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  المللی پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی داخلی و بین

  قاچاق انسان يدر قبال پدیده

   ∗محمدرضا پورقربانی
  ∗∗ احمد پورابراهیم

  22/5/1393تاریخ پذیرش:     12/5/1393تاریخ دریافت: 
 چکیده

المللـی  یکی از اصول بنیادین ادیان الهی و اسـناد بـین  ، حفظ کرامت بشر و احترام و التزام به آن
اخالقی و الهی به منظور فراهم هاي ارزشمند مندي از فضیلتشود. بهرهحقوق بشر محسوب می

هاي رشد و تعالی بشر منحصراً در پرتوي حفظ حقوق اولیه و توجه به اصل کرامـت   نمودن زمینه
ذاتی بشر است؛ بر همین اساس  مفهوم حقوق بشر و موضوعات آن و التزام به رعایت آن امـروز  

ی برخوردار اسـت. نفـی هرگونـه    هاي ملی حقوقی از جایگاه بسیار مهمالمللی و نظامدر نظام بین
هـا محسـوب   هاي زیربنایی حقوق انسانتحقیر و شکنجه از جمله اولین الیه، کشیبهره، استثمار
شـود؛ اگرچـه بـه تعبیـر     عنوان حقوق بشر سلبی یا نبایدهاي اجتماعی ازآن یاد میشود که بهمی
شـود؛  بشر آزاد زاده مـی ، فیلسوف و حقوقدان شهیر فرانسوي در قرن هجدهم» ژان ژاك روسو«

به انحـاي مختلـف از فطـرت پـاك     ، اما در پروسۀ زندگی  اجتماعی و تطبیق با شرایط اجتماعی
شماري در جهان امروز در معرض ظلم و اجحاف و حتـی  هاي بیشود. انسانخویش منحرف می

ت و تن پـژوهش   گیرنـد. فروشی قرار مـی درجات مختلفی از مصادیق بردگی از جمله تحقیر و ذلَ
ي ناپذیري است که این پدیـده بـر جامعـه   تالشی است در جهت تحلیل پیامدهاي جبران، حاضر

هاي کیفـري ملـی و   نگاهی به تدابیر و سیاست، آورد و همچنین در فراسوي آنبشري به بار می
  فرا ملی در قبال این پدیده دارد.

، المللـی هـاي بـین  کنوانسـیون ، گـري روسپی، فحشا، بردگی نوین، قاچاق انسان: کلید واژگان
  یافتهجرایم سازمان
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  مقدمه: 
یکی از اقسام قاچـاق انسـان در سـطح    ، کشی جنسیي قاچاق انسان به قصد فحشا و بهرهپدیده
ی محسـوب مـی  یافتهي جرایم سازمانالمللی و در زمرهبین شـود. ایـن پدیـده امـروزه در     ي فرا ملَ

، بـه عنـوان یـک معضـل بـزرگ و درگیرکننـده      ، ا ایـران کشورهاي مختلف و از جمله در کشور م
هاي حقوقی را به خود مشغول کرده است. بعد از پیروزي انقالب اسالمی و تشـکیل مجلـس    نظام

کنندگان قانون مجازات اسـالمی بـا توجـه بـه اصـول قـانون و تبعیـت از        تدوین، شوراي اسالمی
ر اخـالق اسـالمی در مقـرَرات قـانون     هاي معتبـ در جهت حفظ و حمایت از ارزش، موازین شرعی

، ارتکاب هر نـوع اعمـال منـافی عفـت و اخـالق عمـومی را بـر حسـب مـورد         ، مجازات اسالمی
شـود امـا در خـارج از    اند. این مقرَرات در داخل کشور به مورد اجـرا گذاشـته مـی   انگاري کرده جرم

  قابلیت اجرا ندارد.ق.م.ا  جز در برخی موارد  3ي کشور به دلیل حاکمیت اجراي ماده
افزایش قاچاق زنان و دختران ایرانی به خارج از کشـور از یـک سـو و خـالء قـانونی جـامع و       

قـانون  ، باعث شد که سرانجام، ویژه قاچاق زنان ازسوي دیگرمناسب در خصوص قاچاق انسان به
توانسـت ایـن   به تصویب برسد. این قانون تاحدودي  28/4/1383مبارزه با قاچاق انسان در تاریخ 

گـوي  هاي بسیاري را بر جاي گذاشـت و نتوانسـت بـه طورکامـل جـواب     خالء را پر کند؛ اما ابهام
هایی چون قاچاق کودکان و زنان به قصـد فحشـا بـه کشـورهاي توریسـتی جهـان ماننـد        معضل
المللـی نیـز بـه    ي بـین فارس و برخی کشورهاي اروپایی و آمریکایی باشد. در جامعهي خلیج حوزه

المللـی ماننـد پروتکـل اول الحـاقی بـه      هـاي بـین  این موضوع توجه شده و اسـناد و کنوانسـیون  
منـع و  ، یافته فراملـی تحـت عنـوان پیشـگیري    کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان

اي نظیـر کنوانسـیون   ویژه زنان و کودکـان و همچنـین اسـناد منطقـه    مجازات قاچاق اشخاص به
سیاي شرقی معروف به کنوانسیون سارس راجع بـه پیشـگیري و مبـارزه بـا قاچـاق      هاي آاتحادیه

  گري تصویب شده است.زنان و کودکان  براي مبارزه با روسپی

  فصل  اول: پیامدهاي قاچاق انسان
خـانوادگی و اجتمـاعی   ، دارد که در سطوح فـردي تبعات منفی و ناگواري در پی، ي شوماین پدیده
  شود.  بررسی می
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  مبحث اول:  آثار شخصی
  دار شدن کرامت انسانیگفتار اول: خدشه

ي انسـانی را  اختصاص به مردان ندارد؛ بلکه جامعه برد ازآن نام می 1کرامت انسانی که قرآن کریم
شود؛ حال اگر زنان به مثابه کاال خرید و فروش شوند در حقیقت شأن و کرامت انسـانی  شامل می

ي فلسـفی  شناسانههاي بلند و انساننظر از توصیفقطع، هاي دینیآموزهآنها مخدوش شده است. 
گیـرد مبـارزه نمـوده و حتـی در     به طور عینی با آنچه که این شأن و حیثیت را نادیده می، از آدمی

اسـالم   2بینـی کـرده اسـت.   ضمانت اجراي کیفري پـیش ، مواردي براي نقض آشکار شأن انسانی
مال و رفتار سـودگرایانه بـا    ، آزاد را که به معناي فروکاستن انسان به کاالي انسان همچنین مبادله

خداونـد در روز قیامـت   « کند. از امام صادق (ع) نقل شده است که: به شدت نکوهش می، اوست
عدم پرداختن دستمزد اجیر و فروختن انسـان   ، ي همسربخشد جز نپرداختن مهریههر گناهی را می

دهنـد شخصـیت   شوند اولین چیزي که از دست مـی ر دام قاچاقچیان گرفتار میزنانی که د». آزاد
دسـت بـه دسـت شـده و از خـود اختیـار و       ، انسانی است. آنان همچون کاالیی در دست اربابـان 

هـاي  آنها را همانند ماشین و اسلحه و اجناس دیگر در آژانـس ، استقاللی ندارند. قاچاقچیان انسان
گذارند و حتـی در  کنند. اندام آنها را براي جلب مشتري به نمایش مییمعامالتی خرید و فروش م

  3کنند.حراج ماهانه برگزار می ، هابعضی از این آژانس

  کشی جنسی گفتار دوم: بهره
، بازيهاي مختلف جنسی همانند همجنسکشیاین زنان و کودکان در مقابل انواع استثمار و بهره

پذیر هستند؛ با ایـن حـال   عکس و تصویر و ... آسیب، جهت تبلیغات استفاده سوء، روابط غیرطبیعی
، کـار اجبـاري در بـازار   ، هـاي اجبـاري  بلکه ازدواج شود به استثمار جنسی محدود نمی، قاچاق زنان

هـا و دیگـر خـدمات را هـم شـامل      گري در خیابانتکدي، مزارع کشاورزي و کارخانجات بافندگی
                                                   

  .70آیه  اسراء؛ سوره  -1
نوبهار، رحیم؛ دین و کرامت انسانی، مجموعه مقاالت همایش بین المللی مبانی نظري حقوق بشر، قـم، دانشـگاه مفیـد،     -2

  .613، ص1384
، 1384بهروزي، مریم؛ حجاب و آزادي، مجموعه سخنرانی کنفـرانس زن، نشـر سـازمان تبلیغـات اسـالمی، چـاپ دوم،        -3

 .137ص
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گذرنامـه و  ، کارفرمایـان ، شـوند به کار واداشته می، ن قربانی قاچاقهایی که زناشود. در محیطمی
کنند تا مانع از فرار آنها شـوند؛ خصوصـاً کـه در    ي تردد آنان را ضبط میمدارك شناسایی یا اجازه

  1بسیاري از کشورها نداشتن اوراق شناسایی و گذرنامه براي اتباع خارجی مجازات سنگینی دارد.

