارەكانیــان دۆزییــەوە.
ئامانجە سەرەكییەكانی تاوانی بازرگانیكردن
بە ئەندامانی جەستەی مرۆڤ

ڕەوایەتــی مەبەســت یــان ئامانــج بــە هیــچ شــێوەیەك
نابێتــە پاســاوهێنانەوە بــۆ شــەرعیەتپێدان بــە ئامرازەكانــی
تاوانێــك وەك دەرهێنــان و فرۆشــتنی ئەندامانــی جەســتەی
مــرۆڤ ،چونكــە ئاشــكرایە كــە گەشــەكردنی ئــەم جــۆرە
لــە تــاوان لــە ئەنجامــی بەیەكگەیشــتنی پێویســتی و
بەرژەوەنــدی جۆراوجــۆرەوە ســەریهەڵداوە ،هەرچەنــدە
دەســتبەرداربوون لــەم بەرژەوەندییانــە بــە پێــی
ئارەزووەكانــی مــرۆڤ و بەبـێ كارێكــی رێكخـراو ئەنجامی
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مەترســیداری لێدەكەوێتــەوە ،لەبــەر ئــەوە یاســادانەران
لــەم بابەتــەدا كارییــان كــردووە بــۆ رێكخســتنی پرۆســەی
بەخشــینی ئەندامانــی جەســتەی مــرۆڤ و دانانــی چەنــد
ســزایەكی توونــد بەســەر هەمــوو ئــەو كەســانەدا ،كــە
پێویســتیی هەندێــك مــرۆڤ بەكاردەهێنــن بــۆ ئــەوەی
ئەندامانــی جەســتەی مــرۆڤ بكەنــە كااڵیــەك بــۆ كڕیــن
و فرۆشــن ،چونكــە ئەمــە دەبێتــە هــۆی فرۆشــتنی
ئەندامــەكان بــە ئامانجــی بەدەســتهێنانی قازانجــی
مــاددی ،لەمــەش گرنگــر ئەوەیــە ،كــە ئــەم كارە لــە بەهــاو
شــكۆمەندی مرۆڤــەكان كــەم دەكاتــەوە.
دەكرێــت كــۆی ئامانــج و مەبەســتەكانی بازرگانیكــردن
بــە ئەندامانــی جەســتەی مــرۆڤ لــەم خااڵنــەدا كــورت
بكەینــەوە:
 .1خواســتنی گەیشــن بــە چاكبوونــەوە و گەڕانــەوەی هیوا
بــۆ ئــەو نەخۆشــانەی تووشــی ئــەو جــۆرە نەخۆشــییانە
بــوو ،كــە پێویســتدەكات بــە زوویــی چارەســەری
پزیشــكییان بــۆ بكرێــت و یەكێــك لــە ئەندامەكانــی
جەســتەیان دەربهێرنێــت و ئەندامێكــی ترییــان بــۆ
دابرنێــت ،بــۆ منوونــە وەك گورچیلــە ،بەشــێك لــە جگــەر
و شــادەمارەكانی دڵ .پێویســتی نەخۆشــە بێهیــواكان بــەم
ئەندامانــەی جەســتە وایــان لێــدەكات ،كــە پارەیەكــی
زۆر بــدەن لــە پێنــاو بەدەســتهێنانی ئــەو ئەندامــەی كــە
پێویســتدەكات بــۆی دابرنێــت.
 .2بەدەســتهێنانی قازانجــی دارایــی زۆر لــە رێگــەی
نێوەندگیــری كــردن لــە نێــوان كەســی بەخشــەر و
كەســی وەرگــر ،وەك هەمیشــە دەاڵڵ و نێوەندگیــرەكان
هەڵدەســن بــە بەدەســتهێنانی ئــەم بــڕە پارانــە و بڕێكــی
كەمــی دەدەنــە بەخشــەرەكان ،لــە كاتێكــدا كەڵــك لــە
هــەژاری ونەدارییــان وەردەگــرن.
 .3هەبوونــی خــواس لــەالی كەســانی بەخشــەر بــۆ
چارەســەركردنی هەندێــك لــە كێشــە ئابوورییەكانیــان و
كۆكردنــەوەی پارەیــەك ئەگــەر كەمیــش بێــت ،ئەمــەش بــە
مەبەســتی پێدانــەوەی قــەرزەكان یان باشــركردنی رەوشــی
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ژیانیــان لەســەر حســابی تەندروســتیان و بەرگەگرتنــی
ئــەو مەترســیە تەندروســتییانەی كــە هەڕەشــە لــە ژیانیــان
دەكات.
 .4خواســتی زانكــۆكان وكۆلیــژە پزیشــكییەكان و
كۆمپانیاكانــی درووســتكردنی دەرمــان لــە ئەنجامدانــی
تاقیكردنــەوەی پزیشــكی زانســتی ،لەبــەر ئەمــە ئــەو
دامودەزگایانــە پێویســتیان بــە بەدەســتهێنانی ئەندامانــی
جەســتەی كەســانی زینــدوو هەیــە .بەپێــی توێــژەران
هەمــوو ئامانجەكانــی بازرگانیكــردن بــە ئەندامانــی
جەســتەی مــرۆڤ ئامانجــی تاوانــكاری و نامەرشوعــن
و ناتوانــن بەرگــی یاســایی بكــەن بەبــەری تاوانــی
بازرگانیكــردن بــە ئەندامانــی جەســتە و هەرگیــز لەگــەڵ
یاســادا ناگونجێــت ،چونكــە پەیوەســتە بــە بوونــی
بەرامبەرێكــی ماددییــەوە .بــەاڵم فاكتــەری بەزەیــی و
خۆبەخشــین بــە وابەســتەیی خزمایەتــی و كەســوكار و
مرۆڤایەتــی ،بــەاڵم بەبــێ زیانگەیانــدن بــە جەســتەی
كەســی بەخشــەر لەگــەڵ حوكمــی یاســادا دەگونجێــت.
سهرچاوهكان:

