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 چکیده

کار اجباری و یا برداشت اعضا و جوارح امروزه به یک معضل پدیده بهره کشی جنسی و یا بردگی و یا 
جهانی تبدیل شده و این قضیه باعث شده که اکثر کشورهای جهان اقدام به تصویب قوانین و اتخاذ تدابیری  

ه طوری که اکثر کشورها به خاطر ارتباطی که این مسأله  در زمینه جرم انگاری پدیده قاچاق انسان نمایند ب

تحلیلی نگاشته شده است. برای وقوع قاچاق    -تحقیق حاضر براساس روش توصیفی.دیگر دارد  با کشورهای

انسان، تقارن سه عنصر مرتکب با انگیزه، مهارت و ابزار الزم برای ارتکاب جرم و وجود یک آماج محافظت  
رای ا نشده ضروری است. همه   ا ب رتکاب جرم  مجرمان بالقوه، شناخته شده نیستند تا میل و انگیزه آن ه

قابل سرکوب باشد؛ ضمن اینکه سرکوبی آن ها ممکن است با نقض موازین حقوقی همراه  قاچاق انسان 

اله   . باشد. در مورد ابزارهای ارتکاب جرم نیز ممنوع کردن همه آن ها در عمل غیر ممکن است  در این مق

چیست؟ فرآیند با قاچاق    اچاق قها پاسخی بیابیم: قاچاق انسان چیست؟ مفهوم  شده برای این پرسشتالش  
دادگاه بین اکنون در چه جایگاهی است؟ جایگاه  و  شده  آغاز  هنگامی  چه  از  کیفری و انسان  المللی 

روتکل    یافته های پژوهش حاضر مبین این استالمللی موردی در این مبارزه چیست؟  های بیندادگاه که پ

ویت را به قاچاق اشخاص به ویژه زنان و  پیشگیری، منع و مجازات   ول مللی، ا کودکان و سایر اسناد بین ال
پاسخ های پیشگیرانه داده و مصادیقی از پیشگیری های اجتماعی، وضعی و پیشگیری کیفری در سطوح  

 سه گانه اولیه، ثانویه و ثالث را مقرر کرده است.  

 .سیاست جنایی ،کیفری  المللی  دیوان بین ،جنایت علیه بشریت ،اجباریر کا  :یدیکل واژگان
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 مقدمه

به به انگیزه  ر اجباری و یا برداشت اعضا و ره کشی جنسی و یا بردگی و یا کاپدیده قاچاق انسان 

به یک معضل جهانی تبدیل شده و این قضیه باعث شده که اکثر کشورهای جهان  جوارح امروزه 

به تصویب قوانین و اتخاذ تدابیری در زمینه جرم انگاری پدیده قاچاق انسان نمایند به ط وری اقدام 

به خاطر ارت کشورها  اکثر  با کشورهای دکه  با تشکیل کنفرانسها و باطی که این مسأله  یگر دارد 
با تصویب به اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از   گردهم آیی ها و  به صورت مشترک  و کنوانسیونها 

نیز مجبور به اتخاذ تدا پرداخته اند. تا جایی که حتی سازمان ملل را  بیری در جرم قاچاق انسان 

نموده در کنوان برای کاهش و یا جلاین مورد  وگیری از این اعمال زشت اقداماتی سیونهای مختلف 
بیش از پیش در معرفی معضالت ناشی از   انجام داده است کشور ما نیز که یک کشور اسالمی است 

می دهد از  این جرم قرار گرفته و مسأله ای که می رود تا حیثیت نظام اسالمی را در جهان به باد

که ما مدعی اسال بیشترآنجا  بین رسانه های خبری دنیا   م و جامعه ای اسالمی هستیم  زیر ذره 
باید کوشاتر باشیم هر چند این مسأله در کشور ما جنبه تاریخی دارد  نیز  هستیم و در این مسأله 

بعد از انقالب و خصوصاً در چند سال اخیر به علت رشد فقر بیش از اندازه و محدودیتهایی که  اما 

خود اعمال می کنند باعث فرار دختران از خانه  بیش از اندازه در تربیت فرزندان برخی خانواده ها

سرپرست خانواده آنها شده و گسترش زمینه های قاچاق و شود آور  توسط  دختران  فروش  یا  و 
برای قاچاقچیان بیشتر از گذشته قاچاق دختران   مختلف های انگیزه به پسران و زنان –بودن آن 

 خبرهایی اخیر سال چند طول در جهانی نشریات و خبری سایتها بر  مروری  و  است  شده  باعث  را

باعث سرافکندی کشورمان در جهان می شود دلیل ادعای آ  می  درد  به  را  انسانی  هر  دل  که ورد 
برای جلوگیری از   اهمیت این موضوع و ضرورت اندیشیدن تدابیری فوری  خاطر  به  پدید ماست 

برخود الزم دیدم انسان  ب  قاچاق  پژوهشی در این زمینه  به  با روشن کردن ابعاد که دست  زنم تا 

فاجعه راهکارهایی را ارائه دهم تا سهم خود را هر چند اندک جلوگیری از این معضل انجام داده 

بنمایند و در کاهش زمینه ه این مسأله  به  توجهی  مملکتی  محترم  مسئولین  امیدوارم  ای باشم 
 ( Sanyal, 2003:45).  .الزم را انجام دهند بوجو.د آورنده این جرم اقدامات

بیشتر ملت  در  متداول  باستانی  رسوم  از  یکی  "داری  برده"  تاریخ،  گواهی  به  های جهان از میان 

روم و  ایران  یونان،   میالد  از  پیش  سال  2200  حدود  در  حمورابی  ینامهقانون.  است  بوده  جمله 
 مادیکان"  کتاب  در.  است  پرداخته  کنیزان  و  اهغالم  فروش  و  خرید  و  دارییبردهمسئله  به  مسیح

ران در زمان ساسانیان است، به وجود نهاد ای حقوق منابع  ترینمهم  از  یکی  که  نیز  "دادستان  هزار

نهاد اما کشف برده به کاهش  است. این رسم چندصد ساله در قرون وسطی رو  شده  اشاره  داری 

ردگان یک بار دیگر موجب رونق و تداوم تجارت بمریکا و کمبود نیروی کار در آن منطقه، ی آقاره
آور و مورد حمایت میالدی شد. این تجارت آن چنان سود 1502سیاه پوست غرب آفریقا درسال 

بود که گمان نمی رفت پایان پذیرد. اما سرانجام این تجارت در قرن  ثروتمندان و صاحبان قدرت 

شدن اولین گام عملی در راستای جهانی( Adams, 2008: 124).  یالدی ملغی گردیدنوزدهم م
م.(  1904های سفید پوست، )المللی متوقف ساختن قاچاق بردهنامه بیناین مبارزه با امضای مقاوله
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برداشته شد. با این وجود از دهه پاریس  های گذشته شاهد تجارت بردگانی هستیم که بسیاری در 

 تن فرزندخواندگی، اعضا، فروش کار، برای که هاییانسان های سفید پوست هستند.انسانها  از آن
پدیده که  دهفزاین  رشد.  شوندمی  قاچاق  جنسی  مقاصد  سایر  و  فروشی بردگی معاصنیز "ی این 

نگرانی دولت می شود  بینها، جامعهنامیده  بشر را افزایش داده استی  . المللی و مدافعان حقوق 

(Parliamentary Assembly of the  Council of Europe, 2007: 9 ) 
 تجارت این سرشار، سود و شمار بی قربانیان مقصد، و واسطه مبدأ، مناطق  پراکندگی  و  گستردگی

