187

فصلنامه ی ره نامه سیاستگذاری سیاسی  ،دفاعی و امنیتی ،سال اول ،شماره دوم  ،زمستان 1389

بررسی وضعیت قاچاق انسان در ایران (معضالت و پیامدها)
و ارائهي راهکارهای
مناسب براي کنترل این پدیدهي اجتماعی

عباس علی پور
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تاریخ تصویب1389/12/4 :

چکیده
قاچاق انسان یکی از پدیدههای در حال رشد عصر حاضر است که در سالهای اخیر به
معضلی جهانی تبدیل شده است .به عبارت دیگر شکل جدید و امروزی بردهداری محسوب
میشود .این نوشتار ،قاچاق انسان را در ایران مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد.
بررس��ی جنبههای قاچاق انسان در محورهای چهارگانهي قاچاق زنان و دختران ،قاچاق
کودکان ،قاچاق اعضای بدن و س��رانجام بهرهکشی از نیروی کار ،از سایر موضوعاتی است
که به تفصیل به آن پرداخته شده است .علل و انگیزههای قاچاق انسان در ایران و پیامدهای
ناش��ی از آن و بررسی جغرافیایی قاچاق انسان از سایر مواردی است که در پژوهش حاضر
مورد کنكاش قرار گرفتهاند .نتیجهي این پژوهش نش��ان میده��د که زنان و دختران تقریبا
قربانیان همیش��گی قاچان انسان هستند و بهدنبال آن مردان و پسران در رتبههای بعدی قرار
دارند .نکتهي مهم اینکه حجم کمی از قاچاق انسان شناسایی و قابل پیگیری است ،که این
 -1دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
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وضعیت در عوامل آش��کار و پنهان این پدیده جس��توجو میشود .قربانیان قاچاق که اکثر
آنها زنان و کودکان هس��تند ،بهوسیلهي زور ،فریب يا ارعاب ناچار میشوند به شرایط غیر
انسانی تن بدهند و بدون توجه به شکل بیرحمانهي بردگی ،در ترس و درماندگی زندگی
کنند .بردگی داخلی و کار اجباری ،از جمله شکلهای بهرهکشی از انسان است؛ اما اکثریت
قربانیان به بردگی جنسی کشانده میشوند.
واژگان کلیدی
قاچاق انس��ان ،بردهداری ،قاچ��اق زنان و دختران ،کودکان ،اعضای بدن ،بهره کش��ی از
نیروی کار ،قربانی.
بيان مسئله
قاچاق انس��ان یکی از پدیدههای در حال رش��د عصر حاضر اس��ت که به عبارتی ،شکل
جدید و امروزی بردهداری محس��وب میگردد .به علت تغییرات س��ریع در ش��کل و میزان
پیچیدگی این پدیده ،در تمامی کشورهای جهان احساس میشود .به این نکته نیز باید توجه
داشت که افزایش قاچاق انسان در جهان ،به دلیل سودآوری کالن آن است.
س��ازمان ملل معتقد است که قاچاق انس��ان پس از قاچاق مواد مخدر و اسلحه ،سومین
تجارت کثیف ولی پرس��ود در دنیاست .این عمل جنایتکارانه بیشترین و سریعترین رشد
را به خود اختصاص داده اس��ت؛ زیرا ش��مار افرادی که در این جنایت دخیل هستند ،قابل
توجه اس��ت  .منافعی که عاید سازمانهای جنایتکار میگردد فراوان و ماهیت این جرایم
چندمنظوره اس��ت؛ زیرا فقط به بهرهبرداری جنسی محدود نمیشود بلکه جنبهي اقتصادی
هم داشته و نوعی بردهداری کالسیک نیز میباشد.
شواهد نش��ان میدهد کشور جمهوری اسالمی ایران ،به دلیل موقعیت ویژه و قرارگیری
در یک منطقهي خاص جغرافیایی درگیر مس��ائل ناش��ی از قاچاق انس��ان بوده اس��ت .این
وضعیت همواره امنیت روانی ،فردی و امنیت اجتماعی جامعه را با چالش روبهرو میسازد.
حال پرس��ش این است که :وضعیت قاچاق انس��ان در ایران چگونه است؟ پیامدهای ناشی
از آن چه تاثیری بر س��اختارهای اجتماعی جامعه خواهد گذاش��ت؟ مهمترین معضالت و
پیامدهای ناش��ی از قاچاق انسان در ایران در چه سطوحی بروز می یابد و راهکار اصلی در
جهت کنترل آنکداماست؟
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روش انجام پژوهش
ای��ن پژوهش به روش تحلی��ل محتوا صورت گرفته اس��ت .در تنظیم پژوهش از روش
اس��نادی و کتابخانهای اس��تفاده شده اس��ت .در این تحقیق همچنین به کلیهي اسناد ملی
و بینالمللی ،همچنين ارائهي مس��تندات موجود ،بهويژه پروتکلهای س��ازمان ملل پرداخته
شدهاست .البته قابل ذکر است که در تحقیقی با این محتوا بایستی ،از روش پرسشنامهای و
مصاحبهای نیز استفاده میشد که متاسفانه به علت ماهیت پیچیده و پنهان قاچاق انسان ،در
این پژوهش به طور کامل قادر به انجام روش فوق نبودهایم؛ ولی از مصاحبههایی که توسط
سایر مراکز انجام گرفته است ،مطالبی جمعآوری و در تحقیق گنجانده شده است.
تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق
قاچاق انس��ان :حرک��تدادن غیر قانونی و مخفیانهي اش��خاص در عرض مرزهای ملی،
عمدتا از کش��ورهای در حال توس��عه و کش��ورهای دارای اقتصاد در حال گذار ،با هدف
نهایی واداش��تن زنان و دختران به وضعیتهای بهرهکش��انه و س��تمگرانه از لحاظ جنسی و
اقتصادی به منظور س��ودِ بهکارگیرندگان ،قاچاقچیان و س��ندیکاهای جنایتکار و نیز دیگر
فعالیتهای مرتبط با قاچاق ،همچون کار خانگی اجباری ،ازدواج دروغین ،استخدام مخفیانه
و فرزندخواندگی دروغین (سازمان ملل .)200 ،
جرائ��م س��ازمان یافت��ه  :جرائمی هس��تند که توس��ط گروه ی��ا افراد خاص��ی کنترل و
حمایت ش��ده و ش��عاع آنها در س��طح یک کش��ور و یا حتی در س��طح بین الملل اس��ت
(پیشگاهی فرد.)1386:35 ،
فمنیس��ت :فمنیس��ت کسی اس��ت که معتقد باشد زنان بهدلیل جنس��یت ،گرفتار تبعیض
هستند .فمنیست معتقد است زنان نیازهای مشخصی دراند که نادیده و ارضانشده میمانند.
الزم��هي ارضاي این نیازها تغییری اساس��ی در نظام اجتماعی ،اقتصادی و سیاس��ی اس��ت
(مهریزی.)30:1387 ،
مهاجرت :مهاجرت ،شکلی از تحرک جغرافیایی یا مکانی جمعیت است که بین دو واحد
جغرافیای��ی انجام میگیرد .این تحرک باید به تغییر محل اقامت معمولی فرد از مبدا یا محل
اقامت قبل از مهاجرت وی ،به مقصد یا محل اقامت جدید بینجامد (زنجانی .)1:1380
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قاچاق انسان در اسناد منطقهای
حساسترین منطقه در مورد قاچاق انسان ،قارهي آسیا بهویژه کشورهای واقع در جنوب،
شرق و جنوب شرقی آسیاست که به علت وفور جمعیت و اقتصاد ناکارآمد نسبت به سایر
مناطق دنیا به میزان بیشتری درگیر این پدیده میباشد .قاچاق انسان بهویژه زنان و کودکان
در این منطقه به صورت یک صنعت پررونق درآمده اس��ت .در برخی از این کشورها مانند
تایلند و اندونزی ،صنعت س��کس بخشی از درآمد ساالنه را تشکیل میدهد .این امر نه تنها
سبب رواج قاچاق انسان از آسیا به کشورهای دیگر قارهها شده ،بلکه در خود منطقه نیز به
تبادل انس��انها منجر گشته اس��ت .به عنوان نمونه ،گرچه تعیین تعداد دقیق زنان و کودکان
ویتنامی که قربانی قاچاق میشوند مشکل است ،اما آمارهای موجود مبین آن است که شمار
زیادی از این افراد برای بهرهکش��ی در صنعت س��کس به کامبوج قاچاق ش��دهاند و هزاران
نفر از آنان به همین منظور به صورت غیر قانونی به چین ،تایلند ،سنگاپور ،کرهي جنوبی و
تایوان منتقل شده اند (.)unicef,jun18,2003,p1
از آنجا که مبارزهي موثر با این معضل نیازمند همکاری منطقهای نیز میباش��د ،به همین
منظور ،کشورهای منطقه کوشیدهاند تا با تشریک مساعی یکدیگر ،اقداماتی برای رفع قاچاق
انس��ان بهویژه زنان و کودکان انج��ام دهند .از جملهي اقدام��ات عبارتاند از :طرح عملی
ابت��کارات منطقهای آس��یا برای مقابله با قاچاق زنان و ک��ودکان ، 2کنفرانس بالی ،اعالمیهي
اتحادیهي ملل جنوب شرقی آسیا(.)http/aseansec.org/2822html
اقدامات و اسناد منطقهای کشورهای اروپایی
متأس��فانه پس از فروپاش��ی کمونیسم ،به دلیل کاهش مراقبتهای مرزی ،تجارت زنان و
کودکان اروپای شرقی ،مرکزی و همچنین جمهوریهای شوروی سابق افزایش چشمگیری
پیدا کرده اس��ت .تعداد بردگان جنس��ی در اتحادیهي اروپا تا نیم میلیون نفر تخمین زده می
ش��ود که حداقل دو سوم این زنان از اروپای شرقی و یک سوم دیگر از اتباع کشورهای در
حال توس��عه ،قاچاق شدهاند .کشورهای اروپایی همچون س��ایر مناطق برای پیشگیری ،و
مبارزه با این پدیدهي غیر انس��انی اقدام کردهاند ،و اس��ناد منطقهای متعددی در این زمینه به
ARIAT -2
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تصویب رس��یدهاند .این مبحث به بررسی برخی از مهمترین و جدیدترین اسناد و تعهدات
مذکور اختصاص دارد.