  ه بیماري  گفتار سوم: ابتال ب
دارنـد.   H.I.Vشوند تأثیر بسیاري بر انتقال ویـروس گري میزنانی که از طریق قاچاق وارد روسپی

مـاه اول   6کنند به احتمال بسـیار در  مطالعات نشان داده است زنانی که در مراکز فساد فعالیت می
بـه مراتـب   ، قاچـاق شوند. این امـر در مـورد زنـان قربـانی     به ویروس ایدز مبتال می ، فعالیت خود

شـوند و در مـورد تمـاس بـا     گري کشیده مـی شدیدتر است؛ زیرا اکثر این زنان به اجبار به روسپی
شدن آنان به ویروس ایدز بـه مراتـب بیشـتر از    احتمال آلوده، از خود اختیاري ندارند. بنابراین، افراد

  2آورند.گري روي میاي است که به اختیار خود به روسپیزنان هرزه

  مبحث دوم: آثار مخرب خانوادگی
سـزایی در رشـد و تعـالی    نقش بـه ، پذیري کودکانترین فاکتور جهت جامعهخانواده به عنوان مهم

ي مربوطـه دارنـد. در خـود    یک جامعه یا بالعکس ابزاري جهت تباهی کودك و در نتیجـه جامعـه  
اي مـادر  اگـر درون خـانواده  ي مـادر اسـت.   خانواده نیز نقش نخست و برتر تربیت اطفال بر عهده

ي پروسـه ، طور که شایسته و بایسته است ایفا نماید؛ در نتیجهنتواند بنابر هر دلیلی نقش خود را آن
  شود.شدن اطفال با مانع روبه رو میها و اجتماعیآموزش ارزش 

  مبحث سوم: آثار مخرب اجتماعی منفی
ت ملی و اسالمی نظام را مخدوش کنـد؛ چراکـه   تواند حیثیمی، قاچاق زنان از کشور اسالمی ایران

هـاي  کشـورهاي فقیـري هسـتندکه دچـار انـواع نابسـامانی      ، معموالً کشورهاي مبدأ قاچاق زنـان 
، هاي شوروي سابق که از شدت فقري بالکان و جمهوريباشند؛ نظیر کشورهاي حوزاجتماعی می

                                                   
رضا؛ قاچاق زنان در فقدان بایدها و نبایدها، فصل نامه شوراي فرهنگی اجتماعی زنان، سال پنجم، شماره  رمضان نرگسی، -1

  .28، ص82، بهار 19
  .30؛ صهمان -2
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بـا  ، هاي ضد انقالب در خارج از کشـور پایگاه، حاضر به هرکاري ولو خودفروشی هستند. از این رو
ي جمهوري اسـالمی ایـران را در   تالش دارند تا چهره، ي قاچاق زنان در ایراننمایی مسألهبزرگ

نزد جهانیان مخدوش کرده و چنین وانمود کنند که وضع اجتماعی در ایران بسیار نابسامان اسـت؛  
فروشـند. ایـن در حـالی    خـود را مـی   دختران، به حدي که مردم از شدت فقر و مشکالت معیشتی

  است که این امر در ایران نیز سابقه دارد؛ به یک مورد گزارش زیر توجه کنید:  
ي مواد مخدر بـود در  اي که فروشندهساله 35به مرد ، ساله به دلیل اعتیاد پدر 13یک دختر «
  1».هزار تومان فروخته شد100مقابل 

  مبحث چهارم: آثار اقتصادي و سیاسی
هـا و  ي قاچاق انسـان وجـود دارد انگیـزه   اجتماعی و روانی که در پدیده، ر کنار پیامدهاي انسانید

تبعات سیاسی و اقتصادي متعددي نیز در آن مطرح است که بسیاري از آنهـا موضـوعات و نکـات    
  باشد.جدیدي می

  بند اول: پولشویی
، 3سازمان همکاري اقتصـادي و توسـعه  وابسته به  2گروه کاري اقدام مالی براي مبارزه با پولشویی

  چهار تهدید اساسی پدید آمده از معضل جهانی پولشویی را چنین برشمرده است:  
هـاي مجرمانـه یـا غیرقـانونی را بـراي      سودآوري فعالیت، الف) کوتاهی در مبارزه با پولشویی

  گرداند.   تر میمجریان آسان
هـاي مجرمانـه   مجرم را در تأمین مالی فعالیتهاي سازمان، ب) کوتاهی در مبارزه با پولشویی

  گذارد.    ها آزادتر میوگسترش آن فعالیت
خطـر فسـادپذیري نهادهـاي    ، ي مالی رسمی از سوي پولشـویان ج) امکان به کارگیري شبکه

  آورد. مالی و کل بخش مالی اقتصاد ملی را به همراه می

                                                   
  .35؛ ص  همان -1

2-FATA. 
3-OECD. 
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کار ـ برخـوردار از امکـان پولشـویی ـ      هاي بزهد) انباشت قدرت و ثروت توسط مجرمان وگروه
آید. عالوه هاي دموکراتیک به شمار میتهدیدي جدي براي اقتصادهاي ملی و به ویژه براي نظام

المللی پول و نیز به استناد گـزارش  هاي پژوهش انجام شده در صندوق بیني یافتهبر پایه، بر اینها
هاي گذاريها و سیاستانحراف تحلیل، 1998 ارائه شده توسط مدیر عامل صندوق مزبور در سال

  آیند.پولشویی به شمار می، کالن اقتصادي
  ي پولشویی عبارتند از:  آثار منفی اقتصادي پدیده  ترینمهم

 تضعیف بخش خصوصی.   .1
 هاي مالی. تضعیف یکپارچگی وتمامیت بازار .2
  هاي اقتصادي.کاهش کنترل دولت بر سیاست .3
 صاد.ثباتی در اقتاخالل و بی .4

بسـیاري اوقـات ثـروت    ، قاچاقچیان انسـان ، ي پولشوییشود که با پدیدهمشاهده می، بنابراین
کنند که هم مجدداً سـود  گذاري میاند در جاهایی سرمایهخود را که از راه نامشروع به دست آورده

فـراد  شود. همچنـین ایـن ا  کند و هم منبعی براي جلب مجدد قربانیان میبسیاري عاید ایشان می
ي روند فعالیت کثیفشان بسـیار مـوثر   شوند که براي ادامهي اجتماعی بسیار مثبتی میداراي وجهه

ثبـاتی و تضـعیف وضـعیت    است. صرفنظر از بعد اقتصادي و فرهنگی که بسیاري اوقات باعث بی
موجبات توانند هاي جنایتکار میاز بعد سیاسی نیز گاهی این سازمان، شوداقتصادي کل جامعه می
  ها را فراهم کنند.تضعیف بسیاري از دولت

  فصل دوم: نگاهی تطبیقی تدابیر ملی و فراملی  
  مبحث اول: حمایت از هویت خصوصی قربانیان

  گفتار اول: فراملی  
یـا از رسـوایی و   ، انـد از آن رو که از امنیت خویش بیمنـاك ، بسیاري از قربانیان جرم قاچاق انسان

ترسـند از روبـرو   یا از اقدامات قضایی علیـه خـود مـی   ، اندي خود هراسناكهبدنامی خود یا خانواد
دار و اعالم جرم یا طرح شکایت علیه قاچاقچیان که معمـوالً بـا افشـاي    شدن با مقامات صالحیت
کنند. بنابراین تأمین امنیت قربانیـان کـه در فراینـد شناسـایی و     پرهیز می، هویت آنها همراه است

تـرین وظـایف   گیرنـد از مهـم  دار (اعم از پلیس یا دادرسان) قرار مـی ات صالحیتهمکاري با مقام
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محرمـانگی  ، کنـد ترین تدابیر حمایتی که امنیـت قربانیـان را تـأمین مـی    هاست و از مناسبدولت
-آدرس و جزئیات زندگی خصوصی بـزه  ، هویت و زندگی خصوصی آنهاست؛ زیرا با افشاي هویت

دهـد؛ یـا خطـر بـدنامی و     ي آنها را افزایش مـی ر انتقام از آنها و خانوادهخط ، دیدگان و آدرس آنها
  ي مقصد به همراه دارد.  ي مبدأ و چه در جامعهرسوایی را براي آنها چه در جامعه

دیدگان شود و به تـأمین امنیـت آنهـا کمـک     تواند مانع از افشاي هویت بزهاز جمله اقداماتی که می
هـا و ممانعـت از   کیفري است؛ ماننـد محرمانـه و غیرعلنـی بـودن دادرسـی      کند تدابیر مناسب دادرسی

هـا مثـل محـدودیت    هـا بـر رسـانه   تحمیل قـانونی برخـی ممنوعیـت   ، حضور افراد در جلسات دادرسی
ها از حضور در دادرسی یا محـدودیت انتشـار اطالعـات و جزئیـاتی اسـت کـه هویـت        نمایندگان رسانه

ها باید از این حق برخـوردار شـوند کـه در مـوارد مقتضـی      ؛ همچنین دادگاهکندقربانیان جرم را افشا می
  هویت قربانیان جرم را محرمانه اعالم کنند یا از مواجهه متهم و شهود اجتناب کنند.  

