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چكیده
قاچاق زنان به عنوان یک بزه در ایران، سابقه  طوالني قانوني ندارد و جاي 
پاي آن را باید در قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 یافت. با این حال 
این بزه با دو چالش روبه روست، یکي کم رنگ بودن سرزنش اخالقي و دیگري 
تن دادن خودخواسته زن بزه دیده به قاچاق شدن. رضایت بزه دیده به قاچاق، 
سبب مي شود تا هم جامعه و هم مرتکبان، قاچاق را رفتار سرزنـش پذیري ندانند 
و از آنجا که قاچاق بیشتر در کشورهایي که فضاي امنیتي یا شرایط بد اقتصادي 
دارند؛ رخ مي دهد، به گونه اي رهایي براي قاچاق شده به شمار مي رود. بنابراین 
با ضمانت اجراهاي سنگین هرچند ضروري  به ویژه  قاچاق  کیفري  سرکوب 
است؛ ولي از میان برداشتن پدیده قاچاق زنان در گرو فراهم ساختن امکانات 

رفاهي همه جانبه و قوانین پیشگیري و پیگیري مي باشد.

کلید واژه
با قاچاق انسان، اسناد بین المللي، پیشگیري،  قاچاق زنان، قانون مبارزه 
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پرسش بنیادین پیرامون قاچاق زنان این است که به راستي این پدیده چرا 

در جامه بزه درآمده اســت و حال که قانونگذار آن را کیفرپذیر دانسته است 

نقش بزه دیده و بزهکار در رخ دادنش به چه اندازه است و چه راهکارهاي 

پیشــگیرانه و پیگیرانه براي پیکار با آن وجود دارد. از این رو مســأله اصلي 

همان مسأله عام شناخت قاچاق زنان در حقوق کیفري و بزه شناسي است.

قاچاق زنان دنباله اندیشــه ناتواني زنان در زندگي باهمادي )اجتماعي( 

اســت که از زمان باســتان پیش کشیده شده و در زمان کنوني نیز با جست و 

خیزهاي نادیدني در کنار خواســته ها و برنامه هاي زن باوران )فمنیســت ها( 

همچنان جاي پایي دارد. ارســطو »دو شــکل از ســلطه طبیعي را تشخیص 

مي دهد: سلطه ارباب )طبیعي( بر برده )طبیعي( و سلطه مردان بر زنان. پیش 

فرض هر دو شــکل از ســلطه این اندیشه است که برخي انسان ها خصوصًا 

آنهایي که طبیعت بردگي دارند و آنهایي که زن هستند  قادر به تعقل درست 

درباره جهان نیســتند و به دلیل همین نقص است که آنان بایستي فرودست 

و تابع کنترل دیگران باشــند؛ چه به خاطر خیر خودشان و چه به خاطر خیر 

باهماد« )همپتن، 1385: ص40(. 

در ایــن روزگار پدیده قاچاق زنان نشــان مي دهد، زنان هنوز در ســلطه 

مردان اند، ولي مرداني از جنس دیگر و از سرزمیني دیگر. اگر دیروز بندهاي 

ظاهري بر پاي زنان نشســته و آنها را به فرمان پذیراني بي ادعا تبدیل کرده 

بود، ولي امروز با جهان اطالعات، بندهاي معنوي بر ذهن آنها اسـتوار گشته 
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س و به واســطه پرادعایي یا آرمان جویي، به فرمان پذیري تن مي دهند. گسترش 

فضاي ســایبر و ســپهر اطالعاتي، برقراري روزافــزون پیوند میان ملت ها و 

شهروندان و افزایش آگاهي همگاني از بستر و شیوه هاي زندگي نوین، سبب 

شــده تا زناني که احسـاس مي کننـد در سلـطه مـردان، فـقر، بیکاري و عدم 

 آزادي هستند، دل در گرو قاچاق داشته باشند تا خود را به مرزهاي آرزوهاي 

دیرین برسانند.

بــه راســتي قاچــاق زنان بزهي اســت کــه چرخ هایش با خواســت یا 

وسوســه هاي بزه دیده به جنبش در مي آید، هرچند در برخي موردها، زنان به 

ویژه دختران خردسال به اجبار تن به قاچاق مي دهند، ولي این پدیده بیشتر 

بر پایه خشنودي بزه دیدگان استوار است؛ چه آنها در این میان سراب مي بینند 

و مرتکبان قاچاق نیز سفره اي از پول هاي بیشمار؛ ولي در نگاه نخست، هم 

قاچاقچي و هم قاچاق شده هر دو سود مي برند؛ بنابراین چه نیاز است تا این 

پدیده بزه به شمار رود؟ باید واقعیت را پذیرفت که هرچند سرزنش اخالقي 

و نیز عدم رضایت بزه دیده در بیشــتر موارد بر قاچاق زنان ســایه نیانداخته، 

ولي نه تنها اقدام قاچاقچیان گونه اي به راه انداختن اقتصاد غیر قانوني و سیاه 

اســت، بلکه قاچاق زنان، آنها را در اندازه کاال یا افزار دست فرو مي کاهد و 

از این رو قاچاق انسان بر خالف کرامت انسان است.

قاچاق زنان، پدیده نگران کننده پایان سده بیستم است که در راه پیشرفت 

قرار دارد. ســوداگري پنهان قاچاقچیان و خاموشــي زنان قاچاق شــده، سبب 

مي شود تا آمار درستي از اندازه قاچاق زنان در دست نباشد. با این حال همان 
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آماري که به دســت آمده و در برخي کشــورها بازتاب یافته؛ بسیار نگران کننده س

است؛ مثاًل: »در سال 1998 وزارت کشور اوکراین برآورد کرد، چهارصد هزار 

زن اوکرایني در دهه پیشــین )هشتاد( قاچاق شدند و از ســال 1998ـ  1991، 

 . (Haghes, 2000 : p1)»پانصد هزار زن اوکرایني به کشورهاي باختري قاچاق شدند

ســازمان بین المللي کار در سال 2005 گزارش داد: »جدا از قاچاق 9/5 میلیون 

نفري در آسیا براي کار اجباري، نیمي از سوداگري ها در جهان در مقام سوداگري 

.(Feingold, 2005: p26) »جنسي انجام مي گردد

در ایران نیز، چون آمار جنایي دقیق موجود نیست، نمي توان از نرخ واقعي 

یا نزدیک به واقع از قاچاق زنان سخني راند، ولي آنچه در روزنامه ها یا زبان 

همگاني است، نشانگر آمار نگران کننده قاچاق زنان در ایران مي باشد. یکي 

از این نشــانه ها، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انســان که گواه بر بودن این 

پدیده در ایران اســت، ولي تاکنون پژوهش میداني برجسته و آسیب شناسي 

درباره آن همراه با ارایه آمار انجام نشده است. این مقاله رویکردي حقوقي 

به پدیده قاچاق زنان دارد. از این رو تالش خواهد شد تا در گام نخست این 

پدیده شناسایي  و در گام دوم با آن رویارویي گردد.

�( شناخت پديده قاچاق 

در گام پسین،  باید پیشینه قاچاق زنان به عنوان یک بزه یا رفتار ممنوع بررسي 

گردد و در گام پایاني نیز با بررسي ساختار پدیده مجرمانه قاچاق انسان کوشش 

خواهد شد، تا شناخت این پدیده به انجام برسد. در واقع شناسایي پدیده قاچاق 

زنان به عنوان یک بزه، باید از جهت مفهوم، منبع و ساختار بررسي گردد.
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س 1ـ1( مفهوم قاچاق 

قاچاق در اصل واژه اي ترکي و به معناي فراري است )عمید، 1384: ص930(. 

قاچاق گونه هاي چندي دارد که قاچاق کاال از همه شایع تر و با پیشینه تر است 

و به جهت گســتردگي و در نوردیدن مرزهاي سرزمیني و پیچیدگي هایي که 

دارد، یکــي از مهمترین رفتارهاي ناقض امنیت اقتصادي به شــمار مي رود؛ 

چندانکه به نظر بکاریا »قاچاق به راستي جرمي است که هم ساحت هیأت 

حاکمه و هم ملت را جریحه دار مي کند. این جرم ناشي از خود قانون است؛ 

یعني هرچه حقوق گمرکي بیشــتر باشد، سود و در نتیجه وسوسه مبادرت به 

قاچاق افزایش مي یابد و ســهولت ارتکاب آن به نسبت چگونگي حفاظت 

مرزها و کاهش حجم کاالها بیشتر مي شود. پیش بیني مصادره کاالهاي ممنوع 

و متعلقات آن به عنوان مجازات کاماًل عادالنه است. لیکن این مجازات هر 

قدر حقوق گمرکي ناچیزتر باشــد، مؤثرتر اســت. چون انسان ها به پیشواز 

خطراتي مي روند متناســب با نفعي که امیدوارند در انجام دادن موفقیت آمیز 

نقشه خود به دست آورند« )بکاریا، 1384: ص122(.

قاچاق با سنجه وارد کردن و خارج کردن از مرز، مي تواند شامل هر چیزي 

از کاال گرفته تا انسان و از عتیقه جات گرفته تا جنگ افزارها، همه را در بربگیرد؛ 

چندانکه بخش بزرگي از اقتصاد که همان اقتصاد بین المللي و برون مرزي و نیز 

اقتصاد مبتني بر صادرات و واردات است را تحت تأثیر قرار مي دهد. بي دلیل 

نیست، بکاریا به قاچاق، بي قانوني اقتصادي1 مي گوید ) همان، ص103(. بنابراین 

 Economic anomie ـ1
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در تعریف قاچاق باید به همه موضوعات پیش گفته توجه نمود، ولي در زبان س

عام، اگر قاچاق به تنهایي به کار رود؛ بیشتر منظور، قاچاق کاال است؛ تعریف 

قاچاق عبارت است از وارد کردن یا خارج کردن متقلبانه کاالي موضوع حق 

یــا حقوق دولت یا کاالي ممنوعــه یا انحصاري یا اظهار، واگذاري، حمل و 

نقل، نگهداري، عرضه و فروش، ســاخت، تولید، تغییر مورد مصرف، دخل 

و تصرف، اقدام، صید، مخفي کردن، واســطه گي، تردد، تأســیس، استرداد یا 

هرگونه تقلب گمرکي ناقض قانون خاص محدودکننده آن قاچاق یا در حکم 

آن محسوب مي شود )ر.ک.احمدي، 1382: ص42(.

