قاچاق زنان بزهي بر ضد
کرامت زنان

حسن عالي پور٭

چكيده
قاچاق زنان به عنوان يک بزه در ايران ،سابق ه طوالني قانوني ندارد و جاي
پاي آن را بايد در قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب  1383يافت .با اين حال
اين بزه با دو چالش روبهروست ،يکي کم رنگ بودن سرزنش اخالقي و ديگري
تن دادن خودخواسته زن بزه ديده به قاچاق شدن .رضايت بزهديده به قاچاق،
سبب ميشود تا هم جامعه و هم مرتکبان ،قاچاق را رفتار سرزنـشپذيري ندانند
و از آنجا که قاچاق بيشتر در کشورهايي که فضاي امنيتي يا شرايط بد اقتصادي
دارند؛ رخ ميدهد ،بهگونهاي رهايي براي قاچاق شده به شمار ميرود .بنابراين
سرکوب کيفري قاچاق به ويژه با ضمانت اجراهاي سنگين هرچند ضروري
است؛ ولي از ميان برداشتن پديده قاچاق زنان در گرو فراهم ساختن امکانات
رفاهي همه جانبه و قوانين پيشگيري و پيگيري ميباشد.
کليد واژه
قاچاق زنان ،قانون مبارزه با قاچاق انسان ،اسناد بينالمللي ،پيشگيري،
پيگيري
ـ تاريخ دريافت88/8/19 :؛ تأييد نهايي88/10/ 1 :
٭ـ دکتراي حقوق جزا و جرمشناسي ،مدرس دانشگاه شهرکرد
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طرح مساله

پرسش بنيادين پيرامون قاچاق زنان اين است که به راستي اين پديده چرا

در جامه بزه درآمده اس��ت و حال که قانونگذار آن را کيفرپذير دانسته است

نقش بزهديده و بزهکار در رخ دادنش به چه اندازه است و چه راهکارهاي
پيش��گيرانه و پيگيرانه براي پيکار با آن وجود دارد .از اين رو مس��أله اصلي
همان مسأله عام شناخت قاچاق زنان در حقوق کيفري و بزهشناسي است.

قاچاق زنان دنباله انديش��ه ناتواني زنان در زندگي باهمادي (اجتماعي)

اس��ت که از زمان باس��تان پيش کشيده شده و در زمان کنوني نيز با جست و

خيزهاي ناديدني در کنار خواس��تهها و برنامههاي زن باوران (فمنيس��تها)

همچنان جاي پايي دارد .ارس��طو «دو ش��کل از س��لطه طبيعي را تشخيص
ميدهد :سلطه ارباب (طبيعي) بر برده (طبيعي) و سلطه مردان بر زنان .پيش
فرض هر دو ش��کل از س��لطه اين انديشه است که برخي انسانها خصوص ًا

آنهايي که طبيعت بردگي دارند و آنهايي که زن هستند قادر به تعقل درست
درباره جهان نيس��تند و به دليل همين نقص است که آنان بايستي فرودست

و تابع کنترل ديگران باش��ند؛ چه به خاطر خير خودشان و چه به خاطر خير

باهماد» (همپتن :1385 ،ص.)40

در اي��ن روزگار پديده قاچاق زنان نش��ان ميدهد ،زنان هنوز در س��لطه

مرداناند ،ولي مرداني از جنس ديگر و از سرزميني ديگر .اگر ديروز بندهاي
ظاهري بر پاي زنان نشس��ته و آنها را به فرمان پذيراني بي ادعا تبديل کرده

بود ،ولي امروز با جهان اطالعات ،بندهاي معنوي بر ذهن آنها اسـتوار گشته
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فضاي س��ايبر و س��پهر اطالعاتي ،برقراري روزاف��زون پيوند ميان ملتها و
شهروندان و افزايش آگاهي همگاني از بستر و شيوههاي زندگي نوين ،سبب

ش��ده تا زناني که احسـاس ميکننـد در سلـطه مـردان ،فـقر ،بيکاري و عدم

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

ب��ه راس��تي قاچ��اق زنان بزهي اس��ت ک��ه چرخهايش با خواس��ت يا

وسوس��ههاي بزهديده به جنبش در ميآيد ،هرچند در برخي موردها ،زنان به
ويژه دختران خردسال به اجبار تن به قاچاق ميدهند ،ولي اين پديده بيشتر

بر پايه خشنودي بزهديدگان استوار است؛ چه آنها در اين ميان سراب ميبينند
و مرتکبان قاچاق نيز سفرهاي از پولهاي بيشمار؛ ولي در نگاه نخست ،هم
قاچاقچي و هم قاچاق شده هر دو سود ميبرند؛ بنابراين چه نياز است تا اين

پديده بزه به شمار رود؟ بايد واقعيت را پذيرفت که هرچند سرزنش اخالقي
و نيز عدم رضايت بزهديده در بيش��تر موارد بر قاچاق زنان س��ايه نيانداخته،
ولي نه تنها اقدام قاچاقچيان گونهاي به راه انداختن اقتصاد غير قانوني و سياه
اس��ت ،بلکه قاچاق زنان ،آنها را در اندازه کاال يا افزار دست فرو ميکاهد و

از اين رو قاچاق انسان بر خالف کرامت انسان است.

قاچاق زنان ،پديده نگران کننده پايان سده بيستم است که در راه پيشرفت

قرار دارد .س��وداگري پنهان قاچاقچيان و خاموش��ي زنان قاچاق ش��ده ،سبب

ميشود تا آمار درستي از اندازه قاچاق زنان در دست نباشد .با اين حال همان
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آماري که به دس��ت آمده و در برخي کش��ورها بازتاب يافته؛ بسيار نگرانکننده

است؛ مثالً« :در سال  1998وزارت کشور اوکراين برآورد کرد ،چهارصد هزار
زن اوکرايني در دهه پيش��ين (هشتاد) قاچاق شدند و از س��ال  1998ـ ،1991
پانصد هزار زن اوکرايني به کشورهاي باختري قاچاق شدند»). (Haghes, 2000 : p1

س��ازمان بينالمللي کار در سال  2005گزارش داد« :جدا از قاچاق  9/5ميليون

نفري در آسيا براي کار اجباري ،نيمي از سوداگريها در جهان در مقام سوداگري
جنسي انجام ميگردد» ).(Feingold, 2005: p26

در ايران نيز ،چون آمار جنايي دقيق موجود نيست ،نميتوان از نرخ واقعي

يا نزديک به واقع از قاچاق زنان سخني راند ،ولي آنچه در روزنامهها يا زبان
همگاني است ،نشانگر آمار نگرانکننده قاچاق زنان در ايران ميباشد .يکي

از اين نش��انهها ،تصويب قانون مبارزه با قاچاق انس��ان که گواه بر بودن اين

پديده در ايران اس��ت ،ولي تاکنون پژوهش ميداني برجسته و آسيبشناسي
درباره آن همراه با ارايه آمار انجام نشده است .اين مقاله رويکردي حقوقي

به پديده قاچاق زنان دارد .از اين رو تالش خواهد شد تا در گام نخست اين
پديده شناسايي و در گام دوم با آن رويارويي گردد.

 )1شناخت پديده قاچاق

در گام پسين،بايد پيشينه قاچاق زنان به عنوان يک بزه يا رفتار ممنوع بررسي

گردد و در گام پاياني نيز با بررسي ساختار پديده مجرمانه قاچاق انسان کوشش
خواهد شد ،تا شناخت اين پديده به انجام برسد .در واقع شناسايي پديده قاچاق
زنان به عنوان يک بزه ،بايد از جهت مفهوم ،منبع و ساختار بررسي گردد.
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قاچاق در اصل واژهاي ترکي و به معناي فراري است (عميد :1384 ،ص.)930

قاچاق گونههاي چندي دارد که قاچاق کاال از همه شايعتر و با پيشينهتر است
و به جهت گس��تردگي و در نورديدن مرزهاي سرزميني و پيچيدگيهايي که

دارد ،يک��ي از مهمترين رفتارهاي ناقض امنيت اقتصادي به ش��مار ميرود؛
چندانکه به نظر بکاريا «قاچاق به راستي جرمي است که هم ساحت هيأت
حاکمه و هم ملت را جريحهدار ميکند .اين جرم ناشي از خود قانون است؛

يعني هرچه حقوق گمرکي بيش��تر باشد ،سود و در نتيجه وسوسه مبادرت به

قاچاق افزايش مييابد و س��هولت ارتکاب آن به نسبت چگونگي حفاظت
مرزها و کاهش حجم کاالها بيشتر ميشود .پيشبيني مصادره کاالهاي ممنوع
و متعلقات آن به عنوان مجازات کام ً
ال عادالنه است .ليکن اين مجازات هر
قدر حقوق گمرکي ناچيزتر باش��د ،مؤثرتر اس��ت .چون انسانها به پيشواز

خطراتي ميروند متناس��ب با نفعي که اميدوارند در انجام دادن موفقيتآميز
نقشه خود به دست آورند» (بکاريا :1384 ،ص.)122

قاچاق با سنجه وارد کردن و خارج کردن از مرز ،ميتواند شامل هر چيزي

از کاال گرفته تا انسان و از عتيقهجات گرفته تا جنگافزارها ،همه را در بربگيرد؛
چندانکه بخش بزرگي از اقتصاد که همان اقتصاد بينالمللي و برون مرزي و نيز
اقتصاد مبتني بر صادرات و واردات است را تحت تأثير قرار ميدهد .بيدليل

نيست ،بکاريا به قاچاق ،بيقانوني اقتصادي ميگويد ( همان ،ص .)103بنابراين
 Economic anomieـ1
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در تعريف قاچاق بايد به همه موضوعات پيش گفته توجه نمود ،ولي در زبان
عام ،اگر قاچاق به تنهايي به کار رود؛ بيشتر منظور ،قاچاق کاال است؛ تعريف
قاچاق عبارت است از وارد کردن يا خارج کردن متقلبانه کاالي موضوع حق

ي��ا حقوق دولت يا کاالي ممنوع��ه يا انحصاري يا اظهار ،واگذاري ،حمل و
نقل ،نگهداري ،عرضه و فروش ،س��اخت ،توليد ،تغيير مورد مصرف ،دخل