  گفتار دوم: ملی  
زنـدگی  ، حکم خاصـی در مـورد حمایـت از هویـت    ، قانون مبارزه با قاچاق انسان، در حقوق ایران
بینی نکرده است؛ ولـی بـا توجـه بـه     دیدگان قاچاق انسان پیشهاي شخصی بزهخصوصی و داده

ایـن دسـته   ، دیدگان قاچاق انسان را مجرم محسـوب کـرده اسـت   برخی بزه، اینکه قانون یاد شده
همانند سایر محکومان و متهمان از تصمیمات حقوقی مربوط مثل منع هتک حرمـت و حیثیـت از   

تدبیر مزبور حتـی اگـر افشـاي هویـت قربانیـان برخـی        1خوردارند.بر، آنان از طریق افشاي هویت
ي اهداف حمایت از هویـت  کنندهتامین 2مصادیق قاچاق انسان را جرم و شیوع فحشا قلمداد کنیم

ي قاچاق انسان نیسـت. بـا آنکـه قـانون انتشـار و دسترسـی آزاد بـه        دیدهو زندگی خصوصی بزه
یکـی  ، آن 16ي کند و در مادهاطالعات را تنظیم و معرفی میآیین صحیح دسترسی به ، اطالعات
کنـد  به خطر افتادن جان یا سالمت افراد مقرر می، ترین استثنائات دسترسی به اطالعات رااز مهم

اما قانون مزبور اصوالً مانع برخی از اقدامات قضایی دادرسان کیفري به هنگام رسیدگی به جـرایم  
انجامد و مستند به اصول و قواعد سـنتی آیـین دادرسـی انجـام     یان میکه به افشاي هویت  قربان

                                                   
 قانون اساسی. 39اصل  -1
 ق.م.ا. 697تبصره ماده   -2
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نیست؛ چنانکه برخی الزامات قانونی مقرر در قانون آئین دادرسی کیفـري در مـورد ذکـر     ، گیردمی
احضاریه و حتی کیفرخواست یـا برگـزاري علنـی محاکمـات و      ، نام و سایر مشخصات در شکوائیه

قانون آیـین دادرسـی دادگاههـاي عمـومی و      188ي اسی و مادهقانون اس 156ها (اصل دادرسی
، توانـد ضـمن افشـاي هویـت قربانیـان     انقالب در امور کیفري) از قوانینی است که اجراي آنها می

امنیت و موقعیت اجتماعی آنها را در موطن خود ویران و با خطر و مشکل مواجه کند. بنـابراین بـه   
ي فراملـی و  یافتـه المللی مثل کنوانسیون جرایم سـازمان ناد بینرسد الحاق به برخی از اسنظر می

هـاي الزم را بـراي قانونگـذار در    توانـد زمینـه  می» پالرمو«پروتکل الحاقی آن موسوم به پروتکل 
اي فراهم کند که با حمایت از هویت و زنـدگی خصوصـی   اصالح برخی از مقررات جزایی به گونه

  1مین امنیت آنها مدد رساند.دیدگان قاچاق انسان به تأبزه

  دیدگانمبحث دوم: تأمین سالمتی جهانی بزه
  گفتاراول: فراملی  

ها مواجه ها و بیماريخشونت، دیدگان قاچاق انسان با انواع تهدیداتتمامیت و سالمت جهانی بزه
در اختیـار  کنند و اطالعاتی را دار همکاري میدیدگانی که با مقامات صالحیتویژه بزهاست؛ اما به

همـواره  ، کار و قاچاقچیان مؤثر اسـت هاي جنایتدهند که در تعقیب گروهمأمورین مربوط قرار می
گیرند تا آنان را وادار به سکوت و عـدم همکـاري   در معرض تهدید و ارعاب یا خطر انتقام قرار می

سمانی از قربانیان ها تأمین امنیت و حمایت جهاي دولتکنند؛ بنابراین یکی از وظایف و مسئولیت
کار اسـت؛ زیـرا تهدیـد یـا ایجـاد      هاي جنایتگیري گروهاز جمله در مقابل هرگونه تعدي یا انتقام

در برخـی مـوارد بـه    ، دیـدگی جدیـد اسـت   گذشته از آنکه بـزه ، دیدگانمخاطره براي سالمتی بزه
اجـراي عـدالت    رساند یا سـایر قربانیـان را از کمـک بـه    فرصت و سرعت اجراي عدالت زیان می

اي از کشـورها مثـل   شود؛ از این رو در پـاره کند و مانع از ایفاي نقش مناسب قربانی میدلسرد می
شـود.  ي جرایم علیه عدالت قضایی قلمداد مـی تهدید شاکی براي استرداد شکایت از زمره، فرانسه

                                                   
هاي مجله آموزه ت به وطن بزهدیدگان قاچاق انسان در اسناد فراملی، عینی، محسن؛ تامین امنیت، جبران خسارت و بازگش -1

  .28، ص1390 - 19پژوهشها، شماره  حقوق کیفري، 
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تـأمین  ، 25و  24د نیـز بـا درك ایـن واقعیـت در مـوا     » پالرمو«ي یافتهکنوانسیون جرایم سازمان
دیدگان و شهود را مورد تصریح قرار داده است. به دنبال آن پروتکل پالرمو با سالمت جسمانی بزه

ها براي تأمین امنیت قربانیان و فقط به تالش دولت 6ي ماده 5زبانی ضعیف و غیر الزامی در بند 
  اشاره کرد.  ، وطنشان مادامی که در قلمروي آنها هستند نه الزاماً تا قبل از رسیدن به

اند و اجـراي آنهـا   کند داراي ماهیت قضاییبرخی از اقداماتی که سالمت قربانیان را تأمین می
  امکان پذیر است.، معموالً با اصالح مقررات آئین دادرسی کیفري و دالیل اثباتی

  گفتار دوم: ملی  
اي مـوارد بـه عنـوان    انسـان در پـاره  دیدگان جرم قاچـاق  بزه، از نظر قانون مبارزه با قاچاق انسان

اند و ظاهراً شهادت آنها علیه قاچاقچیان به استناد مقـررات فصـل پـنجم    مرتکب جرم قابل تعقیب
ق.آ.د.ك) قابل قبول نیست و تنها ممکـن   3ي و تبصره 155ي قانون آئین دادرسی کیفري (ماده

اتیان سوگند اسـتفاده کـرد. از سـوي     از اطالعات آنها بدون، ق.آ.د.ك 156ي است به استناد ماده
ي دیگر تدابیر خاصی مثل تحقیق از شهود و مطَلعان به طور جداگانه و بدون حضور مـتهم (مـاده  

ي اهداف اسناد فراملی براي تأمین سالمت قربانیان نیسـت و برخـی   هکنندق.آ.د.ك) تأسیس 151
-ات تهدید یـا اجـراي اقـدامات تالفـی    تواند موجباز تدابیر سنتی قانونی آئین دادرسی کیفري می

کنند فراهم کنـد؛ از ایـن   جویانه را علیه قربانیانی که با پلیس یا مقامات قضایی ایران همکاري می
هاي مربوط به اصالح برخـی  یافته و پروتکلرسد الحاق به کنوانسیون جرایم سازمانرو به نظر می
  1د) را بهتر تأمین کند.دیدگان (شهوتواند تحقق سالمت بزهاز مقررات می

 جبران سالمت  مبحث سوم:

  گفتار اول: فراملی  
در فرایند انجام جرم خشن و غیرانسانی قاچاق انسان معموالً قربانیان متحمل صدمات و خسـارات  

کشی اقتصادي و تجاري از آنهـا منـافع نامشـروع زیـادي را     شوند و بهرهمادي و روانی زیادي می

                                                   
  .32؛ صهمان -1
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گـامی  ، دیـدگان کند. از این رو دریافت غرامت و جبران خسارات وارده بر بزهنصیب قاچاقچیان می
کند کـه در پرتـوي اجـراي    هاي تحمیلی است و به قربانی کمک میضروري براي غلبه بر آسیب

  زندگی خویش را سامان دهد.  ، عدالت
، انـی تواند شامل مواردي چون صدمات ناشی از خشونت جهانی و روادعاي جبران خسارت می

بازپرداخت مخارج غیرقانونی پرداختـی از  ، دستمزدهاي پرداخت نشده یا بسیار کم ، مخارج پزشکی
هـاي تحمیلـی بـه    جریمـه  ، هاي کار و استخدام یا به خاطر حمل و نقلجانب قربانی براي آژانس

، دیـدگان وصـول شـده اسـت    خاطر اصطالحاً رفتارهاي بد بزهدیدگان که توسط قاچاقچیان بهبزه
مالیات و ... باشد. ، امرار معاش، کارانه از دستمزدها به خاطر اجارهکسورات نامشروع مفرط و فریب

ادعـاي  ، ي اصول اساسی عدالت براي قربانیان جرم و سوء اسـتفاده از قـدرت  با استناد به اعالمیه
ط زیسـت  تواند شامل خسارات مهم وارده بـه محـی  شود و میبه موارد مزبور محدود نمی، خسارت

ي اصول اساسی عدالت براي قربانیـان جـرم و سـوء    اعالمیه A/11نیز باشد. همچنین مطابق بند 
در مواردي که مقامات رسمی با نقض مقررات ملی به وقوع جرم قاچـاق انسـان   ، استفاده از قدرت
جبـران  ي خسارت کنـد.  تواند از دولت به خاطر صدمات وارده مطالبهقربانی می  کمک کرده باشند