برجســته ترین گونه هاي قاچــاق عبارتند از: قاچاق کاال کــه دربردارنده 

قاچاق گمرکي، قاچاق کاالهاي انحصاري و قاچاق کاالهاي ممنوع اســت، 

قاچاق اموال فرهنگي، قاچاق مواد مخدر و قاچاق تســلیحات. البته در نزد 

برخي حقوقدانان نیز گونه هاي قاچاق فراتر از آن چیزي است که قانون مقرر 

داشته است؛ چندانکه برخي سرقت ادبي را در زیر جرایم مربوط به قاچاق 

آورده اند)همان، ص131(.

2ـ1( مفهوم قاچاق انسان 

قاچاق انســان، عنوان دو پهلویي است که در گام نخست نشان مي دهد، 

انســان همچون کاال به شــمار آمده و موضوع رفتارهــاي بزهکارانه اي قرار 

گرفته که نســبت به کاالها و مال ها نیز روا دانســته مي شود؛ به ویژه اینکه در 

اینجا نیز انساِن مورد قاچاق، در جامه کاال درآمده و قاچاق کننده، با گذشتن از 

مرزهاي سرزمیني به دنبال خریدار است. با این حال گزینش قاچاق انسان، 
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س نه به جهت کاال شمردن آن بلکه به این دلیل است که رفتارهاي قاچاق کاال بر 

روي انسان رخ مي دهد وگرنه در هیچ حال انسان با کاال همسان پذیر نیست؛ 

به ویژه اینکه قاچاق انسان ممکن است با خواست و رضایت بزه دیده انجام 

گیرد. با این حال باید میان قاچاق انسان و تجارت انسان )سوداگري یا آمد 

و شد کردن انســان( جدایي انداخت. قاچاق انسان به بیرون بردن انسان از 

مرزهاي ســرزمیني یا آوردن به درون کشور است و رفتار مرتکب همسان با 

داللي اســت. در اینجا شــخص قاچاق شده در بسیاري جاها، خود خواهان 

قاچاق شدن است. طبق ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383، 

قاچاق انسان عبارتست از : 

»الف( خارج یا وارد ساختن یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از 

مرزهاي كشور با اجبار و اكراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ یا با سوءاستفاده 

از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به 

قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح ، بردگي و ازدواج؛ 

ب( تحویــل گرفتــن یا انتقــال دادن یا مخفي نمودن یا فراهم ســاختن 

موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند )الف( این ماده پس از عبور از مرز 

با همان مقصود«. 

این تعریف نشان مي دهد، قاچاق یک رفتار نیست و ُجنگي )مجموعه اي( 

از رفتارهایي اســت که مرز ســرزمیني، سنجه تشــخیص آنها در چارچوب 

قاچاق است. با این حال معناي اصلي قاچاق انسان، خارج یا وارد ساختن یا 

ترانزیت فرد یا افراد است و رفتارهایي که در بند ب آمده، رفتارهاي کمکي 



150

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

13
88

ز 
یی

پا
  /

 4
5 

ره
ما

ش
 / 

هم
زد

وا
 د

ال
پس از انجام قاچاق است که قانونگذار با شیوه قانونگـذاري »کامـن ال« و با س

الگوبرداري از اسناد بین المللي کوشـیده تا سرزنش پذیري چنین رفتارهایي 

)تحویل گرفتــن یا انتقال دادن یا مخفي نمودن یا فراهم ســاختن موجبات 

اخفاء فرد یا افراد( را نیز قاچاق بداند.

ماده 2 قانون فوق برخي رفتارها را در حكم قاچاق انســان دانســته که 

عبارتند از:

»الف( تشكیل یا اداره دسته یا گروه كه هدف آن انجام امور موضوع ماده 

)1( این قانون باشد. 

ب( عبور دادن )خارج یا وارد ساختن یا ترانزیت(، حمل یا انتقال مجاز 

یا غیرمجاز فرد یا افراد به طور ســازمان یافته براي فحشــاء یا سایر مقاصد 

موضوع ماده )1( این قانون هرچند با رضایت آنان باشد. 

ج( عبــور دادن )خارج یا وارد ســاختن و یا ترانزیــت(، حمل یا انتقال 

غیرمجاز افراد به قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد«.

3ـ1( مفهوم قاچاق زنان

قاچاق زنان عنواني است که بر پایه جنسیت به کار مي رود وگرنه پیوند آن 

با قاچاق انسان، عموم و خصوص و مطلق است و قاچاق زن در زیر قاچاق 

انسان قرار گرفته و برجسته ترین مصداق آن به شمار مي رود. ولي سوداگري 

انسان، به خرید و فروش و مبادله کردن مي پردازد که یا بزه دیده بر انجام کار، 

خشــنودي )رضایت( ندارد یا اینکه از چیستي یا عاقبت کار آگاه نیست؛ از 

این رو تجارت انسان را بیشتر بر محوریت زنان و کودکان بررسي مي کـنند. 
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س بر پایه تـعریفي که ماده 3 پروتـکل پیـوســت به کنوانسیون بین المللي پیکار 

با بزه هاي سازمان یافته فراملي با نام »پیوندنامه پروتکل پیشگیري، سرکوب 

و کیفر سوداگري اشخاص به ویژه زنان و کودکان1« پیشنهاد داده، سوداگري 

یا آمد و شــد کردن اشخاص عبارت اســت از: به کارگیري، ترابري، انتقال، 

تحویل دادن و تحویل گرفتن اشخاص از رهگذر تهدید، به کارگیري زور یا 

دیگر حالت هاي اجبار، ربایش، تقلب، فریب، بهره گیري ناروا از اختیارات، 

حالــت آســیب پذیري بزه دیده، پرداخت یا دریافت پــول یا بهره تا رضایت 

شــخص )بزه دیده( براي تحت کنترل قرار گرفتن، از سوي دیگري به قصد 

بهره کشــي از وي به دست آید. بهره کشــي مي تواند دربردارنده روسپي گري، 

دیگر حالت هاي بهره برداري جنســي، کار یا خدمت رساني اجباري، بردگي 

یا رفتارهایي همســان با آن، بیگاري یا برداشــت اندام ها باشــد. بر پایه این 

تعریف، به دلیل اینکه در سوداگري انسان نیز ممکن است، رضایت بزه دیده 

در میان باشــد، مرز روشــني میان قاچاق و تجارت درباره انســان نیست. با 

این حال پروتکل دوم کنوانســیون پالرمو )ضد بزه هاي سازمان یافته فراملي( 

چون با عنوان قاچاق نامگذاري شــده و درباره کوچندگي )مهاجرت( است؛ 

در سوداگري انسان، مرتکب همچون یک تاجر است و در قاچاق مانند یک 

دالل و نیز در ســوداگري، مرتکب قصد بهره کشــي از شخص بزه دیده دارد، 

ولــي در قاچاق، مرتکب قصــد بهره برداري از رفتارش را دارد. به راســتي 

 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially ـ1
Woman and Children Supplementing the United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime, 2000
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قاچاق، بزه دیده ندارد و چه بســا قاچاق شده به زندگي بهتري در سنجش با س

گذشته دست یابد، هرچند کوچندگي اش غیرقانوني است. 

در رویکرد کیفري اتحادیه اروپا، مرز میان سوداگري زنان و قاچاق زنان 

داراي اهمیــت اســت و با آنکه این منطقه پس از فروپاشــي دیوار برلین با 

پدیده ســوداگري و نیز کوچندگي زنان از کشورهاي اروپاي خاوري روبرو 

بوده اســت، ولي براي پیکار با این دو پدیده، »بنا را بر این گذاشــته که در 

سوداگري زنان، هرچند بزه دیده رضایت داشته باشد؛ ولي از وضعیتي که پس 

از تجارت در آن گرفتار مي گردد، ناخشــنود است. جدا از این، سوداگري در 

سنجش با قاچاق، یک پدیده جنسیتي است که زن براي بهره برداري جنسي 

مرد به کار گرفته مي شــود« (Goody, 2004: p27)؛ از این رو سوداگري زنان بس 

خطرناک تر از قاچاق زنان است.

قانونگذار ایران در قانون مبارزه با قاچاق انســان، واژه قاچاق را به طور 

عام به کار گرفته تا سوداگري را نیز شامل شود، از این روست که عنوان این 

مقالــه »قاچاق زنان« اســت، در حالي که با روي آوردن به آنچه گفته شــد، 

عنوان »سوداگري زنان« دقیق تر و مناسب تر است.

2( پیشینه شناسي

پــس از جنبــش آزادي خواهي و قانون گرایي در دوران پادشــاهي مظفر 

میرزا، متمم قانون اساســي به عنوان پیمــان ملي ایرانیان پیش بیني گردید که 

همه انســان ها را از جهت حقوق راســتین آنها به ویژه جان، مال و شــرف 

پشــتیباني کرد؛ با این حال نســبت به بردگي جنســي و نیز ســوداگري زنان 
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س مقرره هاي عادي روشن تر و برجسته تر بودند. در ادامه به جایگاه قانونگذاري 

قبل و بعد از انقالب پرداخته مي شود:

1ـ2( قوانین قبل از انقالب 

 ماده 959 ق.م. یکي از برجســته ترین دستاویزهاي هاي قانوني است که 

حتــي اجازه نمي دهد،  کســي به خواســت و رضایت خود تن بــه اقدام یا 

پیماني دهد که همراه با از دســت دادن حقوقش باشد که تن دادن به قاچاق 

یا ســوداگري )تجارت( مي تواند بر پایه چنین ماده اي بازداشته شود. در ماده 

آمده: »هیچكس نمي تواند به طوركلي حق تمتع یا حق اجراء تمام یا قسمتي 

از حقوق مدني را از خود ســلب كند«. از آنجا که ماده  گفته شــده در همان 

نســخه آغازین قانون مدني در ســال 1307 پیش بیني شده بود و در یازدهم 

بهمن همین سال  قانون منع خرید و فروش برده در خاك ایران و آزادي برده 

در موقع ورود به مملكت مصوب شــد. دولت ایران، زیر فشــارهاي جامعه 

ملــل در آن زمان و نیز نواندیشــي هایي که در ایــران بنیاد گرفته بود، این دو 

مقرره ي درخور را پیش بیني نمود. بنابراین در دید نخست، واژه ي »حریت« 

که در ماده 960 ق.م. به کار رفته، در برابر بردگي قرار مي گیرد؛ به ویژه اینکه 

این واژه به طور یکتا )مفرد( به کار رفته اســت. ولي این اندازه از برداشــت 

مفهومي از واژه »حریت« بسیار تنگ بوده و با اطالق آن هماهنگي ندارد. از 

جهت تاریخي نیز واژه »حریت« در زمان مشــروطه خواهي در زبان ها افتاد 

و از آن، به همه آزادي ها و حقوقي که شــهروندان مي توانند دارا باشــند، یاد 

مي شــد؛ به همین دلیل مفرد بودن واژه »حریت« نه به آن جهت است که بر 
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یک گونه از آزادي ها انگشت مي نهد، بلکه داللت نوعي بر آزادي دارد.1س

