سعيد عطازاده

3

چکيده
قاچاج زنان درجوامع امروزي ،شک من م و سازمانيافته به خود گرفته و جهاني
شده است .فرايند جهاني شدن از يک طرف و افد اي مشدتريان خداص زندان قاچداج
شده و گسترش فقر و شراي اقتصادي از شوام تأ يرگياري است که ارتبداط قاچداج
و تجارت زنان را با فحشا و فساد امري ير قاب انکدار مدينمايدد و کرامدت انسداني،
س مت اخ قي و شخصيت زن را در معرض خطر جدي قرار ميدهد .در نتيجده ،ايدن
ب ه آ ار و پيامدهاي شدوم و زيانبدار اجتمداشي ،فرهنگدي و اخ قدي قابد تدوجهي در
جامعه بر جاي ميگيارد .اين پژوه با رويکرد تطبيقي ،مباني فقهي و حقوقي (قوانين
و مقررات داخلي) و اسناد بينالمللي مبارزه با اين پديده را بررسي ميکندد .بده دنبدال
تحوالت بين المللي ،پروتک راجع به پيشگيري و مبارزه بدا قاچداج اشدخاص بدهويدژه
زنان و کودکان ،الحاقي به کنوانسيون پالرمو سال  ،0222به تصويب اشضداي مجمدع
شمومي سازمان مل متحد رسيد .در اين ميان ،ارائه گ ارشهايي مبني بر قاچاج زنان
و کودکان از ايران به کشورهاي همسايه ،سبب شد تا قانون مبارزه با قاچداج انسدان
در سال  8717بهسرشت به تصويب برسد .يافته هاي پدژوه حداکي از آن اسدت کده
قانونگيار ايران هرف ًا بده اتخداذ تددابير کيفدري اکتفدا کدرده و از تددابير پيشدگيرانه و
حمايتي و حتي اتخاذ سياست جنايي متناسدب فلدت ورزيدده اسدت؛ در هدورتي کده
اسناد بينالمللي مقابله با قاچاج زنان ،ش وه بر جرمانگاري و برخورد کيفدري بدا ايدن
پديده به پي بيني تدابير يرکيفري ني توجه داشته است.

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب– سال اول – شماره اول  -پايیز 3131

ل
فق
ربرسی هی حقوقی مقابله با اقچاق زانن با ن گاهی هب اسناد نیبا مللی

واژگان کليدي  :قاچاج زنان ،فحشا ،سياستکيفري ،محاربه ،افساد في االرض

 - 3ع و هيأت علمي دانشکده علوم جنايي دانشگاه علوم انتظامي امين
رايانامهsaeidbahjat@yahoo.com :
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تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

مقدمه

قانون مبارزه با قاچاق انسان و بسياري از اسناد بينالمللي موجود ،قاچاق انسان را جزء جرائم فراملمي
قلمداده کرده اس  .از سوي ديگر ،جهاني شدن اقتصاد و امکمان ايجماد شمبکههماي جهماني ،فرصم
مناسبي را براي ارتکاب جرم توس مجرمين بينالمللي فراهم کرده اس  .عوامل متعددي در افزايش و
گسترش قاچاق انسان در دهههاي اخير ماثر بودهاند .افزايش توريسم جنسي ،فقر اقتصادي و فرهنگمي،
سود سرشار حاصل از فعالي هماي قاچماق (السمان ،)131-131 :3133 ،حاکميم فرهنم خشمون ،
تبعيضهاي اجتماعي ناروا ،فقدان مدارک هوي (مقدسي ،)3-32 :3132 ،نبمود امنيم چمه در سمطح
خانواده و چه در سطح ملي (به شکل منازعات مسلحانه داخلي) ،بحران در نظام ارزشها و اخالقيات ،و
عدم وجود قوانين مناسب و کارامد براي برخورد با قاچاقچيان (موثقي و اسفندياري)212-213 :3132 ،
از مهمترين عوامل افزايش قاچاق انسان بهويژه قاچاق زنان و دختران اس .
در سطح جهاني ،قاچاق زنان بهعنوان يکي از گستردهترين موارد نقض حقوق بشمر شمناخته شمده
اس ( ) Cole, 2009 and National Research Council Staff،1966زيمرا جنمايتي وحشمتناک،
اجحاف و ناعدالتي آشکار در حقوق انساني اس  .قاچاق زنمان بمهعنموان يکمي از اقسمام بمردهداري و
فيالواق ،بردهداري به شکل نوين آن به شمار ميآيد ( )Herzog ،2008: 111و از جمله جرائمي اس
که در نتيجه پيشرف علم و تکنولوژي و به دنبال بماز شمدن مرزهما و سمهول گمذر از آن در سمطحي
گسترده و توسعه يافته صورت ميگيرد .با آنکه حاصل چهار قرن بردهداري و بردگي ،گرفتن يازده و
نيم ميليون نفر بوده ،حاصل تنها يک دهه اعمال سازمانهاي مجرمانه بينالمللي قاچاق انسان ،حدود سي
ميليون نفر زن و کودک بوده اس  .به دليل آزاديهماي بع ماً غيرمعممول کمه در نتيجمه نه م هماي
فمينسيتي محقق گرديده و سوءاستفاده استثمارگران از يکررف ،و نيازي که کافههماي شمبانه ،بارهما،
مراکز فحشا و فساد و امثال آن به روسپيها و کارگران خماص دارنمد ،از رمرف ديگمر ،بمازار خريمد و
فروش اين قربانيان آن چنان پر رونق اس که براسماس برخمي آمارهما پمس از تجمارت ممواد مخمدر و
سالا ،باالترين جايگاه را در تجارتهاي غير قانوني به خود اختصاص داده اس  3.از آنجا که قربماني
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اين چنين جرائمي «انسان» و «کرام وي» اس  ،چنين تجارت و نقل و انتقالي حتي اگر با رضاي ايمن
قربانيان باشد ،عنوان بردهداري يا بردهفروشي را به خود ميگيرد .به اين عل که غالباً قربانيان اين جرائم
امروزه سفيد پوستان هستند ويا به دليل اينکه به ظاهر اين بردگان از يک نو آزادي برخوردارند يما بما

تحقيقات متعددي اخيراً در حوزههاي قاچاق انسان و زنان صمورت گرفتمه ا سم بمه رموري کمه
عليپور ( )3131در پژوهشي تح عنوان «بررسي وضعي قاچاق انسان در ايران (مع الت و پيامدها)
و ارائه راهکارهاي مناسب براي کنترل اين پديده اجتماعي» به اين نتيجه ميرسمد کمه زنمان و دختمران
تقريباً قربانيان هميشگي قاچان انسان هستند و به دنبال آن مردان و پسران در رتبههاي بعدي قرار دارنمد.

نکته مهم اينکه حجم کمي از قاچاق انسان شناسايي و قابل پيگيري اس که اين وضعي در عواممل
آشکار و پنهان اين پديده جستجو ميشود .قربانيان قاچاق که اکثر آنهما زنمان و کودکمان هسمتند ،بمه
وسيله زور ،فريب يا ارعاب ناچار ميشوند به شمراي غيرانسماني تمن بدهنمد و بمدون توجمه بمه شمکل
بيرحمانه بردگي ،در ترس و درمانمدگي زنمدگي کننمد .بردگمي داخلمي و کمار اجبماري ،از جملمه
شکلهاي بهرهکشي از انسان اس

ل
فق
ربرسی هی حقوقی مقابله با اقچاق زانن با ن گاهی هب اسناد نیبا مللی

اراده و اختيار به امور محول ،مثل فاحشگي و خودفروشي و امثال آن مشغول ميشوند ،از آن بمهعنموان
«بردگي سفيد»3ياد ميشود.



اما اکثر قربانيان به بردگي جنسي کشانده ميشوند.

کالنتري و زارعي ( )3131در پژوهشي با عنوان «قاچاق زنان به قصد فحشا (از منظر فقه جزايمي و
حقوق کيفري)» ضمن تبيين مفهوم و ويژگيهاي قاچاق زنان به بررسي اين موضمو مميپردازنمد کمه
قاچاق زنان براي عمل فحشا مصداق کداميک از وصفهاي مجرمانه کيفري در فقه جزايمي اسمالم،
مانند قوادي ،خريد و فروش انسان و محاربه و افسماد فمي االرض اسم و در اداممه ،مقمررات و اسمناد
بينالمللي و کنوانسيونهاي موجود درخصوص قاچاق زنان و قوانين داخلي کشورمان را درخصموص
موضو مورد بررسي قرار ميدهند.
عالوه بر اين ،عالي پور( )3133در پژوهشي با عنوان «قاچاق زنان ،بزهي بر ضدکرام زنان» به اين
نتيجه ميرسد که قاچاق زنان بهعنوان يک بزه در ايران ،سابقه روالني قانوني ندارد و جماي پماي آن را
بايد در قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب  3131ياف  .با اين حال ،اين بزه با دو چالش رو بهرو اسم ،
يکي کم رن بودن سرزنش اخالقي و ديگري تن دادن خودخواسته زن بمزهديمده بمه قاچماق شمدن.
رضاي بزهديده به قاچاق ،سبب ميشود تا هم جامعه و هم مرتکبان ،قاچاق را رفتمار سمرزنش پمذيري
ندانند و از آنجا که قاچاق بيشتر در کشورهايي که ف اي امنيتي يا شمراي بمد اقتصمادي دارنمد ،رخ
3- .white slavery
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ميدهد ،به گونهاي رهايي براي قاچاق شده به شمار ميرود .بنابراين ،سرکوب کيفري قاچاق بهويژه بما
ضمان اجراهاي سنگين هرچند ضروري اس  ،ولي از ميان برداشتن پديده قاچاق زنان در گرو فراهم
ساختن امکانات رفاهي همهجانبه و قوانين پيشگيري و پيگيري اس .

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

نگارنده با مطالعه پيرامون مباح نظري و مرور پيشينههاي تحقيقات قبلي بمه ايمن نتيجمه رسميد کمه
پژوهشهاي ديگري نيز در اين حوزهها صورت گرفته که مجال تبيين آنها در اين پژوهش نيس امما
آنچه پژوهش حاضر را با پژوهشهاي قبلي متفاوتتر مينمايد يا به نموعي بمه نموآوري ايمن پمژوهش
ارتباط پيدا ميکند پرداختن به موضو «مبارزه با قاچاق زنان و دختمران» از ديمدگاه فقمه و حقموق و بما
نگاهي به اسناد بينالمللي اس که در پژوهشهاي قبلي به اين موضو کمتر پرداخته شده اس .
بنابراين ،نگارنده معتقد اس تهديدهايي که اين جرم به دليل ماهي سازمانيافته و فراملي خمود در
سطح جهاني داشته اس  ،سبب شده تا عالوه بر مباني فقهي و حقوقي (قموانين داخلمي ،اسمناد و تمدابير
بينالمللي) نيز براي مقابله با آن اتخاذ گردد.
در اين پژوهش نگارنده درصدد اس ضمن بررسي ابعاد قاچاق زنان ،به پرسشهماي ذيمل پاسمخ
دهد:
م سياس کيفري ايران در مقابله با اين جرم در مقايسه با اسناد بينالمللي چيس ؟
م قانونگذار ايراني در قوانين داخلي براي مبارزه با پديده قاچاق زنان چه تدابيري اتخاذ کردهاند؟
م اين جرم در مناب ،فقهي ما چه جايگاهي دارد و چه تمدابير کيفمري بمراي آن در نظمر گرفتمه شمده
اس ؟
الزم به ذکر اس که در ارتباط با پرسشهاي پژوهش ،قانون مبارزه بما قاچماق انسمان مصموب 23
تيرماه  3131واکنش کيفري و مصداق محاربه و افساد في االرض را ممکن دانسته و بر سياس کيفري
مقابله با اين جرم در اسناد بينالمللي در کنار واکنش کيفري به اتخاذ تدابير پيشگيرانه و حماي از زنمان
قاچاق شده تأکيد ميکند .همچنين در رويکرد حمايم گرايانمه نيمز اقمدامات کيفمري بمراي مجمازات
قاچاقچيان را راهکار صرف براي مبارزه با اين پديده ندانسته ،بلکه اقمدامات حممايتي از زنمان قربماني و
اتخاذ تدابير الزم براي رهايي آنان از فحشا و فساد و بردهداري را امر ضروري ميدانمد .از ايمن رو ،ايمن
پرسش مطرا ميشود که آيا قوانين داخلي بهويژه قانون مبارزه با قاچاق انسان ،عالوه بر رويکرد قانوني
در جرمانگاري اين پديده سازمانيافته ،جايگاهي براي پيشگيري و اتخاذ تدابير پيشگيرانه قائل شدهانمد؟
از سوي ديگر ،مناب ،معتبر فقهي در مبارزه و پيشگيري با اين مع ل چه رويکردي اتخاذ کردهاند؟
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نگارنده بر آن اس تا در مباني نظري و يافتههاي اين پژوهش در مقام پاسخگويي بمه ايمن دسمته از
پرسشها برآيد و در نهاي در صورت اقت ا ،پيشنهادها و راهکارهاي الزم را ارائه کند.