پێگــهی زانكــۆی (مینیســۆتا)ی ئهمهریكــی ،كۆڕبهنــدی
دهوحــه بــۆ بهگژداچوونــهوهی بازرگانیكــردن بــه
مــرۆڤ ،پێگــهی (الجزیــره) ،ماڵپــهڕی ئاژانســی
نهتــهوه یهكگرتــووهكان بــۆ بهگژداچوونــهوهی مــادده
هۆشــبهرهكان و تــاوان ،تــۆڕی فهلهســتینی بــۆ دیالــۆگ،
ڕێكخـراوی هیومــان ڕایتــس وۆچ ،پێگـهی (الیــوم الســابع)،
گۆڤــاری (تایــم)ی ئهمهریكــی ،پێگــهی (نــون پۆســت)،
ســكای نیــوز عهرهبــی ،ماڵپـهڕی (ئیســام ئهوێرنــس) ،بــی
بــی ســی ،ماڵپــەری (العــامل) ،دویچــە ڤێلــە.
سهرچاوه یاساییهكان:

.1محهمــهد نیــازی حتاتــه ،تاوانهكانــی لهشفرۆشــی،
قاهیــره  -چاپــی دووهم .1983
.2عهبدولوههــاب حومــد ،مافــه جهزائیــه گشــتییهكان،

267

دیمهشــق – .1963
.3عهبــود ئهلســهراج ،یاســای ســزادان (بهشــی گشــتی)،
دیمهشــق – .1990
.4ئهحمــهد فهتحــی رسور ،بنهماكانــی یاســای ســزادان،
قاهیــره.
.5محهمــهد ئهحمــهد عابدیــن قهمحــاوی ،محهمــهد
حامــد ،تاوانهكانــی ئادابــی گشــتی ،ئهســكهندهریه -
.1985
.6ســلێامن عهبدوملونعیــم ،تیــۆری گشــتی یاســای سـزادان،
ئهســكهندهریه .2000 -
.7محهمــهد محێدیــن عــهوهز ،مافهكانــی مــرۆڤ لــه
ڕووی ڕێــكاری تاوانكارییهكانــهوه ،قاهیــره .1989 -
.8ر هزا فــهرهج ،یاســای ســزادانی ج هزائیــر ،جهزائیــر –
.1976
.9محهمــهد عــهوهز ،یاســای ســزادان (بهشــی گشــتی)،
ئهســكهندهریه .1987 -
www.umn.edu
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/
conceptsandterminolog y/2
http://hrlibrary.umn.edu/arab/P1orgCRIME.html
https://www.unodc.org/documents/humantrafficking/TIP-executive_summary_arabic.pdf
https://www.noonpost.org
.10حتاتــه ،محهمــهد نیــازی ،جرائــم البغــاء،
لێكۆڵینهوهیهكــی بهراوردكارانهیــه ،كتێبخانــهی وهبــه ــــ
قاهیــره ،چاپــی دووهم .1983
.11ولــد محمــدن ،محمــد عبداللــه ،تجریــم االتجار بالنســاء
واســتغاللهن فــی الرشیعــه االســامیه .ریــاز ،زانكــۆی
نایفــی عهرهبــی بــۆ زانســتی ئهمنــی ،كۆربهندێــك لــه
.2004/3/15
.12مفكــره االســام :ئایــا ئــهوه ئــو شارســتانیهتهیه كــه
بانگهشــهی بــۆ دهكــهن لهجیهــان؟ الغــرب املتحــر
وتجــاری الرقیــق االبیــض واالصفــر واالســود.

>http: www> islammemo> co/ kashaf/ one _ news
asp? Idnews= 695
.13دكتــۆر عبدالحافــز عبدالهــادی عبدالحمیــد :االثــار
االقتصادیــه واالجتامعیــ ه لظاهــرة االتجــار باالشــخاص.
لێكۆڵینهوهیهكــی باڵوكراوهیــه لهنێــو كتێبــی (مكافحــه
االتجــار باالشــخاص واالعضــاء البرشیــه) ــــ كــه لــه
ئهكادیمیایــی نایفــی عهرهبــی بــۆ زانســتی ئهمنیــهكان
دهرچــووه .ریــاز نیســانی .2004
.14خالــد بــن محمــد ســلیامن املرزوقــی ــــ جریمـه االتجار
بالنســاء واالطفــال وعقوباتهــا فــی الرشیعــه االســامیه و
وقانــون الدولــی ــــ لێكؤڵینهوهیهكــی كورتــی ب ـهراودكار،
كــه وهك تهواوكهرێــك پێشــكهش كــراوه بــۆ وهرگرتنــی
ماســتهر لـه العدالـه الجنائییـه ــــ زانكــۆی نایفــی عهرهبــی
بــۆ زانســتی ئهمنــی .2005
.15االتجــار بالنســاء والــزواج الســیاحی ،توێژینهوهیهكــی
لهالیــهن رهشــا محمــد حســن ئامادهكــراوه بــه
سهرپهرشــتی نیهــاد ابــو القمصــان ــــ باڵوكراوهكانــی
ســهنتهری میــری بــۆ مافهكانــی ژنــان.
.16فصلنامــە ســامت اجتامعــی و اعتیاد ،دورە ،٢شــارە،٧
پاییز  ،١٣٩٤ص ١٥٠-١٢٣
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