ماده 960 ق.م. در دو بخش به سلب ناپذیري آزادي پرداخته است. یکي 

در نداشتن حق سلب حریت و دیگري صرف نظر کردن از بهره گیري حریت 

چنانچه بر خالف قوانین و اخالق حســنه باشــد. این ماده همانند ماده 959 

ق.م. که به ســلب ناپذیري حق بهره مندي)تمتع( و حق بهره گیري )استیفاء( 

اشــاره مي کند؛ در گام نخست به داشتن آزادي انگشت مي نهد و در گام دوم 

در بهره گیري از آن. با این تفاوت که سلب ناپذیري داشتن حق، مطلق است 

و هیچ کس نمي تواند آزادي یا حقي از حقوق اساسي را از خود بگیرد، ولي 

ســلب ناپذیري بهره گیري از آزادي یا اجراي آن مشروط است و اگر همراه 

با مخالفت با قانون ها یا اخالق حســنه باشــد، شــدني نخواهد بود. با این 

حال هیچ کس در کنار قرارداد خواه اســتخدامي، خواه کاري، خواه در زمره 

قراردادهاي معین و خواه نامعین باشــد؛ نمي تواند آزادي هاي پیش بیني شده 

در قانون و به ویژه در قانون اساسي را از خود سلب کند، ولي تا جایي که با 

قانون  یا اخالق حسنه رویارویي نکند، مي تواند از اجراي یک یا چند آزادي 

روي گرداند؛ براي نمونه اگر افزون بر قرارداد استخدام در یک شرکت، شرط 

شود که ازدواجي بنیاد نگیرد یا طرف قرارداد، حق آزادي بیان یا حق گزیدِن 

داوطلبان نمایندگي در مجلس یا دیگر نهادها یا گزیده شدن در آنها را نداشته 

باشــد، هم شــرط، غیر قانوني اســت و هم طرف قرارداد نمي تواند از خود 

1ـ شرح دهندگان قانون مدني در زیر ماده 960 به معناي گسترده آزادي روي نموده و به اصل هاي 
کاتوزیان، 1382:  )ر.ک.  داده اند  نشاني  و چهارم(  تا سي  یکم  و  )بیست  ملت  به حقوق  مربوط 

ص580؛ قاسم زاده، ره پیک؛ کیایي، 1382: ص321(. 
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س آزادي را بستاند، ولي اگر اجراي برخي از این حقوق را از خود بگیرد؛ چون 

دربردارنده ســلب کلي نیســت، تا جایي که بر وارونه قانون  و اخالق حسنه 

نباشد، بدون خرده خواهد بود. در جایي که سلِب بهره گیري از آزادي با قانون  

یا اخالق حســنه سازگاري نداشته باشــد؛ مانند: تن دادن به قاچاق متضمن 

کار اجباري، ازدواج اجباري، بردگي جنسي و فحشا، نیز آزادي سلب ناپذیر 

خواهد بود و کسي نمي تواند در این زمینه ها از حقوق خود بگذرد.

 قانــون منع خرید و فــروش برده در خاك ایــران و آزادي برده در موقع 

ورود به مملكت، یکي از نخستین قانون هایي است که به پیکار با برده داري 

و خرید و فروش انســان پرداخته است. طبق این ماده واحده در ایران هیچ 

كس به عنوان برده شناخته نشده و هر برده به مجرد ورود به خاك یا آب هاي 

ساحلي ایران آزاد خواهد بود. هر كس  انساني را به نام برده خرید و فروش 

كرده یا رفتار مالكانه دیگري نسبت به انساني بنماید یا واسطه معامله و حمل 

و نقل برده بشود محكوم به یك تا سه سال حبس تأدیبي خواهد گردید. تعبیر 

»رفتار مالكانه دیگري نســبت به انساني بنماید« نشان مي دهد که این قانون 

تنها به برده داري نمي پردازد، بلکه به بزه انگاري هرگونه اقدام مالکانه نسبت 

به انسان مانند: خرید و فروش، اجاره و بخشایش دست زده است؛ از این رو 

هرگاه روشن گردد، حتي پدر و مادري، دختر خود را هر چند با تعیین مهریه 

در عمل فروخته یا بخشوده اند، بزهکار خواهد بود.

 در سال هاي آغازین دهه 1324، بیست سده چهاردهم خورشیدي، ایران 

در پشــتیباني از زنان به ویژه در پیکار با ســوداگري و بردگي جنسي آنها به 
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دو قــرارداد بین المللي پیوســت. یکي  »قانون اجازه الحــاق دولت ایران به س

قراردادهاي بین المللي پاریس و ژنو راجع به جلوگیري از رفتار جنایت آمیز 

نسبت به زنان و كودكان « مصوب 14 دي ماه 1310 و دیگري »قانون اجازه 

الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللي راجع به جلوگیري از معامله و اغواء 

نسوان كبیره«  مصوب 20 دي ماه 1313.

 قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تكمیلي منع بردگي و برده 

فروشي و عملیات و دستگاه هاي مشابه بردگي مصوب اسفند ماه 1337 دیگر 

مقرره اي اســت که ایران در راستاي آهنگ جهاني پیکار با بردگي جنسي به 

ویژه نسبت به زنان پیش بیني کرد. بر پایه بند ج ماده یک این قانون، هر یك 

از دولي كه عضو قرارداد  باشــند، كلیه اقدامات الزم قانوني و سایر اقدامات 

عملي را تدریجًا جهت ممكن ساختن الغاء كامل یا  متروك گذاردن ترتیبات 

مرســوم ذیل در اســرع اوقات در هر نقطه كه موجود باشد و اعم از این كه 

تعریــف قضایي بردگي مندرج در ماده 1 قرارداد بردگي  منعقد در ژنو در 25 

سپتامبر 1956 شامل آنها باشد یا نباشد به عمل خواهد آورد.

» الف( اجبار به خدمت در مقابل دین، حال یا وضعیت كه از تعهد مدیون 

نسبت به خدمات شخصي خود یا شخص دیگري كه در فرمان او است  براي 

تضمین قرض ناشي مي شود و در صورتي كه ارزش آن خدمات به نحوي كه 

صحیحًا تقویم شود به مصرف استهالك قرض نرسد یا طول مدت و نحوه آن 

خدمات محدود و مشخص نباشد.

ب( اصــول ) بندگي رعایا(، وضع یا حال رعیــت كه به موجب قانون یا 
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س عرف یا قرارداد مكلف باشد در زمین متعلق به فرد دیگري زندگي و كار كند 

و براي فرد اخیر خدمات معیني را با دریافت اجرت یا رایگان انجام دهد و 

به هر حال حق تغییر وضع و حال خود را نداشته باشد.

ج( هر ترتیب یا رسومي كه به موجب آن:

1 ـ ابوین یا قیم یا كسان یا شخص یا عده اي اشخاص دیگر زني را بدون 

این كه وي حق استنكاف داشته باشد به شخص دیگري وعده دهند یا به زوجیت 

او درآورند و در ازاء این امر مبلغي وجه نقد یا جنسي دریافت نمایند.

2 ـ شوهر یا اقوام شوهر یا طائفه شوهر حق داشته باشند در مقابل اخذ 

وجه یا به طریق دیگر، زن را به دیگر واگذار كنند.

3 ـ زني پس از مرگ شوهر به شخص دیگري به ارث برسد.

 دـ  هرگونه رسوم یا ترتیباتي كه به موجب آن كودك یا فرد غیر بالغ ) كمتر 

از هیجده ســال( توســط یكي از ابوین خود یا هر دوي ایشان یا توسط قیم 

در ازاي اخــذ وجه یا بدون اخذ وجه به منظور تمتع از كودك یا فرد غیربالغ 

یا استفاده از كار او به شخص دیگري تسلیم شود«.

2ـ2( قوانین پس از انقالب

پس از انقالب، مقرره درخور و برجسته اي در پشتیباني از زنان در برابر 

ســوداگري و قاچاق پیش بیني نگردید؛ با این حــال قانونگذار ایران از دهه 

1380 در راه پیش بیني قانون هاي پشتیباني کننده گام برداشت. در گام نخست 

قانون حمایت از كودكان و نوجوانان در 1381/9/25 به تصویب رسید. طبق 

ماده 3 این  قانون هرگونه خرید، فروش، بهره كشــي و به كارگیري کودکان به 
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منظور ارتكاب  اعمال خالف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتكب حسب مورد س

عالوه بر جبران خســارات وارده  به شش ماه تا یك سال زندان یا به جزاي 

نقــدي از ده میلیون )10/000/000( ریال تا بیســت میلیون )20/000/000( 

ریال محكوم خواهد شــد. این ماده خاص تــر از قانون منع خرید و فروش 

برده مصوب 1307 است. ماده 3 نه تنها محدود به خرید و فروش کودکان و 

نوجوانان اســت، )یعني هم محدودیت رفتاري و هم محدودیت سني( بلکه  

ظاهر ماده نشانگر آن است که خرید و فروش، هنگامي کیفرشدني است که به 

منظور ارتكاب  اعمال خالف از قبیل قاچاق باشد که البته این نکته از ظاهر 

ماده 3 بر مي آید ولي برداشــت درست آن اســت که صرف خرید و فروش 

کودکان و نوجوانان گونه اي از بهره برداري ناروا از این قشر است و به تنهایي 

سرزنش پذیر و بزه به شمار مي آیند1؛ در حالي که در قانون سال 1307 صرف 

اقدام اعمال مالکانه نسبت به انسان بزه به شمار مي رفت. 