پیماناستوار کشورهای جنوبش��رقی اروپا()human trafficking.org1999؛ گروه کاری
کشورهای اروپایی حوزهي بالتیک شمالی علیه قاچاق انسان()www.against,trafficking. org؛
بیانیهي بروکس��ل در پیشگیری و مبارزه با قاچاق انس��ان؛ کنوانس��یون اروپایی مبارزه علیه
قاچاق انسان.
قاچاق انسان در اسناد بین المللی:
همانطور که میدانیم قاچاق انس��ان پدیدهای نیس��ت که تنها به عصر کنونی و یکی دو
ده��هي اخیر محدود گردد؛ لذا از دهههای پیش��ین اقدامات بس��یاری در س��طح بینالمللی
برای پیشگیری و س��رکوب قاچاق انس��ان انجام شده اس��ت .این اقدامات عمدتا در غالب
معاهدات و اس��ناد بینالمللی صورت گرفته اس��ت .اس��ناد بینالمللی که به مسئلهي قاچاق
انس��ان اشاره دارند را میتوان به دو دسته تقسیم نمود .برخی از این اسناد به گونهای فرعی
و غیرمس��تقیم به موضوع قاچاق انس��ان اشاره نموده و آن را ممنوع کردهاند .از جملهي این
اس��ناد ،معاهدات راجع به الغای بردگی میباش��ند .قاچاق انس��ان رابطه و نسبت نزدیکی با
ب��ردهداری و تج��ارت برده دارد؛ به همین دلیل از آن به عنوان بردهداری معاصر یاد میکنند.
این اسناد عبارتاند از:
 .1کنوانسیون منع بردگی ،مصوب  1926میالدی.
 .2قرارداد تکمیل منع بردگی و بردهفروشی و عملیات و ترتیباتی که مشابه بردگی است،
مصوب  1926میالدی.
 .3اعالمیهي جهانی حقوق بشر (مادهي .)4
 .4میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ،مصوب  16دسامبر .1966
 .5اساسنامهي دیوان کیفری بینالمللی.
همچنین کنوانس��یون راجع به زنان بهویژه کنوانس��یون رفع تبعیض از زنان ،و اس��ناد و
کنوانسیونهای راجع به کودکان بهویژه کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری آن که
به گونهای فرعی به بحث قاچاق انسان در درون مباحث کلیتر اشاره داشتهاند.
دستهي دوم ،اسنادی هستند که بهطور اختصاصی به موضوع قاچاق انسان مرتبط هستند
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و دارای مفادی راجع به پیشگیری ،سرکوب قاچاق ،و حمایت از بزهدیدگان و همکاریهای
بینالمللی میباشد .دقت در مفاد آنها ما را از اقدامات انجامشده و کاستیها و نواقص آنها
آگاه مینماید ،از جملهي این اسناد عبارتاند:
3
مقاولهنام��هي بینالملل��ی  18می  1904برای مب��ارزه با خرید و فروش سفیدپوس��تان
؛ ق��رارداد بینالملل��ی راجع به جلوگی��ری از خرید و فروش سفیدپوس��تان ،مصوب  4می
1910؛ پروتکل اختتامی��هي قرارداد ( 1910نوربهار)244:1387،؛ ق��رارداد بینالمللی راجع
ب��ه جلوگیری از معاملهي نس��وان کبی��ره ،مصوب  11اکتبر 1933؛ کنوانس��یون س��رکوب
قاچ��اق اش��خاص و بهرهکش��ی از روس��پیگری دیگران ،مص��وب 2دس��امبر (1949نجفی
ابرندآب��ادی)56:1379،؛ پروت��کل پیشگیری ،س��رکوب و مجازات اش��خاص بهویژه زنان
و ک��ودکان؛ قرارداد تکمیلی منع بردگی و بردهفروش��ی ،و عملیات و دس��تگاههای مش��ابه
بردگی ،مصوب 1956؛ کنوانس��یون رفع کلیهي اش��کال تبعیض علیه زنان ،مصوب 1979؛
کنوانس��یون حقوق کودک ،مصوب 1989؛ اس��اسنامهي دیوان کیف��ری بینالمللی ،مصوب
( ،1998صادقی )228:1382 ،؛ کنوانس��یون شمارهي  182س��ازمان بینالمللی کار ،مصوب
()http:// nhaquanglan1, 0catch.com()1992؛ کنوانس��یون س��ازمان مل��ل علی��ه جرائم
س��ازمانیافتهي فرامل��ی؛ پروت��کل اختیاری کنوانس��یون حقوق کودک ،مص��وب (.)2000
قاچاق انسان در آیینهي آمار و ارقام جهانی
از مهمترین مش��کالت موجود در راه مبارزه با قاچاق ،عدم اطالع دقیق از میزان ش��یوع
و گس��تردگی آن اس��ت؛ بهگون��های که در تمامی آمارهای ارائهش��ده در مت��ن پيش ِرو ،از
واژگان "تخمین زده میش��ود" و يا "هزاران" استفاده میش��ود .بنا بر آمارهای سازمان ملل
هرس��اله حدود  2میلیون نفر در سراسر دنیا قاچاق میشوند .در این میان کشورهای آسیای
جنوب ش��رقی با بیش از  700هزار نفر ،بیشترین آمار را در مناطق مبدا ،و اروپای غربی با
پذیرش  500هزار نفر بیشترین آمار را در مناطق مقصد قاچاق انسان را به خود اختصاص
دادهاند(مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،شمارهي .)8172
در میان کشورهای جهان ،سه کشور تایلند ،فیلیپین و برزیل به عنوان مهمترین کشورهای مبدا
قاچاق شناخته شدهاند (.)global report on crime and justice united nations,1999,p225
International agreement of 18 may 1904 for suppression of the white slave traffic -3
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در کشورهای افریقایی ،وسعت قاچاق ،در منطقه باال نیست؛ ولی بر اساس آمار یونیسف
در س��الهای اخیر با گس��ترش فقر و مهاجرت از نواحی روس��تایی به ش��هری و افزایش
تعداد توریس��ت ،قاچاق ک��ودکان در این منطقه نیز افزایش یافته اس��ت .بر مبنای این آمار
س��ودان ،کنیا و لیبی در صدر کشورهایی هس��تند که با این پدیده روبهرو میباشند .الجزایر
مهمترین کش��وری است که قاچاقچیان برای گذر خود انتخاب میکنند .در واقع این کشور
محل ترانزیت و قاچاق کودکان به اروپاس��ت .اس��تفاده از کودکان تنها به کشورهای فقیر و
جهان س��وم اختصاص نیافته ،بلکه در کش��ورهای ثروتمند نیز بهرهبرداری از کودکان شایع
اس��ت .بر اس��اس آمار موجود  200هزار کودک در امریکا به فحش��ا مشعول هستند (مرکز
پژوهشهای مجلس ،شمارهي  .)8172بر مبنای اطالعات این دفتر ،تمامی کشورها به نحوی
درگیر قاچاق انس��ان هس��تند .در گزارش مرجع مذکور ،آمده است که  127کشور به عنوان
کشورهای مبدا 98 ،کشور بهعنوان کشوهای محل ترانزیت و  137کشور بهعنوان کشورهای
مقصد شناخته شدهاند ( مرکز پژوهشهای مجلس شمارهي .)8172،
یافتههای پژوهش درعلل بروز گسترش قاچاق انسان
در تحقیقی که اتحادیهي اروپا بر روی مسائل قاچاق انسان صورت داده است ،این نتایج
را میتوان به طور علمی در مس��ائل و مش��کالت ناشی از قاچاق در سایر نقاط دنیا و ایران
پیاده نمود .در این مبحث ،عللی که منجر به بروز گسترش پدیدهي قاچاق انسان میشود ،با
تکیه بر نظارت جرمشناختی و جامعهشناختی مورد بررسی قرار میگیرد .این علل را میتوان
به علل فرهنگی– اجتماعی ،علل اقتصادی و علل حقوقی تقسیم کرد.
علل فرهنگی – اجتماعی
اين علتها عبارتاند از :تغییر ارزشها و گسترش فرهنگ مادیگرایی (ممتاز)72:1381 ،؛
گسترش خردهفرهنگهای منحرف؛ فقدان فرصت های آموزشی؛ وجود آماج حمایتنشده4؛
بحران و ناامنی.
 -4جامعهشناسان و جرمشناسان آمریکای شمالی به مطالعهي اوضاع و احوالی که گذر به عمل مجرمانه را تسهیل میکند ،پرداختهاند.
اینان نقش مهمی برای "آماج" قائل هستند .خطر گذر به عمل مجرمانهي ناشی از ایجاد ارتباط بین یک نشانهي فریبندهي بدون محافظ ،با
یک مجرم بالقوهای است که عموما با تحلیل راهبردي منافع و خطرات ،به این عمل میپردازد .چنانچه آماج به شیوههای دفاعی و تهاجمی
بهخوبی مورد حفاظت قرار بگیرد ،خطر گذر به عمل مجرمانه کاهش مییابد .در زمینهي قاچاق انسان باید به وجود دختران و زنان فراری
و کودکان خیابانی اشاره کرد که به دلیل ناآگاهی کافی از خطر و مشکالت بزرگی که در کمین آنهاست ،به راحتی و ظرف مدت زمان
کوتاهی وارد باندهای قاچاق انسان گردیده و صدمات شدید جسمی و روحی به آنها وارد میگردد (معظمی.)5:1382 ،
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علل اقتصادی
سودآوری کالن؛ فقر و بیکاری؛ و افزایش تقاضای خدمات جنسی از علتهاي اقتصادي
هستند(السان .)244:1384
علل حقوقی
مشکلبودن اثبات جرم؛ خال قانونی؛ فساد نهاد تعقیب و رسیدگی؛ قانونیشدن روسپیگری
و صنعت سکس؛ و توریسم جنسی از دیگر عوامل شکلگیری قاچاق هستند.
