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چکيده
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 -0مقدّمه
یکی از مهمّ ترین اصول دامم هر نظام هاا دقاوقی مختهان دنیاا اصال مرامات
انسانی است مه مبنا هه دسمیّت شناخته شگ ،هسیاد از دقاوق امتیاازات ا تکاا ین
غیر قاهل سهب ا انتقال انسانی محسوب شگ ا دستیاهی هاه ادزش هاایی چاو ،یاگا ت
هراهر ا صهح دد دااهط داخهی ا هین ا مههی دد ارا یمل هه آ ،است .هر اساس این
اصل تمامی انسا ،ها هه صِرف انساا ،هاود ،ا صارفنظر از دیان مایهب دنان ناژاد
مهیّت دد معرض اتّهام هود ،ا ادتکاب یاا یاگم ادتکااب جارم انساا ،هاود ا هایاگ از
دقوق انسانیا ههر منگ شونگ مه هه د یل انسانیّت هاه اشاخاص ایرااء شاگ اسات .هاا
توجّه هه این توضیحات هر جرمی مه هه نویی ه دیگ دا از جایگا انساانی خاود تنا ّل
داد ا ادزش آ ،دا هه انگاز یا ماا پاائین آادد از مصاادی جارایم یهیاه مرامات
انسانی محسوب می شود .هر این اسااس دد یاا دساته هناگ مهّای یناااین «هرداای
اشخاص» ا «قاچاق انسا »،دا می توا ،ج ا مهامّ تارین مصاادی جارایم یهیاه مرامات
انسانی ه دیگاا ،معرّفی نمود مه یهیرغم پیشرفت ها داز اف ا ،یهمی ا اجتماایی
همچنا ،دد مشودها مختهن دنیا (هه خصوص مشودها اداپا غرهی ا مشاودها
دد دال توسعه) دااب دادد.
موضوع میمود زمانی مه جرم هر دا هانوا ،ااقع شاگ ا هاه هیاا ،سااد تار زناا،
ه دیگ این قبیل جرایم هاشنگ اهمیّت هیشتر خواهگ یافت؛ چرامه دمایت از هاانوا،
از مسائل هسیاد مهمّ ا هحث هرانگی

اسات ماه دد تماامی دشاته هاا مختهان یهاوم

انسانی از آ ،سخن هه میا ،آمگ ا دد دهه ها اخیر مودد توجّه ایژ قراد ارفته اسات.
د یل این قبیل توجّهات ایژ هه زنا ،یالا هر ایفا نقش مهیگ همسار هاود ،ا ماادد
هود ،از سو ایشا ،اضعیّت جسمی ا دادی زنا ،یا هاه یباادت ههتار آسایب پاییر
قاهل توجّه آنا ،است مه دد تمامی اهعاد زنگای ایشا ،اجود داشته ا هه تبع آ ،هر نظام
خانواد (ا هه خصوص فرزنگا )،تأثیر می ایادد.
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ها توجّه هه این توضیحات یکی از مهمّ ترین سؤا تی ماه ذیال مبحاث دمایات از
زنا ،ه دیگ دد جرایم یهیه مرامت انساانی مرار شاگ ا هماواد ماودد توجّاه قاراد
میایرد آ ،است مه ها توجّه هه نقش مهیاگ زناا ،دد خاانواد ا اجتمااع ا همچناین
اضعیّت جسمی ا دادی ایشا ،ا ها ینایت هه آثاد ا نتایج زیانباد مه این قبیل جارایم
هر دا ه دیگاا ،ا هه خصوص زنا ،ایجاد می منگ آیا دد فرآینگ دسایگای هاه ایان
جرایم ساز ا ماد ایژ ا دد جهت دمایت از زنا ،ه دیگ دد نظرارفته شگ اسات؟
دد صودت مثبت هود ،پاسخ این سؤال اضعیّت ساز امااد مایمود از جهات شارایط
ایژای ها ا می ا ،مادایی هه چه صودت هود ا خأل ها قانونی موجود دد ایان زمیناه
مگامنگ؟
ها توجّه هه اهمیّت مسأ ه مایمود ا دشاگ دازافا ا ،هرداای ا قاچااق زناا ،ماه هاه
ااسره پیگایش فرقه ها هه ظاهر میهبی (همچو ،طا باا ،دایاش هوماودرام ا  )...ا
اضعیّتِ ناهساما ِ،اقتصاد ِ مشودها دد دال توسعه هه اجود آمگ است دد پاژاهش
داضر هه تالش دد جهت ادائه پاسخی مناسب هه ساؤا ت فاوق پرداختاه شاگ ا ساعی
شگ است تا از طری هردسی ساز ا مادها داخهی ا هین ا مههی موجود ا تربیا آنهاا
ها مسائل اسالمی اضعیّت داضر ادزیاهی ا ماستی ها ادتما ی شناسایی اردد.
پیش از اداد هه مسائل اصهی موضوع فوق ضراد هه نظار مای دساگ توضایحاتی
پیرامو ،یوامهی مه موجب آسیب پییر زنا ،می اردد ادائه شود تا هاا شاناخت ایان
یوامل مه هه د ّ یکی از یهل ه د دیگای زنا ،ا اقوع دفتاد مجرمانه هار دا ایشاا،
محسوب می شود هتوا ،یالا هر آااهی دقی نسبت هه موضاوع داهکااد مناساب ا
یمهی دا دد جهت ماهش این قبیل جرایم ادائه نمود.

 -2عوامل وقوع جرایم عليه کرامت انساني زنان
انحرافات تخهّفات ا جرایمی مه مجرما ،مرتکب می شونگ همواد یا ارا یاا
تمامی ایضا یا جامعه دا تهگیگ نمود ا دد معرض خرراتای قاراد مای دهناگ .ایان
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قبیل اقگامات ها اامنش سایر ایضاء ا شهرانگا ،جامعاه داهارا شاگ ا قاوا مختهان
یا دا ت تالش میمننگ تا یالا هر هرخودد ها مجرما ،ا ا تیام هخشیگ ،آسایب هاا
اادد هه ه دیگاا ،یهل ا یوامل اقوع این جرایم دا نی مودد شناسایی قاراد دهناگ ا
از هراز مجگّد آنها پیشگیر ا جهوایر هه یمل آادنگ .از منظر ه دیگ شناسی هاگا،
دد نظرارفتن یوامل جرم ا ا هردسی یهل ه دیاگای ا یوامال آسایب پاییر

نمای

توا ،هه نتایج قاهل قبول ا یمهی دد زمینه پیشگیر از اقوع جرایم ا جهاوایر از اادد
آمگ ،آسیب هه ه دیگاا ،دست پیگا مرد (توجّهی .)25 :2311
هر همین اساس تا زمانی مه ددک ددستی نسبت هه «جیاهیّت ها ارایش مجرما،
هه اقوع جرایم یهیه مرامت انسانی زنا »،ا «یهل آسیب پییر ا ها دیاگای زناا ،دد
این قبیل جرایم» اجود نگاشته هاشگ نمی تاوا ،داهکااد مناساب دد جهات مقاههاه هاا
اقوع این جرایم ادائه نمود .از هماین دا دد اداماه هاه تبیاین مهامّ تارین یوامال اقاوع
جرایم یهیه مرامت انسانی زنا ،پرداخته شگ است.
 -2-0سود سرشار ناشي از جرایم عليه کرامت انساني بانوان
هردای ا قاچاق انسا ،یکی از ه دگ ترین ا پرددآمگ ترین جارایم دنیاا معاصار
است مه از اهتگا دهه  2111میالد ا پس از فراپاشی اتّحاد جماهیر شاودا