و تصرف ،اقدام ،صيد ،مخفي کردن ،واس��طهگي ،تردد ،تأس��يس ،استرداد يا

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

آن محسوب ميشود (ر.ک.احمدي :1382 ،ص.)42

برجس��تهترين گونههاي قاچ��اق عبارتند از :قاچاق کاال ک��ه دربردارنده

قاچاق گمرکي ،قاچاق کاالهاي انحصاري و قاچاق کاالهاي ممنوع اس��ت،
قاچاق اموال فرهنگي ،قاچاق مواد مخدر و قاچاق تس��ليحات .البته در نزد

برخي حقوقدانان نيز گونههاي قاچاق فراتر از آن چيزي است که قانون مقرر
داشته است؛ چندانکه برخي سرقت ادبي را در زير جرايم مربوط به قاچاق

آوردهاند(همان ،ص.)131

2ـ )1مفهوم قاچاق انسان

قاچاق انس��ان ،عنوان دو پهلويي است که در گام نخست نشان ميدهد،

انس��ان همچون کاال به ش��مار آمده و موضوع رفتاره��اي بزهکارانهاي قرار

گرفته که نس��بت به کاالها و مالها نيز روا دانس��ته ميشود؛ به ويژه اينکه در

ِ
انسان مورد قاچاق ،در جامه کاال درآمده و قاچاقکننده ،با گذشتن از
اينجا نيز
مرزهاي سرزميني به دنبال خريدار است .با اين حال گزينش قاچاق انسان،
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روي انسان رخ ميدهد وگرنه در هيچ حال انسان با کاال همسان پذير نيست؛

به ويژه اينکه قاچاق انسان ممکن است با خواست و رضايت بزهديده انجام

گيرد .با اين حال بايد ميان قاچاق انسان و تجارت انسان (سوداگري يا آمد
و شد کردن انس��ان) جدايي انداخت .قاچاق انسان به بيرون بردن انسان از

مرزهاي س��رزميني يا آوردن به درون کشور است و رفتار مرتکب همسان با

داللي اس��ت .در اينجا ش��خص قاچاق شده در بسياري جاها ،خود خواهان
قاچاق شدن است .طبق ماده  1قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ،1383
قاچاق انسان عبارتست از :

«الف) خارج يا وارد ساختن يا ترانزيت مجاز يا غيرمجاز فرد يا افراد از

مرزهاي كشور با اجبار و اكراه يا تهديد يا خدعه و نيرنگ يا با سوءاستفاده
از قدرت يا موقعيت خود يا سوءاستفاده از وضعيت فرد يا افراد ياد شده ،به

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

ب) تحوي��ل گرفت��ن يا انتق��ال دادن يا مخفي نمودن يا فراهم س��اختن

موجبات اخفاء فرد يا افراد موضوع بند (الف) اين ماده پس از عبور از مرز

با همان مقصود».

اين تعريف نشان ميدهد ،قاچاق يک رفتار نيست و ُجنگي (مجموعهاي)

از رفتارهايي اس��ت که مرز س��رزميني ،سنجه تش��خيص آنها در چارچوب
قاچاق است .با اين حال معناي اصلي قاچاق انسان ،خارج يا وارد ساختن يا

ترانزيت فرد يا افراد است و رفتارهايي که در بند ب آمده ،رفتارهاي کمکي
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نه به جهت کاال شمردن آن بلکه به اين دليل است که رفتارهاي قاچاق کاال بر
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پس از انجام قاچاق است که قانونگذار با شيوه قانونگـذاري «کامـن ال» و با

الگوبرداري از اسناد بينالمللي کوشـيده تا سرزنشپذيري چنين رفتارهايي
(تحويل گرفت��ن يا انتقال دادن يا مخفي نمودن يا فراهم س��اختن موجبات
اخفاء فرد يا افراد) را نيز قاچاق بداند.

ماده  2قانون فوق برخي رفتارها را در حكم قاچاق انس��ان دانس��ته که

عبارتند از:

«الف) تشكيل يا اداره دسته يا گروه كه هدف آن انجام امور موضوع ماده

( )1اين قانون باشد.

ب) عبور دادن (خارج يا وارد ساختن يا ترانزيت) ،حمل يا انتقال مجاز

يا غيرمجاز فرد يا افراد بهطور س��ازمان يافته براي فحش��اء يا ساير مقاصد
موضوع ماده ( )1اين قانون هرچند با رضايت آنان باشد.

ج) عب��ور دادن (خارج يا وارد س��اختن و يا ترانزي��ت) ،حمل يا انتقال

غيرمجاز افراد به قصد فحشاء هرچند با رضايت آنان باشد».
3ـ )1مفهوم قاچاق زنان

قاچاق زنان عنواني است که بر پايه جنسيت به کار ميرود وگرنه پيوند آن

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

انسان قرار گرفته و برجسته ترين مصداق آن به شمار ميرود .ولي سوداگري

انسان ،به خريد و فروش و مبادله کردن ميپردازد که يا بزهديده بر انجام کار،

خش��نودي (رضايت) ندارد يا اينکه از چيستي يا عاقبت کار آگاه نيست؛ از
اين رو تجارت انسان را بيشتر بر محوريت زنان و کودکان بررسي ميکـنند.
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با بزههاي سازمانيافته فراملي با نام «پيوندنامه پروتکل پيشگيري ،سرکوب
و کيفر سوداگري اشخاص به ويژه زنان و کودکان» پيشنهاد داده ،سوداگري

يا آمد و ش��د کردن اشخاص عبارت اس��ت از :به کارگيري ،ترابري ،انتقال،

تحويل دادن و تحويل گرفتن اشخاص از رهگذر تهديد ،به کارگيري زور يا
ديگر حالتهاي اجبار ،ربايش ،تقلب ،فريب ،بهرهگيري ناروا از اختيارات،

حال��ت آس��يبپذيري بزهديده ،پرداخت يا دريافت پ��ول يا بهره تا رضايت

ش��خص (بزه ديده) براي تحت کنترل قرار گرفتن ،از سوي ديگري به قصد

بهرهکش��ي از وي به دست آيد .بهرهکش��ي ميتواند دربردارنده روسپيگري،
ديگر حالتهاي بهرهبرداري جنس��ي ،کار يا خدمت رساني اجباري ،بردگي

يا رفتارهايي همس��ان با آن ،بيگاري يا برداش��ت اندامها باش��د .بر پايه اين
تعريف ،به دليل اينکه در سوداگري انسان نيز ممکن است ،رضايت بزهديده

در ميان باش��د ،مرز روش��ني ميان قاچاق و تجارت درباره انس��ان نيست .با

اين حال پروتکل دوم کنوانس��يون پالرمو (ضد بزههاي سازمانيافته فراملي)
چون با عنوان قاچاق نامگذاري ش��ده و درباره کوچندگي (مهاجرت) است؛

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

دالل و نيز در س��وداگري ،مرتکب قصد بهرهکش��ي از شخص بزه ديده دارد،
ول��ي در قاچاق ،مرتکب قص��د بهرهبرداري از رفتارش را دارد .به راس��تي

 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especiallyـ1
Woman and Children Supplementing the United Nations Convention against
Transnational Organized Crime, 2000
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قاچاق ،بزهديده ندارد و چه بس��ا قاچاق شده به زندگي بهتري در سنجش با
گذشته دست يابد ،هرچند کوچندگياش غيرقانوني است.

در رويکرد کيفري اتحاديه اروپا ،مرز ميان سوداگري زنان و قاچاق زنان

داراي اهمي��ت اس��ت و با آنکه اين منطقه پس از فروپاش��ي ديوار برلين با

پديده س��وداگري و نيز کوچندگي زنان از کشورهاي اروپاي خاوري روبرو
بوده اس��ت ،ولي براي پيکار با اين دو پديده« ،بنا را بر اين گذاش��ته که در

سوداگري زنان ،هرچند بزهديده رضايت داشته باشد؛ ولي از وضعيتي که پس
از تجارت در آن گرفتار ميگردد ،ناخش��نود است .جدا از اين ،سوداگري در
سنجش با قاچاق ،يک پديده جنسيتي است که زن براي بهرهبرداري جنسي
مرد به کار گرفته ميش��ود» )(Goody, 2004: p27؛ از اين رو سوداگري زنان بس

خطرناکتر از قاچاق زنان است.

قانونگذار ايران در قانون مبارزه با قاچاق انس��ان ،واژه قاچاق را به طور

عام به کار گرفته تا سوداگري را نيز شامل شود ،از اين روست که عنوان اين
مقال��ه «قاچاق زنان» اس��ت ،در حالي که با روي آوردن به آنچه گفته ش��د،

عنوان «سوداگري زنان» دقيقتر و مناسبتر است.
 )2پيشينهشناسي

پ��س از جنب��ش آزاديخواهي و قانونگرايي در دوران پادش��اهي مظفر

ميرزا ،متمم قانون اساس��ي به عنوان پيم��ان ملي ايرانيان پيشبيني گرديد که

همه انس��انها را از جهت حقوق راس��تين آنها به ويژه جان ،مال و ش��رف

پش��تيباني کرد؛ با اين حال نس��بت به بردگي جنس��ي و نيز س��وداگري زنان
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قبل و بعد از انقالب پرداخته ميشود:
1ـ )2قوانين قبل از انقالب

ماده  959ق.م .يکي از برجس��تهترين دستاويزهايهاي قانوني است که

حت��ي اجازه نميدهد ،کس��ي به خواس��ت و رضايت خود تن ب��ه اقدام يا
پيماني دهد که همراه با از دس��ت دادن حقوقش باشد که تن دادن به قاچاق

يا س��وداگري (تجارت) ميتواند بر پايه چنين مادهاي بازداشته شود .در ماده

آمده« :هيچكس نميتواند بهطوركلي حق تمتع يا حق اجراء تمام يا قسمتي
از حقوق مدني را از خود س��لب كند» .از آنجا که ماده گفته ش��ده در همان

نس��خه آغازين قانون مدني در س��ال  1307پيشبيني شده بود و در يازدهم
بهمن همين سالقانون منع خريد و فروش برده در خاك ايران و آزادي برده

در موقع ورود به مملكت مصوب ش��د .دولت ايران ،زير فش��ارهاي جامعه

مل��ل در آن زمان و نيز نوانديش��يهايي که در اي��ران بنياد گرفته بود ،اين دو

مقررهي درخور را پيشبيني نمود .بنابراين در ديد نخست ،واژهي «حريت»

که در ماده  960ق.م .به کار رفته ،در برابر بردگي قرار ميگيرد؛ به ويژه اينکه

اين واژه به طور يکتا (مفرد) به کار رفته اس��ت .ولي اين اندازه از برداش��ت
مفهومي از واژه «حريت» بسيار تنگ بوده و با اطالق آن هماهنگي ندارد .از

جهت تاريخي نيز واژه «حريت» در زمان مش��روطهخواهي در زبانها افتاد
و از آن ،به همه آزاديها و حقوقي که ش��هروندان ميتوانند دارا باش��ند ،ياد

ميش��د؛ به همين دليل مفرد بودن واژه «حريت» نه به آن جهت است که بر
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مقررههاي عادي روشنتر و برجستهتر بودند .در ادامه به جايگاه قانونگذاري
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يک گونه از آزاديها انگشت مينهد ،بلکه داللت نوعي بر آزادي دارد.