انگیزههای قاچاق
تحقیقات اخیر کمیس��یون اروپا ،نش��ان داد که هنوز آمار قاب��ل اعتمادی در مورد قاچاق
انسان در دست نیست و این بهرغم فعالیتهای سازمانهای گوناگون غیر دولتی؛ ارگانهای
قضایی؛ س��رویسهای مهاجرتی و دیگر تش��کلهای دولتی ،منطق��های و بینالمللی در این
زمینه اس��ت .گزارش موجود ،نتیجهي تحقیق این کمیس��یون در سه کشور عضو اتحادیهي
اروپا یعنی بلژیک ،ایتالیا و هلند در زمینهي مبارزه و جلوگیری از قاچاق انس��ان اس��ت .با
توجه به اینکه بهدست آوردن اطالعات از قربانیان برای رسیدن به هدف در چنین تحقیقاتی
الزامی اس��ت(گزارش کمیسیون اروپا در زمینهي قاچاق انسان  ،)2006انگیزهي این قربانیان
برای تندادن به این کار عبارت بوده است از:
نیاز به پول برای رفع نيازهاي نخستين؛
پول برای خانواده؛
کار؛
پول برای داشتن زندگی شيكتر؛
ماجراجویی؛
آیندهي بهتر؛
آدمربایی؛
اعتیاد؛
یافتن شرایط بهتر با کارکردن به عنوان یک روسپي؛
بیثباتی سیاسی در کشور خود (گزارش کمیسیون اروپا به نقل از سایت آفتاب؛ ترجمهي
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سبوح شهالیی).
پیامدهای قاچاق انسان
قاچ��اق انس��ان آثار و پيامدهاي وخیمی را به دنبال دارد ک��ه آگاهی از آن ،زمینهي درک
عمق فاجعه و لزوم اتخاذ تصمیم دولتها برای پاس��خگویی به این معضل جهانی را فراهم
میآورد .این پیامدها را میتوان به سه دسته تقسیم نمود:
 .1پیامدهای بهداشتی و اجتماعی:
آلودهنمودن بهداش��ت محیط و اش��اعهي بیماریهای مقاربتی مانند سوزاک و سفلیس یا
ابتال به ویروس مرگبار ایدز ،سالمت و پایداری کل جامعه را به خطر میاندازد و به مانعی
جدی در برابر توسعه و رشد اجتماعی مبدل میشود .هر ساله میلیونها انسان بر اثر بیماری
ایدز کشته میشوند.
این بیماری باعث از همگس��یختگی و فقر خانوادهها؛ تضعیف نیروی کار؛ و یتیمش��دن
میلیونها کودک میش��ود و بافت اجتماعی اقتصادی جوامع ،همچنين ثبات سیاسی ملتها
را تهدید میکند.
تحقیقات مجلهي انجمن پزش��کی آمریکا روی  287زن و دختر نپالی که بین س��الهای
 1997تا  2005به هند قاچاق ش��ده و بازگش��ته بودند ،نشان داد که  40درصد آنها آلوده به
ویروس HIVهستند .این آمار در میان افرادی که قبل از  15سالگی قاچاق شده بودند ،حدود
 60درص��د بود .یافتههای این تحقیق در ای��ن منطقه ،گمانهزنی قبلی دربارهي اینکه قاچاق
انسان میتواند یک عامل کلیدی در گسترش HIVو تبدیل آن به یک اپیدمی در جنوب آسیا
باشد را ،تأیید میکند (معظمی .)153:1381
قاچاق انس��ان عالوه بر ابتال به بیماریهای جس��مانی ،پیامدهای روانی نیز دارد .با توجه
ب��ه اینکه قربانیان با زور و رعب و وحش��ت وادار به خواس��تههای قاچاقچیان میش��وند،
از آمادگ��ی باالی��ی برای بروز اختالالت روانی برخوردار میباش��ند .اختالالت اضطرابی به
صورت حمالت وحش��تزدگی؛ ترسهای مرضی ساده؛ ترس از تاریکی و سایر اختالالت
روانی بروز مینماید .ابتالی قربانیان به اختالل استرس پس از سانحه ،میتواند سالهایسال
به تداوم روانرنجوری آنها منتهی شود.
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 .2پیامدهای حقوق بشری:
تجاوز به حقوق انس��انیِ قربانیان و اقسام سوء استفاده از آنان از پیامدهای ناگوار قاچاق
انس��ان میباش��د .اصوال قاچاق انسان با طبیعت پست و اس��تثماری آن مشخص میشود و
متضمن نقض حقوق بش��ر میباش��د .همانطور که در مباحث پیش��ین ذکر گردیده ،ماهیت
قاچاق بهگونهای اس��ت که از آن بهعنوان بردگی معاصر یاد ش��ده است .در حالیکه مطابق
اعالمیهي حقوق بشر هر کسی حق زندگی ،آزادی و امنیت شخصی دارد ،قربانیان قاچاق از
هیچ یک از حقوق مذکور برخوردار نمیباش��ند .اين قربانیان بهمثابهي کاال خرید و فروش
میشوند و از خود اختیار و استقاللی ندارند .قربانیان مذکور به انواع مختلف (استثمار جنسی؛
کار اجباری؛ ازدواج اجباری؛ و اس��تفاده از اعضای بدن آنها به بردگی کش��انده میش��وند.
به بردگیگرفتن انس��انها از مصادیق بارز نقض حقوق بشر است .بزهدیدگانی که به منظور
بهرهکشی جنسی قاچاق میشوند ،برای قبول تنفروشی به دفعات مورد تعرض و ضرب و
ش��تم قرار گرفته ،از س��ادهترین امکانات محروم میشوند و مورد اهانت قرار میگیرند و یا
به اجبار معتاد میگردند تا مقاومت آنها در برابر خواس��ت مالکانشان در هم شکسته شود.
آمارها حاکی از آن اس��ت که باالترین رقم کشتهشدگان را همینگروه دارا میباشند .این در
حالی اس��ت که در اس��ناد بینالمللی در مورد حقوق بشر ،بارها شکنجه ،مجازات یا رفتاری
که ظالمانه و یا بر خالف انسانیت و شئون بشری باشد ،منع گردیده است.
 .3پیامدهای اقتصادی و سیاسی:
ارتکاب جرم و وضعیت اقتصادی هر جامعه با هم ارتباط تنگاتنگ داشته و تأثیر متقابلی
بر روی هم میگذارند؛ به این معنی که میزان رشد اقتصادی و رشد بیکاری بر میزان و نوع
جرم ارتکابی در هر جامعه تاثیر میگذارد و ارتکاب جرم نیز متقابال ممکن است بر ساختار
اقتصادی و میزان رشد و توسعهي اقتصادی تأثیرگذار باشد.
درآمدهای زیاد گروههای جنایتکار س��ازمانیافته از جمله باندهای قاچاق انس��ان که از
ارتکاب جرم حاصل میشود ،در بازارهای جهانی تطهیر میگردد و امنیت سیستمهای مالی
و اقتص��ادی جهانی را تهدید میکند؛ لذا میتوان گفت تطهیر درآمدهای نامش��روع که طبق
کنوانسیون پالرمو از جنایات سازمانیافتهي فراملی است ،از پیامدهای قاچاق انسان میباشد
که اثرات نامطلوبی بر اقتصاد کشورها بر جای میگذارد.
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بررسی جنبههای قاچاق انسان
الف) قاچاق زنان و دختران
کارشناس��ان س��ازمان دفاع از قربانیان خش��ونت ،از افزایش قاچاق زن��ان و دختران در
استانهای مرزی کشور و روند صعودی سن قاچاق دختران به کمتر از  14سال خبر دادند.
همچنین یافتههای تحقیقی که در س��ال  82با همکاری مشترک مرکز امور مشارکت زنان و
س��ازمان دفاع از قربانیان خش��ونت انجام شده است ،بیانگر روند رو به افزایش قاچاق زنان
و دختران اس��تانهای مرزی به کشورهای حاش��یهي خلیج فارس ،پاکستان ،افغانستان و به
طور محدود به کش��ورهای اروپایی و آسیایی بوده است (سازمان دفاع از قربانیان خشونت
.)1382:136
ب)قاچاق کودکان
قاچاق کودکان یکی دیگر از اشکال قاچاق انسان است که میتواند جنایت علیه بشریت
و نسلکشی محسوب شود .شيوهي قانونی ، 5و شيوهي غیر قانونی ، 6دو شکل اصلی قاچاق
کودکان در س��طح بین الملل هس��تند( )http://www.hayat.iry/langکه در قالب اهداف زیر
شکل میگیرد :اس��تعمار از طریق کار اجباری؛ بهرهکشی و فحشا؛ پورنو گرافی؛ پدوفیلها؛
قطع اعضای کودکان و فروش آن (گزارش همایش حقوق کودک در دانشگاه تهران؛ سهشنبه؛
 18مهر .)1385
اس��تفادهي ارزان از نیروی کار کودکان نمونهي دیگری از اشکال مدرن بردگی در جهان
کنونی محس��وب میش��ود .اين مورد به کودکانی اش��اده دارد که در بدترین ش��رایط بهکار
گمارده میش��وند .در حال حاضر دهها میلیون کودک به ص��ورت تماموقت در کارگاهها و
کارخانهها مش��غول به فعالیت هس��تند که این امر نه تنها آنها را از آموزش ،بلکه از س��ایر
پیشرفتهای اجتماعی محروم میسازد (یونیسف )2006 ،
ج) قاچاق اعضای بدن( اعضا و جوارح).

 -5در این روش ،تجارت کودک به صورت منظم و تحت نظارت مؤسسات دولتی يا خصوصی کشورهای غربی قرار دارد .این
مؤسسات ،ظاهرا ً براساس ضوابط معین اقدام به یافتن فرزندانی از جهان سوم برای زوجهای درخواستكننده میکنند .وجود این
مؤسسات و قوانین برای حفظ ظاهر مشروعیت یک عمل نامشروع میباشد.
 -6دالالن کودک با بهکاربستن ترفندهای گوناگون در کشورهای جهان سوم ،اقدام به دزدی؛ ربودن؛ خریدن و یا حتی سفارش
کودک نموده و سپس آنها را به روشهای مختلف به کشورهای دیگر وارد میکنند .رایجترین شکل تهیهي کودک برای عرضه در
بازار آزاد سرمایهداری ،بچهدزدی است.