در ســال 1382 قانون »موافقتنامه امنیتي میان ایران و ایتالیا«، دربردارنده 

تدبیرهایي براي پیکار با برخي بزه هاي بزرگ از جمله قاچاق انسان بود؛ با این 

حال این موافقتنامه نمادین بود؛ زیرا هنوز قانوني درباره قاچاق انســان پیش 

بیني نشده تا اینکه برجسته ترین و مهم ترین قانون درباره قاچاق انسان، یعني 

1ـ در برابر طبق دیدگاه اداره حقوقي قوه قضائیه در نظریه 7/2197ـ1384/4/1، منظور از وضع و 
تصویب ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381/1/25 مجلس شوراي اسالمي 
این است که خرید، فروش و بهره کشي کودکان هرکدام به تنهایي از عناوین مجرمانه مستقلي 
هستند و به کارگیري کودکان به منظور ارتکاب خالف مثل قاچاق نیز عنوان مجرمانه مستقلي از 
دیگر عناوین مذکور در این ماده از قانون فوق الذکر است لذا، صرف خرید و فروش اطفال به هر 

منظوري از نظر قانونگذار جرم تلقي شده است.
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س قانون مبارزه با قاچاق انسان مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره درجلسه علني 

1383/4/28 ســه مجلس شوراي اسالمي تصویب شــد و چون نظر شوراي 

نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل 94 قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران 

واصل نگردید؛ این قانون پس از گذشــتن مهلت قانوني اظهار نظر شــوراي 

نگهبان و نخواستن مهلت بررسي )عدم استمهال( این نهاد، الزم االجرا گردید.

3( ساختار شناسي

ساختار پدیده قاچاق بر پایه دو روش رکن شناسي و قرین شناسي استوار 

است که در طول همدیگر قرار مي گیرند. در رکن شناسي به عنصرهاي تشکیل 

دهنده بزه قاچاق زنان و در قرین شناســي به هم سنجي قاچاق زنان با عنوان 

هاي همسان و نزدیک به هم پرداخته مي شود:

 1ـ3( رکن شناسي

 رکن شناسي روش بررسي تک تک بزه ها در عدالت کیفري اختصاصي 

اســت که برپایه آن، در اینجا به رکن هــا و عنصرهاي قانوني بنیاد دهنده بزه 

قاچاق زنان پرداخته مي شــود. در روش شــناخته شــده، بزه ها از دید ســه 

رکن قانوني، مادي و رواني بررســي مي شــود؛ رکن قانوني قاچاق زنان همه 

قانون هایي اســت که در جســتار پیشین به آنها انگشــت نهاده شد و در این 

میان نقش قانون مبارزه با قاچاق انسان به جهت پرداختن به رفتار »قاچاق« 

برجسته تر است. طبق پیش بیني هاي قانوني؛ شرط ها و عنصرهاي ذیل براي 

بزه دانستن قاچاق زنان ضروري است: 
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1ـ1ـ3( رفتار مجرمانهس

رفتار بزه؛ آن چیزي که از ســوي قانونگذار منع یا امر شده و با توجه به 

اینکه قاچاق انســان بر پایه گرامي  داشت کرامت انسان از سوي قانونگذار، 

بازداشــته شده و بدین حال مرتکب باید نهي قانونگذار را بشکند تا بزهکار 

گردد. از این رو قاچاق انسان تنها با فعل انجام یافتني و با ترک فعل نیست. 

رفتارهاي قاچاق زنان گوناگون هستند و همچون بزه هاي اقتصادي و فساد در 

زمره بزه هاي توده اي یا ُجنگي به شــمار مي آیند که در زیر آنها چندین رفتار 

است. رفتارهاي دربردارنده قاچاق زنان بر پایه قانون مبارزه با قاچاق انسان 

بر چهار است: 

الف( رفتارهاي اصلي که شامل خارج ساختن یا وارد ساختن یا ترانزیت 

است. با بودن شرط مرز در این قانون خارج ساختن به معناي بیرون بردن از 

مرزهاي هوایي، دریایي و زمیني ایران و در برابر آن وارد ســاختن و آوردن 

شــخص به درون حاکمیت سرزمیني ایران است. ترانزیت به عنوان رفتار به 

معناي گذر دادن است، خواه به سمت درون مرزهاي سرزمیني و خواه بیرون 

از آن و از ایــن رو ترانزیت هــر دو رفتار خارج کردن و وارد کردن را در بر 

مي گیرد، ولي به حالتي مي پردازد که مرتکب بردن و آوردن انســان را پیشــه 

خــود قرار داده یا به آن مي پردازد. از این رو شــاید بتــوان بر وارونه خارج 

کردن یا وارد کردن که دو رفتار ساده هستند، رفتار ترانزیت را با انجام هر دو 

رفتار یا تکرار آنها معنا کرد. با این حال رفتار ترانزیت بر بزه مستمر یا مرکب 

رهنمون نمي شود و این رفتار را نیز باید آني و ساده پنداشت.  
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س ب( رفتارهاي پســیني، دربردارنده رفتارهایي اســت که مرتکب پس از 

خارج کردن یا وارد کردن یا ترانزیت شــخص مورد قاچاق توســط دیگري، 

نســبت به آن انجام مي دهد. در واقع این چنین رفتارهایي به گونه اي قاچاق 

شــویي است که همچون پولشویي نســبت به بزه هاي مالي قلمداد مي گردد. 

این رفتار عبارتند از: تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفي نمودن یا فراهم 

ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع قاچاق.

ج( رفتارهاي پیشــیني، به جهت ماهیت، دستیاري )معاونت( بزه است، 

ولي قانونگذار آنها را به اندازه قاچاق زنان، بزرگ دانسته و در حکم قاچاق 

به شــمار آورده است. رفتارهاي این دسته، دربردارنده تشکیل یا اداره است 

که آهنگ از آن بنیاد دادن و اداره کردن گروه براي انجام قاچاق زنان است. 

د( رفتارهاي کیفیتي، اگر قاچاق زنان به طور سازمان یافته باشد، بزه، در 

حکم قاچاق انسان خواهد بود. روشن است سازمان یافتگي، ماهیت بزه را 

دگرگون نمي کند و تنها شیوه و چگونگـي انجام بزه را آسان تـر و خـطرناک تر 

مي کند؛ از این رو قانونگذار نمي بایست چنین رفتاري را به صرف سازمان

یافتگي در حکم قاچاق به شمار مي آورد.

الزم نیســت تا همه رفتارهاي فوق، به نتیجه بیانجامد، از این رو قاچاق 

زنان، بزهي رفتاري یا مطلق است و همین که رفتارهاي فوق، رخ دهند، بزه 

محقق مي شود. نکته دیگر پیش بیني شروع به بزه قاچاق انسان است که طبق 

تبصره 2 ماده 3 كسي كه شروع به ارتكاب جرائم موضوع این قانون نماید. و 

نتیجه با اراده  وي محقق گردد، به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي گردد. 
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شــروع به قاچاق انســان به مرحله اي اطالق مي شود که مرتکب زمینه ورود س

یــا خروج هوایي، دریایي و زمیني بزه دیده یا بزه دیدگان را فراهم ســاخته، 

ولــي هنوز به ورود یا خروج آنها نیانجامیده اســت، مانند اینکه مرتکب در 

فرودگاه یا نزدیکي مرز یا در لنگرگاه دســتگیر شود. روشن است قانونگذار 

نخواسته انصراف ارادي مرتکب را، بزه بداند تا فرصت پشیماني براي وي 

فراهــم گردد؛ از این رو براي رخ دادن شــروع به قاچاق انســان، بودن مانع 

خارجي از هر رســته مانند حضور پلیس، پشیماني بزه دیده از قاچاق شدن، 

حضور خانواده بزه دیده، انجام نشدن پرواز در اثر بدي آب و هوا و مانند آن 

ضروري است. 

2ـ1ـ3( عناصر دیگر

موضوع بزه آن چیزي است که رفتار بر آن رخ مي دهد و قانونگذار در پي 

پشــتیباني از آن مي باشــد. در قاچاق زنان به ویژه در جایي که بزه دیده خود به 

قاچاق رضایت دارد، به دشواري موضوع بزه وجود دارد و شاید آن را در زمره 

بزه هاي بدون بزه دیده دانست. ولي باید دانست که بزه بودن قاچاق زنان به دلیل 

پاسداشت شخصیت زن و جلوگیري از اثرهاي بد ناشي از قاچاق شدن است. 

از این رو، زن حتي با رضایت خود، بزه دیده به شمار آمده و در نتیجه موضوع 

بزه است. پس قاچاق زنان، یک موضوع عیني دارد که خود بزه دیده است و یک 

موضوع معنوي که همان کرامت انساني است. لذا براستي قاچاق زنان رفتاري 

است بر ضد حقوق بشر و شرایط برابر انسان ها.

ســوم، شرط مرز که به واســطه آن رفتارهاي بزه یعني خارج کردن، وارد 
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س کــردن و ترانزیــت با توجه به شــرط مرز زمیني، هوایي و دریایي ســنجیده 

مي شود و تا پیش از آن هنوز قاچاق زنان رخ نداده است.  

2ـ3( قرین شناسي

قرین شناسي عبارت اســت از: »کنار هم نهادن واژگان مشابه و سنجش 

آنهــا با همدیگر«. با توجه به ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انســان، چنانچه 

عمل مرتكب )قاچاق انســان( از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسالمي 

باشد، مطابق مجازات هاي مقرر در قانون یادشده برخورد خواهد شد؛ نشان 

مي دهد ممکن است قاچاق انسان در جامه دیگر بزه ها نیز نمود یابد. قاچاق 

انسان بیش از همه با رفتارهاي بزهکارانه زیر همساني دارد:

1ـ2ـ3( سوداگري زنان

تجارت یا سوداگري زنان به معناي کاال قرار دادن زن در داد وستدهاست 

و از این رو بر وارونه قاچاق، سوداگري همراه با خواست راستین زن انجام 

نمي گیرد، در حالي که قاچاق زن ممکن اســت با رضایت واقعي وي همراه 

باشــد. جدا از این، ســوداگري چهره درون سرزمیني نیز دارد در حالي که در 

قاچاق، شرط مرز و وارد کردن در آن یا خارج کردن از آن ضروري است. پس 

سوداگري زنان هرچند مي تواند در مقام شروع به قاچاق نیز نمود یابد ولي در 

قانون هاي کیفري ایران عنوان هاي بزهکارانه جداگانه اي دارد. بدین ترتیب، 

اگر زني که مورد تجارت قرار گرفته، زیر 18 ســال داشته باشد، مشمول ماده 

3 قانــون حمایت از كودكان و نوجوانان مصوب 1381/9/25، قرار مي گیرد و 
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عمل مرتکب، سزاوار کیفر )شش ماه تا یك سال زندان و یا به جزاي نقدي از س

ده میلیون )10/000/000( ریال تا بیست میلیون )000/ 000/ 20( ریال است 

و اگر زن، باالي 18 ســال داشته باشــد و نسبت به وي سوداگري انجام شود 

مشمول قانون منع خرید و فروش برده مصوب 1307 )یك تا سه سال حبس( 

خواهد بود. استناد به کیفر قانون منع خرید و فروش برده، به این جهت است 

که در این قانون هرگونه اعمال اقدامات مالکانه نسبت به انسان که یکي از آنها 

خرید و فروش است، بزه قلمداد شده است. بنابراین سوداگري با قاچاق یکي 

نیست و از همین روست که طبق ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، 

سوداگري ممکن است با قصد قاچاق انجام بگیرد.