خسارت فقط به قربانی محدود نیست و شامل خانواده و وابستگان قربـانی متـوفی یـا محجـور و     
  ي مزبور).اعالمیه /12Bشود(بندناتوان به لحاظ جسمانی و روانی نیز می

  گفتار دوم: ملی
فاقـد حکمـی خـاص در مـورد جبـران      ، قانون مبارزه با قاچاق انسان یـا سـایر مقـررات   ، در ایران
دیـدگان قاچـاق انسـان    اي از بزهپاره، ت قربانیان بزه قاچاق انسان است و وفق قانون مزبورخسارا

تواند بر اساس مقـررات  رسد قربانی قاچاق انسان میاند؛ اما به نظر میبه عنوان مجرم قابل تعقیب
خـود  اي از خسارات مادي و دسـتمزد  پاره، عمومی از جمله قانون مدنی یا قانون مجازات اسالمی

البکاره را از طریق فرایند دادرسـی مـدنی یـا کیفـري در دادگاههـاي      یا در مواردي دیه یا ارش، را
هـا بـه منظـور ایجـاد     طرفیت مرتکب مطالبه کند. همچنین بـا آنکـه برخـی تـالش     عمومی و به
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ابیر دیدگان جرم مزبور در پرتو تـد اما حمایت از بزه1دیدگان انجام شده است؛صندوق حمایت از بزه
تـر اسـت؛ بنـابراین وضـع مقـررات      ثمـربخش ، حمایتی افتراقی و اتخاذ سیاست جنایی مشـارکتی 

دیدگان جرم قاچاق انسـان یـا   مناسب و ایجاد صندوق اختصاصی براي تضمین جبران خسارت بزه
نهاد و خیریه و با کمک گرفتن از امـوال  هاي مردمهاي فوري به آنها با دخالت گروهي کمکارائه
  ي قاچاقچیان ضروري است.ادره شدهمص

  المللیهاي جنایی داخلی و بینفصل سوم: سیاست
  هاي تقنینیمبحث اول: کنش

هـا طیـف   تدابیر اتخاذي مقنَن در قبـال قاچـاق اسـت. ایـن واکـنش     ، هاي تقنینیمنظور از کنش
شوند؛ زیـرا واکـنش   گیرند که از جزاي نقدي تا اعدام را شامل میها را در بر میوسیعی از مجازات

از ، ي قاچاق انسان مثل زنا و قـوادي کـه برگرفتـه از متـون فقهـی اسـت      هاي اولیهي جلوهمقنَنه
هاي غیرحدي در نظـر گرفتـه شـده بـراي     تازیانه تا اعدام در نوسان است. از طرف دیگر مجازات

و  211ي دهبعضی از این مصادیق نیز اغلب حبس یا جزاي نقدي است. براي نمونـه براسـاس مـا   
-کسی که از فحشاي زنی امرار معاش کند یـا او را در فاحشـه  ، قانون مجازات عمومی سابق 213

، رانـی و ارتکـاب قـوادي   گی کمک نماید و همچنین تشویق افـراد بـه فسـاد اخالقـی و شـهوت     
مسـتحق تحمـل   ، خانه و تسهیل مسافرت زنان براي فحشا بـه خـارج از کشـور   دایرکردن فاحشه

  اي نقد ي بود.حبس و جز
قاچاق زنان به قصد ارتکاب فحشا در خارج از کشور ، 213ي یکی از نکات قابل توجه در ماده

از  211ي مـاده  4است. همچنین حمایت افتراقی از کودکان و توجه به موقعیـت مرتکـب در بنـد    
بـه فسـاد و   سـال   18وادارکردن افـراد کمتـر از   ، نقاط قوت این قانون است؛ زیرا براساس این بند

فحشا و ارتکاب این عمل از سوي پدر یا مادر یا قیم یا یکی از اشخاص دیگر مـذکور در قسـمت   
تحـت   ، همان قانون موجب تشدید مجازات مرتکب اسـت. بـراین پایـه    207ي اخیر بند الف ماده
جـرم و   نـاً  قانو، کشی از فحشـاي دیگـران  بهره ، المللی و تعهدات ناشی از آن اسنادتأثیر اسناد بین

                                                   
  .214، ص 1389المللی، چاپ اول، پائیز اسناد بین ذاقلی، عباس؛ قاچاق انسان در سیاست جنایی ایران و -1
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قانون مجازات عمـومی)   210ي ماده ارتکاب اعمال منافی عفت (، قابل مجازات بود. در آن دوران
انگاري شده نیز جرم  قانون مجازات عمومی) 207ي و بند ب ماده 212ي و ارتباط نامشروع (ماده

رتکاب فحشا یا امـرار  تمایل به ا ، قانون اقدامات تأمینی و تربیتی 5ي بود. همچنین به موجب ماده
کاري به عادت محسوب و موجب نگهـداري مرتکـب در تبعیـدگاه بـراي     بزه، معاش از این طریق

دستور نگهداري کسـی را کـه از   ، توانست به جاي حبسمدت نامعینی بود. ضمن اینکه دادگاه می
  دهد. کند در یک کارگاه کشاورزي یا صنعتی براي مدت نامعین براه فحشا امرار معاش می
ي هاي غیرکیفري هم براي پدیدهبرخی از وکنش، در سیاست جنایی ایران ، افزون بر این موارد

توان آنها را مالحظـه کـرد؛ بـراي نمونـه     فحشا در نظر گرفته شده است که در قوانین متفرقه می
آنها هاي عمومی و سینماها و عرضه یا فروش توان به ممنوعیت نمایش هرگونه فیلم در سالن می

  اشاره کرد. 1، ي اعمال رذیله و فساد و فحشا باشدچنانچه متضمن اشاعه، در بازار فروش
و لزوم عـدم اشـتهار بـه فسـاد      2رسیدگی به اموال و دارایی دایرکنندگان اماکن فحشا و فساد

   کرد. توان ذکر را می 3هااخالقی و بی بندوباري ( فحشا و تهتَک) براي داوطلبان ورود به دانشگاه
کشی از افراد در حقوق ایـران مـانع   پراکندگی قوانین مربوط به مبارزه با مصادیق مختلف بهره

هاي پراکنده درایـن  از اتخاذ یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد در این رابطه شده است. واکنش
از  هاي در نظرگرفته شده براي این موارد شـده اسـت. لـیکن   زمینه موجب عدم انسجام در واکنش

آید که قانونگذار در اغلب ایـن مـوارد بـا محـور قـراردادن      ها چنین بدست میمجموع این واکنش
یک الگوي سیاست جنایی اقتـدارگراي  ، گر و آن هم از سوي دولتهاي قهرآمیز و سرکوبواکنش

  4فراگیر را به نمایش گذاشته است.

  هاي قضاییمبحث دوم: کنش
ي قضایی براي یافتن بهترین پاسـخ در قبـال   رویه، با قاچاق انسانتا قبل از تصویب قانون مبارزه 

                                                   
 6و بنـد  هیئت وزیران  1361مایش مصوب سال صدور پروانه ن نمایشی فیلم و اسالید و ویدئو وآیین نامه نظارت به  3ماده  7بند  - 1

  شوراي عالی انقالب فرهنگی. 1379ضوابط نظارت برنمایش و صدور پروانه  مصوب سال  3ماده 
  .1363قانون اساسی مصوب سال  49قانون اجراي اصل  5ماده  9بند  -2
  شوراي عالی انقالب فرهنگی. 1363نش اخالقی داوطلبان ورود به دانشگاهها مصوب پاراگراف الف آئین نامه گزی - 3
 .122، ص 1383حسینی، سیدمحمد؛ سیاست جنایی در اسالم و جمهوري اسالمی ایران، تهران، انتشارات سمپ،  - 4
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ت و سردرگمی بود. بدین ي عملکرد محـاکم  سان براي مطالعهمصادیقی از قاچاق انسان دچار تشتَ
ی قضات از قاچاق انسان که نزد آنها مطرح شده است  چند نمونـه از ایـن آرا    دادگستري و طرز تلقَ

  موع این آرا دو رویکرد مختلف قابل استخراج است: کنیم. از مجرا بررسی می

  ي قضاییگفتار اول:  فحشا در رویه
اعضـاي بانـد اغفـال و    ، معاونت اطالعات پلیس امنیت تهران بزرگ 6/12/83پیرو گزارش مورخ 

انـد. حسـب   دسـتگیر شـده  » بانـد دختـران حامـد    «انتقال دختران به کشورهاي عربی معروف بـه  
، با اغفال زنـان شـوهردار و دختـران   » دبی«خانمی عالوه بر خودفروشی در ، پروندهمحتویات این 

گذاشته است. در این رابطـه تعـدادي از   به نمایش می» دیسکو دلف«برده و در » دبی«آنان را به  
را در اختیـار فـرد   کـرده و آنـان  دستان وي که مبادرت به اعزام دختران به خارج از کشـور مـی  هم

این افراد با هدایت رئـیس بانـد    ، شدهاند. حسب تحقیقات انجامدستگیر شده ، اندذاشتهگدیگري می
انـد. پـس از تکمیـل    کـرده با حضور در دیسکوي مذکور مبادرت به رقاصی و ارتباط نامشروع مـی  

 30/6/84-1239ي ي شـماره به موجب دادنامـه  ، تحقیقات در این زمینه و ارجاع پرونده به دادگاه
خانم مذکور بـه اتهـام تشـویق بـه فسـاد و      ، دادگاه عمومی جزایی تهران 1084ي از شعبه صادره

ي نامشـروع بـه تحمـل پنجـاه ضـربه      فحشا به تحمل هجده ماه حبس و از حیث برقراري رابطه
ي فسـاد و  شالق تعزیري محکوم شده است. همچنین آقاي مذکور نیـز بـه اتهـام تشـکیل خانـه     

ي نامشروع به تحمل شصت ه یک سال حبس و از حیث برقراري رابطهتشویق به فساد و فحشا ب
  ضربه شالق تعزیري محکوم شده است. 