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انتظ��ار طوالنیمدت برای دریافت عضوی از اعضای بدن از طرف بیماران ثروتمندی که
نیازمند پیوند عضوی س��الم بودند ،یکی از مهمترین دالیل رونق تجارت اعضای بدن انسان
ش��د .از آنجا که اغلب قوانین کش��وهای مختلف جهان ،خرید و فروش اعضای بدن انسان
را ممنوع اعالم کرده اس��ت ،این بازار بهطور غیر قانونی ش��کل گرفت و قاچاقچیا ِن اعضای
بدن ،آن را سازماندهی کردند .با توجه به نبود بیانیههای قابل اعتماد در مورد میزان تجارت
قاچاق اعضای بدن انسان و حجم پیوند اعضا ،میتوان این بازار سیاه را به سه بخش اصلی
تقسیم کرد:
بخش نخست
در این بخش ،بازار قاچاق انس��ان ب��ه افراد زنده اختصاص دارد .جنایتکاران به س��وء
اس��تفاده از افراد فقیر و متقاعدکردن آنان به فروش اعضای بدن خود در برابر مبلغ ناچیزی
پول میپردازند .این نوع از قاچاق در برخی کش��ورها مانند هند ،برزیل و سایر کشورهای
فقیر رواج بیشتری دارد.
بخش دوم
در این بخش ،بازار قاچاق اعضا ،به افراد مرده اختصاص دارد؛ بدین صورت که باندهای
جنایتکار قاچاق اعضا ،در انتظار مرگ اشخاص هستند .این افراد پس از پایان مراسم تدفین
اقدام به خارجکردن جسد از قبر کرده و برخی از اعضا و بافتهای بدن وی را جدا میکنند.
این اعضا و بافتها به منظور پیوند فروخته نمیشوند؛ بلكه هدف از فروش آنها تحقیقات
علمی و سایر مقاصد تجاری است.
بخش سوم
در این بخش تجارت اعضای بدن انسان ،ظالمانهتر از دو بخش قبلی است؛ بدین صورت که
باندهای جنایتکار با ربودن اشخاص بهویژه کودکان ،آنان را بیهوش کرده و اعضای بدنشان را
در حالی که زنده هستند ،از بدنهایشان جدا میکنند(.)http://www.fakauhi.com/node/1314
د) بهرهکشی از نیروی کار
از آنجا که کار اجباری از مصادیق قاچاق و بهرهكش��ی است ،تعیین حداقل سن مناسب
که جلوی هرگونه س��وء اس��تفاده را بگیرد ،دارای اهمیت خاصی است .در اسناد بینالمللی
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پيشينتر ،حداقل سن کار پایین بود؛ بهگونهای که در برخی از اسناد ،سن كار  16سال تعیین
شده بود؛ ولی کنوانسیون شمارهي  182سازمان بینالمللی کار بهعنوان آخرین سند تنظیمی
در این حوزه ،سن  18سال را بهعنوان حداقل سن کار کودکان تعیین کرده است .تعیین این
سن به دلیل آن است که شخص عالوه بر توانایی فکری ،تشخیص درست یا نادرستبودن
کار را نیز داشته باشد.
صندوق حمایت از کودکان س��ازمان ملل متحد(یونیسف) ،اعالم کرد :یکششم کودکان
در جهان جزو کودکان کار هس��تند .کودکان در ردهي س��نی پنج تا  14سال ،توسط عامالن
دارای قدرت ،در کش��ورهای مختلف خرید و فروش ش��ده و به کار گمارده میشوند .طبق
آمارهای س��ازمان بینالمللی کار ،یونیس��ف و س��ازمان ملل 246 ،میلیون کودک در جهان
به دلیل ش��رایط بد اقتصادی مجبور به کار در ش��رایط دش��وار هس��تند .از این تعداد  61در
صد در آس��یا 32 ،درصد در آفریقا و  7درصد در آمریکای التین به کار گرفته ش��دهاند .هر
چن��د در ظاهر ،کار ک��ودکان ،معضل و پدیدهای مربوط به کش��ورهای بهاصطالح در حال
توسعه و جهان سومی است ،ولی با کمی دقت ،نقش انحصارات امپریالیستی و شرکتهای
چندملیتی را در استثمار کار کودکان میتوان مشاهده کرد .بسیاری از شرکتهای چندملیتی
در هندوستان ،پاکستان ،بنگالدش ،فیلیپین ،مکزیک ،برزیل در بهرهکشی از نیروی کار ارزان
کودکا ِن کارگر این کشورها نقش دارند.7
کودکان کارگر خیابانی برای نخس��تینبار در س��ال  1373-1372در خیابانهای تهران و
برخی ش��هرهای بزرگ کشور (بهصورت گستردهتر دیده شدند)؛ کودکانی در ردههای سنی
گوناگ��ون که بیشتر در پارکها و چهارراههای ش��لوغ و پر رفتوآمد به دستفروش��ی یا
کارهای خدماتی پیش پا افتاده میپردازند (دفتر یونیسف در ایران .)1377 ،آنها ساعتهای
بس��یار در طول روز در پی برآوردن نیازهای پایهای خود و خانوادهش��ان در خیابانها پرسه
میزنند .این کودکان برای یاریرساندن به خانواده کار میکنند ،یا تنها نانآور خانوادهاند که
اگر کار نکنند خانوادهش��ان دچار مشکل سنگین میشود (آقابیگلویی .)45:1380 ،آمار دقیق
از این کودکان در دس��ت نیس��ت و آمارهای رسمی نیز بس��یار متفاوت است؛ ولی با وجود
متفاوتبودن برآوردها واقعیت انکارناش��دنی آن است که روزانه صدها کودک بی پشتیبانی
والدین و نهادهای مس��ئول ،در خیابانها کار میکنند و با آس��یبهای گوناگون جس��می و
روحی بر اثر احتمال تصادف؛ آلودگیهای محیطی؛ بدرفتاری؛ س��وء استفادهي جنسی و ...
 -7رجوع شود به سایت سازمان ملل (  undp2007بخش )human traffikhing
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روبهرو هستند (اقلیما.)189:1387 ،
قاچاق انسان در ایران
قاچاق انسان در ایران منحصر به عصر حاضر نبوده و اسناد تاریخی به جایمانده حکایت
ي قاجاریه دارد .در اس��ناد کتابخانهي ملی  3هزار س��ند
از قاچ��اق زن��ان ایرانی در دور ه 
دربارهي قاچاق انس��ان (بهویژه قاچاق زن��ان) از دورهي قاجاریه وجود دارد که از این میان
حدود  40س��ند مربوط به دورهي پهلوی دوم و س��ایر اس��ناد مربوط به دورهي قاجاریه و
پهلوی اول است .از میان این اسناد ،خرید و فروش دختران و زنان در منطقهي خلیج فارس
و افغانس��تان بیشتر گزارش شده و البته در بعضی مناطق استانهای سیستان و بلوچستان و
خراسان نیز رایج بوده است (ایراننیوز؛ شمارهي .)840122
پس از پیروزی انقالب اس�لامی ،وقایعي همچون تجاوز ش��وروی سابق به افغانستان و
مهاجرت تعداد زیادی از اتباع افغانی به ایران ،همچنین جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری
اسالمی و حضور معاودین عراقی در ایران ،به فعالشدن باندهای قاچاق انسان منجر شد.
در س��الهای اخیر ،همزمان با گس��ترش پدیدهي قاچاق انس��ان در جهان ،گزارشهاي
بیشتری از قاچاق انس��ان در ایران انتش��ار یافته اس��ت .بر اس��اس اعالم پلیس امنیت ملی
فرمانده��ی انتظام��ی تهران بزرگ ،قاچاق انس��ان به صورتی که در کش��ورهای دیگر انجام
میش��ود ،در معاونت مذکورس��ابقهاي ندارد؛ اما خروج زنان و دخت��ران جوان به صورت
قانونی به کشورهای حاشیهي خلیج فارس از جمله دبی و امارات ،و فروش آنها به شیوخ
عرب مسبوق به سابقه است( .گزارش فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در پاسخ به درخواست
اطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی دربارهي قاچاق انسان .)1383/12/10
قاچاقچیان ،قربانیان را از کشورهای بنگالدش ،افغانستان ،و پاکستان به داخل ایران حمل،
و س��پس به اروپا میفروشند .در سال  1382نزدیک به  200باند قاچاق انسان در آذربایجان
غربی که عمدهي آنها در شهرهای ماکو ،سلماس و چالدران فعالیتمیکردند،کشفومتالشی
شدند(.)www.iran.ir1382/10/30
همچنی��ن  150هزار نفر که به صورت غیر قانونی در ایران به س��ر میبردند ،دس��تگیر
ش��دند (هم��ان .)1384/2/21 ،همچنین گزارشهايي از قاچاق زنان و ک��ودکان از ایران به
کش��ورهای حاشیهي جنوبی خلیج فارس ،افغانستان و پاکس��تان منتشر شده است .اعضای
یک باند قاچاق زنان و دختران ایرانی به پاکس��تان بر اس��اس رأی دادگاهی در مش��هد در
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س��ال  ،1383جمع ًا به  281س��ال حبس 222 ،ضربه ش�لاق و 600هزار تومان جزای نقدی
و تبعید محکوم ش��دهاند .در برخی موارد ،احکام صادره با جرائم ارتکابی همخوانی ندارد؛
بهعنوان مثال ،س��رکردهي یکی از باندهای قاچاق زنان به 3سال حبس محکوم و بقی ه نیز به
حبسهای کوتاهمدت و تأدیب جس��می محکوم ش��دند( .گزارش فرماندهی انتظامی تهران
بزرگ در پاس��خ به درخواس��ت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی دربارهي قاچاق
انسان .)1382/12/10
بنا بر آنچه بیان شد باید گفت :ایران نیز مانند سایر کشورها از این پدیده در امان نمانده
اس��ت .هر چند آمار دقیقی در این مورد وجود ندارد ،ولی آنچه از اخبار برمیآید این است
که ایران هم بهعنوان یک کش��ور ترانزیت و هم بهعنوان یک کش��ور مبدا مورد اس��تفادهي
قاچاقچیان قرار میگیرد .سردار محمدعلی راهنمایی ،مدیر کل اتباع خارجهي نیروی انتظامی
در مصاحبه با اس��کاینیوز اظهار داش��ت که بهطور میانگین ماهیانه یک شبکهي قاچاق در
ایران کشف میشود (مصاحبهي سردار محمدعلی راهنمایی با سایت اسکاینیوز.)1386 ،
به دلیل نگاه امنیتی و سیاس��ی به این پدیدهي فرهنگی و اجتماعی ،دس��تگاههای مسئول،
از ارائهي آمار دقیق در این مورد خودداری میکنند .این امر را میتوان به وضوح در اخبار
کش��ف ش��بکههای قاچاق ،مش��اهده کرد .در این اخبار که گاهی از طرف مسئوالن انتظامی
و قضایی اعالم میش��ود ،فقط به بیان صرف کش��ف ش��بکههای قاچاق (تعداد قاچاقچیان)
بس��نده میشود ،بدون اینکه گفته شود که این شبکهها چه تعدادی را قاچاق کردهاند .حتی
در بعضی از موارد نیز مالحظه میش��ود اطالعاتی که در مورد میزان افراد قاچاقشده مطرح
میش��ود ،سریعا تکذیب میگردد؛ ولی با وجود این نمیتوان منکر وجود این پدیده شد .بر
اساس شواهد موجود ،ایران بهعنوان یک کشور ترانزیت ،محل ترانزیت اشخاصی است که
از کش��ورهای شرقی (پاکس��تان و افغانستان) به اروپا قاچاق میشوند .قاچاقچیان افراد را از
مرزهای خراس��ان و سیستان وارد و پس از مس��یر طوالنی از مرزهای استانهای آذربایجان
خارج میکنند.