 .1ادبيات نظري تحقيق
 1-1مفهوم قاچاق زنان

پروتکل الحاقي به کنوانسيون پالرمو راج ،به «پيشگيري ،من ،و مجازات قاچاق انسانهما بمهويمژه زنمان و
کودکان» که در سال  2111به منظور تکميل «کنوانسيون سازمان ملل متحد» که پيرامون مبارزه با جرائم
سازمانيافته فراملي (مشهور به کنوانسيون پالرمو) تصويب شده اس  ،در تعريمف قاچماق انسمان چنمين
مقرر شد:
قاچاق انسان عبارت اس از ع وگيري ،جابهجايي ،انتقال ،و پناه دادن به اشخاص جذب شده ،با
توسل به تهديد يا زور يا هر وسيله ديگر ،از رريق ربايش ،فريب ،خدعه ،سوءاستفاده از آسيبپذيري
(بزهديده) يا از رريق پرداخ پول يا هر امتياز مالي براي جلب رضاي شخصي که اختيار ديگري بما
او اس  ،به قصد بهرهکشي ،و بهرهکشي شامل حداقل سوءاستفاده براي روسپيگري يا سماير اشمکال
بهرهکشي جنسي ،کار يا خدم اجباري ،بردگي يا اعمال مشابه آن ،بندگي يا برداش اع اي بمدن

ل
فق
ربرسی هی حقوقی مقابله با اقچاق زانن با ن گاهی هب اسناد نیبا مللی

در رابطه با مفهوم قاچاق زنان ،تعاريف مختلفمي ارائمه شمده اسم

ولمي ربمق بنمد « المف» مماده 1

خواهد بود(.(Trafficking in Women and Children, Mekong SubRegion, 2

با توجه به موارد فوق معلوم ميشود که «قاچاق» در اصمطالا غالبماً بمه معنماي صمادرات و واردات
غيرقانوني از  /به کشور اس و به همين دليل ماده  33قانون انحصار تجارت خارجي تيرماه  3133مقمرر
داشته« :کليه اجناسي که برخالف مقررات اين قانون وارد مملک ميشود قاچماق محسموب و بمه نفم،
دول ضب و فروخته ميشود» .در عين حال قاچاق انسمان معنمايي گسمتردهتمر را شمامل بموده ،شمامل
تجارت و معامله غيرقانوني آنها در يک کشور نيز ميگردد ،گرچه مصمداق بمارز و غمالبي آن زمماني
محقق ميشود که به خارج کشور انتقال داده مي شوند .بمه هممين دليمل اسم کمه يکمي از حقوقمدانان
قاچاق را به دو دسته داخلي و خارجي تقسيم کرده و معقتد اس اگر کاالي قاچاق از نقطهاي بمه نقطمه
ديگر در داخلمه باشمد ،قاچماق داخلمي و اگمر در خارجمه باشمد قاچماق خمارجي محسموب مميشمود
(لنگرودي.)32 :3121،
در پروتکل پيشگفته نيز قاچاق انسان در تعريفي قرار گرفته اس که شامل قاچاق داخلي و خارجي
ميشود .النهايه براي اين که مشمول تدابير کنوانسيون باشمد ايمن قاچماق بايمد يما بمه صمورت فراملمي و
خارجي باشد ويا اگر داخلي اس توس گروههاي مجرمانه فراملي صورت گيرد .اما در قانون مبارزه با
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قاچاق انسان مصوب  3131قانونگذار نظر به قاچاق خارجي انسان داشته اس (قمانون مبمارزه بما قاچماق
انسان ،3131 ،ماده .)3
در نظام حقوقي ايران ،به موجب ماده  3قانون مبارزه با قاچاق انسان ( )3131قاچماق انسمان عبمارت

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

اس از:
الف) خارج يا وارد ساختن و يا ترانزي مجاز يا غيرمجاز فرد يا افراد از مرزهاي کشمور بما اجبمار و
اکراه يا تهديد يا خدعه و نيرن و يا با سوءاستفاده از قدرت يا موقعي خود يا سوءاستفاده از وضمعي
فرد يا افراد ياد شده ،به قصد فحشا يا برداش اع ا و جوارا ،بردگي و ازدواج.
ب) تحويل گرفتن يا انتقال دادن يا مخفي کردن يا فراهم ساختن موجبات اخفا .
«فرد يا افراد موضو بند «الف» اين ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود اين تعريف به آنچه کمه
از پروتکل پالرمو نقل شده شباه بسياري داشته و از آن اقتباس شده اس  .با ايمن توضميح کمه مماده 2
قانون مبارزه با قاچاق انسان ،تشکيل يا اداره دسته يا گروه با هدف قاچاق انسان ،خارج يا وارد ساختن يا
ترانزي سازمانيافته اشخاص به قصد فحشا يا ساير مقاصد مذکور در ماده  3را نيمز در حکمم قاچماق
انسان و مشمول مجازات آن دانسته اس .
از اين تعريف ميتوان ويژگيهايي را براي اين جرم بينالمللي اسمتنباط کمرد کمه آنهما را ممورد
بررسي قرار ميدهيم.
 2-1ويژگيهاي قاچاق زنان
قاچاق زنان به منظور بهرهکشي داراي ويژگيهاي زير اس :

 بينالمللي بودن، سازمانيافته بودن، بي تأثير بودن شراي بزهديده در تحقيق عنوان مجرمانه. 1-2-1بينالمللي بودن
3

قانون مبارزه با قاچاق انسمان ،و بسمياري از اسمناد بمينالمللمي موجمود (بجمز کنوانسميون سمارس )
بينالمللي بودن جرم قاچاق انسان را مورد تصريح قرار دادهاند .اممروزه ويژگمي بمينالمللمي بمودن در
بسياري از جرمهاي سازمانيافته به ويژگيهاي اين جرم افزوده شده اس (شمس ناتري.)3131 ،
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1-Sars Convention

 2-2-1سازمان يافتگي قاچاق زنان

قاچاق زنان در زمره جرائم سازمانيافته بينالمللي به شمار مميآيمد .کنوانسميون مبمارزه بما جمرائم
سازمانيافته بينالمللي «گروه مجرمانه سازمانيافته» را در بند «الف» ماده  2چنين تعريف ميکند« :گرو

مناف ،پولي يا مادي ديگر انجام ميشود ،مرتکب ميشوند» .بند«ج» همان ماده نيمز در تعريمف «گمروه
ساختارمند »3ميگويد :گروهي که به رور ناگهاني و آني براي انجام يک جمرم شمکل نمميگيرنمد و
(براي صدق عنوان) نيازي به داشتن قواعد تعريف شده و تشريفاتي از حيم (ترکيمب) اع ما ،اتحماد
آنها يا توسعه سازماني وجود ندارد .عل سازمانيافتگي جرائمي همچون قاچاق زنمان را بايمد منماف،
سرشار اقتصادي مرتکبين آن دانس  .از منظر جرمشناختي «بزهکاري سازمانيافته ،نمو پيشمرفتهاي از
الگوي مشارک اس که در آن بزهکاران به ارتکاب اعمال ضداجتماعي با هدف کسمب درآممد و
فوائد مالي ميپردازند (شمس ناتري.)3131،
 3-2-1بي تأثير بودن شرايط بزهديده

ل
فق
ربرسی هی حقوقی مقابله با اقچاق زانن با ن گاهی هب اسناد نیبا مللی

ههاي متشکل از سه نفر يا بيشتر که براي مدت زماني اعالم موجودي کرده ،با هماهنگي يکمديگر
يک يا چند جرم مشابه يا جرائمي را که به موجب اين کنوانسيون براي تحصيل مستقيم يا غيرمسمتقيم



در تحقق عنوان جرم بينالمللي و سازمانيافته قاچاق زنان ،شراي بزهديده را بايد فاقد اثر دانسم .
به عبارت ديگر شراي بزهديده تأثيري در تحقق عنوان قاچاق ندارد.
از آنجا که تجارت زنان مستلزم رفتاري اس که بما بردگمان شمده و نموعي بمردهداري محسموب
ميشود ،چنين اعمالي در کنوانسيونها و اسناد بينالمللي حقوق بشري من ،گرديده اس .
براي نمونه ميتوان به اعالميه جهاني حقوق بشر  3133اشاره کرد که ماده  3آن مقرر داشمته اسم :
«احدي را نميتوان در بردگي نگاه داش و داد و ستد بردگان به هر شمکلي کمه باشمد ممنمو اسم ».
همچنين اعالميه اسالمي حقوق بشر  3333قمري ( 3111ميالدي) در ماده يازدهم (بنمد المف) تصمريح
مينمايد« :انسان آزاده متولد مي شود و هيچ احدي حق بمه بردگمي کشميدن يما مقهمور کمردن يما بهمره
کشيدن يا به بندگي کشيدن او را ندارد ،مگر خداي تعالي».
همچنين در ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي  3133نيز در بنمد  3مماده  3مقمرر گشمته اسم :
«هيچکس را نميتوان در بردگي نگاه داش  .بردگي و خريد و فروش برده به هر نحوي از انحا ممنو
اس » .عالوه بر موارد فوق که به رور کلي دالل بر من ،بردهداري و به بردگي گرفتن انسانهما اعمم از

1-structured group
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زن و مرد و پير و جوان دارد ،اسناد بينالمللي وجود دارند که به رور خاص راههايي را براي پيشمگيري
از قاچاق يا خريد و فروش زنان پيشبيني کردهاند.
از اين گونه اسناد ميتوان به مقاولهنامه بينالمللي ام ا شده در پاريس در  33ماه مي 3113راج ،بمه

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

تأمين حماي ماثر عليه معامالت جنايتکارانه موسوم به خريد و فروش سفيد پوستان 3اشاره کرد.
اين مقاولهنامه گرچه سه موضو حماي و حفاظ از زنان در معرض خطر يما قربماني ،بازگشم
قربانيان به ورنشان و نظارت بر دفاتر کاريابي را مورد توجه قرار داده بود ،لکن هيچ تدبيري درخصوص
جرمانگاري مقرر نکرده بود .در نتيجه تعهدنامه بينالمللي راج ،به جلوگيري و سرکوب خريد و فروش
سفيد پوستان2در  3ماه مي 3131به تصويب رسيد .اهم تدابير اين قرارداد جرمانگماري خريمد و فمروش
زنان سفيد پوس و عدم توجه به رضاي قربانيان جرم (مواد  2 ،3و  )1به همراه لمزوم تبمادل ارالعمات
کشورهاي متعاهد و معاضدتهاي ق ايي در اين خصوص بود .دو مقاوله فموق در تماريخ  33دي مماه
 3131به تصويب دول ايران رسيدند .در سيام سپتامبر سال  3123تعهدنامه بينالمللمي الغماي خريمد و
فروش نسوان و کودکان 1،در تأييد دو سند قبلي به تصويب رسيد که عالوه بر تأکيد و تأييد دو قرارداد
 3113و  ،3131ضمن جرمانگاري خريد و فروش نسوان وکودکان ،تدابيري را درخصوص شمرو بمه
جرم ،استرداد مجرمان و نظارت بر بنگاههاي کاريابي و امثال آن پيشبيني کمرد و دولم ايمران نيمز در
3

هفتم مهرماه سال  3111بدان پيوس  .قرارداد بينالمللي راجم ،بمه جلموگيري از معاملمه نسموان کبيمره
يازدهم اکتبر  3111که در  11دي  3131به تصويب مقنن ايران رسيد ،گستره موضو قراردادهاي قبلي
را از زنان سفيد پوس خارج و شامل ديگر زنان کرد.
سرانجام با گسترش قاچاق اشخاص و بهويژه زنان براي فحشا کنوانسيون سرکوب قاچاق اشخاص
و بهرهکشي از روسپيگري ديگران 2در دوم دسامبر  3131به تصويب رسيد که تدابيري از قبيمل لمزوم
ارائه ارالعات توس روسپيان به مراکز خاص جه تح نظارت دول بودن ،جرمانگاري بهرهکشي

3.International Agreement of 18 May 1904 for the Supression of the Whire Slave Traffick.
2 .International Convention of 4 May 1910 on the Prevention and Suppression of the White
Slaves Traffiking