 هزار  800  الی  600  حدود  در  ساالنه.  است  داده  قرار  یافتهسازمان  جرایم  یزمره  در  را  شرمانهبی

م فراملّی قاچاق انسان  شوند. در میان جرایچاق میقا  المللیبین  مرزهای  طریق از مرد و زن کودک،

کشور را در معرض آسیب قرار   127دست کم    2012ترین افزایش را داشته است و در سال  بیش
( این تجارت پس از قاچاق مواد UNODC  ,Trafficking in person report, 2012داده است. )

 منفعت  ابس  چه  و  (Sanyal, 2003: 104آور سازمان یافته است)سومین جرم سودمخدر و اسلحه  

 مواد و اسلحه تواندمی قاچاقچی یک زیرا باشد،  دیگر  نامبرده  جرم  دو  از  بیش  آن  از  حاصل  مادی
ه  تا هستند برخوردار  قابلیت این  از  قربانیان این اما  برساند فروش  به  بار  یک تنها  را  مخدر  دفعات  ب

 ار در معرض خرید و فروش قرار گیرند.شمبی

 در  ازدواج مهاجرت،  سوادی،کم بیکاری،  فقر،  جمله  از  بسیاری  عوامل  پدیده این  تداوم و  پیدایش در

 جنسی  ارتباط  برقراری  به  باور.  دارند  مهمی  نقش  مرداندولت  توجهی  بی  و  کودکی  و  کم  سنین
به این موضوع دامن زده است  کودکان  با  ایدز  به  ابتال  خطر  از  عاری  و  ایمن  ,McIntosh) .نیز 

به کشو( قربانیان این جرم  46 :1995 نیافته و در حال توسعه عمدتاً متعلق  رهای فقیر، توسعه 

یا کشورهای می پررونق توریسم، ایاالت متحده امریکا و  و مقصد، کشورهای دارای صنعت  باشند 
 ( Sanyal, 2003:45).   ثروتمند همسایه می باشد

 اجباری، کار و بیگاری صورت به جنسی و اقتصادی استثمار کودک،  قاچاق  یعمده  اهداف  از  یکی

 و  اعضا  برداشتن  شترسواری،  مسابقات  در  شرکت  فحشا،  جنسی،  توریسم  پورنوگرافی،  گری،تکدی

یا فرزندخواندگی استمس  مناقشات  و  هاجنگ  در  شرکت  جوارح، -Scarpa, 2008: 9). لحانه و 

برخی از موارد 10 به طبقات مختلف جامعه هستند. در  متعلق  جرم  این  در  کنندگان  شرکت   )

به وسیلهکو قچیان تر از خود فریب خورده و در دام قاچای کودکان همسن و یا بزرگدکان قربانی 

 شوند.اسیر می
 

 چارچوب نظری   -2

 قاچاق انسان  

بسیار گسترده جهانی است و شاید اساسی ترین گام در جهت شناخت و  پدیده  قاچاق انسان یک 

خصوص این  در  اطالعات  آوری  قاچاق  ،جمع  کردن  بنا  تعریف  باشد.  و انسان  محققان  براین 
بتوانند  برای این که  بین المللی  های  سازمان  و  ایران  جمله  از  مختلف  کشورهای  سیاستگزاران 

را درباره قاچاق انسان هماهنگ کنند باید تعریف مشترکی از قاچاق انسان داشته  رویکردهای خود
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ین المللی در همین سال های اخیر باشند و در حقیقت مفهوم قاچاق انسان به عنوان یک مقولۀ ب

مطرح شده است. قاچاق انسان در ایران با توجه به قانون مبارزه با قاچاق انسان در ماده یک قانون  
 (.38:  1380)توحیدی فرد،  .ین تعریف شده است ؛ قاچاق انسان عبارت است از:فوق چن

یا افراد از مرزهای مشترک به اجبار و ( خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد  الف

یا خدعه تهدید  یا  یا سوء استفاده از   اکراه  یا موقعیت خو  با سوء استفاده از قدرت  یا  ونیرنگ و 
 بردگی و ازدواج.    ،عیت فرد یا افراد یاد شده به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارحوض

یب نمودن  یا مخفی  یا انتقال دادن  با تحویل گرفتن  ا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد ( 

   موضوع بند

اعمال   ،( همین قانون2)ماده   براساس همچنین. مقصود همان  با مرز  از  عبور از پس ماده  این(  الف)
  :زیر نیز در حکم قاچاق انسان محسوب می شود

 ن قانون باشد.  ( تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده یک ایالف

عبور دادن )ب یا وارد ساختن و ای ترانزیت(  حمل یا انتقال مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد  ،(خارج 
یا سایر مقاصد موضوع ماده یک این قانون هر چند با رضایت ب برای فحشاء  یافته  ه طور سازمان 

 آنان باشد.  

( عبور دادن   ) یا وارد ساختن و یا ترانزیتج  حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به قصد فحشاء  (.خارج 

ب به مواد یک و دو قانون فوهر چند  با توجه  بنابراین  باشد.  قاچاق انسان عبارت  ،قا رضایت آنان 
یا افراد ) غیرمجاز فرد  یا  یا ترانزیت مجاز  ( از مرز کشور با اعم از زن یا مرداست از خارج ساختن 

یا تهدید  به اجبار و اکراه  یا حیله و نیرنگ یا با سوء استفاده قاچاقچی از قدرت یا موقعیت توسل 

به قصد فحشا یاد شده  افراد  یا  فرد  خاص  وضعیت  یا  یا خود  بهره کشی جنسی و اقتصادی  ء و 
به طرق مذکور در قانون یا ازدواج  اجباری  بردگی  به  کردن  وادار  یا  اعضاء  و همچنین   ،برداشت 

عالم که  کسانی  مستقیم  غیر  در خارج از کشورعملیات  عامداً  و  یا   ،اً  به تحویل گرفتن  مبادرت 

یاد شده را پس از یا افراد  یا سبب اخفاء فرد  نمودن  و همین طور  ،عبور از مرز می نمایند مخفی 

کسانی که مبادرت به تشکیل دسته یا گروه برای عبور دادن و انتقال مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد 
یافته به  عملیات آنها نیز  ،قصد فحشاء و بهره کشی جنسی و اقتصادی می نمایندبه طور سازمان 

انسان در سطح مجامع بین المللی نیز تعریف شده  در حکم قاچاق انسان است. عالوه بر این قاچاق

سال   در  ترتیب  این  به  ملل متحد  1994است.  سازمان  عمومی  قاچاق زنان را اینگونه   ،مجمع 
کند می  غیرق  :تعریف  ملیانتقال  مرزهای  عرض  در  اشخاص  مخفیانه  و  سوی   ،انونی  از  عمدتاً 

با هدف نهایی واداشتن زنان و   ،ال گذرکشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در ح

به  به منظور سود  لحاظ جنسی و اقتصادی  کشانه و ستمگرانه از  بهره  های  وضعیت  به  دختران 

الیت های مرتبط با قاچاق نظیر جنایتکار و نیز دیگر فع قاچاقچیان و سندیکاه های  ،کارگیرندگان
انه و فرزند خواندگی دروغین. همچنین در استخدام مخفی  ،ازدواج دروغین  ،کار خانگی و اجباری

پالرمو کنوانسیون  الحاقی  قاچاق   ،پروتکل  مجازات  و  سرکوب  پیشگیری  پروتکل  عنوان  تحت 

به ویژه زنان و کودکان مصوب سال ) چنین  ،( قاچاق انسان با توج به ماده سه آن2000اشخاص 