دانا

استرد ا یافت؛ هه اوناه ا ماه دد داال داضار پاس از قاچااق ماوادّ مخاگّد جا ا
پرددآمگ ترین جرایم هین ا مههی محسوب مای ااردد (د.ک :دمضاا ،نراسای :2331
 .)21هر اساس ا ادش ساازما ،هاین ا مههای مهااجرت دد ااایال قارت هیسات ا یکام
میالد خریگ ا فراش زنا ،ا دخترا ،سا نه  3میهیادد د د ددآمگ دا هرا مادتل ها
قاچاق زنا ،هه همرا داشته است (شمس ناتر

 .)15 :2331اجود همین ساود سرشااد

هه همرا ها هود ،تقاضا هرخی مشاودها (هاه خصاوص مشاودها اداپاا غرهای ا
داشیه جنوهی خهیج فادس) دد خریگ هانوا ،ا سهو ت دد یافتن یاا اغفاال زناا ،موجاب
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اردیگ هسیاد از مجرما ،هه ادتکااب ایان جارایم اارایش پیاگا مارد ا هاه صاودت
سازما ،یافته مرتکب این جرایم شونگ.
ارایش مجرما ،هه جرایم یهیه مرامت انسانی زنا ،ا دشگ دازاف ا ،این جارایم هاه
انگاز ا است مه هرخی از شخصیّت ها سیاسی شناخته شگ دد دقوق هین ا مهال از
آ ،ها ینوا« ،طایو ،جهانی» یاد مرد انگ (د.ک :اشتر

.)231 :2331

ها توجّه هه این توضیحات ا ها دد نظار اارفتن اصال یاگا ت میفار تاا زماانی ماه
اضعیّت ا میفیّتِ یملِ مجرمانه هه صودت دقی هردسی نشگ ا هه منظود ایجااد تعاادل
ا تواز ،هین دقوق مرتکب جرم ا اجتماع مجازات یاد ناه ا هازدادناگ دد نظرارفتاه
نشود نمی توا ،مانع هراز جرایم یهیاه مرامات انساانی زناا ،اردیاگ (ارجای :2311
511-523؛ ا یگ

113-111 :2336؛ امیگ

 .)23 :2331هه هیا ،ساد تر تا زمانی مه

مجازاتی هازدادنگ مناسب ا متناسب ها سود داصهه از جرایم یهیه مرامت انسانی زناا،
هرا این قبیل جرایم تعیین نشود نمی تاوا ،از اقاوع ایان جارم جهاوایر نماود ا از
دغبت مجرما ،مرتکب هه این جرم ماست.
 -2-2تفاوت هاي تکویني موجود ميان زن و مرد
یکی از مسائل هسیاد مهمبی مه موجاب اردیاگ دد نظاام هاا دقاوقی داامم هار
مشودها مختهن ها زنا ،ه دیگ هرخاودد متفااات از ماردا ،صاودت ارفتاه ا هاه
نویی تالش اردد تا امتیازات ایژ ا هرا ایشا ،دد نظرارفته شود اضعیّت جسامی
ا دادی متفاات هانوا ،نسبت هه مردا ،است .دد توضیح پیرامو ،این مسأ ه هایگ افات
اارچه ز ،ا مرد از حاظ ماهیّت انسانی ا ادزش ها ناشی از آ ،ها هام هراهار هساتنگ
کن هایگ دانست مه هراهر دد دیثیّت انسانی ز ،ا مرد هه معنا نبود تفاات میاا ،ایان
دا نیست؛ ههکه اجود پاد ا از تفاات ها موجب اردیگ مه یکی ز ،ا دیگر مارد
هاشگ (دقیقت میرموسو

 .)111 :2332از جمهه این تفاات هاا مای تاوا ،هاه تفااات

ها جسمی دادی -داانی ذهنی اخالقای ا دفتااد اشااد نماود (هااقرزاد :2331
23-22؛ مادل  )213-211 :2332مه موجب شاگ هاانوا ،از حااظ جسامی ا دادای
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شکننگ تر از مردا ،هود ا دد جرایم مختهن هه خصوص جرایم یهیه مرامت انساانی
هیش از مردا ،دد معرض آسیب ا خرر هاشنگ (د.ک :دااد ارماداد

.)3 :2333

این نکته دا نی نبایگ فراموش مرد مه این قبیل تفاات هاا تکاوینی ا ناشای از ناوع
آفرینش هشر هود ا هه منظود تأمین هخشی از هگف دیات هه اسایهه خگااناگ متعاال دد
نهاد زنا ،قراد داد شگ ا از همیندا نه موجب هرتر یا نقصا ،ا نه شایسته ستایش یا
نکوهش هستنگ (دکیم پود .)233 :2331
ها توجّه هه توضیحات فوق تا زمانی مه فرهننسااز مناساب دد خصاوص «یاگم
هرتر اشخاص هه ااسره تفاات ها تکوینی ایشا »،صودت نگرفته ا این قبیل تفاات
ها از معیاد ها ادزشایاد اجتمایی هرا افراد دیف ننمود نمی تاوا ،هاه صاودت
مامل از اقوع جرایم یهیه مرامت انسانی زنا ،پیشگیر مرد.
 -2-3وضعيّت اجتماعي حاکم بر کشورهاي در حال توسعه
یکی از موضویاتی مه هه د میتوا ،آ ،دا ج ا یوامل اقوع جرایم یهیه مرامات
انسانی زنا ،محسوب نمود اضاعیّت اجتماایی داامم هار مشاودها دد داال توساعه
است .دد یا نگرش مهّی مسائهی از قبیل «تبعیض جنسیّتی منفای ناشای از فرهنان ا
تصوّد اشتبا جامعه نسبت هه شخصیّت زنا« »،سهره مردا ،دد نظام ها خانوادای ماه
منجر هه هراز ناهراهر ها ا خشاونت هاایی نسابت هاه زناا ،مای ااردد» «دیاگاا هاا
هرخودد ها ا نامالیماتی مه نسبت هه زنا ،مرهّقه یا هانوا ،میا ،سال مجرّد اجود دادد» ا
همچنین «ااهستگی اقتصاد زنا ،هه مردا »،دا مای تاوا ،هاه یناوا ،مهامّ تارین مساائهی
معرّفی نمود مه نمایش دهنگ اضعیّت اجتمایی دامم هار مشاودها دد داال توساعه
دد خصوص زناا ،اسات (دااد ارمااداد

2333:2؛ هریساو.)331-333 :2362 ،

اجود همین موادد موجب اردیگ مه زنا ،قگدت چنگانی دد تعیین همسر نگاشته ا دد
هرخی از موادد مجبود هه ازدااب اجبااد شاونگ .همچناین خشاونت هاایی ماه ماردا،
نسبت هه همسرا ،یا دخترا ،خود إیمال می مننگ منجر هه اقوع اقگاماتی از قبیل طالق
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یا فراد از سو زنا ،شگ ا دد نهایت هانوا ،هه ااسره ههر منگ نباود ،از پشاتوانه هاا
ما ی ا دمایت ها غیر ما ی (هه خصوص دمایت ها یااطفی ا داانای) طعماه هارد
دادا ،نوین ا ارا ها قاچاق هانوا ،شگ ا مرامت انسانی ایشا ،دد سرح ما یی مه
نیاز ها مادّ ا یا جنسی اشخاص دا هرطرف می منگ تن ّل یاهگ.
هناهراین هگیهی است مه هه منظود از هین هرد ،این یامل هایاگ اصاالدات اساسای دد
خصوص قوانین موجود ا تصویب قوانین مودد نیاز جهت مااهش خشاونت هاا نسابت
هه زنا ،جهوایر از ازدااب اجباد ایشا ،ا دمایت از هاانوا ،سرپرسات خاانواد (هاه
خصوص زنا ،مرهّقه) صودت پییرفته ا اقگامات زم دد جهت ادتقااء سارح فرهنان
یمومی دد این زمینه انجام شود.