ماده  960ق.م .در دو بخش به سلبناپذيري آزادي پرداخته است .يکي

در نداشتن حق سلب حريت و ديگري صرفنظر کردن از بهرهگيري حريت
چنانچه بر خالف قوانين و اخالق حس��نه باش��د .اين ماده همانند ماده 959

ق.م .که به س��لب ناپذيري حق بهرهمندي(تمتع) و حق بهرهگيري (استيفاء)

اش��اره ميکند؛ در گام نخست به داشتن آزادي انگشت مينهد و در گام دوم

در بهرهگيري از آن .با اين تفاوت که سلب ناپذيري داشتن حق ،مطلق است
و هيچکس نميتواند آزادي يا حقي از حقوق اساسي را از خود بگيرد ،ولي
س��لب ناپذيري بهرهگيري از آزادي يا اجراي آن مشروط است و اگر همراه
با مخالفت با قانونها يا اخالق حس��نه باش��د ،ش��دني نخواهد بود .با اين

حال هيچکس در کنار قرارداد خواه اس��تخدامي ،خواه کاري ،خواه در زمره
قراردادهاي معين و خواه نامعين باش��د؛ نميتواند آزاديهاي پيشبيني شده

در قانون و به ويژه در قانون اساسي را از خود سلب کند ،ولي تا جاييکه با

قانو ن يا اخالق حسنه رويارويي نکند ،ميتواند از اجراي يک يا چند آزادي
روي گرداند؛ براي نمونه اگر افزون بر قرارداد استخدام در يک شرکت ،شرط

ِ
گزيدن
شود که ازدواجي بنياد نگيرد يا طرف قرارداد ،حق آزادي بيان يا حق

داوطلبان نمايندگي در مجلس يا ديگر نهادها يا گزيده شدن در آنها را نداشته

باش��د ،هم ش��رط ،غيرقانوني اس��ت و هم طرف قرارداد نميتواند از خود
1ـ شرحدهندگان قانون مدني در زير ماده  960به معناي گسترده آزادي روي نموده و به اصلهاي
مربوط به حقوق ملت (بيست و يکم تا سي و چهارم) نشاني دادهاند (ر.ک .کاتوزيان:1382 ،
ص580؛ قاسمزاده ،ره پيک؛ کيايي :1382 ،ص.)321

154

قاچاق زنان بزهی بر ضد کرامت زنان

دربردارنده س��لب کلي نيس��ت ،تا جاييکه بر وارونه قانو ن و اخالق حسنه
سلب بهرهگيري از آزادي با قانون
نباشد ،بدون خرده خواهد بود .در جايي که ِ
يا اخالق حس��نه سازگاري نداشته باش��د؛ مانند :تن دادن به قاچاق متضمن

کار اجباري ،ازدواج اجباري ،بردگي جنسي و فحشا ،نيز آزادي سلبناپذير
خواهد بود و کسي نميتواند در اين زمينه ها از حقوق خود بگذرد.

قان��ون منع خريد و ف��روش برده در خاك اي��ران و آزادي برده در موقع

ورود به مملكت ،يکي از نخستين قانونهايي است که به پيکار با بردهداري
و خريد و فروش انس��ان پرداخته است .طبق اين ماده واحده در ايران هيچ
كس به عنوان برده شناخته نشده و هر برده به مجرد ورود به خاك يا آبهاي

س انساني را به نام برده خريد و فروش
ساحلي ايران آزاد خواهد بود .هر ك 

كرده يا رفتار مالكانه ديگري نسبت به انساني بنمايد يا واسطه معامله و حمل
و نقل برده بشود محكوم به يك تا سهسال حبس تأديبي خواهد گرديد .تعبير

«رفتار مالكانه ديگري نس��بت به انساني بنمايد» نشان ميدهد که اين قانون
تنها به بردهداري نميپردازد ،بلکه به بزهانگاري هرگونه اقدام مالکانه نسبت
به انسان مانند :خريد و فروش ،اجاره و بخشايش دست زده است؛ از اين رو

هرگاه روشن گردد ،حتي پدر و مادري ،دختر خود را هر چند با تعيين مهريه

در عمل فروخته يا بخشودهاند ،بزهکار خواهد بود.

در سالهاي آغازين دهه  ،1324بيست سده چهاردهم خورشيدي ،ايران

در پش��تيباني از زنان به ويژه در پيکار با س��وداگري و بردگي جنسي آنها به
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دو ق��رارداد بينالمللي پيوس��ت .يکي«قانون اجازه الح��اق دولت ايران به
قراردادهاي بينالمللي پاريس و ژنو راجع به جلوگيري از رفتار جنايتآميز
نسبت به زنان و كودكان» مصوب  14دي ماه  1310و ديگري «قانون اجازه
الحاق دولت ايران به قرارداد بينالمللي راجع به جلوگيري از معامله و اغواء

نسوان كبيره»مصوب  20دي ماه .1313

قانون مربوط به الحاق دولت ايران به قرارداد تكميلي منع بردگي و برده

فروشي و عمليات و دستگاههاي مشابه بردگيمصوب اسفند ماه  1337ديگر

مقررهاي اس��ت که ايران در راستاي آهنگ جهاني پيکار با بردگي جنسي به

ويژه نسبت به زنان پيشبيني کرد .بر پايه بند ج ماده يک اين قانون ،هر يك
از دولي كه عضو قراردادباش��ند ،كليه اقدامات الزم قانوني و ساير اقدامات

عملي را تدريج ًا جهت ممكن ساختن الغاء كامل ي ا متروك گذاردن ترتيبات

مرس��وم ذيل در اس��رع اوقات در هر نقطه كه موجود باشد و اعم از اين كه

تعري��ف قضايي بردگي مندرج در ماده  1قرارداد بردگيمنعقد در ژنو در 25
سپتامبر  1956شامل آنها باشد يا نباشد به عمل خواهد آورد.

«الف) اجبار به خدمت در مقابل دين ،حال يا وضعيت كه از تعهد مديون

نسبت به خدمات شخصي خود يا شخص ديگري كه در فرمان او استبراي
تضمين قرض ناشي ميشود و در صورتي كه ارزش آن خدمات به نحوي كه

صحيح ًا تقويم شود به مصرف استهالك قرض نرسد يا طول مدت ونحوه آن
خدمات محدود و مشخص نباشد.

ب) اص��ول (بندگي رعايا) ،وضع يا حال رعي��ت كه به موجب قانون يا
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وبراي فرد اخير خدمات معيني را با دريافت اجرت يا رايگان انجام دهد و
به هر حال حق تغيير وضع و حال خود را نداشته باشد.
ج) هر ترتيب يا رسومي كه به موجب آن:

 1ـ ابوين يا قيم يا كسان يا شخص يا عدهاي اشخاص ديگر زني را بدون

اين كه وي حق استنكاف داشته باشد به شخص ديگري وعده دهند يا بهزوجيت
او درآورند و در ازاء اين امر مبلغي وجه نقد يا جنسي دريافت نمايند.

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

وجه يا به طريق ديگر ،زن را به ديگر واگذار كنند.

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

د ـ هرگونه رسوم يا ترتيباتي كه به موجب آن كودك يا فرد غير بالغ (كمتر

از هيجده س��ال) توس��ط يكي از ابوين خود يا هر دوي ايشان يا توسط قيم

درازاي اخ��ذ وجه يا بدون اخذ وجه به منظور تمتع از كودك يا فرد غيربالغ
يا استفاده از كار او به شخص ديگري تسليم شود».

2ـ )2قوانين پس از انقالب

پس از انقالب ،مقرره درخور و برجستهاي در پشتيباني از زنان در برابر

س��وداگري و قاچاق پيشبيني نگرديد؛ با اين ح��ال قانونگذار ايران از دهه

 1380در راه پيشبيني قانونهاي پشتيبانيکننده گام برداشت .در گام نخست
قانون حمايت از كودكان و نوجوانان در  1381/9/25به تصويب رسيد .طبق

ماده  3اينقانون هرگونه خريد ،فروش ،بهرهكش��ي و به كارگيري کودکان به
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ب اعمال خالف از قبيل قاچاق ،ممنوع و مرتكب حسب مورد
منظور ارتكا 
عالوه بر جبران خس��ارات واردهبه شش ماه تا يك سال زندان يا به جزاي

نق��دي از ده ميليون ( )10/000/000ريال تا بيس��ت ميليون ()20/000/000

ريال محكوم خواهد ش��د .اين ماده خاصت��ر از قانون منع خريد و فروش
برده مصوب  1307است .ماده  3نه تنها محدود به خريد و فروش کودکان و

نوجوانان اس��ت( ،يعني هم محدوديت رفتاري و هم محدوديت سني) بلکه
ظاهر ماده نشانگر آن است که خريد و فروش ،هنگامي کيفرشدني است که به

منظور ارتكاباعمال خالف از قبيل قاچاق باشد که البته اين نکته از ظاهر

ماده  3بر ميآيد ولي برداش��ت درست آن اس��ت که صرف خريد و فروش

کودکان و نوجوانان گونهاي از بهرهبرداري ناروا از اين قشر است و به تنهايي
سرزنش پذير و بزه به شمار ميآيند؛ در حالي که در قانون سال  1307صرف
اقدام اعمال مالکانه نسبت به انسان بزه به شمار ميرفت.