 

 

 

 

  (دکولیون زهره) میدالیل بروز تکرار جرم در قانون مجازات اسال و تحلیل بررسی                       5

 

پناه دادن یا دریافت اشخاص  ،مل و نقلح ،انتقال  ،: قاچاق انسان شامل استخدامتعریف شده است

سوء استفاده از   ،فریب  ،تقلب  ،آدم ربایی ،به وسیله تهدید یا به کارگیری زور یا دیگر اشکال تحمیل
یا منافع جهت کسب ر یا موقعیت  به منظور  ،ضایت فردی که بر شخص دیگری کنترل داردقدرت 

یا خدمات اجباری بردگی   ،بهره کشی جنسی یا رویه های مشابه بردگی و بیگاری یا برداشتن کار 

برای همکاری منطقه ای  آسیای شرقی  اتحادیه  کنوانسیون  در  همچنین  و  است  بدن  های  اندام 
زسارس) قاچاق  با  مبارزه  و  پیشگیری  به  راجع  سال (  در  که  روسپیگری  برای  کودکان  و  نان 

این  ،انسان با توجه به بند سه ماده یکقاچاق  ،( در پایتخت نپال به تصویب رسیده است2002)

عبارت است از انتقال و خرید و فروش زنان و کودکان در   :گونه تعریف شده است ؛ قاچاق انسان 

با استفاده ا بهره کشی  برای  بیرون کشورها  ز پول یا سایر مزایا اعم از این که با رضایت یا درون و 
لحاظ مشاهده می بدین  باشد.  انتقال و خرید و  ،شود که کنوانسیون سارس بدون رضایت شخص 

لحاظ  نیز از مصادیق قاچاق انسان می داند و از این  زنان و کودکان در داخل کشورها را  فروش 

با قاچ اق انسان کشورمان است که فراملی بودن و بین کامل تر از مادتین یک و دو قانون مبارزه 
نقل و انتقال انسان را از ار بودن امر  کان تشکیل دهندۀ این جرم محسوب می دارد. و عالوه المللی 

پالرمو در  پروتکل  که در  تعریفی  با  انسان  قاچاق  با  مبارزه  قانون  در  مندرج  تعریف  نیز  این  بر 

توان گفت که از آن اقتباس شده است.   باشد و میمشابه می    ،خصوص قاچاق انسان آورده است

 (401:  1386)ایمانی،  
شود. این عبارت به معنی تردستی و کاری است که به طور پنهانی انجام میی قاچاق در لغت واژه

به معنای فراری در فرهنگ معین به معنای خرید و فروش غیر قانونی برگرفته از کلمه ی قامچاق 

در ادبیات حقوقی به معنای داد و ستد انسان   "قاچاق انسان"اکنون عبارت  اجناس آمده است. هم  
عبارت  مورد پذیرش قرار گ به معنای لغوی استفاده از   "سوداگری انسان "رفته است. برخی با توجه 

با توجه به ماهیت جرم و این واقعیت که انسان به عنوان کاال مورد خرید  تر میرا مناسب دانند، اما 

ای از الفاظ تر است و این جرم را در لفافهی قاچاق مناسبکارگیری کلمهقع می شود، بهو فروش وا

ه.ش. مجلس شورای اسالمی جمهوری    1383کند. قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب هان نمیپن
غیرمجاز فرد یا افراد ا یا  یا ترانزیت مجاز  یا وارد ساختن و  ز اسالمی ایران، قاچاق انسان را خارج 

با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت  یا موقعیت مرزهای کشور 

برداشت اعضا و جوارح،  یا  با هدف فحشا  شده  یاد  افراد  یا  فرد  وضعیت  از  استفاده  سوء  یا  خود 
 ساختن ماهفر یا نمودن مخفی یا دادن انتقال یا گرفتن تحویل بردگی و ازدواج تعریف کرده است.

 قرار  تعریف  این  در  نیز  نامبرده  اهداف  با  مرز  از  عبور  از  پس  مذکور  افراد  یا  فرد  اختفای  موجبات

به جام  تعریف  قانون  این  متاسفانه.  گیردمی نداده است و آن را منحصر  عی از قاچاق انسان ارائه 

به کشور دیگر ر دانسته و قاچاق انسان از یک کشور  کشور  جغرافیایی  بیمرزهای  توجهی ا مورد 
 دو هایتفاوت به توجه قاچاق تعریف در مهم ینکته(.105: 1378 مارتی، دلماس) قرار داده است

به معنای قاچاق   Smugglingی است. واژه  Smugglingو    Traffickingانگلیسی مترادف  یواژه

با   کشور دیگر است که  به  کشور  یک  از  غیرقانونی  ورود  یا  و  مهاجرت  برای  رضایت فرد انسان 
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با شکنجه، آزار و به معنای قاچاق    Traffickingی  گیرد. در حالی که واژهصورت می انسان همراه 

بهره با هدف  به کشور دیگر انجام میاجبار است و  یا از یک کشور  . شود کشی در داخل کشور و 

(Http://www.undoc.org/unodc/en/trafficking victim consent. html) 

 

 : انسان قاچاق قربانیان به مربوط  عوامل -3

  ش آنگستر و اقتصادی فقر – 1

عوامل قربانی شدن افراد در امر قاچاق انسان فقر اقتصادی و گسترش دامنۀ فقر  یکی از مهمترین 

به وجود آورنده و حفاظت کننده  عبارت دیگر فقر  به  به ویژه زنان و دختران است  بر روی افراد 

لذا زنا ندهای نه شدن فقر از عواملی است که زنان و دختران با اراده به سوی باقاچاق انسان است 

که خانواده خود را از حیث مالی تأمین و آینده اقتصادی زندگی  امید  این  با  کشاند  می  قاچاق 
ناشی از عدم دسترسی زنان و دختران به فرصت  نیز از جمله  خویش را تضمین کنند و این فقر 

های رسمی در کشور می باشد. دکتر انور احمدی راد معتقد است که  های شغلی مناسب و آموزش 

پدیده قاچاق انسان درگیر هستند زنان و دخترانی هستند که در ب با  که  دخترانی  و  زنان  یشتر 
طبقات  عضو  و  هستند  محروم  نیز  تحصیالت  از  که  کنند  می  زندگی  اقتصادی  محروم  مناطق 

نابرابر و  فقر  لذا  و  هستند  جامعه  لذا محروم  باز می کند.  ی مطلق دست قوادان و قاچاقچیان را 

ریم که قاچاق زنان و دختران در مناطقی رخ می دهد که از نظر اقلیمی فقیر بوده و نتیجه می گی

عنوان  به  کار  برای  استخدام  عنوان  تحت  را  این  افراد  این  و  دهد  می  رنج  را  آنها  سالی  بحران 
 بردگی  از  بعد و  شوند می  جذب ها آگهی طریق از  ازدواج حتی  یا و  بچه پرستار و آشپز  –گارسون 

غیرقانونی است جذب فاحشه خانه ها می شوند.حضور  چون  عنف  به  زنای  و . شان در آن کشور 

(Tadic, Jurisdiction Decision, 1995:186)  

 آن های نابسامانی و خانوادگی وضعیت – 2

اد در امر قاچاق انسان برای بهره کشی جنسی و از جوله عوامل زمینه ساز دیگر در قربانی شدن افر
عوامل مربوط به محیط خانوادگی قربانیان و نابسامانی های حاکم بر آن و فشارهایی که اقت صادی 

نارسایی فرهنگی و سایر  و  فرهنگی  فقر  باشد.  می  کنند  می  وارد  آن  اعضای  بر  موجود  محیط 

ا نسبت به زنان و دختران از قبیل ناسازگاری نابسامانی ها در محیط خانواده مثل انواع خشونت ه

و اجباری  ،الدینبا  والدین  ،ازدواج  و   تبعیض  و  فرزندان  کثرت  –  طالق  ،اعتیاد  آنان  میان 
بسیار تأثیر گذار می باشد. لذا بر اساس  باورهای اخالقی و دینی در این زمینه  تضعیفخانوادگی و 

بیشتر آمار قاچاق درصد دختران فراری از خ  80تحقیقات صورت گرفته  انواده های طالق هستند و 

 .  ( 112:  1383ی،)کیتیچایسارزنان و دختران نیز از طریق همین دختران فراری صورت می گیرد. 