2ـ2ـ3( عبور دادن غیر مجاز از مرز

طبق ماده 1 قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهاي 

كشــور و اصالح بعضي از مواد قانون گذرنامــه و قانون ورود و اقامت اتباع 

خارجه در ایران مصوب 1367/7/14، هر كس دیگري را به طور غیر مجاز از 

مرز عبور دهد یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید، 

مجرم و به یكي از  كیفرهاي ذیل محكوم خواهد شد:

» الــف( در صورتــي كه عمل عبــور دهنده مخل امنیت باشــد، چنانچه 

در حد محاربه و افســاد في االرض نباشــد به حبس از 10ـ 2 ســال محكوم 

خواهد شد.

ب( چنانچه شخص عبور داده شده از افراد ممنوع الخروج یا ممنوع الورود 

یا قاچاقچي باشد مرتكب به 2 تا8 سال حبس و جریمه نقدي از2500000 تا 
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س 10000000 ریال محكوم خواهد شد.

ج( چنانچه فرد عبور داده شده محكوم به كیفر یا متهم به جرمي باشد كه 

رسیدگي آن در صالحیت دادگاه كیفري 1 باشد، مرتكب به مجازات 4ـ2 سال 

حبس محكوم خواهد شد.

 د( در صورتي كه فرد عبور داده شده غیر بالغ باشد، مرتكب به حبس از 

5 ـ3 سال محكوم خواهد شد.

هـ( در صورتي كه عمل مرتكب غیر از موارد فوق باشد، مرتكب به حبس 

از 3 ـ 1 محكوم خواهد شد«.

روشن است بزه عبور دادن از مرز تنها به خارج کردن انگشت مي نهد و 

بر وارونه قاچاق، به ترانزیت و داخل کردن نمي پردازد. جدا از این، قاچاق با 

قصد خاص انجام مي شود، چندانکه این بزه باید به قصد فحشاء یا برداشت 

اعضــاء و جوارح، بردگــي و ازدواج ارتکاب یابد؛ ولي عبــور دادن از مرز 

داراي قصد خاص نیســت. با این حال روشن نیســت، قانونگذار در قانون 

مبارزه با قاچاق انسان، چرا به قانون مجازات اسالمي اشاره کرده، در حالي 

که هیچ یک از مواد قانون مجازات اسالمي، نمي تواند به جهت رکن مادي و 

رواني با قاچاق انسان همسان گردد. ولي  در کنار دو عنوان باال ممکن است 

برخي عنوان هاي بزهکارانه که در قانون مجازات اســالمي یا دیگر قانون ها 

پیش بیني شــده، همراه با قاچاق رخ دهــد. از رو در ماده6 پیش بیني مي کند: 

»چنانچه )قاچاق انسان( توأم با ارتكاب جرائم دیگري تحقق یابد، مرتكب 

یا مرتكبان عالوه بر مجازات مقرر در این قانون، به مجازات هاي مربوط به 
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آن عناوین نیز محكوم خواهند شــد«. به جهت بودن شــرط مرز در قاچاق، س

امکان رخ دادن بزه به طور همزمان با قاچاق، زنان بسیار کم است ولي پیش 

از رخ دادن قاچــاق، ممکن اســت رفتارهاي بزهکارانــه اي مانند آدم ربایي، 

فریب در ازدواج و زنا رخ دهد که همه این رفتار به گونه اي زمینه هاي قاچاق 

به شمار مي آیند.

4( رويارويي با قاچاق زنان

رویارویي با پدیده قاچاق زنان مي تواند به سه شیوه نمود یابد:

1ـ4( رویارویي بر پایه قانونگذاري

 قانونگذاري برجســته ترین اقدامي است که در پشتیباني از زنان به ویژه 

زناني که در آستانه بزه دیدگي قرار دارد، مي توان گزید. گستردگي قانونگذاري 

در رویارویي با قاچاق زنان به این جهت اســت که هم مقرره هاي کیفري و 

هم غیرکیفري را در برمي گیرد. مقرره هاي کیفري هم شامل بزه انگاري و هم 

کیفرانگاري مي گردد. از این رو نباید پنداشت که آنچه که پیش از این به عنوان 

منبع هاي قانوني پیکار با قاچاق زنان به آن پرداخته شــد، کافي اســت؛ بلکه 

رویارویي با این پدیده، نیازمند پیش بیني قانون هاي پایه اي اســت که بتواند 

زمینــه قاچاق و انگیزه هاي قاچاق را از میان بردارد وگرنه مقرره هاي کیفري 

نه تنها قانون هاي پایه اي نیســتند که از آنها به عنوان واپسین و قهرآمیزترین 

راه پیکار با پدیده هاي سرزنش آمیز یاد مي گردد.

بنابرایــن قانونگذاري در رویارویي با فســاد مي تواند دو چهره کیفري و 
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س غیرکیفري داشــته باشــد. قانونگذاري کیفري همان است که قباًل بیان شد و 

قانون مبارزه با قاچاق انســان برجســته ترین آنهاست. با این حال این قانون 

در کیفر مرتکبان قاچاق قاطع نیست و با آنکه عنوان هاي همساني در قانون 

مجازات اسالمي پیش بیني نشده، ولي در آغاز، کیفر مرتکبین را به این قانون 

ارجاع داده که مي تواند گونه اي سردرگمي در رسیدگي و همچنین کاستن از 

مسئولیت کیفري مرتکب باشد. 

قانونگذاري غیرکیفري دربرگیرنده مقرره هاي پیشگیرانه یا پشتیباني کننده 

است و هدف آن برچیدن زمینه هاي اجتماعي و فرهنگي قاچاق زنان است؛ 

مانند ماده 2 قانون اجــازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللي راجع به 

جلوگیري از معامله و اغواء نسوان كبیره  مصوب 20 دي ماه 1313 که بر پایه 

آن »دول متعاهد، قوانینشان فعاًل براي جلوگیري از جرم هاي مندرجه در ماده 

فوق کافي نمي باشــد، متعهد مي شوند؛ تدابیر الزمه اتخاذ نمایند تا جرم هاي 
مذکوره نسبت به درجه اهمیتي که دارند، مجازات گردد«.1

گاهــي قانونگذاري در ســطح پایین تــر از پیش بیني قانــون و در پیکره 

مصوبه هاي دیگر)مقرره گذاري( اســت، از جمله ماده 2 آیین نامه تســریع در 

روند بازگشــت اتباع افغانــي 1382/6/29 دربردارنده هماهنگي بین وزارت 

اطالعات و نیروي انتظامي جمهوري اســالمي ایران در شناســایي باندهاي 

قاچاق انســان اســت که به منظور انهــدام فعالیت هاي ســازمان یافته انتقال 

1ـ طبق ماده 1، هرکه براي شهوت راني دیگري، زن یا دختر کبیري را ولو با رضایت خودش براي 
فسق در مملکت دیگري اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد و لو عملیات مختلفه که مباني 

جرم محسوب مي شود در ممالک دیگر صورت گرفته باشد، باید مجازات شود.
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غیرقانوني اتباع افغاني به كشــور توســط نیروي انتظامي جمهوري اسالمي س

ایران با هماهنگي و همكاري قوه قضاییه در زمینه هاي ذیل فراهم گردد: 

»الف ( توقیف خودروهاي حامل اتباع افغاني غیرمجاز بین ســه تا شش 

ماه توسط نیروي انتظامي جمهوري  اسالمي ایران )اجراي مصوبه دویست و 

هشتاد و دومین جلسه شوراي عالي امنیت ملي (؛ 

ب( اجراي قانون تشدید مجازات عبوردهندگان از مرزـ  مصوب 1367؛ 

ج( اجراي ماده )15( قانون ورود و اقامت اتباع خارجهـ  مصوب 1367«.

در کنــار دو چهــره کیفــري و غیــر کیفري مي تــوان به دو چهــره دیگر 

قانونگذاري اشاره نمود: داخلي و بین المللي. قانونگذاري داخلي وابسته به 

پیش بینــي قانون هاي ابتدایي یا اصالحي مورد نیاز براي رویارویي با قاچاق 

زنان اســت؛ ولي قانونگذاري بین المللي به پیوســت شــدن به اسناد جهاني 

اشــاره دارد که در اینجا نیــز قانونگذاري دو مرحله دارد؛ مرحله نخســت، 

الحاق به کنوانسیون ها به ویژه کنوانسیون »ضد بزه هاي سازمان یافته فراملي 

و پیوســت هاي آن« و در مرحلــه دوم »پیش بیني ضمانت اجراهاي الزم در 

قوانین داخلي براي پشتیباني از درون مایه اسناد بین المللي«. 

2ـ4( رویارویي بر پایه پیشگیري

پیشگیري را از جهت هاي گوناگون و با توجه به چیستي و ویژگي هاي بزه و 

بزهکار به دسته هاي جداگانه بخش بندي مي کنند که نسبت به قاچاق زنان، شاید 

دسته بندي به پیشگیري وضعي و اجتماعي سازگار تر و مناسب تر باشد. در کنار 

این دوگونه، پیشــگیري کیفري نیز پیش کشیده شده که پیشگیري کیفري همان 
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س حقوق کیفري در مقام اعمال کیفر است تا یکي از هدف هاي کیفر یعني پیشگیري 

همگاني نسبت به همه و پیشگیري خاص نسبت به مرتکب فراهم گردد. هرچند 

در پیشگیري کیفري، اثرات اعمال کیفر و میزان آن در ترساندن مرتکب یا جامعه 

تأثیرگذار است. هرچند پیشگیري کیفري براي بازداشتن از تکرار جرم است ولي 

باید دانست؛ آنچه کیفر را اعمال مي کند، حقوق کیفري است و تدابیر پیشگیـرانه 

نیســت. در واقع حـقوق کیفري با اجراي کیفر نمود مي یابد؛ در حالي که تدابیر 

پیشگیرانه اساسًا نمي توانند و صالحیت ندارند که متضمن اجراي کیفر باشند. 