در س��ال  1382قانون «موافقتنامه امنيتي ميان ايران و ايتاليا» ،دربردارنده

تدبيرهايي براي پيکار با برخي بزههاي بزرگ از جمله قاچاق انسان بود؛ با اين
حال اين موافقتنامه نمادين بود؛ زيرا هنوز قانوني درباره قاچاق انس��ان پيش

بيني نشده تا اينکه برجستهترين و مهمترين قانون درباره قاچاق انسان ،يعني

1ـ در برابر طبق ديدگاه اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه 7/2197ـ ،1384/4/1منظور از وضع و
تصويب ماده  3قانون حمايت از کودکان و نوجوانان مصوب  1381/1/25مجلس شوراي اسالمي
اين است که خريد ،فروش و بهره کشي کودکان هرکدام به تنهايي از عناوين مجرمانه مستقلي
هستند و به کارگيري کودکان به منظور ارتکاب خالف مثل قاچاق نيز عنوان مجرمانه مستقلي از
ديگر عناوين مذکور در اين ماده از قانون فوق الذکر است لذا ،صرف خريد و فروش اطفال به هر
منظوري از نظر قانونگذار جرم تلقي شده است.
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 1383/4/28س��ه مجلس شوراي اسالمي تصويب ش��د و چون نظر شوراي
نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل  94قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

واصل نگرديد؛ اين قانون پس از گذش��تن مهلت قانوني اظهار نظر ش��وراي
نگهبان و نخواستن مهلت بررسي (عدم استمهال) اين نهاد ،الزماالجرا گرديد.

 )3ساختار شناسي

ساختار پديده قاچاق بر پايه دو روش رکنشناسي و قرينشناسي استوار

است که در طول همديگر قرار ميگيرند .در رکنشناسي به عنصرهاي تشکيل
دهنده بزه قاچاق زنان و در قرينشناس��ي به همسنجي قاچاق زنان با عنوان

هاي همسان و نزديک به هم پرداخته مي شود:
1ـ )3رکن شناسي

رکن شناسي روش بررسي تک تک بزهها در عدالت کيفري اختصاصي

اس��ت که برپايه آن ،در اينجا به رکنه��ا و عنصرهاي قانوني بنياد دهنده بزه

قاچاق زنان پرداخته ميش��ود .در روش ش��ناخته ش��ده ،بزهها از ديد س��ه
رکن قانوني ،مادي و رواني بررس��ي ميش��ود؛ رکن قانوني قاچاق زنان همه

قانونهايي اس��ت که در جس��تار پيشين به آنها انگش��ت نهاده شد و در اين
ميان نقش قانون مبارزه با قاچاق انسان به جهت پرداختن به رفتار «قاچاق»

برجستهتر است .طبق پيشبينيهاي قانوني؛ شرطها و عنصرهاي ذيل براي
بزه دانستن قاچاق زنان ضروري است:
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1ـ1ـ )3رفتار مجرمانه

رفتار بزه؛ آن چيزي که از س��وي قانونگذار منع يا امر شده و با توجه به

اينکه قاچاق انس��ان بر پايه گراميداشت کرامت انسان از سوي قانونگذار،

بازداش��ته شده و بدين حال مرتکب بايد نهي قانونگذار را بشکند تا بزهکار
گردد .از اين رو قاچاق انسان تنها با فعل انجام يافتني و با ترک فعل نيست.
رفتارهاي قاچاق زنان گوناگون هستند و همچون بزههاي اقتصادي و فساد در

زمره بزههاي تودهاي يا ُجنگي به ش��مار ميآيند که در زير آنها چندين رفتار
است .رفتارهاي دربردارنده قاچاق زنان بر پايه قانون مبارزه با قاچاق انسان

بر چهار است:

الف) رفتارهاي اصلي که شامل خارج ساختن يا وارد ساختن يا ترانزيت

است .با بودن شرط مرز در اين قانون خارج ساختن به معناي بيرون بردن از

مرزهاي هوايي ،دريايي و زميني ايران و در برابر آن وارد س��اختن و آوردن
ش��خص به درون حاکميت سرزميني ايران است .ترانزيت به عنوان رفتار به
معناي گذر دادن است ،خواه به سمت درون مرزهاي سرزميني و خواه بيرون

از آن و از اي��ن رو ترانزيت ه��ر دو رفتار خارج کردن و وارد کردن را در بر
ميگيرد ،ولي به حالتي ميپردازد که مرتکب بردن و آوردن انس��ان را پيش��ه
خ��ود قرار داده يا به آن ميپردازد .از اين رو ش��ايد بت��وان بر وارونه خارج

کردن يا وارد کردن که دو رفتار ساده هستند ،رفتار ترانزيت را با انجام هر دو
رفتار يا تکرار آنها معنا کرد .با اين حال رفتار ترانزيت بر بزه مستمر يا مرکب
رهنمون نميشود و اين رفتار را نيز بايد آني و ساده پنداشت.
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خارج کردن يا وارد کردن يا ترانزيت ش��خص مورد قاچاق توس��ط ديگري،

نس��بت به آن انجام ميدهد .در واقع اين چنين رفتارهايي به گونهاي قاچاق

ش��ويي است که همچون پولشويي نس��بت به بزههاي مالي قلمداد ميگردد.
اين رفتار عبارتند از :تحويل گرفتن يا انتقال دادن يا مخفي نمودن يا فراهم
ساختن موجبات اخفاء فرد يا افراد موضوع قاچاق.

ج) رفتارهاي پيش��يني ،به جهت ماهيت ،دستياري (معاونت) بزه است،

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

به ش��مار آورده است .رفتارهاي اين دسته ،دربردارنده تشکيل يا اداره است
که آهنگ از آن بنياد دادن و اداره کردن گروه براي انجام قاچاق زنان است.

د) رفتارهاي کيفيتي ،اگر قاچاق زنان به طور سازمان يافته باشد ،بزه ،در

حکم قاچاق انسان خواهد بود .روشن است سازمان يافتگي ،ماهيت بزه را

دگرگون نميکند و تنها شيوه و چگونگـي انجام بزه را آسانتـر و خـطرناکتر

ميکند؛ از اين رو قانونگذار نميبايست چنين رفتاري را به صرف سازمان
يافتگي در حکم قاچاق به شمار ميآورد.

الزم نيس��ت تا همه رفتارهاي فوق ،به نتيجه بيانجامد ،از اين رو قاچاق

زنان ،بزهي رفتاري يا مطلق است و همين که رفتارهاي فوق ،رخ دهند ،بزه

محقق ميشود .نکته ديگر پيشبيني شروع به بزه قاچاق انسان است که طبق

تبصره  2ماده  3كسي كه شروع به ارتكاب جرائم موضوع اين قانون نمايد .و
نتيجه با اراده وي محقق گردد ،به شش ماه تا دو سال حبس محكوم ميگردد.
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ش��روع به قاچاق انس��ان به مرحلهاي اطالق ميشود که مرتکب زمينه ورود
ي��ا خروج هوايي ،دريايي و زميني بزه ديده يا بزه ديدگان را فراهم س��اخته،

ول��ي هنوز به ورود يا خروج آنها نيانجاميده اس��ت ،مانند اينکه مرتکب در

فرودگاه يا نزديکي مرز يا در لنگرگاه دس��تگير شود .روشن است قانونگذار
نخواسته انصراف ارادي مرتکب را ،بزه بداند تا فرصت پشيماني براي وي

فراه��م گردد؛ از اين رو براي رخ دادن ش��روع به قاچاق انس��ان ،بودن مانع
خارجي از هر رس��ته مانند حضور پليس ،پشيماني بزهديده از قاچاق شدن،

حضور خانواده بزهديده ،انجام نشدن پرواز در اثر بدي آب و هوا و مانند آن
ضروري است.

2ـ1ـ )3عناصر ديگر

موضوع بزه آن چيزي است که رفتار بر آن رخ ميدهد و قانونگذار در پي

پش��تيباني از آن ميباش��د .در قاچاق زنان به ويژه در جايي که بزهديده خود به
قاچاق رضايت دارد ،به دشواري موضوع بزه وجود دارد و شايد آن را در زمره

بزههاي بدون بزهديده دانست .ولي بايد دانست که بزه بودن قاچاق زنان به دليل
پاسداشت شخصيت زن و جلوگيري از اثرهاي بد ناشي از قاچاق شدن است.

از اين رو ،زن حتي با رضايت خود ،بزه ديده به شمار آمده و در نتيجه موضوع
بزه است .پس قاچاق زنان ،يک موضوع عيني دارد که خود بزهديده است و يک
موضوع معنوي که همان کرامت انساني است .لذا براستي قاچاق زنان رفتاري

است بر ضد حقوق بشر و شرايط برابر انسانها.

س��وم ،شرط مرز که به واس��طه آن رفتارهاي بزه يعني خارج کردن ،وارد
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ميشود و تا پيش از آن هنوز قاچاق زنان رخ نداده است.
2ـ )3قرينشناسي

قرينشناسي عبارت اس��ت از« :کنار هم نهادن واژگان مشابه و سنجش

آنه��ا با همديگر» .با توجه به ماده  3قانون مبارزه با قاچاق انس��ان ،چنانچه
عمل مرتكب (قاچاق انس��ان) از مصاديق مندرج در قانون مجازات اسالمي

باشد ،مطابق مجازاتهاي مقرر در قانون يادشده برخورد خواهد شد؛ نشان
ميدهد ممکن است قاچاق انسان در جامه ديگر بزهها نيز نمود يابد .قاچاق
انسان بيش از همه با رفتارهاي بزهکارانه زير همساني دارد:

1ـ2ـ )3سوداگري زنان

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

و از اين رو بر وارونه قاچاق ،سوداگري همراه با خواست راستين زن انجام

نميگيرد ،در حالي که قاچاق زن ممکن اس��ت با رضايت واقعي وي همراه
باش��د .جدا از اين ،س��وداگري چهره درون سرزميني نيز دارد در حالي که در
قاچاق ،شرط مرز و وارد کردن در آن يا خارج کردن از آن ضروري است .پس

سوداگري زنان هرچند ميتواند در مقام شروع به قاچاق نيز نمود يابد ولي در

قانون هاي کيفري ايران عنوانهاي بزهکارانه جداگانهاي دارد .بدين ترتيب،
اگر زني که مورد تجارت قرار گرفته ،زير  18س��ال داشته باشد ،مشمول ماده

 3قان��ون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب  ،1381/9/25قرار ميگيرد و
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عمل مرتکب ،سزاوار کيفر (شش ماه تا يك سال زندان و يا به جزاي نقدي از

ده ميليون ( )10/000/000ريال تا بيست ميليون ( )20 /000 /000ريال است
و اگر زن ،باالي  18س��ال داشته باش��د و نسبت به وي سوداگري انجام شود

مشمول قانون منع خريد و فروش برده مصوب ( 1307يك تا سهسال حبس)
خواهد بود .استناد به کيفر قانون منع خريد و فروش برده ،به اين جهت است

که در اين قانون هرگونه اعمال اقدامات مالکانه نسبت به انسان که يکي از آنها
خريد و فروش است ،بزه قلمداد شده است .بنابراين سوداگري با قاچاق يکي
نيست و از همين روست که طبق ماده  3قانون حمايت از کودکان و نوجوانان،
سوداگري ممکن است با قصد قاچاق انجام بگيرد.