 فرهنگی  فقر – 3

بروز این معضل می باشد و  عوامل زیمنه ساز در  یکی از  نارسایی فرهنگی  امروزه فقر فرهنگی و 

ندهای قاچاق می شوند غالباً افرادی هستند که تحصیالت کمی اغلب دختران و زنانی که طعمۀ با
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فرهنگی و ضعف اعتقادات مذهبی و دینی و اخال فقر  از  و  لذا سجایای دارند  برند و  قی رنج می 

بهترین مانع برای جلوگیری از این معضل می باشد.    اخالقی 

  بودن سودآور و کالن منفعت-4

به ای عوامل گرایش قاچاقچیان  ی قاچاق انسان ن عمل کثیف منفعت و درآمد بسیار باالاز جمله 
به  پر سود  بعد از مواد مخدر واسطه سومین کاالی  باشد و تجارت انسان  می  آن  مرتکبین  برای 

مشار می رود و امتیاز این کاال نسبت به آن دو این است که درجه ریسک آن پائین بوده و درآمد 

 درآمد را نصیب دالالن می کند.    ی از آن عاید قربانیان شده و بیشترینکم

 کیفری  عدالت نهادهای عملکرد از  استفاده سوء  –1
قاچاقچیان همواره از خالء های قانونی موجود به نفع خویش نهایت استفاده را می برند و از ضعف 

نیز استفاده می کنند چرا که  پلید خود  برای مفاسد  نیروهای امنیتی و انتظامی  نهادها و  عملکرد 

عدالت کیفری موجب اهما نهادهای  عامالن از سوی  سرکوب و دستگیری  زمینۀ  در  کوتاهی  و  ل 
با فعالیت خود می شود و با هر چیزی ا فزایش قاچاق انسان و جسارت قاچاقچیان در ادامه دادن 

پیدا می کند عدم کنترل مرزها  نشود افزایش  برخورد   گرفتن قرار قانونی پیگیری تحت –هم که 

 استفاده  سوء  عوامل  از  والدین  رضایت  با  قانونی  سن  از  قبل  دختر  دادن  شوهر  تیارخا  –  قربانیان

 ن است. اچاقچیاق
 انسان  قاچاق  قربانیان اغفال طرق –  2

به دست می آورند اغفال از طریق  باندهای قاچاق انسان از طرق مختلف قربانیان خود را  امروزه 

 دادن – مسافرتی های آژانس – کاریابی تسامؤ مانند حقوقی اشخاص طریق از  اغفال  –اینترنت  
 های آگهی طریق  از  –ر خارج از کشور  د  تحصیل  و  مناسب  شغل  اوردن  بدست  دروغ  های  وعده

 با آنها از استفاده با قاچاقچیان که هستند هایی راه – خواندگی فرزند و دروغین  ازدواج  مطبوعاتی

 ( Guilfoyle note,161 at 269).  .رسند می  خود شوم  مقاصد  به  قربانیان شکار
با رضایت فرد باشد چرا که نوعی توهین به بشریت است  نقص کرامت انسانی هر چند این اعمال 

که همواره در کنوانسیون های بین المللی این نوع از تجارت را جرمی علیه کرامت انسانی افراد می 

 های  کشی  بهره  واعنا  دیگر  عبارت  به  جسمی  و  جنسی  های  کشی  بهره  و  استفاده  سوء  –دانند  

در جه  استفاده  سوء  –  غیرطبیعی  روابط  –  بازی  همجنس  همانند  جنسی  لفمخت تبلیغات  ت 
باشد ابتال به بیماری های مسری نظیر ایدز و پیامد  صنعت سکسی و ساخت فیلمهای سکس می 

بر میزان آمار  به هر اندازه که  باشد  حیثیت کشور در جهان می  نمودن  دار  خوشه  ان  اجتماعی 

 می دختران در کشور افزایش یابد چهره نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران تیره ترقاچاق زنان و  
 (.39-30:  1380)توحیدی فرد،. گردد

 سیاست کیفری ایران و برخی نظامات کیفری در قبال مبارزه با قاچاق انسان -5

 ایران در انسان قاچاق  با مبارزه –الف  
برخی از مناطق ایران اقاچاق زنان و دختران در دورۀ قا ز جمله سیستان به منظور بهره جاریه در 

و  ایران  در  مشروطیت  استقرار  از  بعد  داشت  ادامه  مشروطیت  استقرار  از  قبل  تا  جنسی  کشی 
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برقراری امنیت در کشور و تأمین کنترل مرزهای کشور قاچاق زنان  تشکیل مجلس شورای ملی و 

ر ایران در اوایل سده شور نیز متروک شده بود. اما کشوان ایرانی در مناطق جنوب شرقی کو دختر
پیوستن به اسناد بین المللی موجود ) با   علیه( 1933 – 1921 – 1910 – 1904اسناد بیستم 

 مهمترین.  رساند  تصویب  به  آن  مبارزه  برای  را  الزم  داخلی  قوانین  زنان  ویژه  با  انسان  قاچاق

نشوان کبیره   جلوگیری  به  راجع  المللی  بین  ددا  قرار  نموده  امضاء  ایران  که  قراردادی از معامله 
 1949که در ژنو منعقد شده بود را به تصویب رساند. اما دولت ایران است. در سال   1933اکتبر  

بهره کشی از روسپیگری دیگران را به تصویب نرساند علت  کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و 

د و تصویب خانه ها بصورت رسمی در کشور فعال بودن ین امر این بود که در دولت پهلوی فاحشها

 -چنین قانونی مخالف سیاست های پهلوی به مشار می آید در قوانین قبل از انقالب قاچاق زنان 
شده  بود و مجازاتی بر آنها در نظر گرفته  ،تشویق به فحشاء معاونت در جرم قاچاق جرم انگاری شد

کاهش   بعد  قاچاق  امر  در  المللی  نیب  کنوانسیونهای  به  ایران  پیوستن  بود به  رو  نیز  انقالب  از 

یافت و جدی  گذاشت. هر چند روند تصویب قوانین برای مبارزه با قاچاق انسان بعد از انقالب ادامه 
اد تصویب تر شد اما همیشه خالء موجود در قوانین موجب سوء استفاده قاچاقچیان می شد. و مو

گیرد و جرم نتوانست جلوی قاچاق را ب  1375و    1370زات  و قانون مجا  1361شده در سالهای  

با قاچاق  به تصویب قانون مبارزه  بعد از حراجیمجلس مجبور  به حدی که  یافت  افزایش  قاچاق 

به تحلیل قانون موجود و قابل اجرا در کشور می   83ماده در سال    8انسان در   شد که در اینجا 
ه  در مجلس شورای اسال  27/2/1383کشنبه مورخ  پردازیم. الیحه مذبور در جلسه علنی روز ی ب می 