 -3ارزیابي وضعيّت حمایت از زنان در جرم «بردگي بانوان»
هما ،طود مه دد ایشته هیا ،شگ یکی از مهمّ ترین یناااین جارایم یهیاه مرامات
انسانی زنا« ،هردای هانوا »،است مه دد آ ،مرامت ا ادزش انسانیِ شخصِ ها دیاگ
مودد تعرّض قراد ارفته ا هه انگاز یا ما تن ّل می یاهگ .هردای هاانوا ،دا مای تاوا،
دد دا مصااگاق مهّای« :هردااای جساامی» یااا سااوء اسااتفاد از ماااد ا خااگمات هااانوا ،ا
«هردای جنسی» یا سوء استفاد از هانوا ،دد زمینه دااهط جنسی ماودد هردسای قاراد داد
مه دد ادامه هه توضیح پیرامو ،هر یا از این موادد پرداخته شگ است.
 -3-0بردگي جسمي یا کار اجباري
یکی از اقسام هردای زنا ،مه هه ااسره اهمیّت دیگار جارایم یهیاه مرامات انساانی
هانوا ،ممتر مودد توجّه ا هردسی قراد ارفته هردای جسمی زنا ،یا هه هیا ،ساد تار هاه
هیگاد امادد ،هانوا ،ا قراد داد ،ایشا ،دد شرایط ماد اجباد اسات .اصارال مااد
اجباد یا ماد قهر هه یمهی اطالق می شود مه ه دیگ ها تهگیگ هه مجازات یا توسّال
هه دیگر شیو ها مجبودمننگ ا هی آ ،مه دضایتی نسابت هاه انجاام آ ،داشاته هاشاگ
مرتکب هه انجام آ ،اردد .از منظر هرخی از پژاهشگرا ،زنا ،مه هخشی از نیرا مااد
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دا تشکیل می دهنگ تحت اجباد ا اضرراد ضرادت اقتصاد مااد مای منناگ؛ هاه آنهاا
ماد ها سخت ا طاقت فرسا ا مشاغل پسات ماالل آاد ا تکاراد داد مای شاود ا
همیشه دستم د ممی ددیافت مرد ا دد هرخی موادد مه فارد هاه صاودت غیار قاانونی
اادد مشود می شود هگا ،ددیافت هیچ م د ا تنها دد قبال غیا ا محلّ خاواب هاه
چنین مشاغهی تن می دهگ (دیوب .)226 :2311
دد دین مبین اسالم مه دقیقاً دد دادانی ظهود مارد ماه هارد داد یکای از ادماا،
اصهی اموال ا سرمایه ها ایراب محسوب می شگ تالش شگ تا ضامن جهاوایر از
اادد شگ ،آسیب جگّ هه نظام اجتمایی ایاراب از هارد داد ماه هاه ناویی مجباود
مرد ،افراد هه ماد اجباد محساوب مای اردیاگ جهاوایر هاه یمال آیاگ .دد منااهع
اسالمی ساز امادها مختهفی دد جهت دستیاهی هه این هگف تنظایم شاگ ماه از میاا،
آنها می توا ،هه « آزاد مارد ،اجبااد هارد دد قباال مفّااد اناا (د.ک :شاهیگ ثاانی
« »)33-1/3 :2221تقبیح خریگ ا فراش انسا( ،دهوانی  »)31 :2213ا «قراد داد ،ساز
ا مادهایی دد جهت آزاد مرد ،اختیااد ِ هناگاا( ،از قبیال مکاتباه تاگهیر ا اساتیالد)
(د.ک :شهیگ ثانی  »)315-311/6 :2221اشاد نمود.
قانونگیاد ایرا ،نی هه تبعیّت از نظام دقوقی اسالم هاه صارادت هرداای جسامی ا
ماد اجباد دا مودد جرم انگاد قراد داد ا یالا هر ادقاق دقوق ه دیگ (از طری
ا ام مجرم هه پرداخت اجرت ا مثل ا خسادات اادد هه ه دیاگ ) هارا مرتکباا ،ایان
جرم مجازات ها هازدادنگ ا دا دد نظرارفته است .دایکرد قانو ،دد ادیا دقاوق
ه دیگ همرا ها مجازات مجرم خود ج ا یکای از نکاات قاوّت مقارّدات موجاود دد
زمینه منع ماد اجباد محسوب می اردد .ها این دال ضراد است ها ینایات هاه ایان
مسأ ه مه ماهیّت منونی ماد اجبااد دد ایان دادا ،متفااات از ماهیّات آ ،دد دادا،
ایشته شگ ا دد دال داضر هاا توجّاه هاه مشاکالت یگیاگ اقتصااد مشاود طیان
استرد تر از مااد هاا هاانوا ،دا دد هار مای ایارد ضاراد اسات اصاالداتی دد
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خصوص تعیین مصادی ماد اجباد صودت پییرد (د.ک :ماادّ  6ا  211قاانو ،مااد؛
زدایت .)51 :2311
دد اسناد هین ا مههی نی مقرّدات هسیاد دد خصاوص ممنوییّات هرداای جسامی ا
ماد اجباد تگاین شگ است؛ چرا مه مااد اجبااد از جمهاه اا این مساائهی هاود ماه
سازما ،هین ا مههی ماد دد هگا تأسیس خود ها آ ،مواجه شگ .اجود چنین مااد مااایر
ها آزاد انسا ،ا شخصایّت ااسات ا ادتارام هاه دقاوق انساا ،ا شخصایّت اا ایجااب
میمنگ مه هیچ مس هگا ،دضایت خود هه ماد امادد نشود (یراقای  .)12 :2316هاه
همین د یل دد اسناد مه توسّط سازما ،هینا مههی ماد ا سایر اسناد دقوق هشر ماه
دد خصوص تضمین دقوق ا آزاد ها اساسی هه تصویب دسیگ هاه ممنوییّات مااد
اجباد تصریح شگ است .هه ینوا ،نمونه میثااق هاین ا مههای دقاوق ماگنی ا سیاسای
مصوّب .2166م هه ینوا ،یکی از مهمّ ترین اساناد ا ا ام آاد هاین ا مههای دد خصاوص
دمایت از دقوق ا آزاد ها اساسی هشر دد هناگ  3ماادّ  3خاود هاه ممنوییّات مااد
اجباد تصریح مرد است .سازما ،هین ا مههی ماد نی منوانسیو ،شماد  11دا هه طاود
خاصّ دد خصوص ممنوییّت ماد اجباد هه تصاویب دساانگ ا دد ساال .2151م نیا
منوانسیو ،شماد  215دا دد خصوص ا اا ماد اجباد تصویب مرد است.
 -3-2بردگي جنسي
هردای جنسی مه هه د ّ هایگ آ ،دا جا ا شاایع تارین اقساام جارایم یهیاه مرامات
انسانی هانوا ،دد تمامی ادااد تادیخ دانست جرمی است ماه دد آ ،هاه زناا ،هاه یناوا،
یا ما