2ـ2ـ )3عبور دادن غير مجاز از مرز

طبق ماده  1قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غير مجاز از مرزهاي

كش��ور و اصالح بعضي از مواد قانون گذرنام��ه و قانون ورود واقامت اتباع

خارجه در ايران مصوب  ،1367/7/14هر كس ديگري را به طور غير مجاز از
مرز عبور دهد يا موجبات عبور غير مجاز ديگران را تسهيل يا فراهم نمايد،

مجرم و به يكي ازكيفرهاي ذيل محكوم خواهد شد:

«ال��ف) در صورت��ي كه عمل عب��ور دهنده مخل امنيت باش��د ،چنانچه

در حد محاربه و افس��اد فياالرض نباش��د به حبس از 10ـ  2س��ال محكوم

خواهدشد.

ب) چنانچه شخص عبور داده شده از افراد ممنوعالخروج يا ممنوعالورود

يا قاچاقچي باشد مرتكب به  2تا 8سال حبس و جريمه نقدي از 2500000تا
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ج) چنانچه فرد عبور داده شده محكوم به كيفر يا متهم به جرمي باشد كه

رسيدگي آن در صالحيت دادگاه كيفري  1باشد ،مرتكب به مجازات 4ـ 2سال

حبس محكوم خواهد شد.

د) در صورتي كه فرد عبور داده شده غير بالغ باشد ،مرتكب به حبس از

 5ـ 3سال محكوم خواهد شد.

هـ) در صورتي كه عمل مرتكب غير از موارد فوق باشد ،مرتكب به حبس

از  3ـ  1محكوم خواهد شد».

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

بر وارونه قاچاق ،به ترانزيت و داخل کردن نميپردازد .جدا از اين ،قاچاق با
قصد خاص انجام ميشود ،چندانکه اين بزه بايد به قصد فحشاء يا برداشت
اعض��اء و جوارح ،بردگ��ي و ازدواج ارتکاب يابد؛ ولي عب��ور دادن از مرز

داراي قصد خاص نيس��ت .با اين حال روشن نيس��ت ،قانونگذار در قانون

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

که هيچ يک از مواد قانون مجازات اسالمي ،نميتواند به جهت رکن مادي و
رواني با قاچاق انسان همسان گردد .ولي در کنار دو عنوان باال ممکن است

برخي عنوانهاي بزهکارانه که در قانون مجازات اس�لامي يا ديگر قانونها
پيشبيني ش��ده ،همراه با قاچاق رخ ده��د .از رو در ماده 6پيشبيني ميکند:

«چنانچه (قاچاق انسان) توأم با ارتكاب جرائم ديگري تحقق يابد ،مرتكب

يا مرتكبان عالوه بر مجازات مقرر در اين قانون ،به مجازاتهاي مربوط به
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آن عناوين نيز محكوم خواهند ش��د» .به جهت بودن ش��رط مرز در قاچاق،
امکان رخ دادن بزه به طور همزمان با قاچاق ،زنان بسيار کم است ولي پيش

از رخ دادن قاچ��اق ،ممکن اس��ت رفتارهاي بزهکاران��هاي مانند آدمربايي،

فريب در ازدواج و زنا رخ دهد که همه اين رفتار به گونهاي زمينههاي قاچاق
به شمار ميآيند.

 )4رويارويي با قاچاق زنان

رويارويي با پديده قاچاق زنان ميتواند به سه شيوه نمود يابد:
1ـ )4رويارويي بر پايه قانونگذاري

قانونگذاري برجس��تهترين اقدامي است که در پشتيباني از زنان به ويژه

زناني که در آستانه بزهديدگي قرار دارد ،ميتوان گزيد .گستردگي قانونگذاري

در رويارويي با قاچاق زنان به اين جهت اس��ت که هم مقررههاي کيفري و

هم غيرکيفري را در برميگيرد .مقررههاي کيفري هم شامل بزهانگاري و هم

کيفرانگاري ميگردد .از اين رو نبايد پنداشت که آنچه که پيش از اين به عنوان
منبعهاي قانوني پيکار با قاچاق زنان به آن پرداخته ش��د ،کافي اس��ت؛ بلکه
رويارويي با اين پديده ،نيازمند پيشبيني قانونهاي پايهاي اس��ت که بتواند
زمين��ه قاچاق و انگيزههاي قاچاق را از ميان بردارد وگرنه مقررههاي کيفري
نه تنها قانونهاي پايهاي نيس��تند که از آنها به عنوان واپسين و قهرآميزترين

راه پيکار با پديدههاي سرزنشآميز ياد ميگردد.

بنابراي��ن قانونگذاري در رويارويي با فس��اد ميتواند دو چهره کيفري و

166

قاچاق زنان بزهی بر ضد کرامت زنان

قانون مبارزه با قاچاق انس��ان برجس��تهترين آنهاست .با اين حال اين قانون
در کيفر مرتکبان قاچاق قاطع نيست و با آنکه عنوانهاي همساني در قانون

مجازات اسالمي پيشبيني نشده ،ولي در آغاز ،کيفر مرتکبين را به اين قانون

ارجاع داده که ميتواند گونهاي سردرگمي در رسيدگي و همچنين کاستن از
مسئوليت کيفري مرتکب باشد.

قانونگذاري غيرکيفري دربرگيرنده مقررههاي پيشگيرانه يا پشتيبانيکننده

است و هدف آن برچيدن زمينههاي اجتماعي و فرهنگي قاچاق زنان است؛

مانند ماده  2قانون اج��ازه الحاق دولت ايران به قرارداد بينالمللي راجع به
جلوگيري از معامله و اغواء نسوان كبيرهمصوب  20دي ماه  1313که بر پايه

آن «دول متعاهد ،قوانينشان فع ً
ال براي جلوگيري از جرمهاي مندرجه در ماده
فوق کافي نميباش��د ،متعهد ميشوند؛ تدابير الزمه اتخاذ نمايند تا جرمهاي
مذکوره نسبت به درجه اهميتي که دارند ،مجازات گردد».



گاه��ي قانونگذاري در س��طح پايينت��ر از پيشبيني قان��ون و در پيکره

مصوبههاي ديگر(مقررهگذاري) اس��ت ،از جمله ماده  2آييننامه تس��ريع در

روند بازگش��ت اتباع افغان��ي  1382/6/29دربردارنده هماهنگي بين وزارت
اطالعات و نيروي انتظامي جمهوري اس�لامي ايران در شناس��ايي باندهاي

قاچاق انس��ان اس��ت که به منظور انه��دام فعاليتهاي س��ازمانيافته انتقال
1ـ طبق ماده  ،1هرکه براي شهوت راني ديگري ،زن يا دختر کبيري را ولو با رضايت خودش براي
فسق در مملکت ديگري اجير و جلب و يا از راه عفت منحرف سازد و لو عمليات مختلفه که مباني
جرم محسوب مي شود در ممالک ديگر صورت گرفته باشد ،بايد مجازات شود.
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غيرقانوني اتباع افغاني به كش��ور توس��ط نيرويانتظامي جمهوري اسالمي

ايران با هماهنگي و همكاري قوه قضاييه در زمينههاي ذيل فراهم گردد:

«الف) توقيف خودروهاي حامل اتباع افغاني غيرمجاز بين س��ه تا شش

ماه توسط نيروي انتظامي جمهورياسالمي ايران (اجراي مصوبه دويست و

هشتاد و دومين جلسه شورايعالي امنيت ملي)؛

ب) اجراي قانون تشديد مجازات عبوردهندگان از مرز ـ مصوب 1367؛

ج) اجراي ماده ( )15قانون ورود و اقامت اتباع خارجه ـ مصوب .»1367

در کن��ار دو چه��ره کيف��ري و غي��ر کيفري ميت��وان به دو چه��ره ديگر

قانونگذاري اشاره نمود :داخلي و بينالمللي .قانونگذاري داخلي وابسته به

پيشبين��ي قانونهاي ابتدايي يا اصالحي مورد نياز براي رويارويي با قاچاق
زنان اس��ت؛ ولي قانونگذاري بينالمللي به پيوس��ت ش��دن به اسناد جهاني

اش��اره دارد که در اينجا ني��ز قانونگذاري دو مرحله دارد؛ مرحله نخس��ت،
الحاق به کنوانسيونها به ويژه کنوانسيون «ضد بزههاي سازمان يافته فراملي

و پيوس��تهاي آن» و در مرحل��ه دوم «پيشبيني ضمانت اجراهاي الزم در
قوانين داخلي براي پشتيباني از درون مايه اسناد بينالمللي».

2ـ )4رويارويي بر پايه پيشگيري

پيشگيري را از جهتهاي گوناگون و با توجه به چيستي و ويژگيهاي بزه و

بزهکار به دستههاي جداگانه بخشبندي ميکنند که نسبت به قاچاق زنان ،شايد

دستهبندي به پيشگيري وضعي و اجتماعي سازگارتر و مناسبتر باشد .در کنار

اين دوگونه ،پيش��گيري کيفري نيز پيش کشيده شده که پيشگيري کيفري همان
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همگاني نسبت به همه و پيشگيري خاص نسبت به مرتکب فراهم گردد .هرچند

در پيشگيري کيفري ،اثرات اعمال کيفر و ميزان آن در ترساندن مرتکب يا جامعه

تأثيرگذار است .هرچند پيشگيري کيفري براي بازداشتن از تکرار جرم است ولي

بايد دانست؛ آنچه کيفر را اعمال ميکند ،حقوق کيفري است و تدابير پيشگيـرانه
نيس��ت .در واقع حـقوق کيفري با اجراي کيفر نمود مييابد؛ در حالي که تدابير

پيشگيرانه اساس ًا نميتوانند و صالحيت ندارند که متضمن اجراي کيفر باشند.
1ـ2ـ )4پيشگيري وضعي

پيش��گيري وضعي با آهنگ ب��ر هم زدن فرصت انجام بزه ميکوش��د تا

هزينههاي آن را باال ببرد ،بهگونهاي که مرتکب در آن بس��تر احساس ناامني

کند و دستگيرياش را نزديک ببيند .پيشگيري وضعي براي دور کردن مرتکب
از وضعيت��ي اس��ت که امکان انجام ب��زه را در آن دارد؛ از اين رو تدبيرهاي

پيش��گيري وضعي،داراي ويژگيهاي مانند عيني ،فردي ،موقتي (چندگاهه)
و مکاني بودن هس��تند .تدبيرهايي مانند :کنترل مرزهاي س��رزميني ،نظارت
پليس��ي ،کنترل پياپي نهادهاي مسافرفرس��ت به ويژه بر پايه سن و جنسيت

مسافران ،کنترل راههاي فرعي منتهي به مرز به ويژه در شب ،پااليش اينترنتي

وبالگهاي تش��ويقکننده به قاچ��اق و مانند اينها از جمله تدبيرهاي وضعي
براي پيشگيري از بزه قاچاق زنان است.