پذیرفت و متعاقباً در جلسه  ،طور علنی مطرح شد و نظر به اهمیت موضوع مجلس دو فوریت آن را 

به تصویب نهایی رسید. اما به لحاظ انقضاء مقرر و بر طبق اصل  28/4/1383  ،علنی روز  مواد آن 
پاسخ از سو دلیل عدم وصول  به  نهایتاً  و  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  چهارم  و  ی نود 

نگهبان اسالمی   ،شورای  جمهوری  اساسی  قانون  سوم  و  بیست  و  یکصد  اصل  اجرای  در  مجلس 

به رئیس جمهوری فرستاده شد و سرانجام در   ،ایران الیحه توسط ریاست مجلس شورای اسالمی 

با قاچاق انسان الزم   ،با انتشار آن در روزنامه رسمی  18/6/1383ه  تاریخ چهارشنب قانون مبارزه 
اسالمی  شورای  مجلس  توسط  انسان  قاچاق  پدیدۀ  انگاری  جرم  با  بنابراین  است.  شده  االجراء 

ه که   ،نخستین گام در مبارزه با این معضل اجتماعی برداشته شده است. لذا در قانون فوق همانگون

غیرجنسی پیش بینی   ابعاد  ،بیان شد با مقاصد  با مقاصد جنسی و هم  مختلف قاچاق انسان هم 
نوعی در قاچاق انسان مساعدت و  به  که  هم  اشخاصی  فوق  قانون  در  این  بر  عالوه  است.  شده 

به طور مستقیم ارتکاب آن را تسهیل می نمایند و یا زمینۀ حمل و نقل و  نمایند و  همکاری می 

فر را  افراد  به دلیل   ،ی کننداهم مترانزیت  بود. همچنین در این قانون  نیز قابل مجازات خواهند 

قانونگذار صرف تشکیل یا اداره دسته یا گروه را برای تحقق قاچاق  ،مخاطرات ناشی از قاچاق انسان
نیز  به جرم قاچاق انسان را  برای مقاصد مذکور در قانون فوق کافی دانسته است و شروع  انسان 

مجازا برای اشخاص حقوقی ت می داقابل  بینی مجازات  نیز پیش  نکات مثبت این قانون  ند و از 

است کشور ما در شرکت ها و مؤسسات   ،خصوصی  در  جمله  از  کشورها  اکثر  در  امروزه  که  چرا 
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به قاچاق آنان می  نمایند و از این طریق مبادرت  می  دختران  و  زنان  اغفال  به  اقدام  خصوصی 

ا این موارد را در بحث بعدی مفصالً شرح خواهیم داد. اما با توجه لذ  ( 127:  1385اشتری،)  نمایند.
نیز دارد که قصد نداریم آنها را برشمریم نقاط ضعفی را  به عنوان  ،به موارد مثبت این قانون فوق 

قاچاق  چرا که از وحدت مالک تحقق قانونی ،قاچاق داخلی را نادیده گرفته است ،مثال قانون فوق

( می توان استنباط نمود که  برون مرزیلی کشور و قانون مبارزه با قاچاق انسان )کاال در قلمرو داخ
باشد یت   ،حمل یا انتقال غیرمجاز در داخل کشور به قصد فحشاء نیز هر چند با رضایت افراد  با عنا

توضیحی از قانون اخیر یا  منطقی  تفسیر   تفسیر  با  امر  این  چند  هر  ،شود  تلقی  جرم  تواند  می به 

نژاد،  )  .باشد  داشته  منافات  جزایی  قوانین  مضیق و همچنین بحث قاچاق   (256:  1373حسینی 

( نیز در ماده  با قاچاق انسان کامالً متفاوت است و دیگر این که در 1مهاجران را  ( آورده است که 
 تدابیر حمایتی برای قربانیان قاچاق انسان در نظر گرفته نشده است و از آن سخنی به ،قانون فوق

که خود مورد اتهام و مجازات قرار گیرند  میان نیامده است. چرا که بسیاری از قربانیان از ترس این 

از معرفی خود به مقامات مسئول و همکاری برای دستگیری و تعقیب کیفری قاچاقچیان خودداری 
به نظر می رسد خالء قانو با قاچاق انسان  با تصویب قانون مبارزه  به هر حال  نی برای می ورزند. 

جامعه ما رفع گردیده اس در  انسان  قاچاق  با  یافته قاچاق مقابله  به جرایم سازمان  با توجه  ت و 

به داخل و خارج از کشور و تخلفات و جرایم صورت گرفته این قانون تا حدود زیادی   ،انسان ها 

حاکم را  متناسب با زمان و نوع جرم تدبیر جدیدی بر اعمال مجازات ها در این خصوص است که م
با قاچاق انسان به قصد فحشاء و یا سای برخورد  به خارج از کشور بازگذاشته و نقص و  ،ر مقاصددر 

نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در  به چهرۀ  با آنهایی که  برخورد  قانون را در زمینه  سکوت 

جرد وضع و برطرف کرده است. اما باید توجه داشت که به م ،خارج از کشور خدشه وارد می سازند
یکی از ارزش های معتبر جامعه مثل عفت و اخالق عمومی و   اجرای قوانین جزایی در حمایت از 

اما   ،قاچاق انسان به خارج از کشور به قصد فحشاء و بهره کشی جنسی و اقتصادی گرچه الزم است

به آن اش  ،مشکل را حل نخواهد کرد اره گردید  چرا که ایجاد این پدیده همانگونه که در فصل دوم 

علل وعوامل زمینه سازی مثل فقر اقتص .. است. لذا بدیهی است تا زمانی . ادی و فرهنگی ومعلول 
با قاچاق انسان به مبارزه  اقدامات الزم در رفع عوامل معده و  ،که در اجرای قانون مجازات مربوط 

نپذیرد به طرق مختلف صورت  جتماعی مرتفع این معضل ا ،مهیا ساز در وقوع جرم قاچاق انسان 

لکه  نخواهد شد. بنابراین نباید فقط به ات کاء داشتن قوانین مبارزه با قاچاق انسان خوشبین باشیم ب
ه صرف  باید پیش بینی هایی برای ریشه کن ساختن و کاهش این معضل اجتماعی انجام گیرد و ب

 کاری از پیش نمی توان برد.   ،تکیه بر قوانین

   :بینی شده در جرم قاچاق انسان کیفیت ضمانت اجراهای پیش-ب 

مالحظه می شود که قانونگذار   ،با توجه به قانونه مبارزه با قاچاق انسان و مادتین آنبا امعان نظر و 
پیشگیری از وقوع آن برای  مرتکبین آن و همچنین  و  عاملین  مجازات  و  سرکوب  ضمانت   ،برای 

فوق   قانون  در  لذا  است.  نموده  بینی  پیش  را  برای مرتکبین اجراهایی  مجازات  تعیین  بر  عالوه 

حقیقی حکم   ،شخص  همچنین  و  است.  شده  گرفته  نظر  در  مجازات  نیز  حقوقی  اشخاص  برای 
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بینی شده است و قانونگذار در  این قانون پیش  در  نیز  جرم  در  تعدد  و  جرم  در  معاونت  خاص 

است.    مواردی گرفته  نظر  در  آن  مرتکبین  برای  را  مجازات  تشدید  : 1383ایساری،  )کیتیچهم 
187-  188.) 