1ـ2ـ4( پیشگیري وضعي

پیشــگیري وضعي با آهنگ بــر هم زدن فرصت انجام بزه مي کوشــد تا 

هزینه هاي آن را باال ببرد، به گونه اي که مرتکب در آن بســتر احساس ناامني 

کند و دستگیري اش را نزدیک ببیند. پیشگیري وضعي براي دور کردن مرتکب 

از وضعیتــي اســت که امکان انجام بــزه را در آن دارد؛ از این رو تدبیرهاي 

پیشــگیري وضعي،داراي ویژگي هاي مانند عیني، فردي، موقتي )چندگاهه( 

و مکاني بودن هســتند. تدبیرهایي مانند: کنترل مرزهاي ســرزمیني، نظارت 

پلیســي، کنترل پیاپي نهادهاي مسافرفرســت به ویژه بر پایه سن و جنسیت 

مسافران، کنترل راه هاي فرعي منتهي به مرز به ویژه در شب، پاالیش اینترنتي 

وبالگ هاي تشــویق کننده به قاچــاق و مانند اینها از جمله تدبیرهاي وضعي 

براي پیشگیري از بزه قاچاق زنان است.

شــاید برجسته ترین راهکار پیشگیرانه وضعي، کنترل پلیسي است که در 

این راه باید تا یک نهادهاي ویژه با کارآگاهان زبده بنیاد بگیرد. کنترل پلیسي 
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بایــد دربردارنده دو رویکرد جداگانه به مرتکب و بزه دیده قاچاق باشــد. در س

حالي که پلیس مي باید با قاچاقچیان و باندهاي آنها رویکرد ســختگیرانه و 

کنترل گرانه داشته باشد، باید با بزه دیدگان رویکردي نرم داشته باشد که آنها 

را در بستر فرآیند رسیدگي کیفري و تحقیقات قرار ندهد و تنها از آنها براي 

یافتن مرتکبان یا سازمان هاي جنایي قاچاق کننده بهره بگیرد. هرچند در رفتار 

دیده مي شــود؛ پلیس با این سازمان ها نرمش داشته یا حتي برخي موارد زیر 

قدرت و رخنه آنها مي رود؛ به ویژه در جایي که کارمندان دولت یا افراد داراي 

قدرت در قاچاق دســت داشته باشند. به همین دلیل است که قانونگذار این 

چنین مرتکباني را با کیفر بیشتري مي آزارد و به گونه اي به پلیس مي نمایاند، 

قاچاق این چنین کساني خطرناک تر از رفتار قاچاقچیان دیگر است. بر همین 

پایه ماده 4 قانون مبارزه با قاچاق انســان پیش مي کند، هرگاه كاركنان دولت 

یا موسســات، شركت ها و سازمان هاي وابسته به دولت و نیروهاي مسلح یا 

مؤسسات و نهادهاي عمومي غیردولتي یا نهادهاي انقالب اسالمي یا به طور 

كلي كاركنان قواي ســه گانه به نحــوي از انحاء در جرائم موضوع این قانون 

دخالت داشته باشــند، عالوه بر مجازات هاي مقرر در این قانون، باتوجه به 

نقش مجرم به انفصال موقت یا دائم از خدمات محكوم خواهند شد. 

2ـ2ـ4( پیشگیري اجتماعي

پیشــگیري اجتماعي یا عمومي از بزه بــه معناي اتخاذ تدابیر همگاني و 

عمومي براي پدید آوردن بستري است که بزه ارتکاب نیابد یا میزان آن کاهش 

یابد. در واقع پیشــگیري اجتماعي بر وارونه پیشگیري وضعي به شهروندان 
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س که بزه دیدگان نیز در زمره آنها هستند، نظر دارد نه مرتکب؛ لذا چهره معنوي، 

عمومي، همیشــگي و همه جایي دارد. پیشــگیري اجتماعي پیش از هر چیز 

دربردارنده آموزش آســیب هاي قاچاق زنان، هشدار به خانواده براي کنترل 

رفتار فرزندان، هشــدار به دبستان ها و دبیرستان ها براي کنترل دانش آموزان، 

هشدار به زنان براي گزینش محل و چگونگي کار، بدگویي ضمني از شهرها 

و مکان هایي که قاچاق شــده ها بیشــتر فریفته آنجا شــده اند و تدبیرهایي از 

این دســت تأثیر به ســزایي در پیشــگیري از قاچاق زنان دارد. با این حال 

قاچاق زنان در گرو فراهم ســاختن یک زندگي مناسب براي زنان در درون 

کشور است در این مرحله  پیشگیري دولتي به میان مي آید و با امکاناتي که 

دارد باید رفاه مادي، شــغلي و جنســي را براي زنان فراهم سازد. از اجراي 

طرح هایي مانند: امنیت اخالقي که ســبب دلزدگي جامعه زنان و گریز برخي 

دختران از کشور مي گردد، جلوگیري کند و حتي شهرها یا مکان هایي را بنیاد 

دهد که با فریبندگي مکان ها وشهرهاي خارجي برابري کند. 

بــا بودن فقــر اقتـصادي و فرهـنگي در کشــور، هیچ یــک از تدبیـرهاي 

پیشـــگیري وضعي و اجتماعي و حتي کیفر مرتکب به رویارویي درست با 

قاچاق زنان نمـي انجـامد. پژوهـش ها نشان مي دهد، »سه عامل نداشتن پدر 

و مادر یا یکي از آنها، نداري و بدي فضاي سکونت برجسته ترین علت هاي 

گرایش به روســپي گري اســت« (Edwards, 1989: p172). روسپي گري که به آن 

بردگي سفید نیز نام نهاده اند (Doezema, 2000: p24)، برجسته ترین انگیزه قاچاق 

به شمار مي رود و تا هنگامي که دولت برنامه اي براي پیکار با فقر یا وضعیت 
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بد خانواده هاي بي سرپرســت یا کم درآمد نداشــته باشد، انگیزه هاي قاچاق س

پژمرده نخواهد شد.

یکي از راهکارهاي مهم در پیشــگیري اجتماعي، از میان برداشتن انگ 

بزهکار یا منحرف از زن بزه دیده اســت. هرچند بســته به فرهنگ کشورها، 

گاه گاه پیشنهاد داده شود: »براي زنان بزه دیده اي که از آنها به عنوان روسپي 

بهره برداري شــده، از ســوي دولت جا و امکانات بایســته داده شود و حتي 

در صورت خواســت بزه دیده، زمینه روسپي گري آنها را هم فراهم سازند.« 

(Goody, 2004: p33). ولي راه درست آن است که هم پلیس و دستگاه دادگستري 

و هم مردم، از زني که پس از قاچاق به بهره دهي جنســي تن داده، همچون 

یک بزه دیده و جاي باخته بنگرند نه یک بزهکار یا یک کجرو رانده شــده از 

جامعه. پس یکي از راهکارهاي آموزشي در پیکره پیشگیري همگاني، نشان 

دادن چهره بي گناه یا دســت کم ناکرده بزه نسبت به زن قاچاق شده است تا 

این دسته از بزه دیدگان راهي براي زندگي در جامعه خویش بیابند.

تدابـیــر پیـشــگیرانه از قاچاق زنان گاهـي به طــور ضـمني در قانون ها 

یا اقدام هاي بین المللي نیز بازتاب داشــته اســت. از جمله مي توان به قانون 

حمایت از حقوق و مســئولیت هاي زنان در عرصه هاي داخلي و بین المللي 

1385/11/15 اشــاره نمود و طبق ماده 2 آن دولت موظف است در راستاي 

تحقق اصول 20 و 21 قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران و سند چشم انداز 

بیست ساله جمهوري اسالمي ایران، زمینه هاي تبیین و تحقق عملي حقوق و 

مسئولیت هاي زنان درعرصه هاي داخلي و بین المللي را براساس سند مرجع 
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س )منشور حقوق و مسئولیت هاي زنان در نظام جمهوري اسالمي ایران مصوب 

1383/6/31 شوراي عالي انقالب فرهنگي( فراهم  نماید. اجرایي شدن چنین 

ماده اي نقش بزرگي در پیشگیري از قاچاق زنان خواهد داشت.

در سطح بین المللي نیز مي توان به ائتالف ضد سوداگري زنان اشاره نمود 

کـه یک سازمان بین المللي غیردولتي است. 

(http://www.catwinternational.org/about/index.php)

 و در سال 1988م. در راستاي سرکوب سوداگري زنان بنیاد نهاده است. 

این نهاد نـخســتین نهاد غیردولتي بین المللي به طور ویژه درباره ســوداگري 

جنسي زنان کار مي باشد.

3ـ4( رویارویي بر پایه پیگیري

قاچاق زنان یکي از مصداق هاي برجســته بزه هاي ســازمان یافته ملي و 

فراملي است. چیستي این بزه و ویژگي هاي آن به گونه اي است که در بیشتر 

رخداده ها، از رهگذر یک باند یا ســازمان جنایي نمود مي یابد. سازمان یافته 

بودن قاچاق زنان به ویژه با توجه به پیوندنامه »کنوانســیون بین المللي پیکار 

با بزه هاي سازمان یافته فراملي« درباره پیشگیري، سرکوب و کیفر سوداگري 

انســان به ویژه زنان و کودکان، پیوســتگي با یک برخورد شکلي جداگانه و 

قهرآمیــز دارد؛ ولي قانونگــذار ایران نه در قانون مبارزه با قاچاق انســان و 

نه نســبت به بزه هاي ســازمان یافته به طور کلي، هنوز آیین دادرسي جداگانه 

)افتراقي( پیش بیني نکرده اســت، در نتیجه رســیدگي به بزه قاچاق زنان نیز 

همچون بزه هاي عادي است؛ در حالي که پنهاني بودن رفتار، سازمان یافتگي 
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و برنامه ریزي گروه، پیوند با نهادهاي قدرت و به دست آوردن پشتیبان هایي س

براي گریز از پیگرد و دادرســي، نبود راهکارهاي پلیســي ســازگار با پیگرد 

قاچاق زنان و از همه برجســته تر، خوشنودي یا خاموشي بزه دیده به قاچاق 

شدن، ســبب شــده تا پیگیري قاچاق زنان در ایران همراه با دشواري هایي 

باشــد؛ از این رو با آنکه ایران یکي از کشورهایي است که با چالش قاچاق 

زنان به کشورهاي کناره خلیج فارس یا کشورهاي باختري رو به روست ولي 

تاکنــون نه پلیس یا نهاد ویژه پیگرد بنیاد نهاده شــده و نه با نهادهاي پیگرد 

با پلیس بین الملل پیوند پیاپي دارد. همچنین قانونگذاري شــکلي به ویژه در 

ســطح موافقتنامه هاي دوجانبه با کشورهاي همســایه در این زمینه پر رنگ 

نیســت و اینکه درباره قاچاق انسان در ایران رویه قضایي روشن و برجسته 

شکل نگرفته است. از این رو باید پرونده پیگیري قاچاق انسان در ایران را 

همچون پیشگیري کم رنگ و بي توان دانست.