ش��ايد برجستهترين راهکار پيشگيرانه وضعي ،کنترل پليسي است که در

اين راه بايد تا يک نهادهاي ويژه با کارآگاهان زبده بنياد بگيرد .کنترل پليسي
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باي��د دربردارنده دو رويکرد جداگانه به مرتکب و بزهديده قاچاق باش��د .در
حالي که پليس ميبايد با قاچاقچيان و باندهاي آنها رويکرد س��ختگيرانه و

کنترلگرانه داشته باشد ،بايد با بزه ديدگان رويکردي نرم داشته باشد که آنها
را در بستر فرآيند رسيدگي کيفري و تحقيقات قرار ندهد و تنها از آنها براي
يافتن مرتکبان يا سازمانهاي جنايي قاچاقکننده بهره بگيرد .هرچند در رفتار

ديده ميش��ود؛ پليس با اين سازمانها نرمش داشته يا حتي برخي موارد زير
قدرت و رخنه آنها ميرود؛ به ويژه در جايي که کارمندان دولت يا افراد داراي
قدرت در قاچاق دس��ت داشته باشند .به همين دليل است که قانونگذار اين

چنين مرتکباني را با کيفر بيشتري ميآزارد و به گونهاي به پليس مينماياند،
قاچاق اين چنين کساني خطرناکتر از رفتار قاچاقچيان ديگر است .بر همين
پايه ماده  4قانون مبارزه با قاچاق انس��ان پيش ميکند ،هرگاه كاركنان دولت
يا موسس��ات ،شركتها و سازمانهاي وابسته به دولت و نيروهاي مسلح يا

مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي يا نهادهاي انقالب اسالمي يا بهطور

كلي كاركنان قواي س��هگانه به نح��وي از انحاء در جرائم موضوع اين قانون
دخالت داشته باش��ند ،عالوه بر مجازاتهاي مقرر در اين قانون ،باتوجه به

نقش مجرم به انفصال موقت يا دائم از خدمات محكوم خواهند شد.
2ـ2ـ )4پيشگيري اجتماعي

پيش��گيري اجتماعي يا عمومي از بزه ب��ه معناي اتخاذ تدابير همگاني و

عمومي براي پديد آوردن بستري است که بزه ارتکاب نيابد يا ميزان آن کاهش

يابد .در واقع پيش��گيري اجتماعي بر وارونه پيشگيري وضعي به شهروندان
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عمومي ،هميش��گي و همه جايي دارد .پيش��گيري اجتماعي پيش از هر چيز

دربردارنده آموزش آس��يبهاي قاچاق زنان ،هشدار به خانواده براي کنترل
رفتار فرزندان ،هش��دار به دبستانها و دبيرستانها براي کنترل دانشآموزان،

هشدار به زنان براي گزينش محل و چگونگي کار ،بدگويي ضمني از شهرها
و مکانهايي که قاچاق ش��دهها بيش��تر فريفته آنجا ش��دهاند و تدبيرهايي از
اين دس��ت تأثير به س��زايي در پيش��گيري از قاچاق زنان دارد .با اين حال
قاچاق زنان در گرو فراهم س��اختن يک زندگي مناسب براي زنان در درون

کشور است در اين مرحله پيشگيري دولتي به ميان ميآيد و با امکاناتي که

دارد بايد رفاه مادي ،ش��غلي و جنس��ي را براي زنان فراهم سازد .از اجراي
طرحهايي مانند :امنيت اخالقي که س��بب دلزدگي جامعه زنان و گريز برخي
دختران از کشور ميگردد ،جلوگيري کند و حتي شهرها يا مکانهايي را بنياد

دهد که با فريبندگي مکان ها وشهرهاي خارجي برابري کند.

ب��ا بودن فق��ر اقتـصادي و فرهـنگي در کش��ور ،هيچي��ک از تدبيـرهاي

پيش��ـگيري وضعي و اجتماعي و حتي کيفر مرتکب به رويارويي درست با

قاچاق زنان نمـيانجـامد .پژوهـشها نشان ميدهد« ،سه عامل نداشتن پدر

و مادر يا يکي از آنها ،نداري و بدي فضاي سکونت برجستهترين علتهاي

گرايش به روس��پيگري اس��ت» ) .(Edwards, 1989: p172روسپيگري که به آن
بردگي سفيد نيز نام نهادهاند ) ،(Doezema, 2000: p24برجستهترين انگيزه قاچاق

به شمار ميرود و تا هنگامي که دولت برنامهاي براي پيکار با فقر يا وضعيت
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بد خانوادههاي بيسرپرس��ت يا کم درآمد نداش��ته باشد ،انگيزههاي قاچاق
پژمرده نخواهد شد.

يکي از راهکارهاي مهم در پيش��گيري اجتماعي ،از ميان برداشتن انگ

بزهکار يا منحرف از زن بزه ديده اس��ت .هرچند بس��ته به فرهنگ کشورها،

گاهگاه پيشنهاد داده شود« :براي زنان بزه ديدهاي که از آنها به عنوان روسپي
بهرهبرداري ش��ده ،از س��وي دولت جا و امکانات بايس��ته داده شود و حتي
در صورت خواس��ت بزه ديده ،زمينه روسپيگري آنها را هم فراهم سازند».

) .(Goody, 2004: p33ولي راه درست آن است که هم پليس و دستگاه دادگستري
و هم مردم ،از زني که پس از قاچاق به بهره دهي جنس��ي تن داده ،همچون

يک بزهديده و جايباخته بنگرند نه يک بزهکار يا يک کجرو رانده ش��ده از
جامعه .پس يکي از راهکارهاي آموزشي در پيکره پيشگيري همگاني ،نشان

دادن چهره بيگناه يا دس��ت کم ناکرده بزه نسبت به زن قاچاق شده است تا

اين دسته از بزهديدگان راهي براي زندگي در جامعه خويش بيابند.

تدابـي��ر پيـش��گيرانه از قاچاق زنان گاهـي به ط��ور ضـمني در قانونها

يا اقدامهاي بينالمللي نيز بازتاب داش��ته اس��ت .از جمله ميتوان به قانون
حمايت از حقوق و مس��ئوليتهاي زنان در عرصههاي داخلي و بينالمللي

 1385/11/15اش��اره نمود و طبق ماده  2آن دولت موظف است در راستاي
تحقق اصول  20و  21قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و سند چشمانداز
بيست ساله جمهوري اسالمي ايران ،زمينههاي تبيين و تحقق عملي حقوق و

مسئوليتهاي زنان درعرصههاي داخلي و بينالمللي را براساس سند مرجع
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 1383/6/31شوراي عالي انقالب فرهنگي) فراهمنمايد .اجرايي شدن چنين

مادهاي نقش بزرگي در پيشگيري از قاچاق زنان خواهد داشت.

در سطح بينالمللي نيز ميتوان به ائتالف ضد سوداگري زنان اشاره نمود

کـه يک سازمان بينالمللي غيردولتي است.

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

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

اين نهاد نـخس��تين نهاد غيردولتي بين المللي بهطور ويژه درباره س��وداگري
جنسي زنان کار ميباشد.

3ـ )4رويارويي بر پايه پيگيري

قاچاق زنان يکي از مصداقهاي برجس��ته بزههاي س��ازمان يافته ملي و

فراملي است .چيستي اين بزه و ويژگيهاي آن به گونهاي است که در بيشتر

رخدادهها ،از رهگذر يک باند يا س��ازمان جنايي نمود مييابد .سازمانيافته
بودن قاچاق زنان به ويژه با توجه به پيوندنامه «کنوانس��يون بينالمللي پيکار

با بزههاي سازمانيافته فراملي» درباره پيشگيري ،سرکوب و کيفر سوداگري
انس��ان به ويژه زنان و کودکان ،پيوس��تگي با يک برخورد شکلي جداگانه و
قهرآمي��ز دارد؛ ولي قانونگ��ذار ايران نه در قانون مبارزه با قاچاق انس��ان و

نه نس��بت به بزههاي س��ازمانيافته بهطور کلي ،هنوز آيين دادرسي جداگانه
(افتراقي) پيشبيني نکرده اس��ت ،در نتيجه رس��يدگي به بزه قاچاق زنان نيز

همچون بزههاي عادي است؛ در حالي که پنهاني بودن رفتار ،سازمان يافتگي
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و برنامهريزي گروه ،پيوند با نهادهاي قدرت و به دست آوردن پشتيبانهايي

براي گريز از پيگرد و دادرس��ي ،نبود راهکارهاي پليس��ي س��ازگار با پيگرد
قاچاق زنان و از همه برجس��تهتر ،خوشنودي يا خاموشي بزهديده به قاچاق

شدن ،س��بب ش��ده تا پيگيري قاچاق زنان در ايران همراه با دشواريهايي

باش��د؛ از اين رو با آنکه ايران يکي از کشورهايي است که با چالش قاچاق
زنان به کشورهاي کناره خليج فارس يا کشورهاي باختري رو به روست ولي

تاکن��ون نه پليس يا نهاد ويژه پيگرد بنياد نهاده ش��ده و نه با نهادهاي پيگرد
با پليس بينالملل پيوند پياپي دارد .همچنين قانونگذاري ش��کلي به ويژه در

س��طح موافقتنامههاي دوجانبه با کشورهاي همس��ايه در اين زمينه پر رنگ
نيس��ت و اينکه درباره قاچاق انسان در ايران رويه قضايي روشن و برجسته
شکل نگرفته است .از اين رو بايد پرونده پيگيري قاچاق انسان در ايران را

همچون پيشگيري کم رنگ و بيتوان دانست.