پست دد جهت تأمین نیاز جنسی نگریسته می شود .اارچه دد ایشته هاا

نه چنگا ،داد یموم اشخاص هر این هااد هودنگ ماه تنهاا مصاگاق ایان قسام از هرداای
هانوا« ،هکادایر زنا ،دد مرام فساد ا فحشاء» است کن ها پیشارفت یهاومی چاو،
یهوم سیاسی یهوم اجتمایی ا هه خصوص دقوق خانواد مشخّص اردیگ مه «ازدااب
اجباد » دا نی می توا ،ج ا مصادی هردای جنسی زنا ،دانست؛ چارا ماه دد «ازدااب
اجباد » نی همچو« ،هکادایر زنا ،دد مرام فساد ا فحشاء» هانوا ،ااداد مای شاونگ
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مه هه د یل مختهن تن هه ازدااب ا همبستر ها شخصی دهناگ ماه هایچ اوناه میال ا
دغبتی نسبت هه تشکیل زنگای مشترک ها اا نگادنگ.
ها توجّه هه این توضایحات ا هاا ینایات هاه دیاگاا جگیاگ دمتارین صاادبنظرا ،ا
پژاهشگرا ،دد خصوص ازدااب اجباد

دد این قسمت اهتگا توضیحاتی پیرامو ،جارم

انگاد ازدااب اجباد پرداخته شگ ا سپس جرم «هکادایر زناا ،دد مراما فسااد ا
فحشاء» هه ینوا ،یکی از جرایم شایع یهیاه مرامات انساانی هاانوا ،ماودد هردسای قاراد
ارفته است.
 -3-2-0ازدواج اجباري
دد تعرین ازدااب اجباد هه ینوا ،یکی از اقسام جرایم یهیه مرامت انسانی هاانوا،
هایگ افت این قسام از ازدااب دد ااقاع پیوناگ زناشاویی دسامی ا اسات ماه دد آ،
دضایت ا اداد زاجه نادیگ انگاشته شگ ا هه منظود هرقراد ایان پیوناگ اناواع فشااد
ها جسمی ا دادی هه ا تحمیل می اردد .دد ازدااب اجبااد آزاد اداد ا دا ّ
تعیین سرنوشت زنا ،نادیگ ارفته شگ ا هاگین ترتیاب هاه مرامات ا دیثیّات ذاتای ا
دریم خصوصی آنا ،تعرّض شگ ا اصل ممنوییّت هردای نی زیر پا ایادد می شاود
(امیر

 .)131-136 :2331پیاماگ هاا ناشای از ایان جارم تنهاا هاه ها دیاگ محاگاد

نمیشود؛ ههکه آسیب ها جسی ا داانی اادد هه ها دیاگ ا فرزناگا ،ا یاالا هار
خانواد اا نظام پهیسی ا قضایی ا سالمت دا نی ددایر نمود ا هه صودت غیر مستقیم
ه ینه ها ما ی ا غیر ما ی قاهل توجّهی دا هر تمامی ایضا اجتمااع تحمیال مای مناگ
(مقگّسی یامر

.)212 :2315

دد طول تادیخ ا دد مناط مختهن جها ،هاه زناا ،همچاو ،ماا یاا اسایهه ا دد
جهت دستیاهی هه مقاصگ سیاسی ا اقتصاد نگریسته شگ ا هی آ ،مه هه دقوق طبیعای
ایشا ،ممترین توجّهی شود دد یا شرایط مامالً سخت ا ناخواساته ااداد هاه ازدااب
ها دیگرا ،می شگنگ .ازدااب اجباد خود دادا انوایی است مه از میا ،آنها می تاوا،
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هه ازدااب دُهایشی (دُهود ،پنهانی ز ،یهیرغم مخا فات ا هاا ازدااب) ازدااب یاماائی
(اسیر مرد ،ز ،دد جریا ،جنن میا ،دا ارا ) ازدااب ادّاثی (ازدااب اادثاا ،هاا ز،
پس از مرگ شوهر ا ) ازدااب از طری خریگ همسر (ازدااب ها ز ،از طری خریگ،
ا از پااگدش) ازدااب سیاساای (ازدااب هااه منظااود دفااع خصااومت) ازدااب نهااو
(ازدااب اجباد دختریمو ها پسریمو) ا ازدااب مباد ه ا (یا هما ،ازدااب ز ،هاه ز)،
اشاااد نمااود (ساااداخانی 31-11 :2311؛ افشاااد سیسااتانی 115/1 :2313؛ مصااهحتی
 .)63-23 :2311نکته قاهل تأمّهی مه دد خصوص ازدااب اجباد اجود دادد آ ،اسات
مه دد دادا ،معاصر این پگیگ تنها محگاد هه مشاودها دد داال توساعه نشاگ ا دد
مشودها توسعهیافته نی اتّفاق می افتگ؛ اارچه دسانه ها همواد تاالش مای منناگ ایان
اونه ا قاء مننگ مه دد جوامع سنّتی دقوق زنا ،دد موضاویاتی نظیار انتخااب همسار
تصمیم ایر دد خانواد ا آزاد طالق نادیگ انگاشته شود (شیخی .)52 :2331
یموم فقها امامیّه ا دقوقگانا ،مشودما ،ها مبنا قراد داد ،منااهع اساالمی ا ددنظار
ارفتن نتایج ا آثاد سوء ناشی از ازدااب اجباد

تالش مرد انگ تا ها جمع میا ،مساأ ه

ا یت پگد ا جگّ پگد ها اصل آزاد دد ازدااب دد خصوص ازدااب اجباد سااز ا
ماد دا ا دائه دهنگ ماه ضامن دیایات مصاا ح ز ،ماانع از اجبااد ا هاه امار ازدااب
اردنگ .هر همین اساس دد صودتیمه ا یّ (ایمّ از پاگد یاا جاگّ پاگد ) ز ،هاگا ،اذ،
ا اقگام هه انشا صیاه ازدااب منگ ازدااب تا زما ،صاگاد اجااز از ساو ز ،غیار
نافی هود ا دد صودت یگم صگاد اجاز از سو ز ،هاطل است .همچنین پاگد یاا جاگّ
پگد نبایگ هر خالف مصا ح ز ،تصمیم ارفته ا دد صودت انجام چنین یمهی ا یت
ایشاا ،از ددجاه ایتبااد ساااقط اسات (د.ک :شاهیگ ثاانی 223-222/5 :2221؛ شاابیر
زنجااانی 2221/22 :2221؛ مکااادم شاایراز
طاهر

63/1 :2212؛ امااامی هاای تااا351/2 :؛

.)231/3 :2223

یهیرغم نتایج زیانباد مه ازدااب اجباد زنا ،ها خود دنبال دادد متأسفانه دد نظام
دقوقی ایرا ،دیگاا جامعی دد خصوص این مسأ ه اجود نگادد؛ چرامه:
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ااّ ً -قانونگیاد مشودما ،تنهاا دد ماوادد ماه ازدااب اجبااد

دد نتیجاه قاچااق

هانوا ،صودت پییرد این یمل دا ماودد جارم انگااد قاراد داد ا هارا آ ،مجاازات
تعیین مرد است .هه هیا ،ساد تر ها انگمی توجّاه هاه قاانو ،مباادز هاا قاچااق مصاوّب
 2333شمسی می توا ،ددیافت مه مجازات دد نظرارفته شگ هرا مودد فاوق ا ایّمر
هه ااسره جرم قاچاق هاود ا هاا توجّاه هاه فهسافه ا شارایط تصاویب قاانو ،مای تاوا،
ددیافت مه هگف قانونگیاد مقاههه ها افراد اسات ماه تاالش مای منناگ تاا از طریا
خراب زنا ،از مشود آنا ،دا هه ازدااب اجباد ها اتباع هیگانه ااداد سازنگ.
ثانیاً -ها نگاهی مهّی هه قوانین دامم هر مشود می توا ،ددیافت مه سیاست مقنّن دد
هرخودد ها ازدااب اجباد