1. International Convention of 30 September 1921 for the Abolishment and Suppression of
Trafficking in Women and Chiidren

3 .Internotional Concention of ll October 1933 for the Prevention of Trafficking in Women of
Full Age
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2 .International Convention of 2 December 1949 for Suppression of Trafficking in Persons
and Exploitation of Prostitution of Others

از روسپيگري ديگران ،جرمانگاري قاچاق زنان ،استرداد مجرمان و نظارت بر آژانسهاي کاريابي در
اين کنوانسيون پيشبيني گرديد (اشتري .)32 :3131 ،لکن به دليل اينکه امروزه با بماز شمدن مرزهما يما
سهول ورود و خروج مسافر و کاال از مرزها از يک ررف و سازمانيافته شدن جرائم مربوط به قاچاق

موجبات فساد اخالق اجتماعي را فراهم آورده اس  ،و به دليل تعلق اسناد فوقالذکر بمه دهمههماي دور
ارزش الزامآوري اين اسناد کمرن شده اس  ،نياز به وض ،قواعمد و مقمررات جديمدي بموده کمه بما
مشکل امروزه ارتکاب اينگونه جرائم که به صورت سازمانيافته و فراملي ارتکاب مييابد مقابله کرده
و مقت ي به کارگيري ابزار و تدابير جديد براي مقابله با آن باشد.
بر همين مبنا به دنبال وض ،و تصويب کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مقابله با جرائم سازمانيافته
فراملي ،معروف به کنوانسيون پالرمو سال  ،2111يکي از سمه پروتکمل الحماقي مصموب سمازمان ململ
«پروتکل پيشگيري ،سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بهويژه زنان و کودکمان» 3بموده اسم کمه بما
توجه به مقدمه آن براي تحقق اين اهداف به تصويب اع اي مجم ،عمومي سازمان ملل متحمد رسميد:

ل
فق
ربرسی هی حقوقی مقابله با اقچاق زانن با ن گاهی هب اسناد نیبا مللی

زنان از سوي ديگر و ميزان باالي ارتکاب اينگونه جرائم در سطح بينالمللي که ضمن اينکه کرامم
زنان را به رور جدي ناديده گرفته و ارزش آنان را در حد يک کماالي قابمل نقمل و انتقمال تنمزل داده،



 )3پيشگيري و مبارزه با قاچاق اشخاص بهويژه زنان و کودکان )2 ،حمايم و کممک بمه قربانيمان ايمن
جرائم که همان اشخاص قاچاق شده يعني زنان و کودکانند ،و  )1ارتقاي همکاري ميمان دولم هما بمه
منظور نيل به اهداف پيشگفته.
 3 -1رفتارهاي مرتبط با قاچاق زنان (اهداف قاچاق زنان)

کساني که مرتکب قاچاق و تجارت زنان ميشوند ،آنان را در مسميرهاي نامتعمارف زنمدگي قمرار
ميدهند مسيرهايي که کرام و سالم اخالقي و شخصي زن را به رمور جمدي در معمرض خطمر
قرار ميدهد .اهداف و انگيزههاي مذکور در پروتکل الحاقي سال  2111مهمترين اقداماتي هسمتند کمه
قاچاقچيان نسب به قربانيان خود مرتکب ميگردند .اين اهداف عبارتند از :بهرهبرداري جنسي ،کمار يما
2

خدمات اجباري ،به بردگي گرفتن يا اعمال مشابه بردگي ،استثمار و استخراج اع اي بدن.
بهرهبرداري جنسي شامل بخشهاي مختلفي ميتواند باشد که مهمترين آن به شرا زير اس :

3 .Protocl to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially women and
Children.

 .2ماده  1پروتکل ،ذيل بند «الف».
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الف) درخصوص فرد قرباني :فاحشهگي و روسپيگري3،فرو افتمادن در دام همرزهنگماري و صمور
2

قبيح،
ب) درخصوص مرتکبان قاچاق :قوادي ،ارتکاب جرائم جنسي ،معاون در انوا جمرائم جنسمي،

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

اقدامات مربوط به عکسبرداري و انتشار صور قبيح.
در ارتباط با رفتارهاي فرد قرباني دو حال قابل تصور اسم  .حالم اول ايمنکمه خمود او از روي
اراده و اختيار مرتکب اين اعمال شده باشمد ،يعنمي در حمالي کمه مميتوانسم اقمداماتي بمراي فمرار از
ارتکاب اين رفتارها انجام دهد يا به هر حال از آن امتنما کنمد ،خمودش ارتکماب ايمن اعممال را بمدون
فريب واکراه پذيرفته يا عليرغم وجود فريب و امثال آن ،بدون اکراه و با رضاي اين امور را انجمام داده
باشد ،به گونهاي که عنصر فريبکاري تأثيري در تصميمگيري وي نداشته اس  .در ايمن صمورت خمود
آن زن مجرم اس و بسته به اينکه رفتار وي زنا يا مساحقه يا رواب کمتمر از زنما و امثمال آن باشمد بمر
مبناي آيات قرآن و رواياتي که درخصوص اين موارد وجود دارد ،مستحق مجازات اس (نور ،آيمه 2
و  31و فصل  ،آيه  )33چرا که شخص مزبور از روي اراده و اختيار مرتکب اين اعمال شده و شراي
تکليف در وي فراهم بوده و در نتيجه مشمول مسئولي کيفري اس .
از حي جرمشناختي نيز به دليل اين کمه شمخص قاچماق شمده در شمهر يما کشموري غيمر از ورمن
خودش ح ور دارد ،به دليل عدم وجود نظارت اجتماعي نسب بمه وي کمه در ورمنش بمه رمور غيمر
مستقيم از سوي بستگان ،دوستان يا همورنان وي صورت ميگرفته ،با آزادي بيشتر و عدم نگرانمي از
نتايج اعمال خودش و در نتيجه در سطح وسي ،مرتکب اين اعمال ميگردد ،بهويژه اگمر همدف وي از
اين اعمال به دس آوردن درآمد نيز باشد .لذا براي کنترل اين افراد اقدامات برنامهريزي شده مناسبي از
سوي متصديان امر اعم از پليس و دستگاه ق ايي الزم اس .
حال دوم) در اين حال شخص قاچاق شده تمايلي به انجام فحشا نداشته و تح اجبار يا اکراه و
اضطرار وادار به ارتکاب آن شده که براساس قواعد مربوط به عدم مسئولي مرتکب در حال اجبار يا
اکراه تام يا اضطرار ،وي مسئولي کيفري ندارد و شخص قاچاقکننده يا مرتبطين با ايمن جمرم در حمد
مسئولي خود قابل تعقيب کيفري هستند.
آنچه در اين بح قابل توجه اس رابطه قاچاق زنان و فحشا اس که در اين خصوص بايد گف
غالب قاچاقشدگان امروزه در سکس3،روسپيگري و فحشا 2،خدمات توريسم جنسي 1و هرزهنگاري
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3- .prostitution
2 -.pornography

و انتشار صور قبيح 3به کار گرفته ميشوند .دليل بهکارگيري در ايمن قبيمل جمرائم روشمن اسم  :وقتمي
کرام و شخصي زن در اين مسير قرباني ميشود ،چنين رفتارهايي از يک سمو بمراي قاچاقچيمان پمر
درآمد اس و از سوي ديگر براي قرباني جرم امري بدون زحم و در عين حال لذتبخش بوده ،خود

جنسي و ايجاد ارتباط وي با قرباني قاچاق بوده ،با معرفي و توصيف زنان قاچاق شده به مردان مورد نظر
اين وسار را عملي ميکنند.
در متون فقهي گرچه مجازات قواد هفتاد و پنج تازيانه و تبعيد [براي مردان] مقرر شمده اسم (حمر
عاملي ،)321 :3123 ،اما در صورتي که رفتار قواد از حد قوادي تجاوز کمرده ،بمه حمد ايجماد فسماد در
زمين برسد ،در اين صورت مجازات وي متفاوت خواهد بود و از آنجا کمه قاچاقچيمان زنمان در فعمل
خود فق به دنبال قوادي نبوده ،با رفتار خود موجبات فساد در جامعه را فراهم مميآورنمد ،از يمک سمو
زنان و کودکان را از خانواده جدا ميکنند و آنان را در وضعي بدون حماي قرار ميدهند و از سموي
ديگر از آنان براي انوا مختلف فحشا از رواب جنسي ساده گرفتمه تما توريسمم جنسمي و پورنموگرافي

ل
فق
ربرسی هی حقوقی مقابله با اقچاق زانن با ن گاهی هب اسناد نیبا مللی

او نيز سود مادي قابل توجهي را کسب ميکند .همچنين رابطه قاچاق زنمان و قموادي و واسمطهگمري و
توسعه و رونق آن امري غير قابل انکار خواهد بود .قاچاقچيان خود ويا عواملشان در پي جلمب مشمتري



بهرهبرداري ميکنند و از اين راه موجبات فساد گسترده را در زمين فراهم ميسازند و از ايمن رو ،ديگمر
نميتوان بر رفتار آنان نام قوادي نهاد و اينها ممکن اس مصداق مفسد في االرض باشند و عمالوه بمر
اينکه مشمول عذاب و لعن الهي ميشوند 2مشمول مجازات مربوط بمه ايمن جمرم گردنمد 3.در عمين
حال ،اينکه مجازات رفتار مورد بح چه باشد ،قابل ترديد اس  .از يک سو براسماس آيمه  11سموره

3 .sex industry
2 .prostitution
1 .sexual tourism services
3 .pornography
 « .-2و الذين ينق ون عهد ا من بعد ميثقه و يقطعون ما أمر ا به أن يوصل و يفسدون في االرض أولئک لهم اللعنمه و
لهم سوء الدّار» :کساني که عهدشان را با خدا پس از بستن آن ميشکنند و آنچمه را خمدا بمه پيوسمتن آن فرممان داده
اس

ميگسلند و با انجام کارهاي ناشايس

ناگواري آن سرا را خواهند داش

در زمين فساد مي کنند براي آنان دوري از رحمم

خمدا خواهمد بمود و

(رعد ،آيه .)22

 « -3انما جزاؤ الّذين يحاربون ا و رسوله و يسعون في االرض فساداً أن يقتْلوا اويصلّبوا أو تقطّ ،أيديهم و أرجلهمم ممن
خلف أو ينفوا من االرض» (مائده ،آيه.)11
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مائده 3مجازات محاربه يکي از چهار مجازاتي اس که به شکل تخييري در مماده  232قمانون مجمازات
اسالمي بيان شده اس که البته اين مجازاتها در مواردي قابل اعمال اس که جرم ارتکمابي موضمو
ماده  221قانون مجازات اسالمي باشد ،يعني مرتکب براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امني

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

مردم دس به اسلحه ببرد ،در حاليکه در قاچاق زنان و بهکارگيري آنان در ارتکماب فحشما ايمنگونمه
نيس  .از سوي ديگر به اقت اي آيه  12سوره مائده 2گرچه ممکن اس استنباط اوليه اين باشد که قتمل
کسي که مرتکب فسادي بر روي زمين شد جايز اس  ،لکن با توجه به اينکمه مصماديق فسماد در آيمه
شريفه مشخص نشده اس  ،نميتوان به صرف ارالق فساد بر فعلي ،مرتکب آن را مستحق قتل دانس
زيرا در عرف ارتکاب اعمالي نظير زنا ،مساحقه ،قوادي شرب خمر و توزي ،و فمروش آن و بسمياري از
جرائم ديگر مشمول عنوان فساد اس  ،لکن هريک مجازاتهاي خاصي دارنمد و هميچيمک از مموارد
فوق جز در شراي خاص ،مثل تکرار سه يا چهار باره ،يا به عنف بودن يا محصنه بودن زنما يما زنماي بما
محارم و نظاير آن مشمول حکم قتل نيس  .بنابراين ،صدور حکم قتل در ممواردي کمه فعمل مرتکبمان
قاچاق زنان مشمول عنوان افساد اس  ،بسيار مشکل مينمايد ،مگر اينکه قائل به نظر کساني شويم کمه
معتقدند گرچه در آيه  11سوره مائده افساد في االرض عطف به محاربه شده اس  ،لکن اين عطف بمه
معناي لزوم جم ،دو عنوان يعني محاربه بر وجه فساد نيس  ،بلکه با تحقق هريمک از مموارد محاربمه يما
افساد في االرض ،حکم مربوط قابل اعمال اس (محمدي گيالني 221 :3133 ،و حبيمب زاده:3121 ،
 333به بعد) ويا اينکه حکم آيه شامل افساد في االرض اس  ،نه محاربمه و محاربمه يکمي از مصماديق
افساد اس (لنکراني 213- 1 :3313 ،و مرعشي.)33 :
قانونگذار در وض ،قوانين پراکنده از همين نظر دوم پيروي کرده و در مواردي که حکم افساد فمي
االرض را تقنين کرده بر همين مبنا نظر داده اس  1.و نهايتاً در قانون مجازات اسالمي مصوب  3112در
ماده  233افساد في االرض را به شکل جرمي مستقل از محاربه ممورد حکمم قمرار داده اسم  .از سموي
ديگر ،زنان قاچاق شده که نسب به اين امور رضاي واقعي م و نمه صموري از روي اضمطرار م دارنمد،
افعالشان از حد زنا يا رواب جنسي ساده گذشته ،با ايجاد فسماد در جامعمه از رريمق انتشمار عکمسهماي