پيگرد قاچاق به جهت سازمانيافته بودنش ،هم چارهانديشيهاي درون

سرزميني را ميطلبد و هم تدبيرهاي بينالمللي در چارچوب همکاريهاي

دوجانبه و چندجانبه.

1ـ3ـ )4پيگرد داخلي

از جهت داخلي ،س��ازوکار برجس��تهاي براي پيگ��رد باندها يا مرتکبان

قاچاق پيشبيني نش��ده ،مـگر آنکه بر پايه مـقررات آيين دادرسي کيفري که

نس��بت به همه بزهها اجـرا ميگردد ،رفتار نمود .با اين حال دس��تگاه پيگرد

و به ويژه پليس ميتواند در اين زمينه نهادهاي ويژه پيگرد داش��ته باش��د و
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هرچند پيجويي و پيـگرد پليس نبايد به هيچ روي حقوق و آزاديهاي فردي
را کم رنگ کند يا از ميان بردارد؛ ولي نس��بت به سازمانهاي جنايي قاچاق

کننده زنان ،اين گمان برطرف ميشود که به دنبال انجام يک بزه در يک زمان
نيستند .اين سازمانها بر پايه انجام بزه بنياد گرفتهاند و قاچاق زنان ،همچون
کار و برنامه درآمد زاي آنهاس��ت .از اين رو اقدامات پليس در شناس��ايي و

پيگرد اين سازمانها به هر اندازه سختگيرانه و محدود کننده باشد ،پذيرفتني
است .البته پليس بايد نسبت به بزهديدهها ،نگاه بزهکار را نداشته باشد و با
آنها با نرمش برخورد کرده و حقوق آنها را فراهم سازد.

برجستهترين دس��تاويز براي پيگرد بزه قاچاق زنان ،خود بزهديده است.

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

ميبرد يا دس��تگير شدن به عنوان بزهکار به ويژه در کشورهايي مانند :ايران
که هر گونه پيوند جنس��ي بي��رون از ازدواج را بزه ميدانن��د ،از دادخواهي

روي ب��ر ميگرداند؛ در حالي که بايد از س��وي پليس ،زمينه دادخواهي و لو
رفتن شخص ،گروه يا باند قاچاق کننده فراهم گردد؛ چندانکه« :زنان قاچاق
شده همچون بزهديدگان خشونت نيازمند يارياند .دادگاه و پليس بايد جاي
زندگي ،بهداش��ت و رفاه آنان را فراهم س��ازند و در اين ميان بر آن باشند تا

قاچاقکنندگان را به دادرسي کيفري فرا بخوانند»). (Adams, 2003: p138

نکته برجسته درباره آيين دادرسي بزه قاچاق زنان ،دادگاه شايسته است.

با توجه به خاموش��ي قانون مبارزه با قاچاق انس��ان درب��اره دادگاه صالح به
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رس��يدگي ،اين بزه در شايس��تگي دادگاه عمومي جزايي است .مطابق بند 5

ماده  5قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقالب مصوب  1373و اصالحي

 ،1381کليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر را در شايستگي دادگاههاي
انقالب نهاده اس��ت و تعبير «کليه جرايم مربوط به قاچاق» ،قاچاق انس��ان
(زن��ان) را نيز دربر ميگيرد .هرچند دادگاه انقالب رويکرد س��ختگيرانهتري

در سنجش با دادگاه عمومي جزايي دارد؛ ولي بايد شايستگي اين دادگاه ،به

جـهت استثنايي بودنش نبايد محدودهاش را گستراند و بدون نص قانوني به
ديگر بزهها هم بار کرد.

در حالي که قاچاق انس��ان ،يک بزه نوين اس��ت و پيشينه در قانونهاي

گذش��ته ندارد .قانونگذار نيز در بند  5ماده  5قانون تشکيل نسبت به قاچاق

انس��ان نظر نداش��ته ،بلکه قاچاقهايي مانند :کاال ،عتيقه جات و جنگ افزار
را در نگاه داش��ته که در قانونهاي آن زمان بزه ش��مرده ميش��دند ،و از اين

رو نبايد قاچاق زنان را در شايس��تگي دادگاه انقالب دانس��ت .افزون بر اين

با توجه به اس��تثنايي بودن شايس��تگي دادگاه انقالب ،اگر قانونگذار نظر بر
صالحيت اين دادگاه در رس��يدگي به قاچاق انس��ان داش��ت ،بايد در قانون

مبارزه با قاچاق انسان مصوب  1383به روشني و برجستگي بيان ميداشت.
مانند قانون مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز

مصوب  1386اس��ت که هرچند پس از قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و
انقالب وض��ع گرديده ،ولي به صراحت ،بزههاي موض��وع اين قانون را در

شايستگي دادگاه انقالب نهاده است.
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س��ازگار با چيستي بزه باشد .اين نکته در ماده  3قانون مبارزه با قاچاق انسان

پاس داشته شده که بر پايه آن هم زندان طوالني و هم کيفر نقدي پيشبيني شده

است .س��ازگار با اين ماده ،چنانچه عمل مرتكب (قاچاق انسان) از مصاديق
مندرج در قانون مجازات اس�لامي باشد ،مطابق مجازاتهاي مقرر در قانون

يادشده و در غيراين صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزاي نقدي

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

ديده يا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتكب داده شده ،محكوم ميشود.

زنداني ش��دن دو تا ده س��ال براي اين است که مرتکبان فرصت قاچاق

زنان را از دس��ت بدهند و با حبسهاي طوالني زمينه شناسايي بزهديدگان و
س��پس قاچاق آنها از ميان برود .کيفر نقدي دو برابر نيز س��ازگار با چيستي
و هدف بزه اس��ت تا مرتکب که براي به دس��ت آوردن بهره و پول دست به
قاچاق زده با کيفري دو برابر آنچه که دنبال بوده رو به رو گردد.

برجستگي ماده  3در پيشبيني جهتهاي افزايش کيفر است .طبق تبصره  1اين

ماده ،چنانچه فرد قاچاق ش��ده كمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل

ارتكابي از مصاديق محاربه و افس��اد فياالرض نباش��د ،مرتكب به حداكثر
مجازات مقرر در اين ماده محكوم ميش��ود .هرچند بيشتر قاچاق شـدههاي

زير  18سال ،دخـتران هستند؛ ولي قانونگذار ميبايد زنان را نيز به اين حکم
ميافزود تا از اين رهگذر به گونهاي ميان قاچاق انسان و سـوداگري انسان
جدايي مـيانداخت؛ زيرا س��ـوداگري ،بيشتر بر زنـان و کودکان بار ميگردد
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در حالي که قاچاق بيش��تر بر مرداني که به دنبال کار يا زندگي بهتر هس��تند،
صدق ميکند.

در قاچاق زنان ،دس��تهاي از افراد همچون پش��تيبان و با فراهم ساختن

افزاره��ا و جاها و نيز با انداختن تور صيد زناني که در معرض قاچاق قرار

دارند ،مـيکوش��ـند تا به س��ازمانهاي جنايي قاچاقکننده يا مرتکبان ياري

برسانند .از اين رو معاونت در قاچاق زنان نقش بسيار پررنگي دارد .تبصره3

ماده  3قانون مبارزه با قاچاق انس��ان در س��نجش با قانون مجازات اسالمي
بخش تعزيرات که تنها ،کميته کيفر مباشر (حداقل مجازات) را براي معاون

پيشبيني نموده ،سنگينتر است .بر پايه اين تبصره ،مجازات معاونت در جرم
(قاچاق انسان) به ميزان دو تا پنج سال حبس ،حسب مورد و نيز جزاي نقدي

مع��ادل وجوه يا اموال حاصل از ب��زه يا وجوه و اموالي كه از طرف بزهديده
يا ش��خص ثالث وعده پرداخت آن به مرتكب داده شده است ،خواهد بود.

تعيين کيفر نقدي براي اين اس��ت که معاونان قاچاق نيز همچون قاچاقچيان

با انگيزههاي مالي دست به انجام رفتارهاي بزهکـارانه ميزنند و در بيشتر
موردها نيز بهره به دست آمده از قاچاق را با مباشران شريک ميگردند.

قاچ��اق زنان با توجه به س��ود هنگفتي که به هم��راه دارد ،براي هر کس

و هر نهادي اين انديش��ه را پديد ميآورد که در اين راه گام بردارد؛ به ويژه
اگر قاچاق ش��دهها به قاچاق رضايت دهن��د .افرادي داراي قدرت و نفوذ و

نيز نهادهاي خصوصي خود را متقـاعد ميکنند که در راس��تاي خير خود و

زن ي��ا زنان قاچاق ش��ده گام بر ميدارند و حت��ي وانمود ميکنند که زندگي
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خود را نه تنها س��رزنشپذير نميدانند ،بلکه سودآور نيز به شمار ميآورند.

قانونگذار با آگاهي از اين رويکرد هم نسبت به کارمندان کشوري و لشکري
و هم نس��بت به نهادهاي خصوصي افزون بر کيفر زندان و پرداخت نقدي،
ضمانت اجراهاي ديگري نيز پيشبيني نموده است .درباره کارمندان کشوري

و لش��گري چنانکه پيش از اين بيان ش��د ،افزون بر زندان و پرداخت پول،
باتوجه به نقش مجرم ،انفصال موقت يا دائم از خدمات نيز پيشبيني ش��ده

اس��ت و نس��بت به نهادهاي خصوصي نيز ماده  5مقرر م��يدارد« :چنانچه
مؤسسات و شركتهاي خصوصي به قصد ارتكاب جرائم موضوع اين قانون،
ولو با نام و عنوان ديگري تشكيل شده باشند ،عالوه بر اعمال مجازاتهاي

مقرر ،پروانه فعاليت يا مجوز مربوط ابطال و مؤسسه و شركت به دستور مقام
قضائي تعطيل خواهد گرديد».