هه طود معمول محگاد هه تگاهیر دقاوقی مای ااردد؛ چناا،

مه هراساس مااد  2111قاانو ،ماگنی ازدااب امراهای صاحیح ا غیار نافای هاود ا دد
صودت هرطرف شگ ،امرا فرد نافی خواهگ هود مگر دد موادد مه امارا هاه اناگاز
ا هاشگ مه یاقگ فاقگ قصگ انشا یقگ هاشگ.
هر اساس دیاگااهی ماه قانونگایاد نسابت هاه ازدااب اجبااد دادد ساازما ،هاا
دمایت از خانواد مجوّز ها قانونی زم دد جهت مگاخهه دد این موادد دا نگادنگ .از
منظر هرخی از محقّقین اارچه ازدااب اجبااد هاا توجّاه هاه دادا هاود ،ایژاای هاایی
همچو« ،منترل دفتاد ز »،ا « اجبااد ا هاه انجاام یمال یاا پاییرفتن چیا

» مصاگاق

هادز از خشونت خانگی محسوب مای ااردد کان متأسافانه دد مشاود ماا قاوانین ا
مقرّدات اضع شگ دد خصوص خشونت خانگی دد ماودد ازدااب اجبااد اجارا نمای
شود (د.ک :اامقی .)321-111 :2311
یهیرغم دیگاا ضعین ا ناقص قانونگیاد مشودما ،نسبت هه جرم انگااد ازدااب
اجباد

دد نظام دقوقی هین ا مهل هه مسأ ه توجّه مامل شگ ا هر هماین اسااس «دا ّ

آزاد دد ازدااب» هرا هانو ،هه دسمیّت شاناخته شاگ اسات (د.ک :مااد  26ایالمیّاه
جهااانی دقااوق هشاار مصاوّب .2123م؛ ماااد  21میثاااق هااین ا مههاای دقااوق اقتصاااد
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اجتمایی ا فرهنگی مصوّب .2166م؛ ماد  13میثاق هین ا مههی دقوق ماگنی ا سیاسای
مصوّب .2166م) .هه یالا دد اسناد خاصّ همچو ،مااد « 26منوانسایو ،محاو مهیّاه
أشکال تبعیض یهیه زنا »،مصوّب .2111م ا ماد  2منوانسیو ،تکمیهی «ا اا هرداای
تجادت هرد ا نهاد ها ا أیمال مشاهه هرد داد » مصوّب .2165م هر ضرادت د زنا،
دد انتخاب آزادانه همسر تأمیگ شگ ا ازدااب اجبااد

هاه یناوا ،یکای از مهامّ تارین

مصادی ا أشکال هردای جنسی معرّفی شگ است .ناافته نمانگ مه هر اساس ماد  31ا
 31منوانساایو ،اداپااایی «پیشااگیر ا محااو خشااونت یهیااه زنااا ،ا خشااونت خااانگی»
مصوّب .1122م نی ازدااب اجباد از منظر دقوق هین ا مهل هه مثاهه یا جرم معرّفای
شگ ا تمامی مشودها یضو مه م هاه جارم انگااد آ ،ا تعیاین مجاازات ا داهکااد
ها دیگر هه منظود جهوایر از اقوع این یمل اردیگ انگ.
ها توجّه هه این توضیحات ا ها ینایت هه ماهیّت دقیقی نهااد ازدااب اجبااد ا آثااد
ا نتایج هسیاد زیانباد مه هاا خاود هاه دنباال دادد ضاراد اسات ایان یمال دد نظاام
دقوقی ایرا ،نی هه صرادت مودد جرم انگاد قراد ارفتاه ا هاه منظاود جهاوایر از
اقوع آ ،ا اادد آمگ ،آسیب هر زنا ،هرا تمامی اقسام ازدااب اجباد مجازات هاا
هازدادنگ دد نظرارفته شود.
 -3-2-2بکارگيري بانوان در مراکز فساد و فحشاء
مهمّ ترین ا متگاال ترین مصگاق جرم یهیاه مرامات انساانی هاانوا ،ماه از ایشاته
ها داد تامنو ،دُخ داد ا از نظر تعگاد اقوع هیشاترین میا ا ،نقاض مرامات انساانی
زنا ،ا تن ّل جایگا ایشا ،دد سرح یا ما دا هاه خاود اختصااص داد «هکاادایر
هانوا ،دد مرام فساد ا فحشاء» است.
دین مبین اسالم ا میهب امامیّه قر ،ها پیش از تگاین ا نگادش اسناد هین ا مههای
این یمل دا مودد جرم انگاد قراد داد ا تالش مارد تاا یاالا هار دارام هاود ،ماال
داصل از این یمل ها شخصی مه از این طریا مساب ددآماگ مارد ا میاا ،فایال ا
مفعول این یمل زشت جمع داصل می منگ (قوّاد) از طری تعیین مجاازات هارا ا
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( 15ضرهه شهّاق دد شهر اردانگ شگ ،ا تبعیگ) از اقوع این جرم پیشگیر

زم دا هاه

یمل آادد (اهان اددیاس 212/3 :2335؛ شاهیگ ثاانی 262/1 :2221؛ خمینای :2311
212/1؛ منتظر

213 :2232؛ اددهیهی .)251/1 :2211

قانونگیاد مشودما ،نی دد این مسأ ه هه تبعیّت از فقاه امامیّاه هکاادایر هاانوا ،دد
مرام فساد ا فحشاء دا تحت ینوا« ،قیادت» مودد جارم انگااد قاراد داد (مااد 121
قانو ،مجازات اسالمی مصوّب  )2311ا هرا مرتکاب آ ،دد صاودت ز ،هاود ،تنهاا
 15ضرهه شهّاق ا دد صودت مرد هود ،هرا هاد نخست  15ضرهه شهّاق ا هرا هاد داّم
 15ضرهه شهّاق ا یا سال تبعیگ دا هه یناوا ،مجاازات دد نظرارفتاه اسات (مااد 122
ق.م.ا مصوّب .)2311

 -2ارزیابي وضعيّت حمایت از زنان در جرم «قاچاق بانوان»
از دیگر جرایمی مه می توا ،آ ،دا ذیل یناوا ،جارایم یهیاه مرامات انساانی زناا،
مااودد شناسااایی ا هردساای قااراد داد قاچاااق هااانوا ،اساات .اا «قاچاااق» از مصااگد
«قاچماق» مهمه ا تُرمی است مه دد ات هه معنا «هُارد دهُاود آ ،چاه ماه اداد
آ ،هااه مشااود ا یااا معامهااه آ ،از طاارف دا اات ممنااوع هاشااگ» هااود (دهخااگا :2313
5151/21؛ معین  )1613/1 :2316ا دد اصرال دقوقی هه معنا یمهی اسات ماه دد
آ ،صگاد یا اداد ما هه صودت غیر قاانونی صاودت ارفتاه ا ماال ا تّجااد ممناوع
ا معامهه یا ممنوع ا وداد هگا ،مسب اجااز از دا ات یاا پرداخات دقاوق امرمای
اادد مشود اردد (جعفر نگراد