  ي قضاییگفتار دوم: آدم ربایی در رویه 
دادگـاه عمـومی مشـهد موسـوم بـه       64ي شـعبه  6187/ 81ي ي کالسهحسب محتویات پرونده

م سن و سال ایرانـی کـه غالبـاً از افـراد     نفر از دختران ک 25تعداد ، »قربانیان خاموش« ي پرونده
، اي از اتباع پاکسـتانی تحـت پوشـش ازدواج   توسط عده ، اندبضاعت استان خراسان بودهفقیر و بی

اند. محتویات ایـن پرونـده   اغفال و به پاکستان برده شده و در این کشور وادار به خودفروشی شده 
اند روزانه با تعداد زیـادي از  مجبور بوده ، اغفال شدهگویاي این واقعیت است که تعدادي از دختران 

ي جنسی داشته باشند. درآمد حاصل از این رابطه نیز توسط قاچاقچیان اخذ و به آنان مردان رابطه
  شده است.داده نمی
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نفر از متهمـان دسـتگیر شـده در ایـن      42کننده به این پرونده ابتدائاً اتهامات دادگاه رسیدگی
، خالل در امنیت داخلی و افساد فی االرض تشـخیص داده و بـا قـرار عـدم صـالحیت     پرونده را ا

پرونده را به محاکم انقالب ارسال کرده است اما به دلیل عدم پـذیرش اسـتدالل دادگـاه فـوق از     
ي پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و نهایتاً شـعبه ، سوي دادگاه انقالب مشهد و حدوث اختالف

پرونـده را اعـاده نمـوده اسـت. پـس از      ، کشور با اعالم صالحیت محاکم عمومیدیوان عالی  16
مـورخ   6211/447ي ي شـماره رسیدگی به این موضوع در دادگاه عمومی مشهد و حسب دادنامه

ازدواج غیـر قـانونی بـا    ، متهمان مذکور به اتهام ورود و اقامت و تردد غیرمجاز از مرز، 27/12/81
ربایی از طریق حیله و اغفال و انتقال افـراد بـه   ت در این امر و همچنین آدمدختران ایرانی و معاون

نمـودن موجبـات فحشـا و    ربایی و فـراهم ي فحشا و بعضاً معاونت در آدمخارج از کشور به انگیزه
انـد.  هـاي تعزیـري محکـوم شـده    المدت و سـایر مجـازات  هاي طویلبه حبس، ارتکاب فعل حرام

 - 317-2964ي ي شـماره ي فوق نیز به موجب دادنامـه ومین به دادنامهاعتراض تعدادي از محک
ي اول دادگاه تجدید نظر استان خراسان مردود اعالم شده اسـت لـیکن پـس از    شعبه 30/10/82

، ي پـنجم تشـخیص دیـوان عـالی کشـور     شـعبه ، تجدیدنظرخواهی سه نفـر از محکـومین دیگـر   
ي نقض و اتهام آنان را مصداق بند ب مـاده ، اونت در آنربایی و معمحکومیت آنها را به اتهام آدم

آوردن موجبـات آن  قانون مجازات اسالمی و در حد تشویق دیگران به فساد و فحشا و فراهم 639
  ). 5و1752و1753و 1754ي هاي شمارهتشخیص داده است(دادنامه

در ، 1383مصـوب  شود تا قبل از تصویب قانون مبارزه بـا قاچـاق انسـان    چنانکه مالحظه می
گونـه کـه   ي متفاوت رفتار شده اسـت. آن ي قضایی ایران با مصادیق قاچاق انسان به دوگونهرویه

انـد کـه   اي رفتـار کـرده  ي اول توضیح داده شد در مواردي که قاچاقچیـان بـه گونـه   در دو پرونده
-آنها در حـد فـراهم  اتهام ، انددست آوردهرضایت نسبی افراد قاچاق شده را براي  قاچاق شدن به

تفهـیم شـده و بـه همـین دلیـل      ، کردن موجبات فساد و فحشا و دایرکردن مرکز فسـاد و فحشـا  
افراد قاچاق شـده نیـز بـه    ، مجازات کمتري نیز براي آنان در نظرگرفته شده است. در این رویکرد

بـه  ، ر رویکـرد دوم که داند؛ در حالیمجازات شده، ي نامشروع یا فعل حرامرابطه، اتهام ارتکاب زنا
کشـور را تـرك   ، دیدگان و با احراز اینکه افراد قاچاق شده بـا حسـن نیـت   دلیل اغفال و فریب بزه
تـر انتخـاب شـده و بـا مجـازات      اند اتهام مـرتکبین سـنگین  ي قاچاق شدهکرده اما گرفتار چرخه
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بـایی تفهـیم شـده و ایـن     رآدم، اند. در این موارد اتهام مرتکبین اصلیرو شدهتري نیز روبهسنگین
دادگاه بدوي اتهام آنهـا را  ، در بادي امر، اند. افزون بر اینهاي طوالنی محکوم شدهافراد به حبس

تا اخالل در امنیت داخلی و افساد فی االرض نیز توسعه داده است. همچنین در این پرونـده هـیچ   
انـد.  شور تحت تعقیب قـرار نگرفتـه  به خاطر اعمال ارتکابی در خارج از ک، یک از افراد قاچاق شده

ي دوم گونـه کـه در پرونـده   ي دیگري که در این راستا باید ذکر کرد ایـن اسـت کـه همـان    نکته
همین پس از تصویب قانون مبارزه با قاچـاق  رغم اینکه اقدامات تبهکارانهشود بهمشاهده می ي متّ

هی به این قانون نداشـته ، پروندهکننده به است اما قضات رسیدگیارتکاب یافته 1383انسان  توج-
ی رویهبه نظر می، اند. بر این پایه ي قضایی این است که در مواردي که افراد قاچاق شـده  رسد تلقّ

کنند و در حقیقت با رضـایت مبـادرت   ي خود مبادرت به ترك کشور میبا آگاهی از وضعیت آینده
قاچاقچیان مشمول قانون مبارزه با قاچاق انسـان  عمل ارتکابی  ، کنندبه همکاري با قاچاقچیان می

کند؛ ضـمن اینکـه افـراد قاچـاق     ي قضایی آن را قاچاق انسان تلقی نمینیست و در حقیقت رویه
ي مـذکور کـه از سـوي دادگاههـاي     رویـه ، دانـد. بـدیهی اسـت   شده را نیز مستحق مجازات مـی 

، زه با قاچاق انسان است؛ زیرا در این قانونمخالف قانون مبار ، تجدیدنظر نیز مورد تأیید قرارگرفته
قاچاق افراد به قصد فحشا حتی با رضایت آنها نیز قاچاق انسان است. البته علت ایـن امـر را بایـد    
در اعتقادات ذهنی قضات و تأثیر پذیري آنها از موازین شرعی در ارتباط بـا فحشـا دانسـت؛ زیـرا     

دیده بودن قاچاق شدگان در غیـر از  ر به پذیرش بزهي قضایی حاضرویه، براساس این تأثیرپذیري
موارد اجبار نیست؛ به همین دلیل بر خالف سیاست جنایی سازمان ملـل کـه در پروتکـل قاچـاق     

سیاسـت جنـایی قضـایی ایـران     ، دانـد دیدگان را مؤثر در مقام نمیانسان تبلور یافته و رضایت بزه
دانـد و افـراد   ي قاچـاق انسـان کـافی مـی    گستره ي قاچاق شدگان را براي خروج ازرضایت اولیه

داند. شاید بتوان عامل به وجود آمدن این رویه را در قانون مبارزه بـا  مذکور را نیز قابل مجازات می
لقاچاق انسان جستجو کرد؛ زیرا در قانون مذکور مجازات قاچاق انسان در وهلـه  بـه قـانون   ، ي او

انون مجازات اسالمی نیز عالوه بر بحث زنا و لواط و سـایر  مجازات اسالمی احاله شده است. در ق
ت که از قواعد خاص خود از حیث مبرّي بودن افراد از مسئولیت پیروي مـی  ، کنـد اعمال خالف عفّ

ي قضایی نیـز  ترین مقرّرات به قاچاق انسان است و رویهیکی از نزدیک، همان قانون 639ي ماده
شـدگان را  هم قاچاقچی و هم قاچـاق ، ق انسان با استناد به این مادهبا تجویز قانون مبارزه با قاچا
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قانون مبارزه با قاچاق انسان عمالً کارایی خود را از دست داده و قادر به ، سانداند. بدینمجرم می
دیـدگان و  حمایت از بـزه ، ي تعقیب مؤثر قاچاقچیانبرآورده کردن اهداف مورد نظر مقنّن در زمینه