پیگرد قاچاق به جهت سازمان یافته بودنش، هم چاره اندیشي هاي درون 

سرزمیني را مي طلبد و هم تدبیرهاي بین المللي در چارچوب همکاري هاي 

دوجانبه و چندجانبه. 

1ـ3ـ4( پیگرد داخلي

از جهت داخلي، ســازوکار برجســته اي براي پیگــرد باندها یا مرتکبان 

قاچاق پیش بیني نشــده، مـگر آنکه بر پایه مـقررات آیین دادرسي کیفري که 

نســبت به همه بزه ها اجـرا مي گردد، رفتار نمود. با این حال دســتگاه پیگرد 

و به ویژه پلیس مي تواند در این زمینه نهادهاي ویژه پیگرد داشــته باشــد و 
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س به صورت پنهاني، دام گســترانه، غافلگیرانه و گســترده اقدام کنند. به راستي 

هرچند پي جویي و پیـگرد پلیس نباید به هیچ روي حقوق و آزادي هاي فردي 

را کم رنگ کند یا از میان بردارد؛ ولي نســبت به سازمان هاي جنایي قاچاق 

کننده زنان، این گمان برطرف مي شود که به دنبال انجام یک بزه در یک زمان 

نیستند. این سازمان ها بر پایه انجام بزه بنیاد گرفته اند و قاچاق زنان، همچون 

کار و برنامه درآمد زاي آنهاســت. از این رو اقدامات پلیس در شناســایي و 

پیگرد این سازمان ها به هر اندازه سختگیرانه و محدود کننده باشد، پذیرفتني 

است. البته پلیس باید نسبت به بزه دیده ها، نگاه بزهکار را نداشته باشد و با 

آنها با نرمش برخورد کرده و حقوق آنها را فراهم سازد.

برجسته ترین دســتاویز براي پیگرد بزه قاچاق زنان، خود بزه دیده است. 

در بیشتر موردها، زن قاچاق شده از ترس اخراج شدن در کشوري که به سر 

مي برد یا دســتگیر شدن به عنوان بزهکار به ویژه در کشورهایي مانند: ایران 

که هر گونه پیوند جنســي بیــرون از ازدواج را بزه مي داننــد، از دادخواهي 

روي بــر مي گرداند؛ در حالي که باید از ســوي پلیس، زمینه دادخواهي و لو 

رفتن شخص، گروه یا باند قاچاق کننده فراهم گردد؛ چندان که: »زنان قاچاق 

شده همچون بزه دیدگان خشونت نیازمند یاري اند. دادگاه و پلیس باید جاي 

زندگي، بهداشــت و رفاه آنان را فراهم ســازند و در این میان بر آن باشند تا 

. (Adams, 2003: p138)»قاچاق کنندگان را به دادرسي کیفري فرا بخوانند

نکته برجسته درباره آیین دادرسي بزه قاچاق زنان، دادگاه شایسته است. 

با توجه به خاموشــي قانون مبارزه با قاچاق انســان دربــاره دادگاه صالح به 
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رســیدگي، این بزه در شایســتگي دادگاه عمومي جزایي است. مطابق بند 5 س

ماده 5 قانون تشکیل دادگاه هاي عمومي و انقالب مصوب 1373 و اصالحي 

1381، کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر را در شایستگي دادگاه هاي 

انقالب نهاده اســت و تعبیر »کلیه جرایم مربوط به قاچاق«، قاچاق انســان 

)زنــان( را نیز دربر مي گیرد. هرچند دادگاه انقالب رویکرد ســختگیرانه تري 

در سنجش با دادگاه عمومي جزایي دارد؛ ولي باید شایستگي این دادگاه، به 

جـهت استثنایي بودنش نباید محدوده اش را گستراند و بدون نص قانوني به 

دیگر بزه ها هم بار کرد.  

در حالي که قاچاق انســان، یک بزه نوین اســت و پیشینه در قانون هاي 

گذشــته ندارد. قانونگذار نیز در بند 5 ماده 5 قانون تشکیل نسبت به قاچاق 

انســان نظر نداشــته، بلکه قاچاق هایي مانند: کاال، عتیقه جات و جنگ افزار 

را در نگاه داشــته که در قانون هاي آن زمان بزه شــمرده مي شــدند، و از این 

رو نباید قاچاق زنان را در شایســتگي دادگاه انقالب دانســت. افزون بر این 

با توجه به اســتثنایي بودن شایســتگي دادگاه انقالب، اگر قانونگذار نظر بر 

صالحیت این دادگاه در رســیدگي به قاچاق انســان داشــت، باید در قانون 

مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 به روشني و برجستگي بیان مي داشت. 

مانند قانون مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعالیت غیرمجاز 

مصوب 1386 اســت که هرچند پس از قانون تشکیل دادگاه هاي عمومي و 

انقالب وضــع گردیده، ولي به صراحت، بزه هاي موضــوع این قانون را در 

شایستگي دادگاه انقالب نهاده است.
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س کیفري که دادگاه براي قاچاقچیان زنان تعیین مي کند، باید هم سنگین و هم 

ســازگار با چیستي بزه باشد. این نکته در ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان 

پاس داشته شده که بر پایه آن هم زندان طوالني و هم کیفر نقدي پیش بیني شده 

است. ســازگار با این ماده، چنانچه عمل مرتكب )قاچاق انسان( از مصادیق 

مندرج در قانون مجازات اســالمي باشد، مطابق مجازات هاي مقرر در قانون 

یادشده و در غیراین صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزاي نقدي 

معادل دوبرابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالي كه از طرف بزه 

دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتكب داده شده، محكوم مي شود.

زنداني شــدن دو تا ده ســال براي این است که مرتکبان فرصت قاچاق 

زنان را از دســت بدهند و با حبس هاي طوالني زمینه شناسایي بزه دیدگان و 

ســپس قاچاق آنها از میان برود. کیفر نقدي دو برابر نیز ســازگار با چیستي 

و هدف بزه اســت تا مرتکب که براي به دســت آوردن بهره و پول دست به 

قاچاق زده با کیفري دو برابر آنچه که دنبال بوده رو به رو گردد. 

برجستگي ماده 3 در پیش بیني جهت هاي افزایش کیفر است. طبق تبصره 1 این 

ماده، چنانچه فرد قاچاق شــده كمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل 

ارتكابي از مصادیق محاربه و افســاد في االرض نباشــد، مرتكب به حداكثر 

مجازات مقرر در این ماده محكوم مي شــود. هرچند بیشتر قاچاق شـده هاي 

زیر 18 سال، دخـتران هستند؛ ولي قانونگذار مي باید زنان را نیز به این حکم 

مي افزود تا از این رهگذر به گونه اي میان قاچاق انسان و سـوداگري انسان 

جدایي مـي انداخت؛ زیرا ســـوداگري، بیشتر بر زنـان و کودکان بار مي گردد 
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در حالي که قاچاق بیشــتر بر مرداني که به دنبال کار یا زندگي بهتر هســتند، س

صدق مي کند.

در قاچاق زنان، دســته اي از افراد همچون پشــتیبان و با فراهم ساختن 

افزارهــا و جاها و نیز با انداختن تور صید زناني که در معرض قاچاق قرار 

دارند، مـي کوشـــند تا به ســازمان هاي جنایي قاچاق کننده یا مرتکبان یاري 

برسانند. از این رو معاونت در قاچاق زنان نقش بسیار پررنگي دارد. تبصره3 

ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انســان در ســنجش با قانون مجازات اسالمي 

بخش تعزیرات که تنها، کمیته کیفر مباشر )حداقل مجازات( را براي معاون 

پیش بیني نموده، سنگین تر است. بر پایه این تبصره، مجازات معاونت در جرم 

)قاچاق انسان( به میزان دو تا پنج سال حبس، حسب مورد و نیز جزاي نقدي 

معــادل وجوه یا اموال حاصل از بــزه یا وجوه و اموالي كه از طرف بزه دیده 

یا شــخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتكب داده شده است، خواهد بود. 

تعیین کیفر نقدي براي این اســت که معاونان قاچاق نیز همچون قاچاقچیان 

با انگیزه هاي مالي دست به انجام  رفتارهاي بزهکـارانه مي زنند و در بیشتر 

موردها نیز بهره به دست آمده از قاچاق را با مباشران شریک مي گردند. 

قاچــاق زنان با توجه به ســود هنگفتي که به همــراه دارد، براي هر کس 

و هر نهادي این اندیشــه را پدید مي آورد که در این راه گام بردارد؛ به ویژه 

اگر قاچاق شــده ها به قاچاق رضایت دهنــد. افرادي داراي قدرت و نفوذ و 

نیز نهادهاي خصوصي خود را متقـاعد مي کنند که در راســتاي خیر خود و 

زن یــا زنان قاچاق شــده گام بر مي دارند و حتــي وانمود مي کنند که زندگي 
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س بهتري براي قاچاق شده در فراسوي، آب ها فراهم مي سازند. از این رو رفتار 

خود را نه تنها ســرزنش پذیر نمي دانند، بلکه سودآور نیز به شمار مي آورند. 

قانونگذار با آگاهي از این رویکرد هم نسبت به کارمندان کشوري و لشکري 

و هم نســبت به نهادهاي خصوصي افزون بر کیفر زندان و پرداخت نقدي، 

ضمانت اجراهاي دیگري نیز پیش بیني نموده است. درباره کارمندان کشوري 

و لشــگري چنانکه پیش از این بیان شــد، افزون بر زندان و پرداخت پول، 

باتوجه به نقش مجرم، انفصال موقت یا دائم از خدمات نیز پیش بیني شــده 

اســت و نســبت به نهادهاي خصوصي نیز ماده 5 مقرر مــي دارد: »چنانچه 

مؤسسات و شركت هاي خصوصي به قصد ارتكاب جرائم موضوع این قانون، 

ولو با نام و عنوان دیگري تشكیل شده باشند، عالوه بر اعمال مجازات هاي 

مقرر، پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و مؤسسه و شركت به دستور مقام 

قضائي تعطیل خواهد گردید«. 