25 :2311؛ ادمگ

 .)21 :2331ناافته نماناگ

مه این تعرین تنها دد خصوص قاچاق «ما » ادائه شگ مه هی جا ،ا های دا اسات؛
هناهراین زمانی مه سخن از «قاچاق انسا »،ا «قاچاق زنا »،هه میا ،می آیگ هایگ هه دنبال
ادائه تعریفی متفاات از تعرین فوق هود.
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پگیگ قاچاق زنا ،معمو ً ها اهگاف اونااو ،ا هاه منظاود «ههار مشای جنسای» یاا
«قراد داد ،شاخص ها دیاگ دد شارایط مااد اجبااد یاا دیگار أشاکال هیگااد غیار
دااطهبانه» مودد هحث قراد می ایرد (اشتر

 .)21 :2331از همین دا دد ادائه تعریان

مناسب هرا قاچاق زنا ،هایگ هه دا نکته مهامّ توجّاه نماود؛ نخسات آ ،ماه هاا ددنظار
ارفتن اهگاف مختهفی مه دد قاچاق زنا ،اجود دادد تعریفی مه هرا این اصرال هه
ماد می داد هایگ شامل تمامی اهاگاف ماودد هحاث ااردد .دام آ ،ماه یمال ا فعال
«قاچاق زنا »،مفهومی متفاات از «ههر مشی جنسی» «شارایط مااد اجبااد » ا دیگار
اهگاف این یمل دادد؛ اارچه دد نهایت امر قاچاق زنا ،هه منظود دساتیاهی هاه اهاگاف
فوق صودت می ایرد.
دد یهم دقوق تعادین مختهن ا متفااتی هرا قاچاق انسا ،هیا ،شگ ماه از میاا،
این تعادین می توا ،هه تعریان ادائاه شاگ دد هناگ ا ان مااد « 3پراتکال مجاازات
سارموب ا پیشاگیر از قاچاااق اشاخاص هاه ایااژ زناا ،ا مودماا »،مصاوّب 1111
میالد اشاد نمود؛ هر اساس این تعرین «قاچاق انسا ،یباادت اسات از یضاوایر
جاهجایی انتقال ا پنا داد ،هه اشخاص جیب شگ توسّل هه زاد یا هر اسیهه دیگر از
طری دهاایش فریاب خگیاه ساوء اساتفاد از آسایب پاییر ها دیاگ یاا از طریا
پرداخت پول یا هر امتیاز ما ی هرا جهب دضایت شخصی مه اختیاد دیگر ها ااست
هه قصگ ههر مشی .ههر مشی شامل دگّ اقل سوء استفاد هارا داساپی اار یاا ساایر
أشکال ههر مشی جنسی ماد یا خگمت اجباد

هردای یا أیمال مشاهه آ ،هنگای یاا

هرداشت ایضا هگ ،خواهگ هود» .قانونگیاد ایرا ،نی ها مبنا قراد داد ،تعریان فاوق دد
ماد  2قانو ،مبادز ها قاچاق انسا ،مصوّب  2333شمسی اقگام هه ادائاه تعریفای مشااهه
دد این زمینه نمود است.
اا ین مسأ ه ا مه دد خصوص زنا ،ارفتاد دد دام قاچاق مرار مای شاود تنا ّل
شخصیّت انسانی ایشا ،است؛ آنا ،همچو ،ما یی دد دست ادهاهاا ،دسات هاه دسات
شگ ا از خود اختیاد ا استقال ی نگادنگ قاچاقچیا ،انسا ،آنها دا هماننگ سایر اجنااس ا
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ما ها دد مرام غیر قانونی خریگ ا فراش مرد ا انگام آنها دا جهت جهاب دضاایت
مشتر هه نمایش می ایادنگ (ههراز

.)231 :2363

هه منظود آااهی از نگرش نظام دقوقی اسالم دد جرم انگااد ا مباادز هاا قاچااق
انسا ،هایگ هه هاب تجادت متب فقهای مراجعاه نماود؛ چارا ماه ایان مفهاوم هاا یناوا،
دیگر ها نام «تجادت انساا ،آزاد» دد ماالم فقهاا امامیّاه ماودد هردسای قاراد ارفتاه
است .تجادت انسا ،دد امثر آثاد نوشته شگ هه دسات فقهاا دارام هاطال ا هاه یناوا،
یکی از اناها ،مبیر معرّفی شگ ا هرخی دد این خصوص ادّیاا اجمااع مارد اناگ
(دهّ ای هاایتااا265/2 :؛ 22/21؛ اددهیهاای 261/3 :2222؛ ادی اگ ههبهااانی 212 :2221؛
نجفی 323/11 :2361؛ خوئی 215/2 :2366؛ .)222/6
نظام دقوقی هین ا مههی نی از سال  1111مایالد هاا تصاویب پراتکال «مجاازات
سرموب ا پیشگیر از قاچاق اشخاص هه ایژ زنا ،ا مودما »،قاچاق زناا ،دا ماودد
جرم انگاد قراد داد ا دد مواد  2ا  3ا  5ایان پراتکال یاالا هار تعریان ا تعیاین
مصادی این جرم تگاهیر زم دا دد جهت مشن آ ،ا هرخودد ها مجرما ،مودد معرّفی
قراد داد است.
قانونگیاد مشودما ،نی ها توجّه هه دایکرد نظام دقوقی اسالم ا نظاام دقاوقی هاین
ا مههی دد خصوص مبادز ها جرم قاچاق انسا( ،هه خصوص قاچاق هانوا )،هه این مهامّ
توجّه زم دا نمود ا دد قانونی مستقلّ ها ناام «قاانو ،مباادز هاا قاچااق انساا ،مصاوّب
 2333ش» هه اضع مقرّداتی دد این خصوص اقگام نماود ا تماامی اشاخاص جامعاه دا
مه مرتکب چنین جرمی شونگ مستح ّ مجازات دانسته اسات .هاا ایان داال دد قاانو،
فوق ماستی هایی دد خصوص جرم انگاد پگیگ قاچاق انسا ،اجود دادد مه از ایان
میا ،می توا ،هه «فرامهّی معرّفی نمود ،ایان جارم ا شاامل نگردیاگ ،قاچااق داخهای»
«محگاد مرد ،اهگاف قاچاق هه فحشاء تجادت ایضاء هرداای ا ازدااب» ا همچناین
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«مالک قراد داد ،قصگ مجرما ،دد تحقّ جرم قاچاق» اشاد نمود (د.ک :ماد  2قانو،
فوق ا یّمر).

 -2ارزیابي وضعيّت حمایت از زنان در جرم «فروش اعضاي بـدن
بانوان»
یکی دیگر از مهمّ ترین مصادی نقض مرامت انساانی اشاخاص ماه دد ساال هاا
اخیر ا ها پیشرفت دازاف ا ،یهم دشگ چشمگیر داشته پگیگ ساوداار دد فاراش
ایضا هگ ،است مه دد آ ،ایضا هگ ،ه دیگ هماننگ یا ما ا ها هگف تحصایل
منافع مادّ

هه فراش می دسگ.