کنـد؛ بـه ایـن ترتیـب کـه      ت؛ زیرا در عمل قانون فوق نقش یک واسطه را ایفا میپیشگیري نیس
که نیـازي بـه ایـن امـر     کند در حالیدادرس دادگاه از طریق این قانون به قانون دیگري عمل می

غیرقابـل اسـتناد خواهـد بـود در     ، نیست. بنابراین این قانون در بسیاري از موارد به طـور مسـتقل  
قـانونی در ایـن زمینـه و بـرآوردن       رفع خالء، مبارزه با قاچاق انسان، وضع قانونکه هدف از حالی

  1ي نوظهوري بنام قاچاق انسان است.نیازهاي جدید در امر مبارزه با پدیده

  فصل چهارم : نگاهی به ابعاد قاچاق انسان در جهان امروزي
توان یافت کـه بـه   اي از جهان را نمینقطهذکر این نکته الزم است که تقریباً هیچ ، در مورد قاچاق زنان

نوعی از این پدیده و پیامدهاي شوم آن برکنار باشد. اما برخی از مناطق جهان بـه طـور سـنتی و یـا بـه      
  .بیشتر با آن دست به گریبان هستند و این مسأله درآنجا نمود بیشتري دارد، دالیل دیگر

ه ي اروپامبحث اول: قار  
تجارت زنان و دختران کشورهاي اروپاي شرقی و مرکزي و همچنـین  ، مپس از فروپاشی کمونیس

المللـی  گیري یافته اسـت. بـه گـزارش سـازمان بـین     افزایش چشم، هاي شوروي پیشینجمهوري
شـود.  هزار نفر در سال بـرآورد مـی   300تا  250شمار این زنان در کشورهاي مزبور بین ، مهاجرت

راي قاچاقچیـان انسـان وجـود نـدارد و احتمـال شناسـایی و       در بسیاري از این کشورها مجازاتی ب
دستگیري این قاچاقچیان بسیار اندك است (گزارش منتشره بر روي تلکس خبرگـزاري جمهـوري   

هاي زنان قربانی آلبانیایی المللی مهاجرت به استناد گفته). حتی سازمان بین22/2/1380، اسالمی
  2کنند.این کشور با قاچاقچیان انسان همکاري می معتقد است که ده درصد از نیروي انتظامی

سـاز نبـوده   ي امـروز پـول  گاه به انـدازه به طورکلی تجارت با بدن زنان و دختران در اروپا هیچ
ي تجارت زنان اروپاي شرقی بـه  است و آمارهاي گروه کارشناسان شوراي اروپا در گزارشی درباره
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 13سـاالنه تـا   ، که میزان درآمد ناشی از ایـن تجـارت  دهد ي سوم نشان میعنوان بردگان هزاره
شوند. در همـین گـزارش   گاه تا هجده بار خرید و فروش می، باشد. همچنین زنانمیلیارد دالر می

شوند و همین که پایشـان بـه ایتالیـا    دالر خریده می 150آمده است که زنان در مواردي به قیمت 
شوند. این بردگان جدید پس از فروختـه شـدن در   خته میدالر به دالالن فرو 5000به نرخ  ، رسید

همچنـین طبـق   1هزار دالر براي صاحب خـود درآمـد ایجـاد کننـد.     25ایتالیا باید بتوانند ماهانه تا 
گیـري از  مدیر کل پیشین دفتر کنترل مواد مخدر و پـیش ، از پینو آرالکی» هابرده«گزارش کتاب 

کـه بـه کارهـاي خـالف اخـالق مشـغول هسـتند و در         شمار زنـانی ، جنایات سازمان ملل متحد
ـ سـوم    رسـد کـه دو  هزار نفر مـی  500تا  200به بیش از  ، کنندي اروپا کار میکشورهاي اتحادیه

اند و یک ـ سوم دیگر از کشورهاي درحال توسعه هستند. میزان قاچـاق   آنها از اروپاي شرقی آمده
پس از بازشـدن مرزهـاي جنـگ سـرد در یـک      ، کزيمهاجران زن و کودك از اروپاي شرقی و مر

بسیار باال رفته است. در واقع  مشکل اصـلی قاچـاق زنـان در ایـن منطقـه از اوایـل       ، ي پیشدهه
هـاي  هاي کمونیستی  در آن منطقه و افزایش بحرانآغاز شد که پس از فروپاشی حکومت  1990

اقتصـادي و سیاسـی بـراي    ، ت اجتماعیبسیاري از این زنان جهت فرار از فقر و مشکال، اقتصادي
قاچـاق   ، المللـی مهـاجرت  رسیدن به وضعیتی بهتر جالي وطن کردند. بنابر گزارش سـازمان بـین  

آفریقـا و   ، انسان از این منطقه که زمانی ناچیز بوده هم اکنون معادل مبـادي سـنتی هماننـد آسـیا    
  2جزایر کارائیب شده است.

دانند کـه در  شوند میبسیاري از زنان جوانی که قاچاق می ذکر این نکته حائز اهمیت است که
خورند. برخی از آنهـا  ي ماهیت یا شرایط کار فریب میصنعت سکس کار خواهند کرد اما در زمینه

ها کـار کننـد امـا    هاي برهنه یا کلوپهمچون نمایش» ترمالیم«کنند تا درکار جنسی موافقت می
پذیرند که در خارج به عنوان روسپی کـار  شوند؛ حتی برخی از آنها میگري وادار میبعداً به روسپی

کنند و انتظار دارند که به سرعت پول درآورند و پس از مدتی کوتاه به میهن خود بازگردند امـا بـه   
ي تهدیـد یـا   شوند و سـپس بـه وسـیله   خانه فروخته میدر بازار به یک واسطه یا روسپی جاي آن 

  افتند.  وضاع و احوالی ناهنجار به دام میدر ا، اسارت یا بدهی
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دهند که میان هفتصد هزار تا دو میلیون زن و کودك هر سال مـورد  آمارهاي موجود نشان می
باشـند.  ي اروپا مـی گیرند که حدود پانصد هزار نفر آنان در اتحادیهقاچاق در سراسر جهان قرار می

د  پانصد هزار زن و دختر هـر سـاله بـه صـورت     زند که حدوي اروپا تخمین میهم اکنون اتحادیه
تـرین  شوند و سندیکاهاي جنایتکاران قاچاق انسـان را بـه گسـترده   مهاجر غیرقانونی وارد اروپا می

ل ساخته کوشند از کشـورهاي بالکـان   ها مهاجر که میاند. هر ساله دهبخش کسب و کار خود مبد
از میان آنانی که بـه ایـن کـار     شوند؛ و اسپانیا پیاده میدر سواحل ایتالیا   یا شمال آفریقا عبور کنند

انجامـد تـا بتواننـد    گري یا کار سخت میروسپی ، هزاران نفر کارشان به کار اجباري زنند دست می
  بدهی خود را به قاچاقچیان پرداخت کنند.

گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل حاکی است که تجارت زنـان در سـطح جهـان در آغـاز     
ي جهـانی شـدن اقتصـاد اسـت. بخـش اعظـم       جدید در حال افزایش است و این امر نتیجه قرن

شود ولی زنان اروپاي شـرقی نیـز بـیش از    تجارت زنان و دختران در کشورهاي آسیایی انجام می
تـا   5ساالنه حدود دو میلیون دختر بـین  ، شوند. براساس این گزارشپیش به این ورطه کشیده می

شـوند و پـنج هـزار زن و دختـر نیـز      اي ناشایست و خالف اخالق سوق داده میساله به کاره 15
  شوند. قربانی تعصبات می

ه ي آسیامبحث دوم: قار  
گوید که در آسیا مسیر اصلی تجارت زنـان وکودکـان از ویتنـام و    المللی  مهاجرت میسازمان بین

هـاي  و یا در کارگـاه   مجبورند در مراکز فحشاچین و سنگاپور است. قربانیان زن  ، تایلند به کامبوج
کشور مقصد در بدترین شرایط کار کنند و یا وادار به ازدواج اجباري شوند. به خـاطر وجـود همـین    

انـد  رئیسان پلیس کشورهاي جنوب شـرق آسـیا تصـمیم گرفتـه    ، مشکالت مربوط به قاچاق زنان
  1ان براي فروش به مراکز فساد افزایش دهند.همکاري میان خود را در مبارزه با قاچاق دختران و زن

به طور کلی حلّ جامع مشکل قاچاق زنان و کودکان در کشـورهاي آسـیاي جنـوبی از قبیـل     
  هاي کارآمد است.قوانین و سیاست، نپال و بنگالدش نیازمند اسقرار نهادها، هند
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، خشـونت علیـه زنـان   گر سازمان ملل متحد در امور مبارزه بـا  گزارش» رادیکالو مارا سوامی«
در ایـن منطقـه از جهـان    » صنعت پر رونـق «اعالم کرد که قاچاق زنان و دختران به صورت یک 