اشکال متفاوت قاچاق زنان و دختران در ایران
تاکن��ون تحقی��ق جامعی در خصوص ش��یوهها و میزان قاچاق زنان و ک��ودکان در ایران
صورت نگرفته اس��ت .گاهی در جراید ،اخبار پراکندهای در خصوص دس��تگیری برخی
اعضای باندهای قاچاق دختران درج میش��ود؛ لیکن برخی ،وجود چنین پدیدهای را انکار
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نموده و معتقدند قاچاق انسان از ایران به خارج از کشور صحت ندارد (هاللی.)47:1382 ،
س��ازمان دفاع از قربانیان خشونت در سالهای اخیر پژوهشی در زمینهي وضعیت و اشکال
قاچاق انسان در ایران انجام داده است .بر اساس این پژوهش قاچاق زنان و دختران در ایران
بهطورعمده به دو شکل صورت میگیرد:
• قاچاق به پاکستان
• قاچاق به کشورهای حاشیهي خلیج فارس بهویژه امارات متحدهي عربی
یافتههای تحقیقی که با همکاری امور مش��ارکت زنان و کمیتهي سازمان دفاع از قربانیان
خش��ونت در س��ال  1382انجام ش��ده ،بیانگر رون��د رو به افزایش قاچاق زن��ان و دختران
اس��تانهای مرزی به کشورهای حاش��یهي خلیج فارس ،امارات متحدهي عربی ،پاکستان و
افغانستان ،و به طور محدود به کشورهای اروپایی و آسیایی است.
در س��طح بینالمللی نیز در س��الهای اخیر گزارشهای بس��یاری منتش��ر ش��ده اس��ت
که ایران – ترکیه – بالکان را یکی از مس��یرهای شناختهش��دهي قاچاق انس��ان در آس��یا
میدانن��د( )www.bbc.comهمچنی��ن در برخ��ی از گزارشه��ای وزارت خارجهي امریکا
دربارهي قاچاق انس��ان ،به ایران پرداخته ش��ده است .براس��اس گزارش یادشده 10 ،کشور
در قاچاق انس��ان تالش الزم را نش��ان نمیدهند که عبارتاند از :س��ودان ،اکوادور ،کرهي
ش��مالی ،بن��گالدش ،برم��ه ،کوبا ،گینهي اس��توایی ،س��یرالئون ،ونزوئال و ای��ران .نام ایران
نخس��تین بار در این گزارش درج ش��ده و سرچش��مه ،محل عبور و مقصد شمار مهمی از
قربانیان ش��کلهای بسیار ناخوش��ایند قاچاق ،دانستهشده است .از ایران خواسته شده است
ک��ه تضمین دهد که مجازاتش��وندگان ،خود جزو قربانیان قاچاق نباش��ند و برای قربانیان
س��رپناه امن فراهم ش��ود ،همچنین دولت به پلیس برای شناس��ایی قربانی��ان و حمایت از
آنه��ا آم��وزش دهد و از مبارزه بهمنظ��ور آگاهی عمومی در نبرد با قاچاق انس��ان حمایت
کند (گ��زارش س��الیانهي وزارت خارجهي آمریکا در مورد قاچاق انس��ان ،س��ال .)2006
ویژگیهای اصلی قربانیان قاچاق در ایران
الف) وضعیت سن
این افراد عموم ًا بین  14تا  25سال دارند .با توجه به سن کم آنها ،میزان آسیبپذیریشان
در برابر استثمار و بهرهکشیهای مختلف بسیار باالست و لذا برخورد وسیع و سریع با این

فصلنامه ی ره نامه سیاستگذاری سیاسی  ،دفاعی و امنیتی ،سال اول ،شماره دوم  ،زمستان 1389

203

پدیده ضروری است (سازمان دفاع از قربانیان خشونت.)1386 ،
ب) پایگاه اقتصادی و اجتماعی و وضعیت خانواده
در اکث��ر موارد کش��مکشهای درون خانواده ،اعتیاد والدین ،طالق ،مس��کن نامناس��ب،
س��کونت در مناطق پرجمعیت و حاشیهنشینی ش��هرهای بزرگ موجب میشود تا دختران
محیط نامس��اعد خانواده را ترک کرده و ب��ه مکانهای دیگری روی آورند .تعدادی از آنها
ب��ه دلیل فقر اقتص��ادی بدین کار اقدام میکنن��د ،گاهی نیز پدر خان��واده مجبور به فروش
دخت��ران خود میش��ود .این قربانیان یا از خانوادههای کمبضاع��ت و فقیر یا از خانوادههای
طالق هستند .به نظر میرسد امروزه فرزندان زوجهای طالقگرفته بیشتر در معرض خطر
گرفت��اری در دام قاچاقچیان قرار دارند .البته م��واردی از فرار دختران خانوادههای مرفه نیز
گزارش شده است (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،شمارهي .)7329
ج) سطح تحصیالت
از آنجا که اغلب قربانیان قاچاق از اقش��ار بس��یار فقیر و دختران فراری هس��تند ،از نظر
تحصیلی در سطح راهنمایی و دبیرستان و در ردهي سنی  15تا  17سال هستند .دخترانی که
طعمهي باندهای قاچاق میش��وند افرادی هستند که تحصیالت کمتری دارند و با مشکالت
مالی گریبانگیر هستند و از فقر فرهنگی و ضعف اعتقادات رنج میبرند .در میان این گروه
تعداد اندکی از افراد تحصیلکرده نیز وجود دارد.
قاچاق انسان درحقوق ایران
همانطور که اشاره شد ،ایران نیز از پدیدهي قاچاق در امان نماندهاست .در گزارشهایی
که در هرس��ال دولت امریکا درمورد وضعیت قاچاق انس��ان منتشر میکند ،ایران از جملهي
کشورهای ترانزیت ،مبدا و مقصد قاچاق انسان مطرح شده است .عالوه بر این ،گزارشهایی
که کمیس��یون مقام زن س��ازمان ملل متحد دربارهي وضعیت زنان در کشورهای مختلف به
چاپ میرس��اند به وجود قاچاق زنان و کودکان در ایران و لزوم مبارزه با آن اش��اره میکند
(دفتر برنامهریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،ص .)39
به عالوه اخبار مندرج در رسانههای جمعی داخلی نیز حاکی از وجود این پدیده است.
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نحوهي اجرای مقررات با منشاء بینالمللی در حوزهي قوانین داخلی
برای بررسی قوانین موجود داخلی در این حوزه ،قبل از همه به مقررات بینالمللی که از
طرف دولت ایران پذیرفته شده است ،اشاره خواهد شد .علت این امر آن است که هر چند
این مقررات بینالمللی هستند ،ولی طبق مادهي ( )9قانون مدنی ،پس از امضا از طرف ایران
و تصویب مجلس ،در حکم قوانین داخلی محسوب شده و اجرای آن مانند قوانین مصوب
مجلس الزامی است .بعضی از اسناد فقط به امضای دولت رسیده و بعضی دیگر عالوه بر امضای
دولت ،به تصویب مجلس (اعم از مجلس سنا در قبل از انقالب و مجلس شورای اسالمی بعد
از انقالب) ،نیز رسیدهاند .با توجه به اینکه برای الزماالجراشدن یکسند ،عالوه بر امضای
دولت ،تصویب مجلس نیز ضروری است ،تنها اسنادی که هر دو شرط را دارند ،الزامیاند.
چگونگي اجرای مقررات با منشاء داخلی
در کن��ار اس��ناد بینالمللی در مورد قاچ��اق که مورد پذیرش ایران ب��وده ،قوانین داخلی
دیگ��ری نیز وجود دارد که در این مورد الزماالجرا هس��تند .مهمترین قوانین داخلی در این
ح��وزه ،عبارتاند از :قانون من��ع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع
ورود به کش��ور؛ قانون مجازات عمومی 1304؛ قانون مجازات عبوردهندگان اش��خاص از
مرزهای کش��ور؛ مادهي  1173قانون مدنی ایران؛ قان��ون حمایت از کودکان و نوجوانان؛ و
آخرین قانون تصویبی ،قانون مبارزه با قاچاق انسان است.
قانون مبارزه با قاچاق انسان
با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انس��ان در س��ال  1383مشکالت موجود در راه مبارزه
ب��ا قاچاق تا حدودی بر طرف ش��د .در این س��ال پس از مدتها بح��ث و جدل و اصرار
حقوقدانان بر تصویب قانونی دربارهي قاچاق انس��ان و تأکید ایشان بر خالء قوانین داخلی
در ای��ن ح��وزه ،وزارت امور خارجه با تأس��ی از پروتکل پالرمو راجع ب��ه مبارزه با قاچاق
اش��خاص بهویژه زنان و کودکان ،طرحی را آماده کرد .با تصویب این قانون ،خال قانونی در
این حوزه رفع ،و ایران در صف کشورهای دارای قانون مبارزه با قاچاق قرار گرفت.
نقاط قوت قانون مبارزه با قاچاق انسان
از نکات مهم و جالب توجه این قانون ،توجه به یافتههای جرمشناسی و بهویژه شاخهي
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بزهدیدهشناس��ی اس��ت؛ در حالی که تا قبل از تصویب این قانون از عبارات "مقتول" برای
بیان وضعیت اش��خاص آسیبدیده استفاده میشده است .در این قانون در مادهي ( )2برای
اولینبار واژهي"بزهدیده" مورد اس��تفاده قرار گرفت که البته واژهای بس��یار مناسب و بهتر از
واژگان نامأنوس قبلی است.