فراش ایضا هگ ،هانوا ،مه آ ،دا هایگ دد ذیل جرم «سوداار ا قاچااق ایضاا
هگ »،مودد هردسی قراد داد پگیگ ا است مه دد آ ،ه دیگ هه صودت زنگ یا مُرد
ا از طُرُق مختهفی چو ،استخگام انتقال پنا داد شگ ،ا  ...هه مکانی دد جهت خاادب
ساختن ایضا هگنش متنقل می شود .این جرم معمو ً هاه اسایهه تهگیاگ یاا اساتفاد از
زاد یا سایر أشکال اجباد آدم دهایی فریب تقهّب سوء استفاد از قگدت یاا اضاعیّت
آسیب پییر ا ا یا دد قبال ددیافت مناافع صاودت ارفتاه ا دد آ ،تماامی دقاوق
انسانی ه دیگ زیر پا ایادد شگ ا جایگا ا دد دگّ ما یی مه نیاز دیگر افاراد هاه
پیونگ ایضا هگ ،دا تأمین می مناگ تنا ّل مای یاهاگ (د.ک :هیانیّاه منفارانس مشاترک
جامعه پیونگ ایضا هگ ،ا جامعه هین ا مههی نفرا و

صادد دد سال .1113م).

نیاز هرخی هیمادا ،هه یضو پیونگ ا اجود تقاضا از سو خانواد هیمادا ،ثراتمناگ
مه معمو ً دد مشودها توسعه یافته اقامت دادنگ هازاد جهانی ایان «تجاادت شایرانی»
دا دان هخشیگ ا موجب شگ است مه مجرماا ،جارایم ساازما ،یافتاه هاه شاهرانگا،
(هخصوص زنا ،ا مودما )،مشودها دد دال توسعه فقیار ا یاا جنان زد هاه مثاهاه
منبعی پایا ،ناپییر ا ادزا ،هرا تهیه ایضا هاگ ،نگریساته ا دد هماین داساتا جارایم
ضگّ انسانی هااد نکردنی ا دا مرتکب شگ ا هه منظود دستیاهی هه ایضا هگ ،هانوا ،ا
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مودما ،اقگام هه دهود ،ایشا ،نمود ا یا دد هرخی از موادد هاه ههاناه ااهای مهااجرت
غیر قانونی آنا ،دا هه مرام فراش ایضاا هاگ ،منتقال نمایناگ (تبریا

-12 :2311

 .)31یکی از مهمّ ترین د یلِ مودد هگف قراد ارفتنِ زناا ،ا مودماا ،دد ایان جارم
«سالمت ایضا هگ ،ایشا »،ا دد یین دال «اضاعیّت اجتماایی هاانوا ،دد جواماع دد
دال توسعه» ا «ضعن جسمانی آنا ،دد دفاع از خود» است .اجاود هماین ایژاای هاا
موجب شگ است مه مجرما ،این قبیل جرایم طعمه ها خود دا هیشتر از میا ،زناا ،ا
مودما ،انتخاب مننگ.
دد سال هاا اخیار اقاوع جنان هاا فرقاه ا دد منرقاه آسایا جناوب غرهای
(خاادمیانه) ا ددایر ا مشته شگ ،مردا ،خاانواد دد جنان هاا ا آااداای زناا ،ا
مودما ،هه دشگِ غیر قاهل هاادِ این جرم مما ها هسیاد مرد است.
این نکته دا نی هایگ مودد توجّاه قاراد داد ماه قاچااق انساا ،پگیاگ ا متفااات از
قاچاق ایضا هگ ،محسوب شگ ا ادغام این دا جرم ها یکاگیگر ماامالً اشاتبا اسات؛
چرامه دد قاچاق انسا ،مجرم قصگّ سهبِ دیات از ه دیگ دا نگاشاته ا ایان جارم هاه
منظود ههر مشی از ه دیگ صودت ارفته ا یموماً منجر هه مرگ ا نخواهگ شگ .این
دد دا ی است مه دد قاچاق ایضا هگ ،مجارم از هماا ،اهتاگا امار ها دیاگ دا هاا
هگفِ سهبِ دیات هه مکانی مناسب جهت خراب ایضا هگ ،ا منتقال مارد ا ایان
پگیگ تقریباً دد تمامی ماوادد نتیجاه ا جا مشاته شاگ ،ها دیاگ دد خِاالل قاچااق
ایضا هگنش دا هه دنبال نگادد .هه یالا جرم قاچاق انساا ،اارچاه هاه یناوا ،جرمای
مستقلّ مودد شناسایی قراد ارفته کن هه طود معمول اسایهه ا اسات ماه هاه منظاود
ادتکاب دیگر جرایم یهیه مرامات انساانی هاانوا( ،از قبیال هرداای جسامی ا هرداای
جنسی) صودت می پییرد .این دد دا ی است ماه قاچااق ایضاا هاگ ،جارم مساتقهّی
محسوب شگ مه متعاقب آ ،نمی توا ،جرم دیگر دا مرتکب اشت.
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دد توضیح پیرامو ،نظر فقهاا امامیّاه دد خصاوص جارم فاوق ا ایّمر هایاگ افات
اارچه موضوع هرداشت یضو یا خریگ ا فراش ایضا هگ ،تا پیش از دا دهه ایشاته
دد فقه امامیّه مرر نبود اسات کان هار اسااس منااهع ا مباانی نظاام دقاوقی اساالم
هرداشت یضو از هگ ،یکی هرا پیونگ هه شاخص دیاگر دا منوط هه دا شارط «دضاایتِ
دهنگة یضو« ا «یگم إضراد نفسِ دهنگة یضو» نمود انگ (مؤسسه دایار ا معاادف فقاه
اسالمی  .)1112/2 :2315دال ها توجّه هه یگم اجود دا شرط فوق دد پگیاگ فاراش
ایضا هگ ،هانوا ،هه دادتی می توا ،ددیافت ماه انجاام چناین یمهای هار مبناا فقاه
امامیّه ممنوع می هاشگ.
دد سرح هین ا مههی ممنوییّت فراش ا تجاد ساز ایضا هاگ ،هارا نخساتین
هاد دد شودا اداپا مرر شگ (د.ک :ماد  12قرعنامه  11ممیته ازدا شاودا اداپاا
مصوّب 2111م) ا پس از ایشت مگّتی مودد تأییگ سازما ،ها هین ا مههی منرقاه ا
دد نقاط مختهن جها ،از جمهه جنوب شرق آسیا ا دیگر نهاد هاا هاین ا مههای قاراد
ارفت (هراجرد

.)251 :2336

یهیرغم توضیحات فوق ا اهمیّت جرم فراش ایضا هگ( ،هخصوص ایضا هاگ،
هانوا ،ا مودما )،متأسفانه دد نظام دقوقی ایرا ،اقگامی دد جهات جارم انگااد ایان
یمل صودت نگرفته است .یا ها توجّه هه جایگا ایژ ها دیاگاا ،ز ،دد جارایم یهیاه
مرامت انسانی ضرادت جرم انگاد پگیگ فوق ا قراد داد ،سااز ا مادهاا مناساب
دد جهت جهوایر از اقوع آ ،هر همگا ،ااضح ا مبرهن است.