برای شروع به جرم قاچاق انسان نیز حکم خاصی مقرر شده است که این مورد البته در این قانون  

را در فصل اول و در قسمت شاخصه های جرم قاچاق انسان بیان نموده ایم. به هر حال در ادامه 
 موارد فوق را شرح خواهیم داد. 

 : انسان قاچاق جرم مرتکبین کیفری مسئولیت – 6

 :  مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی در جرم قاچاق انسان -  1
اشخاصی که مبادرت به جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء  ،با توجه به قانون مبارزه با قاچاق انسان

نمایند مجرم و قابل  یا سایر مقاصد مذکور در قانون فوق می  و اقتصادی و  جنسی  کشی  بهر  و 

( در خصوص مجازات مرتکبین قاچاق انسان چنین مقرر 3اده )م ،ر این اساسمجازات می باشند. ب
است »نموده  قانون مجازات اسالمی :  در  مندرج  مصادیق  از  انسان  قاچاق  مرتکب  عمل  چنانچه 

مطابق مجازات های مقرر در قانون یاد شده و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال و   ،باشد

نقدی م برابپرداخت جزای  یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه عادل دو  ر وجوه 

است شده  داده  مرتکب  آن  پرداخت  وعدۀ  ثالث  یا شخص  می شود. «    ،دیه  )میرمحمد محکوم 
در خصوص قسمت اول ف این ماده   ،نکته ای که در اینجا قابل ذکر است(.165صادقی، همان:  

ق انسان از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسالمی رتکب قاچابه این صورت که اگر عمل م ،است

عنوان   ،باشد برخورد می شود و این در حالی است که در خصوص این  با آن  طبق همان قانون 
عنوان قانونی در قوانین کیفری ایران وجود ندارد. مگر در خصوص قاچاق مهاجران  ،مجرمانه  ،هیچ 

فاوت است. و نکته بعدی اینکه ذکر تعیین جزای نقدی الً متکه بحث مهاجران با قاچاق انسان کام

برای مرتکبین قاچاق معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه یا اموالی که  در این ماده 
یا شخص ثالث وعدۀ پرداخت آن به مرتکب داده شده است بزه دیده  در خصوص قاچاق  ،از طرف 

به خارج منتقل کنند کب میمهاجران است که پولی را به مرت ه  ،پردازند تا آنها را  ن باشد که متأسفا

نون   ،این دو عنوان مجرمانه با هم خلط شده استکه همانگونه که بیان گردید ا از نکات ضعف این ق

بر این مجازات ها باشد. همچنین عالوه  ( نیز آمده است که همۀ اموال اختصاص 8در مادۀ )  ،می 
اسباب و وسایط نقلیه ای که عالماً و عامداً به امر قاچاق انسان اختصا داد  اءداده شده و تمامی اشی

نفع دولت ضبط خواهد شد و این امر در خصوص اشخاص حقوقی نیز صادق است.  به  هشده است 

 (223:  1372)عبادی،  
   :مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرم قاچاق انسان -  2

بسیار   که  مواردی  از  دیگر  با قاچاق حائز  یکی  نیز در قانون مبارزه  باشد و قانونگذار  اهمیت می 

به آن تصریح نموده است در خصوص مسئولیت اشخاص حقوقی و مؤسسات و شرکت های  ،انسان 

برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. چرا که امروزه اغلب زنان و دختران   ،خصوصی است که 
خصوصی های  شرکت  و  مؤسسات  طریق  شر  ،از  یا شرکت ها و نظیر  کت ها و ادارات کاریابی و 
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نمایند می  فعالیت  مسافرتی  و  تفریحی  تورهای  و  ها  آژانس  زمینۀ  در  که  طرق   ،مؤسساتی  به 

مختلف اغفال می شوند و به خارج از کشور انتقال داده می شوند. بدین لحاظ به منظور جلوگیری 
اچاق انسان و حساسیت هایی که در امر ق از فعالیت های غیرمجاز شخصیت های حقوقی خصوصی

مسئولین جزایی  ،( قانون مورد بحث5قانونگذار در ماده )  ،این قبیل شخصیت ها ایجاد می کنند

هر چند که بهتر بود قانونگذار در این ماده روی  ،اشخاص حقوقی را صریحاً پیش بینی کرده است
بیشتری م یابی تأکید  نمودآژانس های مسافرتی و کار  برای این که  (581: 1379 ن،گال  فن)  ی 

گردید اشاره  که  قاچاق انسان   ،همانگونه  موارد  بیشتر  ما  کشور  جمله  از  کشورها  اکثر  در  چون 

ا  ت توسط این گونه مؤسسات صورت می گیرد. لذا با پیش بینی مجازات برای این گونه از مؤسسات 

ول شود.  می  جلویگری  آنان  غیرمجاز  فعالیت  از  توجهحدودی  باید  داشت که صرف ابطال   یکن 
مؤسسات  ،پروانه قبیل  این  مجازات   ،برای  قانونگذار  بایستی  می  و  نیست  کارامدی  مجازات 

( بر اساس ماده  بنابراین  نظر می گرفت.  برای آنان در  چنانچه یکی از مؤسات و  ،(5شدیدتری را 

ا   رتکاب جرایم موضوعولو این که باعنوان و نام دیگری برای ا ،شرکت های خصوصی ب قانون مبارزه 
باشد و این امر بر دادگاه ثابت گردد عالوه بر اعمال مجازات های مقرر  ،قاچاق انسان تشکیل شده 

قانون این  به دستور مقام   ،در  نیز  و شرکت  گردد  می  ابطال  نیز  مربوط  مجوز  یا  فعالیت  پروانۀ 

موال نیز بر طبق ماده وه بر این مصادره او عال  ( Georg, 2001: 5)  قضایی تعطیل خواهد گردید.

( در اینجا هم قابل اعمال است. بر این اساس مجازات اشخاص حقوقی با توجه به قانون مبارزه 8)
عبارتند از حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی و ایطال پروانه فعالیت و تعطیلی   :با قاچاق انسان 

همچنین قابل ذکر است که در   به امر قاچاق انسان.شرکت و مصادره اموال اختصاص داده شده  

( نامه  6مادۀ  نیز در مورد فعالیت های آژانس های مسافرتی و بنگاه های   1904می    18( مقاوله 
کاریابی و مسأله کنترل آنان از سوی دول متعاهد تدکید شده بود و این مورد بسیار حائز اهمیت 

در  ،است اندیشی  دور  این  اهمیت  که   ،ه هنوز پس از یک ربع قرناینجا روشن می شود ک  چرا 

بنگاه ها و آژانس های مسافرتی کاریابی عامالن قاچاق زنان و دختران را همین  تحصیلی  ،بیشتر 

یافتن شغل و کار مناسب برای زنان و دختران در دیگر کشورها با وعده های  عمداً آنان را به  ،که 
 (. Deb, 2005: 119)  .می برند. ها راآنان انواع سوء استفاده  صورت برده به فروش می رسانند و از 

 : جهات تشدید مجازات برای مرتکبین قاچاق انسان  -3

با قاچاق انسان قانونگذار در مواردی برای مرتکبین و عاملین آن تشدید مجازات   ،در قانون مبارزه 
نظر گرفته   لذا اگر سن قربانی در امر قاچاق اسنان برای فحشاء و یا بهره کشی جندر  سی و است. 