ي انحطـاط و فسـاد   قربانیان اصلی این قاچاق جهت کشیده شدن بـه ورطـه  ، . زنان1درآمده است
گی و یـا کـار   از دیگر قربانیان براي انجام خدمات خان، دختران و همچنین زنان ، هستند؛ اما پسران

هاي فساد در شـهرهاي بمبئـی و کلکتـه    شوند. شرایط موجود در برخی خانهاجباري محسوب می
گویند که آنان بر خـالف میـل   ها میاست و دختران در این خانه» دارياعمال دوران برده«یادآور 

هـدف  ، هـاي نامشـروع  شوند و به منظور تسلیم شدن بـه خواسـته  خود در این مکان نگهداري می
گیرند. بـه طـورکلی آمـار قطعـی در ایـن      ضرب و جرح و محرومیت از آب و نان قرار می، شکنجه

تـا   10اند که ساالنه بـین  هاي غیردولتی در بنگالدش تخمین زدهمنطقه موجود نیست اما سازمان
یـان   هاي غیردولتی نیز شمار سـاالنه قربان شوند. سازمانزن و دختر قربانی قاچاق وارد هند می 15

  2اند.هزار نفر برآورد کرده 15تا  5قاچاق از این کشور به هند را بین 

  المللی  فصل پنجم : قاچاق انسان در پرتو اسناد بین
  مبحث اول: کنوانسیونها

  داريگفتار اول: کنوانسیون منع برده
قانون مبـارزه  و همچنین » پالرمو«گونه که در تعریف یاد شده از قاچاق انسان در کنوانسیون همان

گـردد حمـل و نقـل و    با قاچاق انسان آمده است یکی از مواردي که باعث تحقّق جرم مذکور مـی 
توان گفت که قاچاق انسان شکل جدیدي از بردگـی  ترانزیت افراد به قصد بردگی است. اصوالً می

، »پیمـان ورشـو  «و پس از انحـالل   1990گردد؛ همچنان که به ویژه از سال سنتی محسوب می
به همین جهت و بـه دلیـل رابطـه و     3شود؛انجام می» بردگی سفید«تجارت زنان در اروپا تحت عنوان 

داري و تجارت برده داشته اسـت الزم اسـت بـه مـوازات     با برده، نسبت نزدیکی که قاچاق انسان و زنان
هـایی کـه در    تـالش بـه  ، ي اسناد مربوط به مبارزه با خرید و فروش و قاچاق انسـان بررسی و مالحظه
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داري و الغاي آن صورت گرفته است نیـز اشـاره شـود. البتـه شـایان      المللی براي مبارزه با بردهسطح بین
المللـی کـه قبـل از    ي بـین  سند و معاهـده  26عالوه بر ، ي منع بردگیذکر است که در خصوص سابقه

ي سـند و معاهـده   40خ نیز بـیش از اند پس از این تاریو منشور لندن به این جرم اشاره کرده1945سال 
 70اند؛ بنابراین در حال حاضـر بـیش از   تجارت برده و نهادهاي مشابه را منع نموده، داريالمللی بردهبین

  1المللی در مورد این جرم وجود دارد.ي بینسند و معاهده

  گفتار دوم : کنوانسیون پالرمو و پروتکل دوم الحاقی به آن
اگرچه دیر هنگام به این امر توجه نموده بود ولی روند تحـوالت در ایـن زمینـه    الملل ي بینجامعه

کنوانسـیون  ، ي دومو هـزاره  1990نسبتاً به سـرعت انجـام گرفـت و تـا آخـرین روزهـاي دهـه        
   2ها رسید.در پالرمو به امضاي دولت المللی جامعه بین

پیرامون مبـارزه بـا قاچـاق انسـان     المللی که تاکنون به بحث به هرحال آخرین کنوانسیون بین
، پیشـگیري «پرداخته است کنوانسیون پـالرمو در دومـین پروتکـل الحـاقی بـه آن تحـت عنـوان        

 2000باشـد کـه در نـوامبر سـال     مـی » سرکوب و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان وکودکـان 
 میالدي در پالرموي ایتالیا به تصویب رسیده است. 

رسد این است که هدف ایـن  ف این پروتکل تذکر آن الزم به نظر میاما آنچه که در مورد هد
چه مرد و چه زن تعیین گردیده است. البتـه ازآنجـا کـه    ، پروتکل مبارزه با هرگونه قاچاق اشخاص

اي برآنها گذاشته شـده اسـت؛   پذیري زنان و کودکان دراین خصوص بیشتر است تأکید ویژهآسیب
صرفاً جلوگیري از قاچـاق زنـان و   ، خالف برخی از اسناد پیشینضمن اینکه هدف این پروتکل بر 

گـرفتن نقـش   وضع تدابیري جهت پیشگیري از رویداد ایـن جـرم نیسـت بلکـه خواهـان برعهـده      
ساختن قاچاق زنان را ها جهت سرکوب این جرم گشته و الزامات مجرمانهتري از سوي دولت فعال

  کند.  تحمیل می هاي متعاهددر قوانین داخلی خویش بر دولت
کنـد. حفاظـت از   کردن قاچاقچیان انسان را با جدیت دنبال میهدف مجازات، در واقع پروتکل
  همکاري و دیگر تدابیر از جمله اهداف دیگر پروتکل است. ، پیشگیري، قربانیان قاچاق انسان
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  هامبحث دوم:  عهدنامه
جلوگیري از خرید و فروش  راجع به 1910مه  4المللی نامه بینگفتار اول: مقاوله

  سفیدپوستان
مـیالدي نیـز قـرارداد     1910مـه سـال    4حدود شش سال بعـد در  ، الذّکري فوقبراي رفع نقیصه

المللـی راجـع بـه جلـوگیري از خریـد و فـروش       قـرارداد بـین  «المللی دیگـري تحـت عنـوان     بین
ـل کنوانسـیون    » سفیدپوستان 1ي بـود. در مـاده   1904در پاریس به امضا رسید که در واقع مکم 

زنی را ولو با رضایت خـودش  ، هرکسی براي انجام هوي و هوس دیگري«این قرارداد آمده است: 
یا دختر صغیري را براي فسق اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد ولو اینکه عملیـات  ، باشد

بایـد مجـازات   شود در ممالک مختلفـه صـورت گرفتـه باشـد     مختلفه که مبانی جرم محسوب می
کشی جنسی به هر نحو ممکـن عملـی خـالف    هرگونه بهره، قابل ذکر است در این قراداد 1».شود

  حقوق بشر است و رضایت زن مفعول نیز در تغییر ماهیت غیرانسانی این عمل اثري ندارد.  
صـرفاً قاچـاق زنـان بـه قصـد       ي شایان ذکر در خصوص قرارداد مذکور ایـن اسـت کـه    نکته

کشـی  انگاري کرده است و قاچاق زنان که با مقاصد دیگر از انـواع بهـره  جنسی را جرم کشی بهره
اگر قاچاق زنـان بـه   ، ممکن است صورت بگیرد همچنان داراي نقص تقنینی است؛ به عنوان مثال

ت صـاً  ، بار و سخت صورت بگیرد از شـمول ایـن قـرارداد   منظور ازدواج اجباري و یا کار مشقّ تخص
لخارج بود.  اغلب امضاکنندگان دو سند فـوق بـه صـورت    ، قابل ذکر است با آغاز جنگ جهانی او

  2دشمن یکدیگر درآمدند و نتیجتاً اجراي مفاد این اسناد عمالً به حال تعلیق درآمد.

الغاي خرید و فروش نسـوان و   1921سپتامبر  30المللی گفتار دوم: قرارداد بین
  کودکان

قـرارداد  «المللـی دیگـري بـا عنـوان     میالدي نیز قرارداد بـین  1921 ام سپتامبر سالدر تاریخ سی
دو  3يبا هدف تکمیل کـردن  و تأییـد دوبـاره   » المللی الغاي خرید و فروش نسوان و کودکان بین

                                                   
  .20؛ صهمان -1
الملل عمومی، محمد حسین حافظیان، ج دوم، تهران، نشر  درآمدي بر حقوق بینگالن، گرد هاردفن؛ حقوق میان دولتها،  -2

  .581-2، صص1379میزان، 
3-Reaffirmation. 
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، ها رسید که براساس مفاد ایـن قـراداد  به تصویب تعداد قابل توجهی از دولت، المللی قبلسند بین
-د اقدامات الزم را براي تجسس و مجازات کسانی که مبادرت به معاملهدول متعاهد توافق نمودن

این قرارداد حتی شـروع   3ي معمول دارند. همچنین مطابق ماده، نمایندي نسوان و یا کودکان می
، هـاي متعاهـد  که دولتجرم شناخته شد و مقرر گردید ولو این، ي نسوان و کودکانبه جرم معامله

مین بین خود را نداشته باشند براي استرداد اشخاصی که متهم به جـرائم فـوق   قراداد استرداد مجر
اي به زنان سفیدپوست نشده است و ظـاهراً بـه   دیگر صرفاً اشاره، هستند اقدام نمایند. در این سند

ي این سند را در خصوص تمامی کشورها جاري دانست. معاهدات فوق در همین دلیل باید گستره
ي به تصویب مجلس شوراي ملـی ایـران رسـید(ماده واحـده     1310ي ماه سال تاریخ چهاردهم د