کیفر دیگري که قانونگذار براي قاچاق انسان پیش بیني شده، ضبط تمامي 

اشــیاء، اســباب و وســائط نقلیه اي كه عالما و عامدا به امر )قاچاق انسان( 

اختصاص داده شــده اند به نفع دولت است؛ نباید پنداشت که ضبط افزارها 

و مکان ها به ســود دولت، کیفر تتمیمي است، بلکه این کیفر اصلي و الزامي 

بوده و در همه پرونده ها  اعمال مي گردد و حتي ضبط مي تواند،  بازدارندگي 

بیشتري در سنجش با زندان داشته باشد. 

اجراي کیفر قاچاق زنان و بلکه بزه هاي سازمان یافته باید، همراه با شتاب 

و قطعیت باشد تا زمینه گریز از کیفر فراهم نگردد؛ از این رو مناسب است تا 
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قانونگذار، قاچاق انسان را از جهت هایي که سبب کاهش، تعلیق، بخشایش س

و سقوط کیفر مي گردد جدا کند. در حالي که در حال حاضر یک قاچاقچي زن 

مي تواند از این جهات بهره مند گردد و از کیفر شایسته و بایسته بگریزد.

2ـ3ـ4( پیگیرد بین المللي

در سطح بین المللي، پیگیري قاچاق زنان برجستگي بیشتري در سنجش 

با تدبیرهاي درون ســرزمیني دارد؛ زیرا قاچاق به ویژه خارج کردن زنان از 

کشــور زماني به طور کامل رخ مي دهد که دیگر بزه دیده و در بیشــتر موردها 

مرتکب در درون ســرزمین ایران نیســت؛ پس شــرط مرز در قاچاق سبب 

مي گردد تا قانون هاي ســرزمیني نســبت به قاچاق ناتوان باشــند؛ از این رو 

قانونگذار باید قاچاق انســان را حتي هنگامي که وارد کردن یا خارج کردن 

هنوز رخ نداده به عنوان یک بزه کامل قلمداد مي کرد. به هر حال شرط مرز، 

برجستگي همکاري هاي بین المللي را آشــکار مي کند و پیگیري قاچاق زن 

تا هنگامي که با همکاري هاي جدي و پیاپي بین المللي همراه نباشد، فرجام 

خوش نخواهد داشت.

همکاري هاي بین المللي ســه چهره دوجانبه، منطقــه اي یا جهاني دارد. 

از جهــت همکاري هاي دو جانبــه، دولت ایران از دهــه هفتاد به پیش بیني 

قانون هــاي موافقتنامه هاي امنیتي و حقوقي با برخي کشــورها دســت زده، 

ولــي در زمینه قاچاق انســان مگر در موافقتنامه میان ایــران وایتالیا، خبري 

از پیش بیني مقررات دیگر نیســت. در حالي که منطقي اســت، ایران در گام 

نخســت با همه کشورهاي همسایه و حوزه خلیج فارس موافقتنامه هایي در 
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س این زمینه داشــته باشــد. طبق ماده 1 قانون »موافقتنامه همكاري امنیتي بین 

دولت جمهوري اســالمي  ایران و دولت جمهــوري ایتالیا« مصوب 1382، 

طرفین، متعهد مي شوند به منظور تضمین امنیت و مقابله با جرائم سازمان یافته 

 فراملي در تمامي اشــكال، با هدف پیشــگیري، انجام تحقیقات و مبارزه با 

اقدامات  تبهكارانه، در زمینه هاي ذیل همكاري نمایند؛ جرائم ســازمان یافته، 

تروریســم، قاچاق مواد مخدر، قاچاق آثار هنــري از جمله موارد متعلق به 

میراث فرهنگي، قاچاق ارز و اشیاء  قیمتي، سایر مواد و كاالهایي كه قاچاق 

آنها از ســوي قوانین ملي دو كشور، جرم محسوب  شود، جعل اسناد دولتي، 

ارز، اوراق بهــادار، كارت هــاي اعتباري مهرهاي رســمي و مهر و  موم هاي 

دولتــي، جرائم اقتصــادي مانند: تطهیر پول، جعل گذرنامه، روادید و ســایر 

مدارك مسافرتي یا استفاده از آنها، قاچاق اسلحه، مهمات، مواد منفجره، مواد 

هسته اي،  مواد رادیواكتیو، مواد شیمیایي  و مواد میكروبي، ترددهاي غیرمجاز 

مرزي و فعالیت هاي مجرمانه مرتبط با آن  قاچاق انســان و به خصوص در 

ارتبــاط با سوءاســتفاده از كودكان و جرائم رایانه اي و ســایر جرائمي كه با 

استفاده از وسایل ارتباطي، صورت مي گیرد.

هر چند در موافقتنامه هاي دو جانبه دیگر از بزه هاي ســازمان یافته سخن 

به میان آمده و حتي در سال 1386 میان ایران و قزاقستان موافقتنامه اي درباره 

بزه هاي ســازمان یافته پیش بیني شــده، ولي چــون در قانون هاي داخلي هنوز 

بزه هاي سازمان یافته تعریف نشده و نمـي توان قاچاق زنان نیز بزه سازمان یافته 

به شمار مي رود و در نتیجه مشمول موافقتنامه هاي دوجانبه مي گردد.
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در سطح منطقه اي نیز چه در خاورمیانه و چه آسیا، اقدامي براي پیگیري س

قاچــاق زنــان و بلکه بزه هاي ســازمان یافتــه بنیاد نگرفتــه و از این جهت 

کشورهاي آسیایي در سنجش با قاره هاي دیگر، هـمکاري هاي حقوقي بسیار 

کم رنگي دارند. با این حال قاچاق زنان مي تواند، مشــمول مقررات استرداد 

بزهکاران شود و دولت ایران نیز مي تواند بر پایه قراردادهاي استرداد مجرمان 

از کشورهاي طرف قرارداد، استرداد مرتکب را بخواهد. خرده اي که مي توان 

گرفت، به اســترداد نشدن بزه دیده اســت در حالي که مقررات استرداد باید 

به گونه اي ویرایش گردد، به بزه دیدگان قاچاق نیز بار شــود؛ ولي پافشــاري 

مي گردد که استرداد زن بزه دیده نه در مقام یک قانون شکن، بلکه باید براي 

دلجویي از وي و نیز فراهم ساختن پیگرد قاچاقچیان باشد.

در سطح جهاني، همکاري ها بر پایه اسناد بین المللي است. برجسته ترین 

این اسناد، کنوانسیون بین المللي ضد بزه هاي سازمان یافته فراملي و پروتکل هاي 

پیوست آن است که پیوندنامه پیشگیري، سرکوب و کیفر سوداگري اشخاص به 

ویژه زنان و کودکان در زمینه قاچاق زنان به طور مستقیم کارساز است. با آنکه 

نزدیک به یک دهه از تصویب این کنوانسیون و پیوندنامه هاي آن مي گذرد، ولي 

ایران هنوز گامي براي تصویب آن به عنوان قانون عادي برنداشــته، در حالي 

که بدون پیوست به کنوانسیون و پیوست هاي آن، نمي توان در بستر جهاني با 

قاچاقچیان زنان ایران پیکار کرد و آنها را از میان برداشت. 

 قانونگذار پیش از انقالب در زمینه پشتیباني از زنان در برابر سوداگري و 

قاچاق گام هاي بهتر و استوارتري و به برخي از اسناد جهاني پیوسته است که 
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س این اسناد دربردارنده برخي تدبیرهاي پیگیرانه در زمینه رفتارهاي بزهکارانه 

بر روي زنان اســت؛ از جمله بر پایه ماده 2 قانون اجازه الحاق دولت ایران 

به قرارداد بین المللي راجع به جلوگیري از معامله و اغواء نسوان كبیره، دول 

متعاهد باید موارد زیر را به همدیگر ابالغ نمایند:

»الــف( احکام محکومیت یا اطالعات مفیده دیگري که ممکن اســت، 

راجع به مجرم تحصیل گردد؛ مثاًل دائر به هویت، مشخصات، عالئم انگشت، 

عکس و دوسیه او در نظمیه و طرز ارتکاب او به جرم و غیره. 

ب( تعیین اقداماتي که براي اخراج و یا تبعید مجرم به عمل آمده است«.

5( دستاورد

قاچـاق زنان و پـیرو آن قاچـاق انـسان، یکي از بزه هـاي پیـچیده هم از 

نگاه حقوق کیفري و هم از دیـد بزه شناسي است. از نگاه حقوق کیفري، بزه 

قاچاق زنان دربرگیرنده خارج کردن و وارد کردن انســان از مرز با قصدهاي 

ویژه اســت؛ از این رو بزه قاچاق با مرز ســرزمیني نمود، مي یابد. این نشان 

مي دهد بزهکاران تا زماني که قاچاق شده را از مرز عبور ندهند، هنوز در گام 

شــروع به اجرا هستند و اگر عبور دهند، در این حالت دسترسي به مرتکب 

یا دســت کم بزه دیده که همان حال دلیل بزه نیز به شــمار مي رود؛ دشوار و 

بســیار مي گردد؛ در حالي که قانونگذار ایران باید بزه و کیفر سنگین آن را تا 

پیش از مرز مقرر مي داشت. همچنین از آنجا که این خأل موجود باید برطرف 

گردد. جدا از این، قاچاق زنان در ایران بیشتر خروجي است تا داخل کردن، 

به همین دلیل پیگرد خارج کردن بســیار دشوارتر از پیگرد قاچاق شده هایي 
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است که به سرزمین ایران راه یافته اند. درباره قاچاق شده هایي که به سرزمین س

ایران راه یافته اند، باید بستر دادخواهي فراهم گردد که در این زمینه قانونگذار 

ایران راهکاري پیش بیني نکرده است، در حالي که برخي کشورها مانند هلند 

و بلژیک، »پس از شناســایي فرد قاچاق شده، به صورت چندگاهه )موقتي( 

اقامتگاهي براي بزه دیده فراهم مي ســازند تا بر ضد قاچاق کننده دادخواهي 

.(Chew, 1999: p15) »کنند

از نگاه بزه شناســي، قاچاقچیان به دنبال ســود و قاچاق شده نیز به دنبال 

زندگي و جایگاه بهتر است. از این رو قاچاق زنان بزهي غیر خشن و پنهاني 

است، در نتیجه کشف و پیگرد آن با دشواري انجام مي شود. همچنین چون 

این پدیده با برنامه ریزي و به طور سازمان یافته انجام مي شود، بسیار خطرناک 

و تهدیدکننده است. لذا مبارزه با قاچاق زنان راهي ندارد، جز با پدید آوردن 

بستر رفاهی مناسب و پذیرفتني براي خانواده و پیش بیني نهاد پلیسي ویژه و 

آیین دادرسي کیفري جداگانه براي قاچاقچیان. 
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