 -3انما جزاء الذين يحاربون ا و رسوله و يسعون في األرض فساداً أن يقتّْوا أو يصلّبودا أو تقطّ ،أيديهم و أرجلهمم مّمن
خلف أو ينفوا من األرض ( »...مائده ،آيه .)11
 ...« -2من قتل نفساً بغير نفس او فساد في االرض فکانما قتل الناس جميعاً ( »...مائده ،آيه.)12
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 -1در اين خصوص رک :ماده  3قمانون تشمديد مجمازات ممرتکبين ارتشماء و اخمتالس و کالهبمرداري ،مماده  2قمانون
مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي کشور مصوب  ،3131و ماده  3قانون مبارزه با مواد مخدر.3132 ،

برهنه يا فيلمهاي جنسي خود ويا دعوت مردان به ارتبارات خاص از رريق کانالهاي تلويزيوني خاص
يا ساي هاي مخصوص ،مصداق مفسد في االرض شده ،حکم خاص اين جرم را مستحق خواهند شد.



 1-3-1کار ويا خدمات اجباري و استثمار

امثال آن باشد .اين نو کار و خدمات يا در مقابل اخذ مزد اندک محقق مميشمود کمه در واقم ،نموعي
استثمار تلقي ميگردد ويا به رور مجاني صورت ميگيرد که نوعي بردگي از سوي قرباني و بردهداري
از سوي قاچاقچيان به حساب ميآيد.
در هر حال به کار گرفتن اجباري يا وادار کردن شخص بمه خمدمات اجبماري عملمي حمرام بموده،
شخص مرتکب ضامن اجرتالمثل خدم کارگر تلقي ميشود و در صورتي که ايمن نمو خمدمات
فعل حرام و اشاعه فحشا بوده باشد ،مرتکب قاچاق در اين مموارد اعانمه بمر اثمم کمرده ،مشممول آيمات
مربوط خواهد بود  3ضمن اينکه بر مبناي قاعده استلزام تحريم و تجريم که برخي از بزرگمان قائمل بمه
آن هستند (نجفي 333 :3133 ،و موسوي خويي )112 :ميتوان مجازات متناسب با جرم ارتکابي را نيمز

ل
فق
ربرسی هی حقوقی مقابله با اقچاق زانن با ن گاهی هب اسناد نیبا مللی

اين نو کار و خدمات اجباري بسته به وضعي فرد ميتواند کمار خمانگي يما کشماورزي ،کمار در
کارگاههاي کار سخ  ،دامداري ،ويا کار در رستورانها ،هتلها ،روسپيخانهها ،کلوپهماي رقمص و

براي مرتکبان اينگونه جرائم در نظر گرف .
عالوه بر موارد فوق در بسياري از آيات و روايات بر ضامن بودن اين شخص تأکيد شده اس  .بمر
مبنمماي آيممه شممريفه «يمما ايهمما الممذين آمنمموا ال تمماکلوا اممموالکم بيممنکم بالبارممل اال ان تکممون تجمماره عممن
تراض»2درآمدهاي ناشي از بهکارگيري اجباري فرد و استثمار وي ،اکل مال بمه بارمل بموده ،در نتيجمه
چنين عملي موجب ضمان و عملي حرام اس .
 2-3-1به بردگي گرفتن يا اعمال مشابه بردگي

به بردگي گرفتن به معناي برده و عبد قرار دادن شخص اس به گونهاي که شمخص بمرده کمامالً
مطي ،بدون چون و چرا بوده ،اختيار هيچ عملي را ندارد و همانند يک کاال قابل خريد و فروش ،اجماره
دادن ،هديه شدن و امثال آن اس .

 ...« -3تعاونوا علي البرّ و التّقوي و ال تعاونوا علي اإلثم و العدوان ( »...مائده ،آيه « )2إنّ الّذين يحبّون أن تشي ،الفحشمه
في الّذين ءامنوا لهم عذاب أليم في الدّنيا و األخره  :»...کساني که دوسم

دارنمد کمار زشم

گردد ،براي آنان در دنيا و آخرت عذابي دردناک خواهد بود (نور ،آيه .)31
 -2نساء ،آيه .21

در ميمان مومنمان شماي،
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در قرارداد تکميلي «من ،بردگي و برده فروشي» سپتامبر  3123در تعريف بردگي و برده آمده اس :
«بردگي به معناي حال ويا وض ،کسي اس که اختيارات ناشي از حق مالکي کالً يا جزئاً نسب بمه او
اعمال ميشود و برده کسي اس که در چنين حال يا وضعي باشد (عبادي »)11 :3121 ،کمما ايمنکمه

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

اساسنامه ديوان بينالمللي کيفري مصوب  3113که در سال  2111قدرت اجرايمي يافتمه اسم  ،ضممن
اينکه در ماده  2به بردگي گرفتن را در شراي خاصي نموعي جمرم عليمه بشمري اعمالم داشمته ،آن را
چنين تعريف کرده اس « :به بردگي گرفتن يعني اعمال اختيارات مربوط به حمق مالکيم بمر انسمان و
3
مشتمل اس بر اعمال چنين اختياري براي خريد و فروش انسان بهويژه زنان و کودکان».
بنابراين به بردگي گرفتن به معناي مملوک قرار دادن و معاملمه کمردن انسمان هماننمد ممال و ملمک
اس .
گرچه در دين مبين اسالم در ابتدا به صورت ام ايي به بردگي گرفتن مشمروعي داشمته ،لکمن بما
توجه به قواعد و اصول حاکم بر اين نهاد ،معلوم ميشود که اوالً به بردگي گرفتن براي هداي شخص
کافر آن هم در شرايطي خاص بوده که در يک خانواده مسملمان بمه نمور اسمالم همداي گمردد و ثانيم ًا
تدابيري در اسالم پيش بيني شده که زمينمه آزاد شمدن بمرده فمراهم گمردد و در واقم ،از يمک زنمدگي
تاريک به زندگي روشن و سالم هداي شود.
بنابراين اساساً عبودي جز در برابر خداوند و والي جز براي خداوند در اسالم پذيرفته نيس و لذا
قرآن ميفرمايد« :و کفي با وليّاً» 2و در جايي ديگر «و اينکه برخي از ما برخي ديگر را جز خدا ارباب
قرار ندهيم» 1.بر همين مبنا امام علي ( ) فرموده« :اي مردم ح رت آدم برده آفريده نشده اسم  .ممردم
تماماً آزاده هستند» 3و در جايي ديگر« :برده ديگري مباش .خداوند تو را آزاد آفريمده اسم » 2.گرچمه
برخي از آيات يا روايات فوق دال ل بر بندگي به معنماي عبوديم حقيقمي دارنمد ،لکمن بما توجمه بمه
اصالهالظهور ،دالل ظاهري آنها بر بردگي در مقابل انسانها روشن اس .
در موارد متعددي نيز در کتب فقهي مشاهده ميشود که مالفههاي مختلفي را شار مقدس جه
آزادي بردگان پيشبيني کرده اس

مانند کفاره قتل ،کفاره افطار عمدي روزه واجمب ،کفماره حنم

3 - Rome Statute of the international Criminal Court, Article 7, Paragraph 2 ©.
 -2نساء ،آيه .32
« -1ال يتخذ بع نا بع اً ارباباً من دون ا » (آل عمران ،آيه .)33
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« -3ايها الناس ان آدم لم يولد عبداً و ال امه الناس کلهم احرار» (محمد بن يعقوب کليني ،اصول کافي ،بيتا.)33 :
« -2ال تکن عبد غيرک قد جعلک ا حرّا» (نهجالبالغه ،نامه .)13

نذر يا قسم ،کفاره ايالء و ظهار و  . ...با توجه به همين مالفهها چندي پس از ظهور اسالم ،بمردهداري بمه
پايان عمر خود رسيد .با توجه به موارد فوق معلوم ميشود به بردگي گرفتن مذکور در اهمداف قاچماق
انسان با آنچه در صدر اسالم وجود داشته از هر جه متفاوت و غير قابل مقايسه اس .

معامله به اجما فقهاي اماميه حرام و بارل اس (اردبيلي ،3333 ،ج 332 :3و  233مطهر الحلي،3321 ،
ج ،233 :2نجفي ،ج ،22بيروت 131 :3132 ،خويي ،ج )333 :3133 :3و مرتکبان اين عمل به دليل بي،
حر از باب افساد في االرض قابل مجازات هستند .مرحوم خوانساري در اين خصوص به روايتي اسمتناد
ميکند که براساس آن ،فردي ،مردي را فروخته بود .وقتي خبر به امام جعفرصادق ( ) رسيد ،بمه قطم،
دس آن فرد حکم کرد و چنين حکمي را به جد بزرگوارش علي ( ) نسب داد 3.مرحوم خوانساري
پس از ذکر برخي روايات دال بر قط ،يد مرتکب در چنين مواردي ،استدالل ميکند که قط ،يد در مما
نحن فيه به دليل سرق نيس [چرا که سرق مال از حرز و با شراي خاص موجب قط ،يد مميشمود،
اما سرق انسان حر که مال نيس  ،مشمول سرق حدي نميشود] ،بلکه ايمن قطم ،يمد بمه دليمل فسماد
مرتکب بوده ،چنين شخصي از باب افساد في االرض مشمول ايمن مجمازات اسم  2.البتمه ايمن اشمکال

ل
فق
ربرسی هی حقوقی مقابله با اقچاق زانن با ن گاهی هب اسناد نیبا مللی

مرتکبان اينگونه جرائم که با قاچاقشدگان رفتاري همانند رفتار با بردگان دارنمد و آنمان را ممورد
خريد و فروش و امثال آن قرار ميدهند ،براساس قواعد شريع مرتکب گناه بزرگي ميشموند و ايمن



وجود دارد که مجازات افساد في االرض محدود به مجازات اعدام موضو ماده  233قمانون مجمازات
اسالمي اس و قط ،يد به صورتي که در روايات مطرا شده اس در آن ماده ذکر نشده اس .
بنابراين کسي که مرتکب خريد و فروش انسان ميشود ،اعمم از قاچماقچي يما کسمي کمه شمخص
قاچاق شده را در حکم برده قرار داده ،وي را ميفروشد ،مشمول حکم فوق ميشمود .فقهماي مختلفمي
در اين خصوص قائل به قط ،يد مرتکب شدهاند اما درخصوص شخص قاچاق شده بايمد گفم اگمر
وي نسب به اين خريد و فروش رضاي داشته باشد ،رضاي وي ارزشي ندارد و وي را در حکم کاال
قرار نميدهد و در نتيجه ،حکم تکليفي و وضعي اين رفتار همان اس که گذش (شهيد ثماني،3333 ،

 -3عن سکوني عن ابي عبدا ( ) :ان اميرالمامنين صلوات ا عليه اتي برجل قد با حرّاً فقط ،يمده  ...و روايمه اخمري
عن سنان بن ظريف قال :سأل

ابا عبدا ( ) عن رجل با امراته ،قال :علي الرجل ان تقطم ،يمده (رک :سميد احممد

خوانساري ،جام ،الدارک ،ج ،2ط ،2تهران ،مکتبه الصدوق.)332 :3312 ،
 -2همانجا.
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ج322 :11و نوبهار .)31 :3132 ،النهايه در صورتي که رضاي وي واقعي بوده باشد ،به دليمل معاونم
بر اثم 3مشمول مجازات تعزيري ميگردد.
 3-3-1استخراج اعضاي بدن