المللی پاریس و ژنو راجع به جلوگیري از رفتـار  ي الحاق دولت ایران به قراردادهاي بینقانون اجازه
  ).1310مصوب ، جنایت آمیز نسبت به زنان و کودکان

  حاصل سخن و پیشنهادها:
اعتقادند که آنچه که امروزه به صورت جـرم قاچـاق انسـان مطـرح     گران بر این بسیاري از تحلیل

اي بـا مسـائل   انگیزي پیداکرده است نسبت و رابطـه باشد و در جهان کنونی ابعاد بسیار هراسمی
هـا ملغـی   ي بیسـتم پـس از قـرن   ي نوزدهم و ابتداي سدهبردگی دارد که سرانجام در اواخر سده

اي همچنـان بـاقی مانـده اسـت. حجـم      هاي مشابه آن به گونههگردید ولیکن برخی از ابعاد و روی
شدت گرفـت از نظـر برخـی از     1990ي عظیم قاچاق زنان که به صورت یک موج از ابتداي دهه

توان قاچـاق  داري و خرید و فروش برده داشته است؛ از همین رو میمشابهتی با برده، گرانتحلیل
  نامید.  » بردگیشکل مدرن « یا » بردگی نوین«انسان را 

اي فزاینـده  یافته به گونههاي جنایتکار سازمانقاچاق انسان امري بسیار پیچیده است که گروه
-کشی جنسی محـدود نمـی  کشی از انسان به هیچ وجه به بهرهشوند. همچنین بهرهدرگیر آن می

ار خـانگی و دیگـر   کـار دشـو  ، ازدواج اجباري، گیرد که کار اجباريشود و ابعاد مختلفی را در بر می
گـري و یـا   شود. البته هنوز هم قاچاق زنان به منظور روسـپی کشانه را نیز شامل میهاي بهرهرویه

ترین نـوع  دهد. یکی از معمولترین مقصود قاچاق را تشکیل میمهم، کشی جنسیدیگر انواع بهره
باشـد  یافتـه مـی  زمانها و بانـدهاي سـا  قاچاق انسان که به دلیل سود سرشار آن مطمح نظر گروه

هـاي فسـاد و فحشـا و وادارکـردن آنهـا بـه       قاچاق زنان و دختران براي استفاده از آنان در مکـان 
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  باشد.گري و بعضاً به کارگیري آنها به عنوان پیش خدمت میروسپی
درحال حاضر تجارت دختران و زنان جوان توسط بانـدهاي قاچـاق انسـان از نقـاط مختلـف       

زنـان و  ، تري پیدا کرده است. قاچاقچیان انسـان ابعاد گسترده، جهان به اروپا و دیگر مناطق جهان
دهنـد و آنـان را چـون    فریـب مـی  ، ي شغل مناسب و درآمد سرشاردختران جویاي کار را با وعده

تها پنهان میاسیران قرون گذشته در انبار کشتیبردگان و  باري به کشـورهاي  کنند و با وضع رقّ
رسانند. اما بسـیاري از ایـن مهـاجران غیرقـانونی بـه چنـگ       اروپایی یا دیگر کشورهاي مقصد می

آورند. افزایش قاچاق زنان و دختران به خـاطر  افتند و سر از مراکز فساد درمیباندهاي مافیایی می
ها ي جهانی درآمده است. دولتکند به صورت یک فاجعهسرشاري که نصیب قاچاقچیان می سود

انـد  هنـوز نتوانسـته  ، ي شـوم هایی جهت مبارزه با این پدیدهها و اجراي طرحي کوششنیز با همه
  توفیقی در جهت جلوگیري از قاچاق زنان به دست آورند.

فراملی را به خـوبی احسـاس کـرده و اقـداماتی را     کشور جمهوري اسالمی ایران نیز خطر این جرم 
  انجام داده است. 1383نیز در این زمینه از جمله تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در تیر ماه 

، توسط مجلـس شـوراي اسـالمی    28/4/1383تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در تاریخ 
قانون خاصی که کامالً مربـوط بـه   ، ویب این قانونبا توجه به اینکه در قوانین داخلی تا قبل از تص

این عنوان مجرمانه باشد تصویب نشده بود گام بزرگی است که خالءهاي موجود را تا حد زیـادي  
با توجه به تعریف ارائه شـده در ایـن قـانون از قاچـاق انسـان کـه       ، دهد. عالوه بر اینپوشش می

هی به تعریف مقرّر در کنوانس دارد در حقیقت چارچوب قـانونی جهـت    2000یون شباهت قابل توج
کننده قرارداده شده که خود مانع بزرگـی در  تعریف جرم تا حدود زیادي در اختیار مقامات رسیدگی

  گردد.                  هاي مردم وآزادي رفت و آمد تلقی میجهت تجاوز به حقوق و آزادي
ي حمایـت از  را بتـوان مربـوط بـه مسـأله     ترین ایرادات وارده بر این قانونشاید یکی از عمده

دیده در این قـانون تـا حـدي    دیدگان و پیشگیري از وقوع جرم دانست. حمایت از اشخاص بزه بزه
نادیده گرفته شده است و در مواد قانونی به آن تصریح نگردیده که تا حدي ایـن شـبهه را بوجـود    

ی شـوند  بلکه تا حدودي به عنوان بزهدیده آورد که اشخاص قاچاق شده نه به عنوان بزهمی کار تلقّ
دیدگان موجب خواهد شد که مجنی علیه این جرایم از طرح موضوع بـا  که این نگرانی در مورد بزه

ربط خودداري نماید. از طرفی این امر باعث شد که نه تنها پیشگیري از جرم محقّق هاي ذيدستگاه
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  دیدگان کامالً مسدود گردد.کار از طریق راهنمایی بزهنگردد بلکه راه براي شناسایی باندهاي بزه
  شود:با توجه به نتایجی که مورد اشاره قرار گرفت موارد ذیل پیشنهاد می

المللی تعریفی جامع و کامـل از جـرم قاچـاق    هاي بینقانونگذار با استفاده از اسناد و کنوانسیون -
طرح شده در قانون مبارزه بـا قاچـاق انسـان    خصوصاً اینکه مقاصد و اهداف م، انسان ارائه نماید

 باشد. حصري می

هاي مالی و معنوي وارد شده بـه مجنـی علیـه جـرم     قانونگذار به طور صریح نسبت به خسارت -
طور که در قوانینی مثل قـانون مسـئولیت مـدنی بـه     تعیین تکلیف نموده و همان، قاچاق انسان

هـا نیـز در جـرم قاچـاق     این نوع خسـارت  ضرورت جبران آن تصریح شده است حکم به جبران
قانون آئین دادرسـی کیفـري کـه در قـانون آئـین       9ي انسان مجاز شناخته شود و بند دوم ماده

دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در امور کیفري حذف شده است بصورت اولیه ابقا گردد و 
 ین امر صراحتاً اشاره نماید. از طرفی دیگر در خود قانون مبارزه با قاچاق انسان نیز به ا

مـوارد ذیـل را بـراي    ، هاي غیردولتی و مردمیها و تشکّلدر موارد مقتضی با همکاري سازمان  -
ي مشاوره و دادن اطالعـات الزم  ارائه، ي مسکن مناسبقربانیان قاچاق انسان فراهم آورد: ارائه
هـاي  ایجـاد فرصـت  ، مـادي روانـی و  ، کمک پزشـکی ، به خصوص در مورد حقوق قانونی آنها

  تحصیلی و تربیتی براي قربانیان این جرم.، شغلی
شود اقدامات و تدابیر الزم در جهت پیشگیري از قاچاق اشخاص از طرف دولـت بـه   توصیه می -

 عمل آید من جمله:
هاي گروهـی و ابتکـارات    اتخاذ تدابیري از قبیل تحقیق و اطالع رسانی و تبلیغات رسانه -الف
  و اقتصادي. اجتماعی
به خصـوص  ، کاهش دادن و به حداقل رساندن عواملی که موجب آسیب پذیري اشخاص -ب

  هاي برابر.توسعه نیافتگی و فقدان فرصت، شود؛ مثل فقرزنان و کودکان در مقابل قاچاق می
  هاي مرزي در مبادي ورودي و خروجی و مسیر طول سفر.تقویت کنترل -ج
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Abstract: 
Preserving, respecting and being bound to the human dignity is one of the 
fundamental principles of divine religions and international documents of 
human right. Benefiting from such worthy moral and divine virtues in order 
to provide the basis of human growth and development exclusively depends 
on maintaining the primary rights and regarding the principle of inherent 
dignity of the human. Accordingly, concepts and issues of human right and 
being bound and observing it in international systems and national legal 
systems is of a great importance. 
Denying any exploitation, humiliation, and torture is one of the first 
infrastructural layers of human rights which are known as the Negative 
Human rights or Social Taboos. Although according to Jean- Jacques 
Rousseau, famous French philosopher and jurist, man is born free, but in the 
process of social life and adaptation to social conditions deviates from his 
pure nature in different ways. Many people in the modern world are 
subjected to oppression and extortion and even different levels of instances 
of slavery such as contempt, humiliation and prostitution. 
The current research is an effort to analyze the irreparable consequences of 
this phenomenon on human society and also beyond it, there is a view to the 
measures and Domestic and International Criminal Policy through that. 
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