باشد  18کمتر از    ،اقتصادی به حداکثر مجازات مندرج در قانون فوق محکوم   ،سال  مرتکبین آن 

باشد کودک  قربانی  فرد  اگر  که  است  قانون  این  مثبت  نکات  از  هم  مورد  این  که  شوند   ،می 

حداک به  محکومقاچاقچیان  حبس  سال  ده  یعنی  مجازات   اکثر  در  در  واقع  در  که  ،شوند  می ثر 
 یا  کودک  قاچاق  قربانیان  که  صورتی  در  نیز  انان  داخلی  مقرات  و  قوانین  در  نیز  هانج  کشورهای

 Tadic appeal s)  .اند  گرفته  نظر  در  آن  مرتکبین  برای  مجازات  حداکثر  باشد  خردسال

judgment  paras: 255,268-270 )  . 
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رویکرد نظامات مختلف کیفری در خصوص قاچاق انسان برای فحشاء و بهره کشی -7

  :جنسی

دارد وجود  جهان  در  بزرگ  حقوقی  نظام  دو  که  گفت  باید  مبحث  این  خصوص  نظام   ،در  یکی 
نظام حقوقی در  هر کدام از این دو  که  است  غیراسالمی  حقوقی  نظام  دیگری  و  اسالمی  حقوقی 

نسان قبال   پدیدۀ فحشاء رویکرد متفاوتی دارند. البته باید توجه داشت که در زمینۀ پدیدۀ قاچاق ا

نظام اسالمی و غیراسالمی قرار   ،بهرهر کشی جنسیبرای   نظامات کیفری که در زمرۀ هر دو  اکثر 
نوع اجمال مبتنی بر جرم انگاری و منع آن  ،دارند داخلی  در بین آنان وجود دارد و در قوانین ،یک 

کشورها به هر حال در این مقال  ،اکثر  بررسی این   ،این معضل جرم انگاری شده است.  بر  عالوه 

بین المللی    ،اردمو مهمترین اسناد و کنوانسیون هایی که مبنی بر منع جهانی این پدیده درر سطح 

 ( 223:  1372می باشد را شرح خواهیم داد. )عبادی، 
 :  جنسی  کشی  بهره و فحشاء برای قاچاق  جهانی  منع –  1

ق انسان در قاچاق انسان به قصد فحشاء و بهره کشی جنسی و یا قاچاق جنسی یکی از اقسام قاچا

بین المللی به شمار می آید که همواره در مجامع بین المللی منع شده است و در این رابطه  سطح 
ت و در هر کدام از اسناد و تاکنون کنوانسیون های متعددی در سطح بین المللی وضع گردیده اس

ی توان با کنوانسیون های وضع شده در مقرراتی در خصوص از بین بردن آن مقرر شده است که م

به این اسناد منع جهانی قاچاق انسان برای بهره کشی جنسی را اثبات کرد. به عبارت دیگر  توسل 

بهره کشی جنسی از آنچه که هکه این اسناد و کنوانسیون ها بر ان تأکید دارند جلوگی ری و منع از 
ه کنوانسیون  و  اسناد  این  بر  عالوه  است.  فحشاء  برای  قاچاق  و  کودکان  و  و   ،ازنان  قوانین  در 

قاچاق انسان جرم انگاری شده است و در این خصوص در بین قوانین  ،مقررات داخلی اکثر کشورها

با قاچاق انسان و مج  ،این کشورها برخورد  که  ،ازات مرتکبین آن دیده می شودتفاوت و تنوع در 
به این موضوع نیز پرداخته می شود.   بعد از تطبیقی 

 :  المللی  بین  های  کنوانسیون و داسنا  در  انگاری  جرم –  2

اسناد و کنوانسیون های متعددی از سوی مجامع بین  ،در این رابطه همانگونه که فوقاً اشاره گردید

بین المللی وضع شده در این خصوصالمللی تصویب شده است. اولین سن می  18مقاوله نامه  ،د 
عنوان  ،1904سال   شد  ،تحت  امضاء  المللی  بین  نامه  پاریسمقاوله  در  تأمین یک   ،ه  به  راجع 

به خرید و فروش سفید پوستان است که هدف  علیه معامالت جنایت کارانه موسوم  حمایت مؤثر 

بیشتر متعهد ساختن نامه  تک تک دولت های متعهد جهت اتخاذ تدابیری برای   اصلی این مقاوله 
( 5تا  3است. لذا مواد ) جلوگیری از انتقال زنان و دختران به خارج جهت فسق و روسپیگری بوده

این مقاوله نامه به مسأله بازگرداندن زنان قاچاق شده به میهن خود اختصاص یافته است و در ماده 

پیشگیرانه ای مطرح6) نیز مفاد  می شود تا قاچاق و خرید و فروش زنان رخ ندهد. ولی مسأله   ( 

نشده است. که همین خالء اصالً در آن مطرح  ساختن  به عدم سرکوب و   مجرمانه  قانونی منجر 
برای رفع این نقیصه با این جرم می شد.  می  4در  ،قرار داد دیگری شش سال بعد به بعد ،مقابله 

که هر کسی برای انجام هوی و  ،مقرر گردیده ،ول این قراردادبه تصویب رسید که در ماده ا  1910
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با رضایت خودش باشد  ،هوس دیگری ی را برای فسق اجیر و جلب و یا یا دختر صغیر ،زنی را ولو 

عملیات مختلفه که مبانی جرم محسوب می شود در ممالک  ،از راه عفت منحرف سازد ولو اینکه 
باشد مجازات شود. همانگونه که مالحظه می شود نخستین ماده این   باید  ،مختلفه صورت گرفته 

لزوم مجازات قاچاقچیان زنان آغاز می شود و هر گونه  با  بهره کشی جنسی به هر صورتی قرار داد 

باشد عملی غیرانسانس و جنایی است و رضایت زنی که مورد بهره کشی جنسی قرار می گیرد  که 
غیرانسانی آن تغییری ایج بعد از این سنددر ماهیت  نمی کند.   ،1921سپتامتر سال  30در   ،اد 

به دو سند قبل برای اعتبار بخشیدن  ی ضمیمه کنند که این دولت ها تصمیم گرفتند قرادادی را 

سندی تحت عنوان    ،1933اکتبر سال    11سال بعد یعنی    12  ،کار صورت گرفت. و بعد از این سند

به جلوگیر بین المللی راجع  نسوان کبیره مورد تصویب دولت ها قرار گرفت. قرارداد  ی از معامله 
ان برخوردار شده بود تجارت زنان و قاچاق انان از چنان ابعادی در سطح جه  ،چرا که در آن سال

که جامعه ملل کمیته ای به نام کمیته معامله نسوان و اطفال را مأمور رسیدگی به این کار کرد. در 

( برای شهوت رانی در مملکت دیگر جرم محسوب و مجازات ( این قرارداد ا1ماده  جیر کردن زنان 
در حدود قوانین قابل مجازات   دارد و شروع به جرم و همین طور عملیات مقدماتی ارتکاب جرم نیز

پایان جنگ جهانی دوم بعد از این و پس از  به ویژه در   ،است.  غالب شد که قوادی  این اندیشه 

بین المللی جرم مهم نه تنها از هر  ،حال آنکه روسی یعنی بزه دیده خرید و فروش  ،ی استسطح 

باید از هر گونه مقررات و ثبت اداری ن  ،گونه مجازات کیرفی یز معاف باشد. این فکر به ویژه بلکه 
در مورد مجازات خرید و فروش انسان و بهره برداری   1949دسامبر سال   2الهام بخش کنوانسیون  

باعث گردید که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در    ،ستاز فحشاء دیگری ا دسامبر سال   2و 

ن را تدوین و تصویب کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگرا  ،1949
به قضد فحشاء آمده است که   ،کند فوق در خصوص قاچاق انسان ها  کنوانسیون  مقدمه  در  که 