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

ايممن جممرم کممه خممود جرمممي مسممتقل از اصممل قاچمماق انسممان اسم  ،يکممي از غيممر انسممانيتممرين و
بيرحمانهترين جرائمي اس که امروزه در سطحي وسي ،متداول بوده ،به دليل نياز بيماران مختلمف بمه
پيوند اع ا که عمدتاً حاضرند در اين خصوص هزينه قابل توجهي نيز بپردازند تا بهبود يابند ،به يکمي از
مناب ،عمده درآمد قاچاقچيان تبديل شده اس .
اخيراً افشا شده اس که حتي در جن

رژيم صهيونيستي عليه مسلمانان غمزه ،ايمن رژيمم اع ماي

بدن برخي از مجروحان اين جن را استخراج کرده اس  .اين امر نشانگر گستردگي اين نو از جرائم
غيرانساني اس که نهتنها در قاچاق انسان ،بلکه در جرائم جنگي نيز مورد عمل واق ،ميشود.
از منظر فقهي ،استخراج اع اي بدن به دليل اينکه مستلزم ارتکاب جناي نسب بمه اع ماي بمدن
اس  ،مستوجب صدور حکم قصاص و در صورت عدم امکان قصاص مستوجب صمدور حکمم ديمه
اس و بسته به اينکه چه ع و يا اع ايي استخراج شده باشند ،ديمه يما ديمات الزم ممورد حکمم واقم،
ميشوند و از آنجا که چنين اعمالي موجب اخالل در نظم و صيان و امني جامعه ميشمود ،بمهويمژه
آنگاه که به صورت سازمانيافته ارتکاب مييابد ،عالوه بر مجازات فوق امکان تحقق عنوان افسماد فمي
االرض نيز در اين خصوص وجود دارد که حکم آن گذش .
 .2مبارزه با قاچاق و تجارت زنان در پروتکل سال 2222

نظر به اينکه براساس ماده يک پروتکل ،ضمان اجراهما و مجمازاتهما ،روشهماي پيشمگيري از
جرم ،همکاريهاي ق ايي و پليسي و ديگر تدابير مذکور در ايمن پروتکمل بايمد براسماس کنوانسميون
پالرمو تفسير و اجرا گردد ،لذا ضمن اشارهاي گذرا به مواد مرتب پروتکل اشارهاي نيز بمه برخمي ممواد
مرتب کنوانسيون از اين حي خواهيم کرد.
پروتکل ،قاچاق اشخاص را به شرا ذيل تعريف کرده اس « :قاچاق اشخاص» به معناي اسمتخدام
کردن ،اعزام ،انتقال ،پناه دادن يا پذيرفتن اشخاص اس  ،به وسيله تهديد يا توسل يا بهکارگيري زور يما
دي گر اشکال اجبار ،ربودن ،تقلب يا فريمب ،اغفمال ،سوءاسمتفاده از قمدرت يما سوءاسمتفاده از موقعيم
آسيبپذيري شخص يا از رريق دادن يا گرفتن مبالغ يا منافعي براي تحصيل رضاي شخصي که روي
ديگري کنترل دارد ،به منظور بهرهکشي .اين بهرهکشي شامل بهرهبرداري از فحشاي ديگران يا اشمکال
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« -3تعاونوا علي البر و التقوي و ال تعاونوا علي االثم و العدوان» (مائده ،آيه .)1

ديگر بهرهبرادري جنسي ،کار يا خدمات اجباري ،به بردگي گرفتن يا اعمال مشابه بردگي ،استثمار ويما
3

استخراج اع ا اس .
همانگونه که در ابتداي ماده مالحظه ميشود عنصر مادي قاچاق انسانها بمه صمورت حصمري بما

ميگذارد .آنچه انگيزه قاچاق انسان را محقق ميسازد ،بهرهبرداري از انسان قاچاق شده اس  .بما توجمه
به موارد فوق ،اگر عنصر مادي جرم با همان ررق و وسايل ارتکاب (مثل تهديمد و  )...صمورت گيمرد،
ولي نه به منظور بهرهبرداري ،در چنين صورتي ،قاچاق انسان موضمو پروتکمل محقمق نشمده و از ايمن
حي قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود .فرضاً اگر کسي زناني را با تهديد يا توسل به زور و امثمال آن
براي رهايي دادنشان از فساد يا حفظ آنان از خطرهاي خاص به جايي منتقل کند يا پناه دهمد يما آنمان را
بپذيرد ،در چنين صورتي ،مرتکب جرم قاچاق زنان نشده اس چمرا کمه در اقمدامات خمود بمه دنبمال
بهرهبرداري از آنان نبوده اس .
به عبارت ديگر ،گرچه انگيزه ارتکاب جرم تأثيري در ماهي جرم ندارد و وجود و عدم وجود آن

ل
فق
ربرسی هی حقوقی مقابله با اقچاق زانن با ن گاهی هب اسناد نیبا مللی

يکي از رفتارهاي استخدام و  ...حاصل ميشود که از رريق تهديمد و امثمال آن محقمق مميگمردد کمه
دالل بر لزوم وجود سوءني و عمد مرتکب دارد و جلوههايي از وجود عنصمر معنموي را بمه نممايش



موجب تغيير ماهي جرم نميشود ،لکن در ما نحن فيه مقيد کردن جرم به وجمود انگيمزه در پروتکمل،
تحقق جرم را منوط به وجود آني انگيزه ،يعني بهرهبرداري از شخص قاچاق شده کرده اس و صمرف
رفتارهاي مذکور در بند «الف» ماده  ،1موجب تحقق جرم قاچاق انسان نميشود.
از سوي ديگر ،بهرهبرداري براساس ذيل همين ماده ،شامل بهرهبرداري از فحشاي ديگران يا اشکال
ديگر بهرهبرداري جنسي ،کار يا خدمات اجباري ،به بردگي گرفتن يا اعمال مشابه بردگمي ،اسمتثمار يما
استخراج اع ا اس  .مالحظه ميشود بخش قابل توجهي از موارد بهرهبرداري مربوط به زنان اس .
تصويبکنندگان پروتکل براي رضاي شخص قاچاق شده در صورتي که شيوههماي ممذکور در
بند «الف» مورد استفاده قرار گرفته باشد ،ارزشي قائمل نبموده 2،آن را موجمب خمروج فعمل ارتکمابي از
قاچاق انسان تلقي نکردهاند .اين در حالي اس که در اغلب جرائم رضاي شمخص قربماني از عواممل
موجهه جرم تلقي ميشود و در صورت تحقق رضاي  ،جرمي محقق نخواهد شد .براي مثال مميتموان
به مفهوم بند «ب» پاراگراف 3ماده  3قانون جرائم جنسي  2111انگستان در مورد رضاي به زنا و بند ج
ماده  323قانون مجازات اسالمي  3121در مورد رضاي به عمليات جراحي اشماره کمرد .عمدم وجمود
 -3پروتکل پيشگيري ،سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بهويژه زنان و کودکان  ،2111ماده  ،1بند «الف».
 -2پروتکل پيشگيري ،سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بهويژه زنان و کودکان سال ،2111ماده  ،1بند «ب».
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رضاي موجب تحقق جرم تجاوز به عنف در اولي و جمرم ايمراد جراحم در دوّممي مميشمود ولمي
وجود رضاي عمليات فوق را از حال مجرمانه خارج ميکند .عل عدم تأثير رضاي قربانيان قاچاق
اين اس که افراد قاچاق شده که از کشور خود به کشموري ديگمر قاچماق مميشموند ،اگرچمه تحم

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

استثمار و ظلم قاچاقچيان و همدستان آنان هستند ،ولي به خارر اينکه در کشور مقصمد غريمب و فاقمد
پشتوانه مالي و اجتماعي هستند ،ترجيح ميدهند که به خواستههاي قاچاقچيان و استثمارکننمدگان خمود
تمکين کرده ،نهتنها نزد مقامات محلي شکاي نکنند ،بلکه در صورت تعقيمب نيمز تمرجيح مميدهنمد،
تهديدات ،فشارها و فريبهاي به کار رفته را مکتوم کنند تا حداقل تح حمايم قاچاقچيمان باشمند و
قاچاقچيان نيز با علم و آگاهي از چنين وضعيتي بما آراممش خمارر بميشتمر مرتکمب قاچماق اشمخاص
ميشوند (اسعدي .)221-3 :3133 ،لذا در بند «ب» ماده  1پيشبيني شده اس « :رضاي قرباني قاچماق
اشخاص نسب به بهرهکشي مطرا شده در بند «الف» اين ماده در جايي که هريک از وسمايل مطمروا
در بند «الف» مورد استفاده قرار گرفته باشد هيچ مناسب و اهميتي ندارد».
همچنين پروتکل در ماده  2از دول ع و کنوانسيون پالرمو خواسته اس که موارد مذکور در مماده
 1را در صورت ارتکاب عمدي آن ،جرمانگاري کنند .البته پروتکل در صورتي نسب به قاچاق انسمان
قابل اعمال اس که از موارد جرائم سازمانيافته فراملي باشد بدين معنا که از سوي گروه يا گروههماي
3

مجرمانه سازمانيافته ارتکاب يافته باشد.
پروتکممل فمموق در مممواد  2 ،3و  3حماي م از قربانيممان قاچمماق انسممان از جملممه حماي م از حممريم
خصوصي ،حفظ هوي  ،ارائه خدمات جسمي ،روحي ،اجتماعي و ق ايي بمه قربانيمان و تمالش بمراي
بازگرداندن آنان به کشور خويش به نحو مناسب و ترجيحاً داورلبانه را مدنظر قمرار داده اسم  .در ايمن
راستا بهويژه در ماده  3پروتکل اقدامات ويمژهاي پميشبينمي شمده و از دولم هما خواسمته شمده حمريم
خصوصي و هوي قربانيان قاچاق اشخاص را حفظ کنند و از جمله رسيدگيهاي حقموقي مربموط بمه
قاچاق آنان را محرمانه نگه دارند و ضمن دفا از حقوق آنان در جريان رسميدگي ،تمدابيري را جهم
بهبود فيزيکي ،رواني و اجتماعي آنان اتخاذ کرده ،در اين راستا ارائمه مسمکن مناسمب ،مشماوره و ارائمه
ارالعات درباره حقوق قانوني آنها ،کمکهاي پزشکي ،رواني و مادي ،فرص هاي شغلي ،تحصيلي
و تربيتي از جمله اين اقدامات خواهد بود ضمن اينکه براي اين اشخاص امکان کسب غرامم بمراي
خسارات متحمل شده را فراهم سازند .همانگونه که گذش با توجه به اينکه پروتکل مزبمور مکممل
کنوانسيون پالرمو اس  ،در نتيجه ،تمامي قواعد و اصول و تدابير پيشبيني شده در کنوانسيون در قاچاق
144

 -3ماده  3پروتکل.

انسان هم قابل اعمال اس  .بر همين مبنا صرف ع وي در گروه مجرمانه درگيمر قاچماق انسمان جمرم
تلقي ميشود 3و اشخاص حقوقي درگير فعالي هاي مرتب با قاچاق انسمان ،هماننمد اشمخاص حقيقمي
مسئولي کيفري خواهند داش  2.همچنين اموال و داراييهاي ناشي از جرم مشمول مصمادره و ضمب

با توجه به موارد فوق ،پروتکل از يکطرف به دنبال جرمانگماري قاچماق انسمان و اعممال مسمئولي
کيفري اس و از سوي ديگر با تأکيد بر پيشگيري از اين نو جرم ،به دنبال اعمال سياسم حممايتي از
قربانيان اين جرم بهويژه زنان قاچاق شده اس .
 .3مباني فقهي -حقوقي
 1-3رويکرد جمهوري اسالمي ايران به اسناد بينالمللي مربوط

همممانگونممه کممه قممبالً گذشم  ،برخممي از اسممناد بممينالمللممي از جملممه مقاولممهنامممه بممينالمللممي 33
مي،3113کنوانسيون بينالمللي راج ،به جلوگيري و سرکوب خريمد و فمروش سمفيد پوسمتان چهمارم
مي ،3131کنوانسيون بينالمللي الغاي خريد و فروش نسوان و کودکان سيام سمپتامبر  3132و معاهمده

ل
فق
ربرسی هی حقوقی مقابله با اقچاق زانن با ن گاهی هب اسناد نیبا مللی

واق ،شده 1،شهود اين جرائم 3و قربانيان آن مورد حماي هاي ويمژه قمرار مميگيرنمد  2ضممن ايمنکمه
3
دول هاي ع و متعهدند تمامي تدابير الزم را جه پيشگيري اجتماعي يا وضعي از جرم اتخاذ کنند.