نتيجهگيري و پيشنهاد
ها توجّه هه توضیحات ادائه شگ دد این مقا ه موادد ذیل دا می توا ،هاه یناوا ،مهامّ
ترین نتایج ا پیشنهادها پژاهش داضر هیا ،نمود:
 یوامل مختهفی موجب اقوع جرایم یهیه مرامت انساانی هاانوا ،مای شاود ماه ازمیا ،آنها می تاوا ،هاه «ساود سرشااد ناشای از هرداای ا قاچااق زناا« »،تفااات هاا
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تکوینی موجود میا ،هانوا ،ا مردا »،ا همچنین «اضعیّت اجتمایی دامم هر مشودها
دد دال توسعه» اشاد نمود .از هین هُرد ،این یوامل یالا هر تگاین ا اصاال قاوانین
نیازمنگ فرهنن ساز دد این خصوص است.
 ها توجّه هه دایکرد مه دد خصوص مفهوم ا تعیین مصاادی «مااد اجبااد » ددنظام دقوقی اسالم ا نظام دقوقی هین ا مهل اجود دادد ضراد است پیرامو ،مباادز
ها موادد مه زنا ،ها توجّه هه مشکالت یگیگ اقتصاد مجبود هاه انجاام مااد دد قباال
دستم د انگک می شونگ نی ساز ا ماد مناسب دد نظام دقوقی مناسبی دد نظرارفتاه
شود.
 یکی از مهمّ ترین نقاط ضعن موجود دد قوانین ا مقرّدات داامم هار مشاود ددموضوع جرایم یهیه مرامت انسانی زنا ،یگم جرم انگااد ا تعیاین داشای دد جهات
مقاههه ها ازدااب اجباد ا قاچاق ایضا هگ ،زنا ،ا مودما ،است.
 تعریفی مه هرا جرم «قاچاق انسا »،دد قوانین ا مقرّدات مشاودما ،ادائاه شاگناقص هود ا ضراد است اصرالداتی هر دا قانو ،مبادز ها قاچااق انساا ،مصاوّب
 2333شمسی صودت پییرفته ا مقرّدات موجود نی هه دازدسانی اردد.

منابع
 اهن اددیس محمّگ هن ادمگ (2335ش) السرائر الحاوي لتحریـر الفتـاوي ب  3قام :مؤسساها نشر ا سالمی.
 -ادمگ

یبگاهلل (2331ش) جرم قاچاق تهرا :،می ا.،

 اددهیهی(محقّ ) ادمگ هن محماگ (2222ق) مجمـع الفائـده و البرهـان فـي شـرا ارشـاداألذهان ب  3چ  2قم :مؤسسه ا نشر ا سالمی.
 -اشتر

ههناز (2331ش) قاچاق انسان؛ بردگي معاصر تهرا :،انگیشه هرتر.

 اعالميّه جهاني حقوق بشر ،مصوّب 2123م. افشاد سیساتانی ایارب (2313ش) خوزسـتان و تمـدّن دیرینـه آن تهارا :،ساازما ،چاا اانتشادات ازادت فرهنن ا ادشاد اسالمی.
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 امامی سیّگ دسن (هیتا) حقوق مدني ب  2چ 2تهرا :،اسالمیّه.جهیال (2336ش) مباني عدالت در حقوق کيفري و حقوق بشر مجهاس ا داهبارد

 -امیگ

.66-22 33
 -امیر

فاطماه (2331ش) توسعه حقوق بين المللي کيفري بر پایه جرم انگـاري ازدواج

اجباري به عنوان جنایت عليه بشریت توسّط دادگاه ویژه سـيرالوون مجهاه دقاوقی هاین
ا مههی .111-161 23
 هاقرزاد محمّگدضا (2331ش) نگاهي به حقوق زن در اسالم ،نقدي بر کنوانسيون رفـعکليه أشکال تبعيض عليه زنان معرفت .13-3 11
 -هراجرد

محمّگ (2331ش) اتّحادیه ملل جنوب شرق آسيا (آ.سه.آن) تهرا :،ازادت امود

خادجه.
 -ههراز

ماریم (2363ش) حجاب و آزادي؛ مجموعه سخنراني هاي کنفرانس زن چ 1

تهرا :،سازما ،تبهیاات اسالمی.
 بيانيّه کنفرانس مشترک جامعه پيوند اعضاي بدن و جامعـه بـين المللـي نفرولـوژي،صادد دد سال  1113م.
 پروتکل مجازات ،سرکوب و پيشگيري از قاچاق اشخاص ،به ویژه زنـان و کودکـان،مصوّب  1111م.
 -تبری

ایرب (2311ش) تجارت شيطاني تهرا :،میها.،

 جبعی یامهی(شهیگ ثانی) زین ا اگین هان یهای (2221ق) الروضـه البهيّـه فـي شـرا اللّمعـهالدمشقيّه تعهیقه سیّگ محمّگ مالنتر ب  5ا  1چ  1قم :دااد .
 -جعفر نگراد

محمّگجعفر (2311ش) ترمينولوژي حقوق تهرا :،متاهخانه انج دانش.

 -دقیقت سیّگ صادق؛ میرموسو

سیّگ یهای (2332ش) مباني حقوق بشر از دیدگاه اسـالم و

دیگر مکاتب تهرا :،دانش ا انگیشه معاصر.
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هماا (2311ش) بزهدیده شناسي زنان و زمينه هاي مـثّّر در کـاهش

جرایم نگا صادق .211-31 51
 دهخگا یهیامبر (2313ش) لغتنامـه دهخـدا ب 21چ 1تهارا :،مؤسساه چاا ا انتشااداتدانشگا تهرا.،
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 زدایت یبّاس (2311ش) حقوق کيفري کار تهرا :،جنگل. ساداخانی هاقر (2311ش) مقدّمهاي بر جامعه شناسي خانواده تهرا :،سراش. شبیر زنجانی سیّگ موسی (2211ق) کتاب النکاا ب  22چ  2قم :مؤسسه پژاهشی دأ پرداز. -شمس ناتر

محمّگ اهاراهیم (2331ش) سياست کيفري ایرا در قبال جرایم سازمان یافتـه

با رویکردي به حقوق جزاي بين الملـل دساا ه دمتار دقاوق جا ا ا جارم شناسای تهارا:،
دانشگا ترهیت مگدّس.
 شیخی محمّگ تقی (2331ش) جامعه شناسي زنان و خانواده تهرا :،شرمت سهامی انتشاد. -طاهر

دبیب اهلل (2223ق) حقوق مدني ب  3چ  1قم :دفتر انتشادات اسالمی ااهسته هه جامعه

مگدّسین دوز یهمیّه قم.
 یراقی ی ت اهلل (2316ش) حقوق بين المللي کار تهرا :،مؤسسه چاا ا انتشاادات دانشاگاتهرا.،
 -یظیم زاد اددهیهی فائ ا خسرا

یال (2333ش) مطالعه تطبيقـي حقـوق زنـان از من ـر

اسالم و غرب ب 2تهرا :،مرم امود زنا ،ا خانواد نهاد دیاست جمهود .
 یینی محسن ا نظرآموز ها دقوق میفر

زهرا (2311ش) قاچاق عضو در اسناد بين المللي و حقوق داخلي
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 قانون مدني ،مصوّب  2321ش. -قانون مجازات اسالمي ،مصوّب  2311ش.

 223ـــــــــــــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال  01ـ شماره  01ـ بهار و تابستان 79
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انگاري آموز ها دقوق میفر
 -مکادم شیراز

.213-261 21

ناصر (2212ق) کتاب النکاا تحقی محمّگدضا دامگ ا مساعود مکاادم ب 1

چ  2قم :مگدسه امام یهی هن اهی طا ب(ع).
 -منتظر

دسینعهی (2232ق) کتاب الحدود قم :داد ا فکر.

 موسو اددهیهی سیّگ یبگا کریم (2211ق) فقه الحـدود و التعزیـرات ب 1چ 1قام :مؤسساها نشر جامعه ا مفیگ.
 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ،مصوّب 2166م. -ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ،مصوّب 2166م.
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محمّگصا ح (2336ش) مفهوم عدالت کيفري از ن ر قاضي دقوق اساسی -112 3

.116
 -هریسو ،پل (2362ش) درون جهان سوم ترجمه شاداب اجگ

تهرا :،فاطمی.