کيفر ديگري که قانونگذار براي قاچاق انسان پيشبيني شده ،ضبط تمامي

اش��ياء ،اس��باب و وس��ائط نقليهاي كه عالما و عامدا به امر (قاچاق انسان)

اختصاص داده ش��دهاند به نفع دولت است؛ نبايد پنداشت که ضبط افزارها
و مکانها به س��ود دولت ،کيفر تتميمي است ،بلکه اين کيفر اصلي و الزامي

بوده و در همه پروندهها اعمال ميگردد و حتي ضبط ميتواند ،بازدارندگي
بيشتري در سنجش با زندان داشته باشد.

اجراي کيفر قاچاق زنان و بلکه بزههاي سازمانيافته بايد ،همراه با شتاب

و قطعيت باشد تا زمينه گريز از کيفر فراهم نگردد؛ از اين رو مناسب است تا
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قانونگذار ،قاچاق انسان را از جهتهايي که سبب کاهش ،تعليق ،بخشايش

و سقوط کيفر ميگردد جدا کند .در حالي که در حال حاضر يک قاچاقچي زن

ميتواند از اين جهات بهرهمند گردد و از کيفر شايسته و بايسته بگريزد.
2ـ3ـ )4پيگيرد بينالمللي

در سطح بينالمللي ،پيگيري قاچاق زنان برجستگي بيشتري در سنجش

با تدبيرهاي درون س��رزميني دارد؛ زيرا قاچاق به ويژه خارج کردن زنان از

کش��ور زماني به طور کامل رخ ميدهد که ديگر بزهديده و در بيش��تر موردها
مرتکب در درون س��رزمين ايران نيس��ت؛ پس ش��رط مرز در قاچاق سبب

ميگردد تا قانونهاي س��رزميني نس��بت به قاچاق ناتوان باش��ند؛ از اين رو

قانونگذار بايد قاچاق انس��ان را حتي هنگامي که وارد کردن يا خارج کردن
هنوز رخ نداده به عنوان يک بزه کامل قلمداد ميکرد .به هر حال شرط مرز،
برجستگي همکاريهاي بينالمللي را آش��کار ميکند و پيگيري قاچاق زن
تا هنگامي که با همکاريهاي جدي و پياپي بينالمللي همراه نباشد ،فرجام

خوش نخواهد داشت.

همکاريهاي بينالمللي س��ه چهره دوجانبه ،منطق��هاي يا جهاني دارد.

از جه��ت همکاريهاي دو جانب��ه ،دولت ايران از ده��ه هفتاد به پيشبيني

قانونه��اي موافقتنامههاي امنيتي و حقوقي با برخي کش��ورها دس��ت زده،
ول��ي در زمينه قاچاق انس��ان مگر در موافقتنامه ميان اي��ران وايتاليا ،خبري
از پيشبيني مقررات ديگر نيس��ت .در حالي که منطقي اس��ت ،ايران در گام

نخس��ت با همه کشورهاي همسايه و حوزه خليج فارس موافقتنامههايي در
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دولت جمهوري اس�لاميايران و دولت جمه��وري ايتاليا» مصوب ،1382

طرفين ،متعهد ميشوند به منظور تضمين امنيت و مقابله با جرائم سازمانيافته

فراملي در تمامي اش��كال ،با هدف پيش��گيري ،انجام تحقيقات و مبارزه با
ت تبهكارانه ،در زمينههاي ذيل همكاري نمايند؛ جرائم س��ازمانيافته،
اقداما 

تروريس��م ،قاچاق مواد مخدر ،قاچاق آثار هن��ري از جمله موارد متعلق به
ميراث فرهنگي ،قاچاق ارز و اشياءقيمتي ،ساير مواد و كاالهايي كه قاچاق

ب شود ،جعل اسناد دولتي،
آنها از س��وي قوانين ملي دو كشور ،جرم محسو 
ارز ،اوراق به��ادار ،كارته��اي اعتباري مهرهاي رس��مي و مهر و مومهاي
دولت��ي ،جرائم اقتص��ادي مانند :تطهير پول ،جعل گذرنامه ،رواديد و س��اير
مدارك مسافرتي يا استفاده از آنها ،قاچاق اسلحه ،مهمات ،مواد منفجره ،مواد

هستهاي،مواد راديواكتيو ،موادشيميايي و مواد ميكروبي ،ترددهاي غيرمجاز
مرزي و فعاليتهاي مجرمانه مرتبط با آن قاچاق انس��ان و به خصوص در

ارتب��اط با سوءاس��تفاده از كودكان و جرائم رايانهاي و س��اير جرائمي كه با

استفاده از وسايل ارتباطي ،صورت ميگيرد.

هر چند در موافقتنامههاي دو جانبه ديگر از بزههاي س��ازمانيافته سخن

به ميان آمده و حتي در سال  1386ميان ايران و قزاقستان موافقتنامهاي درباره

بزههاي س��ازمانيافته پيشبيني ش��ده ،ولي چ��ون در قانونهاي داخلي هنوز

بزههاي سازمانيافته تعريف نشده و نمـيتوان قاچاق زنان نيز بزه سازمانيافته
به شمار ميرود و در نتيجه مشمول موافقتنامههاي دوجانبه ميگردد.
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در سطح منطقهاي نيز چه در خاورميانه و چه آسيا ،اقدامي براي پيگيري

قاچ��اق زن��ان و بلکه بزههاي س��ازمان يافت��ه بنياد نگرفت��ه و از اين جهت

کشورهاي آسيايي در سنجش با قارههاي ديگر ،هـمکاريهاي حقوقي بسيار
کم رنگي دارند .با اين حال قاچاق زنان ميتواند ،مش��مول مقررات استرداد

بزهکاران شود و دولت ايران نيز ميتواند بر پايه قراردادهاي استرداد مجرمان

از کشورهاي طرف قرارداد ،استرداد مرتکب را بخواهد .خردهاي که ميتوان
گرفت ،به اس��ترداد نشدن بزه ديده اس��ت در حالي که مقررات استرداد بايد

به گونهاي ويرايش گردد ،به بزهديدگان قاچاق نيز بار ش��ود؛ ولي پافش��اري
ميگردد که استرداد زن بزه ديده نه در مقام يک قانون شکن ،بلکه بايد براي

دلجويي از وي و نيز فراهم ساختن پيگرد قاچاقچيان باشد.

در سطح جهاني ،همکاريها بر پايه اسناد بينالمللي است .برجستهترين

اين اسناد ،کنوانسيون بينالمللي ضد بزههاي سازمانيافته فراملي و پروتکلهاي
پيوست آن است که پيوندنامه پيشگيري ،سرکوب و کيفر سوداگري اشخاص به

ويژه زنان و کودکان در زمينه قاچاق زنان به طور مستقيم کارساز است .با آنکه
نزديک به يک دهه از تصويب اين کنوانسيون و پيوندنامههاي آن ميگذرد ،ولي

ايران هنوز گامي براي تصويب آن به عنوان قانون عادي برنداش��ته ،در حالي
که بدون پيوست به کنوانسيون و پيوست هاي آن ،نميتوان در بستر جهاني با

قاچاقچيان زنان ايران پيکار کرد و آنها را از ميان برداشت.

قانونگذار پيش از انقالب در زمينه پشتيباني از زنان در برابر سوداگري و

قاچاق گامهاي بهتر و استوارتري و به برخي از اسناد جهاني پيوسته است که
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بر روي زنان اس��ت؛ از جمله بر پايه ماده  2قانون اجازه الحاق دولت ايران

به قرارداد بينالمللي راجع به جلوگيري از معامله و اغواء نسوان كبيره ،دول
متعاهد بايد موارد زير را به همديگر ابالغ نمايند:

«ال��ف) احکام محکوميت يا اطالعات مفيده ديگري که ممکن اس��ت،

راجع به مجرم تحصيل گردد؛ مث ً
ال دائر به هويت ،مشخصات ،عالئم انگشت،
عکس و دوسيه او در نظميه و طرز ارتکاب او به جرم و غيره.

ب) تعيين اقداماتي که براي اخراج و يا تبعيد مجرم به عمل آمده است».

 )5دستاورد

قاچـاق زنان و پـيرو آن قاچـاق انـسان ،يکي از بزههـاي پيـچيده هم از

نگاه حقوق کيفري و هم از ديـد بزهشناسي است .از نگاه حقوق کيفري ،بزه
قاچاق زنان دربرگيرنده خارج کردن و وارد کردن انس��ان از مرز با قصدهاي

ويژه اس��ت؛ از اين رو بزه قاچاق با مرز س��رزميني نمود ،مييابد .اين نشان
ميدهد بزهکاران تا زماني که قاچاق شده را از مرز عبور ندهند ،هنوز در گام
ش��روع به اجرا هستند و اگر عبور دهند ،در اين حالت دسترسي به مرتکب

يا دس��ت کم بزهديده که همان حال دليل بزه نيز به ش��مار ميرود؛ دشوار و

بس��يار ميگردد؛ در حالي که قانونگذار ايران بايد بزه و کيفر سنگين آن را تا
پيش از مرز مقرر ميداشت .همچنين از آنجا که اين خأل موجود بايد برطرف
گردد .جدا از اين ،قاچاق زنان در ايران بيشتر خروجي است تا داخل کردن،
به همين دليل پيگرد خارج کردن بس��يار دشوارتر از پيگرد قاچاق شدههايي
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است که به سرزمين ايران راه يافتهاند .درباره قاچاق شدههايي که به سرزمين

ايران راه يافتهاند ،بايد بستر دادخواهي فراهم گردد که در اين زمينه قانونگذار
ايران راهکاري پيشبيني نکرده است ،در حالي که برخي کشورها مانند هلند
و بلژيک« ،پس از شناس��ايي فرد قاچاق شده ،به صورت چندگاهه (موقتي)

اقامتگاهي براي بزهديده فراهم ميس��ازند تا بر ضد قاچاقکننده دادخواهي
کنند» ).(Chew, 1999: p15

از نگاه بزهشناس��ي ،قاچاقچيان به دنبال س��ود و قاچاق شده نيز به دنبال

زندگي و جايگاه بهتر است .از اين رو قاچاق زنان بزهي غير خشن و پنهاني
است ،در نتيجه کشف و پيگرد آن با دشواري انجام ميشود .همچنين چون

اين پديده با برنامهريزي و به طور سازمانيافته انجام ميشود ،بسيار خطرناک
و تهديدکننده است .لذا مبارزه با قاچاق زنان راهي ندارد ،جز با پديد آوردن

بستر رفاهی مناسب و پذيرفتني براي خانواده و پيشبيني نهاد پليسي ويژه و

آيين دادرسي کيفري جداگانه براي قاچاقچيان.
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