بينالمللي راج ،به جلوگيري از معامله نسوان کبيره يازدهم اکتبر  ،3111توس قانونگمذار ايرانمي ممورد
تصويب قرار گرفته و براساس ماده  1قانون مدني ايران در حکم قانون تلقي شدهاند 2.به همين دليل بوده
که در سال [ 3113يعني پس از تصويب قمرارداد بمين المللمي راجم ،بمه الغماي خريمد و فمروش زنمان و
کودکان  3123در ايران و پس از جرمانگاري انتقال زنان و دختران به خارج جه روسپيگري که در
کنوانسيون  3ماه مي 3131پاريس راج ،به جلوگيري از رفتار جناي آميز نسب به زنان و کودکان مقرر

 -3ماده  2کنوانسيون پالرمو« 2111جنايات سازمانيافته فراملي در حقوق بينالملل».
 -2ماده  31کنوانسيون پالرمو.
 -1ماده  32کنوانسيون پالرمو.
 -3ماده  23کنوانسيون پالرمو.
 -2ماده  22کنوانسيون پالرمو.
 -3ماده  13کنوانسيون پالرمو.
 -2ماده  1قانون مدني :عهودي که بر ربق قانون اساسي بين دول
اس .

ايران و ساير دول منعقد شمده باشمد در حکمم قمانون
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گرديد] و بر مبناي همين کنوانسيون ،قانونگذار در ماده  231ق .مجازات عمومي مقرر کرد« :هر کمس
زني را با علم به اينکه آن زن در خارجه به شغل فاحشگي مشغول خواهد شمد بمراي رفمتن بمه خارجمه
تشويق کند ويا مسافرت او را به خارجه تسهيل کند يا او را و لو با رضاي خودش به خارجمه ببمرد ويما

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

براي رفتن به آنجا اجير کند ،به حبس از يک تا سه سال محکوم ميشود ،اگرچمه اعممال مختلفمه کمه
مبناي جرم محسوب ميشود در ممالک مختلفه صورت گرفته باشد» .جالب اس کمه هممين مماده در
اصالحات سال  3122قانون مجازات عمومي نيز ابقا گرديد.
اما در قانونگذاري پس از انقالب به اين جرائم بيشتر از منظر جرائم شرعي توجه شده بود ،به ايمن
معنا که قاچاقچيان انسان در صورتي که مرتکب قوادي شده بودند صرفاً از هممين حيم قابمل تعقيمب
بوده ،براساس مواد  232و  231قانون مجازات اسالمي 3قابل مجازات بودند .البته اگر فعل آنها مت من
تشويق به فساد و فحشا يا داير کردن يما اداره اممور فاحشمگي بمود براسماس مماده  311قمانون مجمازات
اسالمي قابل مجازات بودند اما براي خريد و فروش زنان يا بهرهکشي از آنان در امور ديگر خأل قانوني
کامالً محسوس بود.
با تصويب قانون حماي از کودکمان و نوجوانمان مصموب  3133و براسماس مماده  1آن ،خريمد و
فروش ،بهرهکشي يا بهکارگيري کودکان به منظور ارتکاب اعمال خالف از قبيل قاچاق ممنو بموده و
مرتکب به مجازات حبس يا جزاي نقدي محکوم ميشد لکن همانگونه که از موضو قمانون معلموم
ميگردد اين ضمان اجرا فق نسب به سوءاستفاده از کودکان و نوجوانان قابمل اعممال بمود و شمامل
زنان نميشد.
ارتکاب قاچاق زنان از ايران و ارائه فيلمهاي مستند در اين خصوص و احساس تهديد جدي در اين
زمينه ،سرانجام قانونگذار ايراني را وادار ساخ تا در سال  3131جه مقابله بما جمرم قاچماق انسمان از

 -3ماده  :312قوادي عبارت اس
146

از جم ،و مرتب کردن دو نفر يا بيشتر بمراي زنما يما لمواط .مماده  .313حمد قموادي

براي مرد هفتاد و پنج تازيانه و تبعيد از محل به مدت  1ماه تا يک سمال اسم و بمراي زن فقم هفتماد و پمنج تازيانمه
اس .

جمله زنان به وض ،و تصويب قانون خاصي مبادرت ورزد کمه از مبماني و ويژگميهماي قابمل تموجهي
برخوردار اس و در عين حال از جهاتي نيز قابل نقد مينمايد.



 2-3قانون مبارزه با قاچاق انسان در بستر ارزيابي و کارايي

قانون فوقالذکر مشتمل بر هش ماده و سه تبصره در جلسه علني  23تير ماه  3131مجلس شوراي
قانون اساسي (ده روز) نظر شوراي نگهبان به مجلس واصل نگرديد و در نتيجه به استناد ذيل همان اصل
اين قانون قابل اجرا گرديد.
اين قانون از ويژگيهاي مثب و در برخي موارد قابل اشکال برخوردار اس که ذيالً ممورد اشماره
واق ،ميشود:
 .3قانونگذار در اين قانون معناي خاص قاچاق را مدنظر قرار داده که عبارت اس از گذراندن غيمر
قانوني انسان از عرض مرزهاي جغرافيايي کشور و به عبارت ديگمر قاچماق خمارجي ممدنظر قانونگمذار
بوده اس .
براساس بند «الف» ماده  3اين قانون« :قاچاق انسان عبارت اس از خارج يا وارد ساختن يا ترانزيم

ل
فق
ربرسی هی حقوقی مقابله با اقچاق زانن با ن گاهی هب اسناد نیبا مللی

اسالمي به تصويب رسيد لکن پس از ارسال به شوراي نگهبان ،در مهلم مقمرر ممذکور در اصمل 13

مجاز يا غير مجاز فرد يا افراد از مرزهاي کشور  .»...بنابراين ،در مواردي که شخص يا اشخاص ،افرادي
را با همان قيود و مقاصد مذکور در ماده  3قانون صرفاً از نقطهاي در داخل ايران به نقطه ديگر آن منتقل
ميکنند ،در اين صورت به دليل عدم تحقق قاچاق ،اين قانون نسب به آن قابل اجرا نخواهمد بمود و در
اينگونه موارد بايد به قواعد کلي و مواد قانوني موضوعاتي ديگمر نظيمر آدمربمايي ،قموادي و امثمال آن
استناد کنيم.
بند «ب» ماده  3اين قانون که تحويل گرفتن ،انتقال دادن ،مخفي کردن يا فمراهم سماختن موجبمات
اخفاي فرد ويا افراد موضو بند «الف» همان ماده را نيز قاچاق تلقي ميکند ،قيد «پس از عبور از مرز» را
در انتها آورده اس که در اين صورت فق تحويل گرفتن يا انتقال يا مخفي کردن پس از وارد ساختن
به کشور مشمول بند «ب» اين ماده ميشود .ولي اگر به قصد خارج کردن از مرز کسي را تحويل بگيرد
يا انتقال دهد يا مخفي کند چون هنوز عبور از مرز صورت نگرفته اس  ،در حکم قاچاق انسان نخواهد
بود .به نظر ميرسد با توجه به وحدت مالک ميان وارد کردن و خارج کردن نبايد تفاوتي ميان ايمن دو
قائل شد .به عبارت ديگر همانگونه که انتقال و تحويل گرفتن يا مخفي کردن پس از عبمور از ممرز بمه
دليل ري مراحل قاچاق ،قاچاق تلقي ميشود ،چنين اعمالي قبل از عبور از ممرز نيمز قاچماق اسم و لمو
اين که هنوز از مرز نگذشته اس  .چنين استداللي را قانونگمذار درخصموص قاچماق امموال تماريخي م
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فرهنگي از کشور پذيرفته اس که بر مبناي آن «هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاريخي م فرهنگمي
از کشور هرچند به خارج کردن آن نينجامد قاچاق محسوب ميگردد» 3.از ايمن جهم بنمد «ب» قابمل
انتقاد بوده ،قانونگذار قيد پس از عبور از مرز را بايد بردارد و به جاي آن عبارت «به قصد قاچماق انسمان»

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

را جانشين کند.
 .2از سوي ديگر همانند آنچه در پروتکل الحاقي پيشبيني شده ،قاچاق انسمان در قمانون مبمارزه بما
قاچاق انسان از سه رکن اساسي تشکيل شده اس :
الف) رفتار خاصي که عبارت اس از خارج ساختن ،وارد ساختن يا ترانزي اشخاص از مرزهماي
کشور.
ب) همراه بودن رفتار فوق با اجبار ،اکراه ،تهديد ،خدعه و نيرن

ويا سوءاستفاده از قدرت خود يا

وضعي ررف مقابل.
ج) وجود انگيزههاي نامشرو يا خاص که عبارتند از فحشا ،برداش اع ا و جوارا بدن ،بردگمي
2

و ازدواج.
با توجه به موارد فوق و لزوم اعمال تفسير به نفم ،ممتهم و بما اسمتفاده از مفهموم مخمالف مماده  ،3در
صورتي که عليرغم دو شرط اول فوقالذکر ،شرط سوم يعني قصد فحشا يا برداش اع ما و امثمال آن
نباشد ،بلکه انگيزهاي شرافتمندانه يا انگيزهاي غير از موارد ممذکور در بنمد سموم در انجمام عممل انتقمال
وجود داشته باشد ،در اين صورت ،فعل ارتکابي مصداق قاچاق انسان نبموده ،قمانون فموق قابمل اعممال
نسب به آن فعل نخواهد بود.
اما اگر شرط دوم ،يعني اجبار و امثال آن در کار نباشد ،دو حال را قانونگذار در اين قانون مطمرا
کرده اس :
الف) جرم ارتکابي به رور سازمانيافته صورت گرفته اس  .در اين صورت حتي اگر اين عممل بما
1
رضاي قربانيان جرم هم صورت گرفته باشد ،جرم در حکم قاچاق انسان محقق اس .
ب) جرم ارتکابي سازمانيافته نباشد .در اين صورت اگر اوالً عبور دادن (خارج يا وارد ساختن ويما
ترانزي ) ،حمل يا انتقال به صورت غير مجاز بوده باشد ،بدين معنا که بدون گذرنامه يا رواديد صورت

 -3قانون مجازات اسالمي ،کتاب تعزيرات ،فصل نهم ،ماده .233
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 -3رک :قانون مبارزه با قاچاق انسان ،ماده  ،3بند «الف».
 -2ماده  ،2بند «ب».

گيرد ويا مقررات قانوني الزم اعمال نگردد و ثانياً چنين اقدامي بمه قصمد فحشما صمورت گيمرد ،عممل
3

ارتکابي جرم در حکم قاچاق انسان خواهد بود و رضاي قرباني لحاو نخواهد شد.
معنا و مفهوم عبارات فوق اين اس که اوالً اگر اعمال فوق با رعايم قموانين و مقمررات و داشمتن

نباشد ،بلکه بردگي يا برداش اع ا و جوارا باشد ،باز هم عمل ارتکابي مشمول اين قمانون نبموده ،در
حکم قاچاق تلقي نخواهد شد .مسلماً چنين تجويزي دسم مرتکبمان را در حمد قابمل مالحظمهاي بماز
گذاشته ،راه فرار از قانون و مجازات را فراهم ميسازد ضمن اينکه بمه نظمر مميرسمد چنمين تفسميري
مورد رضاي مقنن نيز نيس  .در عين حال ،نمو نگمارش قمانون و تفسمير منطقمي و م ميق آن ،چنمين
مفهومي را ايجاب ميکند .لذا شايسته اس قانونگذار در اصالا بند «ج» ماده  2اقدام شايسته کند.
1م عالوه بر دو جرم در حکم قاچاق که در سطور فوق مطرا گرديد ،ممورد ديگمري نيمز در ايمن
قانون در حکم قاچاق انسان پيشبيني شده اس که در جه پيشگيري از ارتکاب جرم قاچماق انسمان
جرمانگاري شده و در واق ،بهعنوان «جرم بازدارنده يا مان »،مطمرا اسم  .ايمن ممورد عبمارت اسم از
«تشکيل يا اداره دسته يا گروهي که هدف آن انجام امور موضو ماده  3اين قانون اس » 2.قانونگذار بما

ل
فق
ربرسی هی حقوقی مقابله با اقچاق زانن با ن گاهی هب اسناد نیبا مللی

گذرنامه و رواديد صورت گيرد ،عمل ارتکابي مشمول اين قانون نخواهد شد حتي اگر به قصد فحشما
صورت گيرد و ثانياً اگر عمل ارتکابي به صورت غير مجاز باشمد ،لکمن منظمور از نقمل و انتقمال فحشما