اس��تفاده از عبارت بزه بهطور س��ازمانیافته در بند ب مادهي  2نیز از ابداعات این قانون
اس��ت .استفاده از این عبارت مؤید این مطلب است که تهیهکنندگان الیحه ،پروتکل الحاقی
به کنوانسیون پالرمو را الگوی خود قرار داده بودند.
تشدید مجازات قاچاق در موردی که فرد قاچاقشده کمتر از  18سال تمام داشته باشد،
از نکات بارز و بس��یار خوب این قانون است .افزایش سیاست افتراقی در جهت حمایت از
کودکان کمتر از  18سال نیز از نکات بارز این قانون است؛ در حالی که در اغلب قوانین از
لفظ طفل اس��تفاده ش��ده و چتر حمایتی قانونگذار تنها به کودکان محدود شده است (یعنی
اشخاص کمتر از  15و  9سال طبق تبصرهي  1مادهي1210قانون مدنی) .این قانون حداکثر
س��ن را به  18س��ال افزایش داده است .به نظر میرسد این امر به پیروی از پروتکل الحاقی
به کنوانسیون پالرمو صورت گرفته است؛ چرا که در بند د مادهي ( )2آن پروتکل ،کودک به
شخصی اطالق میشود که کمتر از  18سال تمام داشته باشد.
تعریف پذیرفتهش��ده در مادهي( )1نش��انهي دیگری از توج��ه تدوینکنندگان الیحه به
پروتکل الحاقی به کنوانس��یون پالرمو اس��ت؛ همانطور که پروتکل الحاقی به کنوانس��یون
پالرم��و ،به فرامرزی بودن جرم قاچاق تأکید کرده اس��ت ،بند الف مادهي ( )1نیز با بیان در
خارج یا واردس��اختن یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کش��ور ،به بعد
فرامرزی جرم توجه داش��ته اس��ت .مقاصد و اهدافی که برای شمول جرم قاچاق ،بیان شده
است ،نیز این نظر را تقویت میکند.
تش��دید مجازات با توجه به س��مت مرتکب که در مادهي( )4پیشبینی شده است نیز از
نکات مهم و مفید این قانون است؛ هرچند هدف تنظیم نامناسب مادهي( )4مانع تحقق هدف
مورد نظر ش��ده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت .این مسئله در مورد مادهي( )5نیز
مصداق دارد .پیشبینی مس��ئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در این ماده ،از نقاط قوت
این قانون است.
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نقاط ضعف قانون مبارزه با قاچاق انسان
با وجود تمام نقاط قوت قانون ،ایراداتی نیز بر آن وارد است .برخی از این ایرادات ناشی
از تعجیل قانونگذاری و اشتباهات نگارشی و تنظیم آن است .بعضی ناشی از عدم توجه به
مقررات س��ابق و تکرار مطالب ،برخی ناش��ی از عدم ارائهي تعاریف مشخص و بعضی نیز
ناش��ی از عدم پیشبینی مقررات مناسب و الزم است که عمدهترین آنها عبارتاند از :عدم
ارائهي تعریف جرم سازمانیافته؛ مشروطنمودن اعمال مجازات؛ عدم رعایت یکنواختی در
تمام مواد؛ تکرار مقررات تعدد؛ عدم وضع مقررات برای پیشگیری و حمایت بزهدیدگان.
جغرافیای قاچاق انسان در ایران
در س��الهای اخیر ،همزمان با گس��ترش پدیدهي قاچاق انس��ان در جهان ،گزارشهاي
بیشتری از قاچاق انس��ان در ایران انتش��ار یافته اس��ت .بر اس��اس اعالم پلیس امنیت ملی
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ،قاچاق انس��ان به صورتی که در کش��ورهای دیگر انجام می
شود ،در معاونت مذکور سابق ه ندارد؛ اما خروج زنان و دختران جوان به صورت غیر قانونی
به کش��ورهای حاش��یهي خلیج فارس از جمله دبی و امارات ،و فروش آنان به شیوخ عرب
مسبوق بهسابقه است.
یافتههای تحقیقی که با همکاری مرکز امور مش��ارکت زنان و کمیتهي س��ازمان دفاع از
قربانیان خش��ونت در س��ال  82انجام ش��ده اس��ت ،بیانگر روند رو به افزایش قاچاق زنان
و دختران اس��تانهای مرزی به کش��ورهای حاش��یهي خلیج فارس ،امارات متحدهي عربی،
پاکس��تان و افغانس��تان و به طور محدود به کشورهای اروپایی و آسیایی است .قاچاقچیان،
قربانیان را از کشورهای بنگالدش ،افغانستان ،پاکستان به داخل ایران حمل و سپس به اروپا
میفرس��تند .در سال  ،1382دویس��ت باند قاچاق انس��ان در آذربایجان غربی که عمدت ًا در
ش��هرهای باکو ،سلماس و چالدران فعالیت میکردند ،کشف و متالشی شدند .همچنین150
هزار نفر که به صورت غیر قانونی در ایران به سر میبرند ،دستگیر شدند .همهروزه بهطور
متوسط  150هزار تا  200هزار نفر افغانی از معابر غیر رسمی وارد استان سیستان و بلوچستان
میش��وند .جلوگیری از جابهجایی غیرمجاز اتباع افغان باعث شده است که افغانهای فاقد
مدارک شناسایی برای تردد از شهری به شهر دیگر در داخل ایران به باندهای قاچاق مراجعه
نماین��د و پولهای گزافی به آنان بپردازند (س��ازمان دفاع از قربانیان خش��ونت .)42:1382
ایران نیز مانند س��ایر کش��ورها از این پدیده در امان نمانده است .هرچند آمار دقیقی در
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این مورد وجود ندارد ولی آنچه از اخبار برمیآید این اس��ت که ایران بهعنوان یک کش��ور
ترانزیت و هم بهعنوان یک کش��ور مبدا ،مورد اس��تفاده قرار میگیرد .به دلیل نگاه سیاسی و
امنیتی به این پدیدهي فرهنگی اجتماعی ،دس��تگاههای مس��ئول از ارائهي آمار دقیق در این
مورد خودداری میکنند.
ِ
ترانزیت اش��خاصی است که از
بر اس��اس ش��واهد موجود ،ایران به عنوان یک کش��ور
کشورهای شرقی مانند پاکستان و افغانستان به کشورهای اروپایی قاچاق میشوند .قاچاقچیان
این افراد را از مرزهای خراسان و سیستان وارد ،و پس از مسیر طوالنی از مرزهای غرب و
استان آذربایجان غربی خارج می کنند.
اما مشکل حادتر ،قاچاق اتباع ایرانی به کشورهای حاشیهي خلیج فارس و پاکستان است.
ب��ر عکس مورد قبل که بزهدیدگان انواع مختلفی دارند و مردان و زنان و کودکان را ش��امل
میش��وند ،در قاچاق به کشورهای حاشیهي خلیج فارس و پاکستان ،بزهدیدگان بهطورعمده
زنان و دختران ایرانی هستند.
مبارزه با قاچاق زنان در ایران
ایران از جمله کش��ورهایی اس��ت که خیلی زود از اوایل سدهي بیستم با پیوستن به اسناد
بینالمللی موجود علیه قاچاق زنان ،قوانینی داخلی را برای مبارزه با آن به تصویب رس��اند؛
اما بررس��ی اینگونه قوانین و نیز پیوستن ایران به اسناد بینالمللی در این خصوص ،از سیر
نزولی حکایت دارد .بررس��ی این قوانین نشان خواهد داد که این سیر نزولی پس از انقالب
نیز در زمینهي پیوستن به اسناد بینالمللی با شتاب بیشتری ادامه یافت.
ایران اس��ناد 1904 ،1910 ،1921و 1933را امضا کرد و همگام با آنها قوانینی داخلی را
نیز به تصویب رس��اند .پس از اینها در  1949نیز پروتکل اصالحی را براي تأیید دوبارهي
س��ه س��ند نخس��ت به تصویب رس��اند؛ اما علیرغم اینکه خود ایران جزو امضاکنندگان
قطعنامهي مجمع عمومی براي تصویب کنوانسیون  1949بود ،بعدا ً از امضاي تصویب خود
کنوانس��یون خودداری ورزید؛ در واقع س��یر نزولی یادشده از همین جا آغاز شد ،که بیشتر
به خاطر رواج فس��اد اخالقی و روسپیگری در ایران در زمان پهلوی دوم بود؛ بهگونهای که
امضای کنوانس��یون و تعهد بینالمللی ناشی از آن مستلزم برهمزدن بسیاری از سیاستها و
برنامههای حکومت محمدرضا پهلوی به شمار میرفت.
به طور کلی پیش از انقالب اس�لامی قوانین نس��بت ًا مناس��بی برای مبارزه با قاچاق وجود
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داش��ت و هرچند مجازات تعیینشده یعنی  6ماه تا  3سال زندان بسیار نامتناسب و کمتر از
حد الزم بود ،مش��کل اصلی به عدم اجرای همان قوانین باز میگش��ت .البته در این قوانین
بههیچروي خودِ عمل روسپیگری جرم شناخته نمیشد ،اما پس از انقالب اسالمی که قانون
مجازات عمومی جای خود را به قانون مجازات اسالمی داد ،جامعیت مواد مربوط به قاچاق
زنان و بهرهکش��ی جنسی از آنان جای خود را به چهارمادهي بسیار کوتاه دربارهي قوادی و
واسطهگری داد.
باید در نظر داش��ت که دیگر انواع قاچاق زنان که براي بهرهکش��ی از آنان بهمنظور کار
اجباری؛ بیگاری؛ برداش��تن اندام ها؛ و دیگر اهداف غیر اخالقی جدای از فس��اد و فحش��ا
صورت میگیرد ،با این ماده بههیچوجه قابل مجازات نیست .البته باید منتظر ماند و مشاهده
کرد که در محاکمههایی که براي رسیدگی به موارد قاچاق زنان در آینده برگزار خواهد شد،
دادگاهها چه مواد دیگر قانونی را برای مجازات مرتکبان به کار خواهند برد.