عنی قاچاق اشخاص به منظور فحشاء با کرامت و ارزش موجودات  ی ،روسپیگری و مقررات همراه آن

ناسازگار است و آسایش فرد به خطر می اندازد. همچنین  ،بشر  ( 1در ماده )  خانواده و اجتماع را 

توافق کنونی  کنوانسیون  های  طرف  که  است  آمده  کنوانسیون  را م  این  شخصی  هر  تا  کنند  ی 
برای   با رضایت خودش اغواء و   ،برآوردن شهوت دیگریمجازات کنند که  شخص دیگری را حتی 

بهره  با رضایت آن شخص  یا فریب می دهد و از روسپیگری دیگری حتی  می کند  گری  واسطه 

 کند.کشی می 
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 نتیجه گیری 

مروزه جرم قاچاق انسان هر چند در قوانین ایران و حقوق جزای بین الملل و قوانین اکثر کشورها ا

گیرنده  نظر  به  اما  است  شده  گرفته  نظر  در  آن  برای  سنگینی  مجازاتهای  و  شده  انگاری  جرم 

باالی مجامع جهانی را م نبوده و همت  ی طلبد تا با همکاری همدیگر دست تصویب قوانین کافی 
نموده و با به کارگیری یک سیاست جامع در قاچا قچیان انسان را چه در مبدأ و چه در مقصد قطع 

جهانی برای مبارزه با این معضل جامع انسانی از هیچ کوششی دریغ ننمایند. همه با هم باید زمینه  

قوای امنیتی می باشد    ضعیف  نظارت نگیفره –های افزایش و رواج قاچاق که همان فقر اقتصادی 

یکی از قربانیان  نیز  بگیرند کشور ما  بی گناه را  و جلوی قربانی شدن انسانهای  ببرند  بین  از  را 
های  رسانه  بین  ذره  زیر  بیشتر  و  باشد  می  اسالمی  جامعه  که  آنجا  از  باشد  می  انسان  قاچاق 

رود نشان داد. افزایش قاچاق انسان که می باید در این امر تالش بیشتری از خود   .می باشد جهانی

نظام اسالمی را در جهان به باد دهد می طلبد که مسئولین کشورمان برای کاهش این  تا حیثیت 
با سرمایه گذاری در امر مبارزه زمینه های ایجاد کنند آن فقر   ببرد بین از را کاری بی –معضل 

با آن  نشود  پیشگیری  جرم  که  زمانی  تا  چون نخاوهد داد همچتنان ک  مبارزه  ه نتیجه ای حاصل 

  .امروز شاهد افزایش قاچاق انسان در ایران هستیم

شد این رسم  ی بسیار عمیق در تاریخ مدون بشریت دارد. تصور نمیها ریشهگرفتن انسانبه بردگی
بسیار طوالنی مصلحان اجتماعی و انسان پرتو مبارزه  پذیرد، اما سرانجام در  پایان  ای در هدیرینه 

و کرامت انسانی   آزادی  با این وجود جستجوی  نهاد، در حدود صد سال پیش ملغی گردید.  این 

 ای یافته است.هراس از مرزها، گسترش فزایندهداری در قالب قاچاق انسان بیی نوین بردهجلوه
 و  صویبت الحاق، و  جهانی  واقدامات  معاهدات برخی  به  پیوستن با  نیز ایران تقنینی جنایی  سیاست 

  از   آن  از  ناشی تعهدات  ساختنعملی راستای  در مقررات و قوانین  تصویب و سو  یک  از  هاآن  پذیرش

بوده است. اسناد    جهانی  از  متأثر  دیگر  سوی و  1933و  1921، 1910،  1904شدن این مقابله 
نینی م. سازمان ملل متحد در دوران پیش از انقالب اسالمی در ایران به تصویب رسید و قوا1949

ها تهیه و تصویب شد. ایران با پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک در سال در راستای اجرای آن

به موجب ماده  1372 د را متعهد کرد تا برای حمایت از کودکان در برابر انواع استثمار خو 34ی و 

یگر متأثر از جنسی و اقتصادی، اقدامات ملّی و دو یا چند جانبه اتخاذ نماید. هم چنین، یک بار د
جهت شد و قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت  المللی در مقابله با قاچاق کودکان هماقدامات بین

برای فوری  اقدام  توصیه  و  و  کودک  کار  اشکال  بدترین  سال  محو  در  را  آن  مکمل   1380های 

بردگی، خرید و فروش و قاچاق کو بدترین اشکال کار کودک را مواردی از جمله  و  دک، تصویب 
برای فحشا معرفی کرد. قانون کودک  از  با الهام از کنوانسیون حقوق کودک و محو استفاده  گذار 

حم قانون  کودک،  اشکال  نگرانیبدترین  وضع کرد و متأثر از  را  نوجوانان  و  کودکان  از  ها و ایت 

بینتالش کرد. اگر  را تصویب "مبارزه با قاچاق انسان"ای ماده 8قانون  1383المللی در سال های 

گیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص و بویژه م. پروتکل پیش 2012چه ایران تا آگوست سال 
گذار با الهام از سازمان ملل متحد را امضا و تصویب نکرد اما قانون  م.  2000زنان و کودکان سال  
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اق انسان را که با  پروتکل نامبرده و تحت تأثیر آن به تعریف قاچاق انسان پرداخت و تنها موارد قاچ

گیرد، پوشش داد و به مواردی که این جرم درون مرز کشور و از یک منطقه عبور از مرز صورت می
ی دیوان ملحق نشده است و توجهی کرد. ایران به اساسنامهگیرد، بیگر صورت میی دیبه منطقه

واقعیت از  یکی  ترتیب  این  بینبه  حقوق  نادیده گرفته است.های  به این ترتیب در این   الملل را 

بینمبارزه بین المللی محروم ساخته و جایگاه حقوقی ی  المللی خود را از همکاری مرجع کیفری 
 الملل تضعیف کرده است.ی بینجامعهخود را در  

 در هاآن پذیرش و ایمنطقه و  المللیبین  اسناد  تصویب  و  تهیه  گفت  توانمی  بندی  جمع  یک  در

 و  اسناد  به  الحاق  از  ناشی  تعهدات  اجرای  جهت  در  هادولت  تالش  و  سو  کی  از  المللیبین  سطح

انگاری اعمال همراه با قاچاق  ز سوی دیگر و جرما داخلی قوانین  به  شده  پذیرفته  مواد و اصول ورود
شدن مبارزه با قاچاق انسان است. متأسفانه المللی بیانگر جهانیانسان توسط یک مرجع قضایی بین

وجود بینهمکاری  برخالف  دولتهای  اقدامات  و  رشد المللی  انسان  قاچاق  ملّی،  سطح  در  ها 

ی بین المللی است. ر دارد و هم چنان موجب نگرانی جامعهفزاینده، سود سرشار و متقاضیان بسیا
می یا ضعف اسناد مذکور، فقدان آیا  ناکارآمدی و  از جمله  عواملی  در  را  افزایش  این  دلیل  توان 

با قاچاق انسان، عدم ایفای تعهدات دولتمتمایل دولت های عضو، عدم تخصیص ردان در مبارزه 

شدن فقر و توسعه نیافتگی برخی جوامع ع و کارآمد، جهانیی کافی، عدم وضع قوانین جامبودجه

 گنجد و نیاز به نوشتاری دیگر است.دانست؟ بررسی درستی این فرضیات در این مقال نمی
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