جرمانگاري فوق به دنبال پيشگيري از عمليات مقدماتي اس که موجبات تسمهيل و ارتکماب گسمترده
جرم قاچاق انسان را فراهم ميآورد .تأسيس يا وجود گروه مجرمانه موجب کاهش نگراني مجرممان و
تجري و تقوي روحيه آنان در ارتکاب جرم و بلکه تشديد اقدامات مجرمانمه شمده ،احتممال ارتکماب
جرم و موفقي مجرمين در رسيدن به اهداف مجرمانه را افزايش ميدهد .در بسياري از موارد ،هنگامي
که قانونگذار وجود وضعي يا حال خاصي را به ررز جدي ماثر در ارتکماب جمرم مميبينمد ،بمراي
پيشگيري از ارتکاب جرم اصلي ،آن وضعي يا حال را جرمانگاري ميکنمد .در ايمن خصموص ،در
قانون داخلي ايران ميتوان به ماده  333قانون مجازات اسالمي اشاره کرد که عليرغم اينکه بر ربق ماده
 321قانون مجازات اسالمي قانونگذار عمليات مقدماتي جرم را شمرو بمه جمرم و از ايمن جهم قابمل
مجازات ندانسته ،اما ساخ يا تهيه وسايل ارتکاب جرم را که در حد عمليات مقدماتي اس بما همدف
پيشگيري از وقو جرم اصلي جرمانگاري کرده اس  .در اسمناد بمينالمللمي نيمز در مموارد مختلفمي ،از

 -1ماده  ،2بند «ج».
 -3همان ،ماده  ،2بند «الف»
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جمله در ارتکاب جرائم سازمانيافته ،تشکيل و اداره گروه مجرمانه يا ع وي در آن جرمانگاري شده
و مشمول مجازاتها و ضمان اجراهاي کيفري قرار داده شده اس (شمس ناتري.)323-1 :3131 ،
 .3از حي پيشبيني ضمان اجرا نيز بايد گف براساس ماده  1قانون مبارزه با قاچاق انسان ،تا وقتي

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

قاچاق انسان از اين حي قابل مجازات اس که عنوان همساني در قانون مجازات اسالمي نداشته باشمد
واال در صورتي که عمل مرتکب قاچاق انسان از مصاديق مندرج در قانون مجازات اسمالمي باشمد ،بمر
ربق قانون فوق ،مجازات همان عنوان اعمال خواهد شد .به عبارت ديگر در صورتي که فعل مرتکمب،
عنوان خاصي در قانون مجازات اسالمي نداشته و شراي مذکور در ماده  3قانون مبارزه با قاچاق انسمان
را داشته باشد ،قاچاق انسان عنوان مستقلي اس و در صمورتي کمه مصمداق افسماد فمي االرض نباشمد،
مجازات حبس دو تا ده سال و پرداخ جزاي نقدي معادل دو برابر وجوه يما امموال حاصمل از بمزه يما
اموالي که وعده پرداخ آن به مرتکب داده شده اس قابل اعممال خواهمد بمود 3.همچنمين اسمباب و
2
وسايل اختصاص داده شده به امر قاچاق انسان نيز به نف ،دول ضب خواهد شد.
از سوي ديگر ،براساس تبصره  3ماده  1در صورتي که شخص قاچاق شده کمتر از  33سمال تممام
داشته باشد و عمل ارتکابي مشمول مجازات افساد في االض نباشد ،با اعمال تشديد خاص ،مرتکب بمه
حداکثر مجازات ،يعني ده سال حبس محکوم خواهد شد.

1

نحوه نگارش ماده  1و تبصره يک آن به صورتي اس که اينگونه اسمتظهار مميگمردد کمه جمرم
افساد في االرض در ارتباط با قاچاق انسان فق در صورتي قابل تحقق اسم کمه قربماني جمرم قاچماق
کمتر از  33سال تمام داشته باشد که اين هم در موارد خاصي اس که قانونگذار آن موارد را مشخص
نکرده اس  ،بلکه صرفاً مقرر داشته :چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجمده سمال تممام داشمته باشمد و
عمل ارتکابي از مصاديق محاربه و افساد في االرض نباشد.
ساالي که در اينجا مطرا ميشود اين اس که آيا محاربمه و افسماد فمي االرض ممذکور در ايمن
تبصره فق در موارد تحقق مواد  221يا  233قانون مجازات اسالمي محقمق مميگمردد؟ يعنمي تنهما در

 -3ماده  1قانون مبارزه با قاچاق انسان :چنانچه عمل قاچاق انسان از مصاديق مندرج در قمانون مجمازات اسمالمي باشمد،
مطابق مجازاتهاي مقرر در قانون ياد شده و در غير اين صورت به حبس از دو تا دو سال و پرداخم
معادل دو برابر وجوه يا اموال حاصل از بزه يا وجوه و اموالي که از ررف بزهديده يا شخص ثال
به مرتکب شده اس  ،محکوم ميشود.
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 -2ماده .3
 -1ماده  ،1تبصره .3

جمزاي نقمدي

وعده پرداخم

آن

صورتي که به هنگام قاچاق ،مجرم مرتکب تجريد سالا شود يا يکي از جرايم مصداق افساد با شراي
قانوني تحقق يابد؟ يا منظور از محاربه و افساد في االرض امري اعم بوده ،شامل ساير موارد که موجمب
ايجاد فساد در زمين ميشود نيز ميگردد؟ اينکه در تبصره ،قانونگذار افساد فمي االرض را بمه محاربمه

گرفته ،باع سردرگمي ق ات درخصوص موارد تحقق محاربه و افساد فمي االرض در جمرم قاچماق
انسان گرديده اس .
نکته ديگر اين که مجازات افساد في االرض در ما نحن فيه ،هرچه باشد ،قابل ترديد اسم  .قاچماق
زنان و به کارگيري آنان در ارتکاب فحشا يا موارد ديگر ،لزومما مصمداق يکمي از ممواد نماظر بمر جمرم
محاربه يا افساد في االرض نمي باشند .از سوي ديگر به اقت اي آيه  12سوره مائده 3گرچه ممکن اس
استنباط اوليه اين باشد که قتل کسي که مرتکب فساد بر روي زمين شد ،جايز اس و لکن بما توجمه بمه
اينکه مصاديق فساد در آيه شريفه مشخص نشده اس  ،نميتموان بمه صمرف ارمالق فسماد بمر فعلمي،
مرتکب آن را مستحق قتل دانس

زيرا در عرف ،ارتکاب اعمالي نظيمر زنما ،مسماحقه ،قموادي شمرب

خمر و توزي ،و فروش آن و بسيار از جرائم ديگر مشمول عنوان فساد اس

ل
فق
ربرسی هی حقوقی مقابله با اقچاق زانن با ن گاهی هب اسناد نیبا مللی

عطف کرده اس بر ترديد ارالق اين عنوان بر اعمال قاچاقچي ميافزايد ،بهويژه با توجه به تفسير قانون
به نف ،متهم در تبصره فوقالذکر .به هرحال ،تبصره مذکور از اين حي مورد ترديد و اجمال جدي قرار



اما هريمک مجمازاتهماي

خاصي را در بر دارد و هيچيک از موارد فوق جز در شراي خاص ،مثل تکرار سه يا چهار بمار جمرائم،
يا به عنف بودن يا محصنه بودن زنا يا زنا با محارم و نظاير آن مشمول حکم قتل نيس  .بنابراين ،صمدور
حکم قتل در مواردي که فعل مرتکب قاچاق زنان ،مشمول عنوان افساد اس  ،بسيار مشکل ممينمايمد،
مگر اينکه قائل به نظر کساني شويم که معتقدند گرچه در آيه  11سوره مائده افساد في االرض عطف
به محاربه شده اس  ،لکن اين عطف به معناي لزوم جم ،دو عنوان يعني محاربه بمر وجمه فسماد نيسم ،
بلکه با تحقق هريک از موارد محاربه يا افساد في االرض ،حکم مربموط قابمل اعممال اسم (محممدي
گيالني 221 :3133 ،و حبيبزاده 333 :3121 ،به بعد) ويا اينکه حکم آيمه شمامل افسماد فمي االرض
اس و نه محاربه و محاربه يکي از مصاديق افساد اس ( 3لنکراني 211 :3313 ،و  213و مرعشمي.)33 :
به نظر ميرسد قانونگذار نيز در وض ،قوانين از همين دو نظر پيروي کرده اس و در مواردي که حکمم

 .-3من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في االرض فکأنما قتل النّاس جميعاً ( ...مائده ،آيه .)12
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افساد في االرض را تقنين کرده ،و خصوصاً حکم به جرم مستقلي تح عنوان افسماد در قمانون جديمد
مجازات اسالمي ،بر همين دو مبنا رفتار کرده اس .

3

از سوي ديگر ،از آنجا که قانونگذار اين جرم را از جرائم شديد دانسته ،براي کارمنمدان دولم و
تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

نهادهاي وابسته به دول و نهادهاي عمومي غير دولتي که به نحوي از انحا دخالتي در جمرم داشمتهانمد،
اعم از مباشرت يا معاون  ،عالوه بر مجازاتهاي ممذکور در مماده  1و تبصمره  2آن ،انفصمال دائمم يما
موق از خدم نيز پيشبيني شده اس  2.افزون بر اين ،براي معاون در ايمن جمرم مجمازات خاصمي
توس قانونگذار پيشبيني شده که عبارت اس از دو تا پنج سال حبس و جزاي نقمدي معمادل وجموه
حاصل از بزه يا مورد وعده معاون جرم.

1

از جمله پيشبينيهاي اين قانون ابطال پروانه و تعطيلي ماسساتي اس کمه بمه صمراح مماده  2بمه
قصد ارتکاب جرائم موضو اين قمانون تشمکيل شمدهانمد 3.گرچمه ايمن پميشبينمي مسمئولي کيفمري
اشخاص حقوقي را تقوي مميکنمد و از ايمن جهم مناسمب اسم  ،لکمن از آنجما کمه فقم شمامل
ماسساتي اس که براي ارتکاب اين اعمال تأسيس شدهاند و شامل ماسسماتي نمميشمود کمه پمس از
تأسيس به قصد انجام فعالي هاي قانوني ،عمالً درگير ارتکاب اين جرائم شدهاند و عممده يما بخشمي از
فعالي خود را در اين گونه اعمال متمرکز کردهاند ،قابل انتقاد اسم  .از سموي ديگمر در صمورتي کمه
جرائم ديگري توأم با قاچاق انسان محقق گردد ،گرچه ربق قواعد ،جرائم توأم همراه بما قاچماق انسمان
موجب تحقق تعدد معنوي اس و صرفاً مجازات جرمي اعمال ميشمود کمه داراي مجمازات شمديدتر
اس  2ولي در راستاي سياس کيفري شديد ،جم ،مجازاتها اعممال مميگمردد و شمخص مرتکمب

 -2در اين خصوص ر.ک :ماده  3قمانون تشمديد مجمازات ممرتکبين ارتشماء و اخمتالس و کالهبمرداري ،مماده  2قمانون
مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي کشور مصوب  ،3131و ماده  3قانون مبارزه با مواد مخدر  3132و . ...
 -1ماده .3
 -3ماده  ،1تبصره .1
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 -2ماده .2
 -1ماده  313قانون مجازات اسالمي.

عالوه بر مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق انسان به مجازاتهاي مربوط به آن عناوين نيز محکموم
ميگردد.