مس��ئلهي دیگر آن اس��ت که ایران از امضای پروتکل پیشگیری؛ س��رکوب؛ و مجازات
قاچاق اش��خاص بهوی��ژه زنان و کودکان بدون توجیه روش��نی خ��ودداری ورزید و بدین
ترتیب همچنان تنها به اسناد اولیهي مربوط به سرکوب قاچاق انسان ملزم میباشد .همچنین
چون کنوانس��یون  1979رفع همهي اشکال تبعیض علیه زنان را نیز امضا نکرده است ،هیچ
تعه��د بینالمللی برای مبارزه با خش��ونت علیه زنان از جمل��ه قاچاق آنان طبق مادهي  6آن
سند ندارد.
راهکارهای پیشنهادی:
الحاق به کنوانس��یونهای بینالمللی و منطقهای راجع به قاچاق در اغلب موارد پدیدهای
فراملی اس��ت .از اموری که میتواند در مس��یر مبارزه با قاچاق انس��ان مؤثر باشد ،همکاری
بینالمللی و منطقهای در قالب همکاریهای دوجانبه و چندجانبه است.
در م��ورد همکاریهای دوجانبه توافقنامهای ک��ه به طور خاص در حوزهي قاچاق میان
ایران و کش��ورهای دیگر امضا شده باشد ،وجود ندارد .ش��اید تنها توافقنامهي استرداد که
میان دولت ایران و برخی از کش��ورها منعقد ش��ده است ،در این زمینه قابل استناد باشد .در
این توافقنامه فقط به لزوم استرداد مجرمین میان کشورهای طرف معاهده اشاره شده ،بدون
اینکه اشارهي مستقیمی به بزهکاران قاچاق شده باشد.
معاه��دات منطق��های که ای��ران به عضویت آنها در آمده باش��د ،وجود ن��دارد؛ چرا که
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کنوانسیون سارس در مورد مبارزه با قاچاق انسان متشکل از کشورهای جنوب شرق آسیا و
کنوانسیون اروپایی در مورد مبارزه با قاچاق انسان نیز متشکل از کشورهای اروپایی است.
آنچه که در اين زمینه باقی میماند کنوانسیونهای بینالمللی مربوط به این حوزه است.
پیش از این بیان شد که ایران به برخی از کنوانسیونها ملحق شده است؛ ولی اسناد مؤخری
که در این حوزه به تصویب رس��یدهاند که البته جامعتر از اس��ناد قبلی نیز هس��تند ،هنوز از
تصویب دولت ایران نگذش��ته اس��ت .یکی از اولین اقدامات مؤث��ر در راه مبارزه با قاچاق،
تصویب این اسناد است .پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو در مورد پیشگیری ،سرکوب
و مجازات قاچاق انس��ان بهویژه زن��ان و کودکان ،و پروتکل اختیاری کنوانس��یون حقوق
کودک در مورد فروش ،فحش��ا و هرزهنگاری کودکان از جمله مهمترین این اس��ناد هستند.
تصویب این اس��ناد میتواند هم ،نش��انگر تعهد دولت به مبارزه با قاچاق باشد و هم ،دولت
از تصویب اساسنامهي دیوان کیفری بینالمللی نیز میتواند محاکمه و مجازات قاچاقچیان
را بهعنوان جنایتکاران ضد بش��ریت فراهم کند .پیوستن به این اسناد نیز با مشکل چندانی
روبهرو نیس��ت ،چرا که تعارضات مهمی میان این س��ند و قوانین ایران وجود ندارد؛ از این
رو به منظور مبارزهي اصولی و همهجانبه با قاچاق انس��ان پیشنهاد میش��ود که نس��بت به
تصویب اسناد باال اقدام شود.
اولویتدادن به پیشگیری از قاچاق انسان
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران پیشگیری از جرم را در اصل  156بطور صریح و
اصل  8بطور غیر مس��تقیم مطمح نظر قرار داده اس��ت و این موضوع نشانگر اهمیت و نقش
اساسی پیشگیری از جرم بعنوان یکی از ابزارهای مهم کنترل جرائم است  .قانون اساسی با
نگ��رش به بند  5اصل  156وظیفه اصلی واکنش در برابر جرم را به قوه قضاییه محول کرده
است (رجبی پور )87:1378،
در مرحلهي اول باید از تمام ابزارهای ممکن در راه پیشگیری از قاچاق انس��ان استفاده
ش��ود .فعالیتهای آموزشی ،فرهنگی ،امنیتی و اقتصادی از جمله اقدامات صورتگرفته در
این حوزه است .تصویب قوانینی برای تحقق این امور میتواند بسیار مفید و کارساز باشد.
ممکن است با وجود تمامی اقدامات صورتگرفته قاچاق انسان روی دهد .در این صورت
باید به مجازات مجرمین پرداخت تا بازدارندگی خاص و عام محقق شود .مجازات مجرمین
ب��ه تنهای��ی کافی نبوده بلکه در کنار مجرمین باید حقوق و نیاز بزهدیدگان نیز در نظر گرفته
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ش��ود .اگرچه مجازات قاچاقچیان میتواند تا حدی آالم آنان را کاهش دهد ،ولی عالوه بر
آن ،نیازمند حمایتهای بهداشتی ،مالی و شغلی هستند.
سرمایهگذاری در حوزهي پیشگیری از وقوع قاچاق بسیار کمهزینهتر از حوزهي مبارزه
اس��ت .از یک طرف از وقوع پدیدهي مجرمانه جلوگیری خواهد ش��د و از طرف دیگر از
افراد بیگناهی که به بند قاچاق ميافتند ،همچنين گس��ترش فس��اد ،جلوگیری خواهد شد.
پیشگیری ،گسترهي بسیار وسیعی را از اقدامات فرهنگی گرفته تا اقدامات اقتصادی و حتی
امنیتی در بر میگیرد.
افزایش آگاهیهای عمومی از طریق اقدامات فرهنگی و آموزشی
در کش��ورهای مختلف اقدامات فرهنگی متعددی برای افزایش آگاهی مردم شروع شده
اس��ت؛ براي نمونه برنامههای آم��وزشملی که در مدارس و دانش��گاههای برزیل صورت
میگی��رد را ميتوان نام برد .در این کش��ور اطالعرس��انی دربارهي قاچ��اق به دانشآموزان
و دانش��جویان ،به یکی از وظایف اصلی مراکز باال تبدیل ش��ده اس��ت .عالوه بر مؤسسات
آموزشی ،بستههای اطالعرسانی و نوارهای ویدئویی دربارهي قاچاق انسان تهیه کرده و در
اختی��ار مردم قرار میدهند .گاه برنامههای آموزش��ی در مورد قاچاق جنبهي عمومیتر یافته
و از طریق رسانههای جمعی پخش میشود تا افراد بیشتری را تحت پوشش قرار دهد .از
جمل��هي این برنامهها میتوان به برنامههای آموزش��ی هفتگی دولت تایلند دربارهي قاچاق
انسان اشاره کرد.
ایران در مقایس��ه با کش��ورهای دیگر ،کمتر به موضوع پیشگیری توجه میکند .هرچند
شاید بتوان برنامههای هفتگی در حوزهي پیشگیری از انحرافات اجتماعی مثل مواد مخدر را
مشاهده کرد ،ولی برنامههای صورتگرفته دربارهي قاچاق به مراتب کمتر و شاید به جرأت
بتوان گفت نادر است .شاید علت اصلی آن نیز نگاه امنیتی یا قبح اجتماعی قاچاق باشد.
در حال��ی که باید برنامههای آموزش��ی در مورد چگونگ��ی فعالیت باندهای قاچاق برای
افرادی که آس��یبپذیر هس��تند (به ویژه دختران) در نظر گرفته ش��ود ،کمترین نشانی از آن
در مدارس و دانشگاهها مشاهده نمیشود .عالوه بر این ضروری است که خانوادهها نیز در
مورد خطراتی که در این زمینه وجود دارد ،آگاه شوند .آگاهی از قاچاق انسان تنها به اعالم
کش��ف شبکههای قاچاق محدود میش��ود؛ از این رو ضروری است با پذیرش واقعیتهای
جامعه و توجه به لزوم مبارزهي واقعی با قاچاق ،نس��بت به افزایش آگاهی مردم اقدام شود.
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ای��ن امر میتواند از طریق تهیهي جزوههايي در مورد خطرات قاچاق؛ عملکرد قاچاقچیان؛
مس��یرهای اصلی قاچاق؛ و توزیع آنها در میان گروههای آس��یبپذیر بهویژه دانشآموزان
صورت پذیرد .نظیر این عمل را در بحث مبارزه با ایدز و مواد مخدر در مدارس مش��اهده
میکنی��م .نصب پوس��ترها و تابلوهای تبلیغات��ی و تیزرهای تلویزیون��ی در مورد قاچاق و
خطرات آن نیز میتواند از دیگر اقدامات صورت گرفته در حوزهي پیشنهادی باشد.
تعیین ضمانت اجراهای غیر کیفری و کیفرهای تبعی و تکمیلی برای مرتکبان
مبارزه با قاچاق نیازمند وضع ضمانت اجراهای متناسب است .گاهی تعیین مجازاتهای
اصلی به تنهایی کافی نبوده و فاقد بازدارندگی است .از این رو ضروری است در این موارد
از مجازاتهای تبعی و تکمیلی نیز اس��تفاده کرد .اس��تفاده از این مجازاتها در هنگامی که
خویش��اوندان و والدین ،خود اقدام به قاچاق کردهاند دارای اهمیت بس��یار اس��ت .در این
مورد ،س��طح ضمانت اجراهای در نظر گرفتهش��ده ،از حبس گرفته تا سلب حق سرپرستی
میتواند متنوع باشد .صرف تعیین مجازات حبس کافی نبوده بلکه فراهمکردن شرایطی برای
جلوگیری از س��وء اس��تفادههای احتمالیِ مجدد بعدی نیز ضروری اس��ت .این امر میتواند
از طریق س��لب حق سرپرستی محقق ش��ود .در صورت وقوع چنین مواردی شاید بتوان به
مادهي 1173قانون مدنی اس��تناد کرد که طبق بند  4آن ،س��وء استفاده از کودکان یا اجبار او
به ورود در مش��اغل ضد اخالقی مانند فس��اد ،فحشا ،تکدیگری و قاچاق را موجب سلب
حضانت دانس��ته اس��ت .پس با وجود این ماده ،راه سلب حضانت والدین خطاکار باز است
و تنها نیازمند تشدید مجازات کیفری هستیم .این امر از دید نویسندگان نیز مغفول نمانده و
بر ضرورت تشدید مجازات در چنین مواردی تاکید کرده اند.
Andets b johnsson carl bellamy combating child trafficking optic p 36

در کش��ورهای دیگ��ر نیز این امر مد نظر بوده اس��ت .برای مثال م��ادهي 382قانون آیین
دادرس��ی کیفری بلژیک ،کس��انی را که از روسپیگری کودک اس��تفاده کردهاند از اشتغال به
مشاغل خاص مثل تدریس منع کرده است.
(February 2005) www.protection project.org

تشدید مجازات در برخی اوضاع و احوال خاص نظیر بروز حوادث غیر مترقبه
در برخی از برهههای زمانی و به خاطر شرایط خاص (که البته موقت نیز هست) اشخاص
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به دلیل نداش��تن شرایط نامناسب زندگی ،نس��بت به قاچاق آسیبپذیرترند .برای مثال پس
از وقوع حوادث غیرمترقبهي طبیعی همانند زلزله ،اش��خاص زلزلهزده ش��رایط خاصی پیدا
میکنند که میتوانند دستاویز برای قاچاقچیان و شکار سریع طعمههای خود باشند.
با توجه به وضعیت جغرافیایی ایران و وقوع زلزلههای متعدد و آسیبهای جانی و مالی،
تشدید مجازات برای چنین وضعیتی بسیار ضروی است .نمونهي پیشآمده را میتوان پس
از زلزلهي بم مش��اهده نمود كه در آن ،م��واردی از قاچاق کودکان (بهویژه دختران) پس از
زلزلهي بم گزارش ش��ده اس��ت .و همين امر ضرورت تشدید مجازات در چنین مواردی را
توجیه میکند.
بهرسمیتشناختن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
یک��ی از اقداماتی که در زمینهي مبارزه با قاچاق انس��ان از طریق قوانین کیفری میتواند
صورت گیرد ،پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است .از آنجایی که قاچاق
انس��ان در مواردی بهوس��یلهي اش��خاص حقوقی (مانند در پوش��ش آژانسهای مسافرتی)
و در ظاه��ری قانونی صورت میگیرد ،پذیرش مس��ئولیت کیفری برای اش��خاص حقوقی
– آژانسه��ای مس��افرتی و در نظ��ر گرفتن مجازاته��ای خاص برای آنها نظیر بس��تن و
تعطیلی مؤسس��ه و توقیف و ضبط و مصادرهي اموال حاصل از جرم در این زمینه ،میتواند
کارساز باشد.
عدم اعمال تخفیفات قانونی برای مرتکبان قاچاق
یک��ی از راههای تش��دید کیفر ب��زهکاران قاچاق انس��ان ،همانا اعمالنك��ردن تخفیفات
در نظرگرفتهش��ده اس��ت ،مانند عدم تعلیق مجازات مرتکبان؛ عدم اعمال آزادی مش��روط
ب��رای محکومان جرم قاچ��اق؛ و عدم اعمال تخفیف کیفر و عفو .ای��ن رویکرد افتراقی در
حق��وق کیف��ری ایران در مورد مجرم��ان قاچاق مواد مخدر و مرتکبان اختالس و ارتش��ا و
کالهبرداری دارای سابقه است که با اصالح قوانین ،در مورد مرتکبان قاچاق انسان نیز قابل
تعمیم است.
حمایت از بزهدیدگان در صورت بازگشت به کشور مبداء یا عدم بازگشت
اولی��ن مرحلهای که بعد از شناس��ایی بزهدیدگان قاچاق بای��د صورت گیرد ،تالش برای
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بازگرداندن آنان به آغوش خانواده و کش��ور متبوعش��ان اس��ت .در این راه باید از هرگونه
اجبار خودداری شود .توجه به منافع بزهدیدگان در هنگام بازگرداندن آنها به کشور بسیاری
ضروری است؛ به این معنا که ممکن است در برخی از موارد عدم بازگشت به وطن اصلی،
مفیدتر از بازگش��ت آنها باش��د؛ از این رو بیان شده است که باید توجه به عالیترین منافع
بزهدی��ده ،همانا وجه همت مقاماتی باش��د که قصد بازگردان��دن بزهدیده را دارند .در چنین
ش��رایطی که عدم بازگشت بزهدیده بیشتر در جهت منافع اوست ،باید شرایطی فراهم شود
که هم از سوء استفادهي بعدی جلوگیری شود و هم امکان و شرایط زندگی در کشور مقصد
مهیا شود .یکی از این شيوهها صدور اجازهي سکونت برای مدتی همراه با خدمات حمایتی
به بزهدیده ،است
)( Anders B janson Carol bellamy Combating Child trafficking op cit p 56

معافیت بزهدیدگان از مجازات
یکی از علل عدم بازگشت بزهدیدگان ترس از مجازات در صورت ورود به کشور است.
در بس��یاری از موارد بزهدیدگان به دلیل ترس از مجازات ،اقامت در کشور مقصد هرچند با
شرایط بسیار بد را ترجیح میدهند .از این رو باید به بزهدیدگان اطمینان داد که در صورت
بازگشت ،از هرگونه تعقیب جزایی مصون هستند.
طبق مقررات کنونی  ،کس��انی که به ایران قاچاق شدهاند ممکن است با عنوان ورود غیر
قانونی مورد تعقیب قرار گیرند .در مورد کس��انی که به خارج قاچاق میش��وند نیز ممکن
است عالوه بر تعقیب ،با عنوان خروج غیر قانونی ،برای جرائم دیگر نیز تحت تعقیب قرار
گیرند .یکی از مهمترین آنها هنگامی اس��ت که شخص در خارج مورد بهرهبرداری جنسی
قرار گرفته اس��ت .هرچند در مواردی که ش��خص از اینکه مورد بهرهبرداری جنس��ی قرار
میگیرد آگاهی نداش��ته یا اجبار شده است ،از مجازاتهای جدی مجاز است (طبق مادهي
 64قانون مجازات اسالمی)؛ ولی در مواردی که شخص در ابتدا با آگاهی کامل و با اختیار
تام خارجشده و سپس مورد بهرهبرداری جنسی قرار گرفته ،طبق قوانین کنونی ممکن است
در صورت بازگش��ت با مجازات جدی مواجه شود .ترس از اجرای مجازات میتواند عامل
مهمی در عدم بازگشت آنها باشد .در واقع مشکل اصلی در این زمان بروز میيابد هر چند
بزهدیده در ابتدا با آگاهی تن به رابطه داده اس��ت ولی امکان دارد در ادامه پش��یمان ش��ده و
قصد بازگش��ت داشته باش��د .در این حالت ،شخص در دوراهی قرار میگیرد؛ از یک طرف
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در صورت بازگش��ت ،به مجازات جدی محکوم ش��ده؛ ولی از طرف دیگر در صورت عدم
بازگشت ،همچنان مورد بهرهبرداری قرار میگیرد ،همچنين از یکسو لزوم احترام به حقوق
بشر و احساسات نوعدوستی اقتضای آن را دارد که بازگشت او را تسهیل کرده و با معافیت
وي از مجازات ،او را ترغیب به بازگشت نماییم و از طرف دیگر لزوم اجرای حد ،اقتضای
آن را دارد که حد در تمامی موارد بدون استثنا نسبت به همه اجرا شود .چنانچه نظر کسانی
پذیرفته ش��ود که معتقد به لزوم اجرای حد در تمامی زمانها و مکانها هس��تند ،ناگزیر از
مجازات آنها هس��تیم؛ ولی چنانچه نظر کس��انی پذیرفته شود که قائل به تعطیلی حدود در
زم��ان غیبت دارند ،میتوان در این م��ورد ،اقداماتی در جهت عدم مجازات آنها انجام داد.
با توجه به مقررات قانونی کنونی ،نظر گروه اول پذیرفته ش��ده است و طبق این نظر در هر
حال باید حدود اجرا شود و نمی توان اقدام مهمی در این راستا انجام داد؛ ولی با این حال
تغییر در مقررات دیگری که امکان تغییر آنها وجود دارد ،میتواند باعث ترغیب بزهدیدگان
در بازگش��ت به کشور یا خروج اتباع کشورهای دیگر شود که به ایران قاچاق شدهاند .عدم
مجازات برای ورود غیر قانونی؛ اشتغال به کار بدون مجوز قانونی؛ و هم چنین خروج غیر
قانونی از جملهي این موارد هستند.
حمایت از بزهدیدگان در فرایند رسیدگی
پس از بازگش��ت بزهدیدگان ،حمای��ت از آنها در فرایند کیفری در جهت شناس��ایی و
مجازات قاچاقچیان بسیار ضروری است .در این فرایند باید تمامی اقدامات بهصورتی انجام
گیرد که منافع بزهدیده به نحو احسن رعایت شود .این امر میتواند از طریق توسل به برخي
راهکارها محقق ش��ود .تعیین نمایندهي قانونی و حقوقی برای بزهدیده؛ جلوگیری از افشای
هویت بزهدیده؛ جلوگیری از افشای بزهدیدگان برای عموم و بهویژه برای قاچاقچیان.
قربانیان قاچاق بهدلیل لطمهای که بر آنها وارد شده ،اغلب خود نمیتوانند دعوی کیفری
را به نحو احسن دنبال کنند .ترس از انتقام؛ عدم توانایی مالی برای اخذ وکیل؛ و ناهمراهی
خانواده در حمایت از بزهدیده در تعقیب مجرمان ،همگی ضرورت انتخاب نمایندهي قانونی
و حقوقی را برای بزهدیده توجیه میکنند.
از سایر موارد می توان به مسائل زیر اشاره کرد:
از بینبردن تبعیضهای اجتماعی ،و حمایت ویژه از زنان و کودکان؛
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نظارت مستمر و نظاممند بر آژانسهای کاریابی و تحصیل در خارج از کشور؛
اقدامات مرزی؛
اصالح قوانین دربارهيحداقل سن ازدواج؛
تکمیل قوانین دربارهي نکاح موقت؛
اصالح قوانین دربارهي فرزندخواندگی؛
مبارزه با قاچاق انسان از طریق قوانین کیفری خاص؛
تشدید مجازات نسبت به مرتکبان خاص؛
8
مبارزه با فقر و ایجاد فرصتهای برابر شغلی؛
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