3



سرانجام در صورتي که جرم قاچاق انسان در خارج از قلمرو حاکمي ايمران ارتکماب يابمد ،ولمي
صالحي رسيدگي به اين جمرم را دارنمد و بمه دليمل تبعيم صمالحي ق مايي از صمالحي تقنينمي
(آزمايش 313 :3132 ،و فرزامي ،)31 :قوانين ماهوي ايران از جمله قانون مبارزه با قاچماق انسمان قابمل
اعمال خواهد بود .بر همين اساس قانونگذار در اين خصوص مقرر کرده اس که هر تبعه ايراني که در
خارج از قلمرو حاکمي ايران مرتکب يکي از جرائم موضو اين قانون گردد ،مشمول مقمررات ايمن
قانون خواهد بود 2.البته چنين تدبيري با توجه به اينکه در ماده  2قانون مجمازات اسمالمي درخصموص
تمامي جرائمي که اتبا ايراني در خارج از کشور مرتکب ميشموند ،پميشبينمي شمده و شمامل قاچماق
انسان نيز ميشود ،تدبير مفيدي نيس و تحصيل حاصل مينمايد ولي در اينجا مناسب بود قانونگمذار
در حماي از قربانيان جرم تاب ،ايران که در خارج از کشمور ممورد قاچماق قمرار مميگيرنمد ،بيگانگمان

ل
فق
ربرسی هی حقوقی مقابله با اقچاق زانن با ن گاهی هب اسناد نیبا مللی

مرتکب تبعه ايران باشد ،به دليل شديد بودن جرم و با اعمال اصل صمالحي شخصمي ،محماکم ايمران

مرتکب را براساس قواعد مربوط به اصل صالحي شخصي انفعمالي مشممول تعقيمب براسماس قموانين
ايران قرار ميداد .هر چند با وجود ماده  3اين مشکل رف ،شده اس .
نتيجهگيري

همانگونه که گذش قاچاق زنان يکي از تهديدهاي جدي عصر ما اس که آثار و تبعات ناگوار
اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و اخالقي داشته ،کرام انساني و شخصي زنان را نشانه گرفته اس و به
عل نبود قوانين جام ،و مان ،،نه در سطح ملي و نه در سطح بمينالمللمي و عمدم برخمورداري قموانين
موجود از ضمان هاي اجراي کيفري ،قاچاق زنان به پديدهاي جهاني تبديل شده اس و در اصطالا
از آن به بردگي مدرن تعبير ميشود.
براي مبارزه با اين پديده ،مباني فقهي و حقوقي (قوانين داخلي بهويژه قانون مبارزه بما قاچماق انسمان
مصوب ( )3131و اسناد بمينالمللمي بمهويمژه مقاولمه ناممههماي بمينالمللمي و کنوانسميونهماي موجمود

 -3ماده .3
 -2ماده .2
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درخصوص قاچاق زنان از جمله کنوانسيون پالرمو سال ( )2111درخصوص موضو مورد بررسي قرار
گرف .

يافتههاي تحقيق حاکي از آن اس اگرچه مقاولهنامه ،اسناد و تعهد نامههاي بينالمللي سه موضمو
تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

حماي و حفاظ از زنان در معرض خطر يا قرباني ،بازگش قربانيان بمه ورنشمان و نظمارت بمر دفماتر
کاريابي را مورد توجه و تأييد قرار دادهاند ،هيچ تدبيري درخصوص جرمانگماري مقمرر نکمردهانمد .در
نتيجه ،تعهدنامه بينالمللي راج ،به جلوگيري و سرکوب خريد و فروش سفيد پوستان3در  3مي 3131به
تصويب رسيد .از جمله تدابير اين تعهدنامه جرمانگاري خريد و فروش زنان سفيد پوس و عدم توجمه
بممه رضمماي قربانيممان جممرم (مممواد  2 ،3و  )1بممه همممراه لممزوم تبممادل ارالعممات کشممورهاي متعاهممد و
معاضدتهاي ق ايي در اين خصوص اس که در دي  3131بمه تصمويب مقمنن و دولم ايمران نيمز
رسيدند .نکته قابل ذکر درخصوص مقاوله ناممه ممذکور ايمن اسم کمه صمرف ًا قاچماق زنمان بمه قصمد
بهرهکشي جنسي را جرمانگاري کرده اما قاچاق زنان که با مقاصد ديگمر از انموا بهمرهکشمي ممکمن
اس صورت بگيرد ،همچنان داراي نقص تقنيني اس .
عالوه براين در قوانين داخلمي تصمريح شمده کمه هرگماه جمرم قاچماق انسمان در خمارج از قلممرو
حاکمي ايران ارتکاب يابد ،ولي مرتکب تبعه ايران باشد ،به دليل شديد بودن جمرم و بما اعممال اصمل
صالحي شخصي ،محاکم ايران صالحي رسيدگي به اين جرم را دارند و به دليل تبعيم صمالحي
ق ايي از صالحي تقنيني ،قوانين ماهوي ايران از جمله قانون مبارزه با قاچاق انسان قابل اعمال خواهمد
بود .بر همين اساس ،قانونگذار در اين خصوص مقرر کرده اس هر تبعه ايراني که در خمارج از قلممرو
حاکمي ايران مرتکب يکي از جرائم موضو اين قانون گردد ،مشممول مقمررات ايمن قمانون خواهمد
بود 2.البته چنين تدبيري با توجه به اينکه در ماده  2قانون مجازات اسالمي درخصوص تمامي جرائممي
که اتبا ايراني در خارج از کشور مرتکب ميشوند ،پيشبيني شمده اسم و شمامل قاچماق انسمان نيمز
ميشود ،تدبير مفيدي نيس و تحصيل حاصل ممينمايمد ولمي در ايمنجما مناسمب بمود قانونگمذار در
حماي از قربانيان جرم تاب ،ايران که در خارج از کشور مورد قاچاق قرار ميگيرند ،بيگانگان مرتکمب
3- International Convention of 4 May 1910 on the Prevention and Suppression of the White
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 -3ماده .2

را براساس قواعد مربوط به اصل صالحي شخصي انفعالي مشمول تعقيب براساس قموانين ايمران قمرار
ميداد .هر چند با وجود ماده  3اين مشکل رف ،شده اس .



عالوه بر اين در رابطه با قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب  3131نيز ميتوان يکي از عممدهتمرين
حماي از اشخاص بزهديده در اين قانون تا حدي ناديمده گرفتمه شمده و در ممواد قمانوني بمه آن
تصريح نشده اس  .اين امر تا حدي اين شبهه را به وجود ميآورد که اشخاص قاچاق شده ،نه بهعنوان
بزهديده ،بلکه تا حدودي بهعنوان بزهکار تلقي شوند که ايمن نگرانمي در ممورد بمزهديمدگان موجمب
خواهد شد مجنيٌعليه اين جرائم از ررا موضو با دستگاههاي ذيرب خودداري کند.
از ررفي اين امر باع شد که نهتنها پيشگيري از جرم محقق نشود ،بلکه راه براي شناسايي باندهاي
بزهکار از رريق راهنمايي بزهديدگان کامالً مسدود شود .اميد اس که قانو نگذار محترم هرچه بيشتر
به اين مسأله توجه کند.

از سوي ديگر ،يافتههاي اين پژوهش حاکي از آن اس که صرف اتخاذ تدابير کيفري که ناظر بمه

ل
فق
ربرسی هی حقوقی مقابله با اقچاق زانن با ن گاهی هب اسناد نیبا مللی

ايرادات وارد بر اين قانون را مربوط به مسأله حماي

از بزهديدگان و پيشگيري از وقو جرم دانس .

اقدامات پس از ارتکاب جرم اس  ،آن هم صرفاً نسب به مرتکب جرم ،کافي نيس  .بمراي مبمارزه بما
ارتکاب اينگونه جرائم ،قبل از هر چيز پيشگيري امري حياتي و الزم اس  .بمه عبمارت ديگمر بايمد در
برخورد با اين جرم «سياس پيشگيري بهتر از درمان اس » مورد توجه سياستگذاران باشد چمرا کمه بما
اتخاذ تدابير پيشگيري اجتماعي و وضعي بايد از يک سو آگاهيهاي عمومي و ميزان کف نفمس را در
افراد باال برد و از سوي ديگر با خل ،سالا مرتکبان بالقوه جلو ارتکاب اينگونمه جمرائم را گرفم  .در
اين مسير با شناسايي و کنترل زمينههاي ارتکاب اينگونه جرائم که بخش قابل تموجهي از آن بمه خمود
قربانيان باز ميگردد ،به رور عملي با اين جرائم مقابله خواهد شد .در مرحله بعد اتخاذ سياس کيفمري
بهعنوان آخرين راهکار و براي کيفر دادن مرتکبان اينگونه جرائم اممري الزم اسم کمه آن همم بايمد
براساس مباني سياس کيفري اسالم صورت گيرد تا ضمن عدم انحراف از اصول کلي آن ،با اينگونه
جرائم برخورد کيفري متناسب صورت گيرد .در عرض برخورد با مجرمان و سوءاسمتفادهکننمدگان از
وضعي قربانيان الزم اس از قربانيان اينگونه جرائم حماي هاي الزم و ويژه صورت گيرد بدين معنا
که با حفظ کرام و شخصي انساني آنان ،با اعاده وضعي سابق و رهايي آنمان از چنگمال مجرممان،
زمينه يک زندگي سالم براي آنان فراهم شود تا مجدداً در دام اين باندها قرار نگيرند.
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با توجه به موارد فوق در حاليکه پروتکل سال  2111تمامي ايمن مموارد را بمه رمور نسمبتاً مطلموب
پيشبيني کرده اس  ،قانون مبارزه با قاچاق انسان سال 3131صرفاً به اتخاذ تدابير کيفري اکتفما کمرده و
از تدابير پيشگيرانه و حمايتي و سياس جنايي متناسب غفل ورزيده اسم  ،ضممن ايمنکمه در اتخماذ

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

سياس کيفري نيز از مباني متقني بهره نبرده و در مواردي نيز ابهامآميز و مجمل اس .
منابع

قرآن کريم
 .3آزمايش ،علي3132،ش« ،زمينههاي حقوق جزاي بينالمللي در قانونگمداري ايمران» ،نشمريه
ماسسه حقوق تطبيقي ،شماره .1
 .2السان ،مصطفي3133،ش« ،قاچاق زنان و کودکان براي بهرهکشي جنسي (از من ،جهماني تما
حماي از بزهديدگان)» ،فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي ،ش .33
 .1اشتري ،بهناز3131،ش ،قاچاق زنان بردگي معاصر ،تهران ،انديشه برتر.
 .3اسعدي ،سيد حسن3133،ش ،جرائم سازمانيافته فراملي ،نشر ميزان.
 .2اردبيلي ،احمد بن علي3333،ق ،مجم ،الفايده و البرهان ،ماسسه نشر اسالمي ،ج.3
 .3ترقي ،محمد علي3123،ش ،فرهن

خيام ،تهران ،کتابفروشي اسالميه ،چ.2

 .2جبعي عاملي،بيتا ،زينالعابدين ،الروضه البهيه في شرا اللمعه الدمشمقيه ،بيمروت ،دار العمالم
االسالمي ،ج.1
 .3حبيب زاده ،محمد جعفر3121،ش ،محاربه در حقوق کيفري ايران ،تهران ،دانشمگاه تربيم
مدرس.
 .1حر عاملي ،محمد بن حسن3123،ش ،وسايلالشيعه ،تهران ،مکتبه االسالميه.
 .31حلي ،حسن يوسف بن مطهر3321،ق ،تحرير االحکام  ،قم ،ماسسه االمام الصادق ،ج.2
 .33خويي ،ابوالقاسم3133،ش ،مصباا الفقاهه  ،قم ،حيدريه ،ج.3
 .32دهخدا ،علي اکبر3121،ش ،لغتنامه ،تهران ،دانشگاه تهران ،ج.1
 .31سرخسي ،شمس الدين،بيتا ،المبسوط  ،بيروت ،دار المعرفه ،ج.32
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 .33شمس ناتري ،محمد ابراهيم3131،ش ،سياس کيفري ايران در قبال جرائم سمازمانيافتمه بما
رويکرد به اسناد بينالمللي ،رساله دکتري دانشگاه تربي مدرس.



 .32شهيد ثاني ،زين الدين3333،ق ،مسالک االفهام  ،قم ،ماسسه معارف اسالمي ،ج.11
اجتماعي زنان ،س ،32ش .32
 .32عبادي ،شيرين3121،ش ،تاريخچه و اسناد حقوق بشر در ايران ،تهران ،روشنگران.
 .33علي پور ،عباس3131،ش ،بررسي وضعي قاچاق انسان در ايران (مع مالت و پياممدها) و
ارائه راهکارهاي مناسب براي کنترل ايمن پديمده اجتمماعي ،فصملنامه رهناممه سياسمتگذاري
سياسي ،دفاعي و امنيتي ،س ،3ش.2
 .31فرزامي ،هوشن 3133،ش ،حقوق جزاي بينالمللي ،مجله کانون وکال ،ش.333
 .21کالنتري ،کيومرث و زارعي ،محمد3131،ش ،قاچاق زنمان بمه قصمد فحشما (از منظمر فقمه
جزايي و حقوق کيفري) ،س ،2ش.2

ل
فق
ربرسی هی حقوقی مقابله با اقچاق زانن با ن گاهی هب اسناد نیبا مللی

 .33عالي پور ،حسن3133،ش ،قاچاق زنان بزهي بر ضدکرام زنان ،فصلنامه شوراي فرهنگي

 .23لنکراني ،محمد فاضل3313،ق ،تفصيل الشريعه في شرا تحرير الوسيله ،کتاب الحدود ،قم،
مطبعه العلميه.
 .22لنگرودي ،محمد جعفر3121،ش ،ترمينولوژي حقوق ،گنج دانش.
 .21مرعشي ،سيد محمد حسن3121،ش ،افساد في االرض از ديدگاه قمرآن و روايمات و عقمل،
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