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u در اسفند ۱۳۸۱ فاش شد كه »خانة سبز كرج«كه در 
ارتباط و زير نظر مسئوالن قضايي و نيروهاي انتظامي ـ امنيتي 

كرج قرار داشت، تحت عنوان »پرورش و تربيت«، دختران 
و زنان را دستگير و براي فروش به خارج از كشور صادر 

مي كرد. روزنامه حكومتي همشهري در همان زمان قيمت هر 
دختر ۸ تا ۱۲ ساله را بين ۳۰۰ تا ۸۰۰ دالر تخمين زده بود.  

u انجمن دفاع از  قربانيان خشونت در سال ۸۲، گزارشي 
ارائه داد و نوشت: ماهانه ۴۵  دختر ۱۶ تا ۲۶ ساله ايراني فقط 

در كراچي توسط افراد ثروتمند خريداري مي شوند.

u  در۶ خرداد ۸۳، روزنامه شرق نوشت، »امروز در ُفجيره 
امارات متحده عربي گروهي از دختران و پسران ايراني براي 

فروش به حراج گذاشته مي شوند.« مقدمات اين حراج، دو 
هفته قبل از آن، در روند برگزاري يك نمايشگاه بين المللي 

توسط شكارچيان زنان و دختران ايراني فراهم شده بود. 
شكارچيان انسان در غرفة يكي از كشورهاي عربي از ميان 
۲۸۶دختر ايراني، ۵۴نفر را انتخاب كردند تا برای به حراج 

گذاشته شدن به حاشيه خليج فارس بفرستند. پس از انتشار اين 
خبر، خاتمي رئيس جمهور وقت رژيم به انکار قضيه پرداخت.
اما چند روز بعد مصطفي بن يحيي، خلبان ايراني تبار خطوط 

ارقام و داده های موجود

هوائی امارات متحده عربي، پرده جديدي را كنار زد، اقدامی 
که متعاقبًا منجر به دستگيری او از سوی رژيم ايران گرديد.

بن يحيی گفت: »با۹ پرواز به صورت عادي و ۲۰ پرواز 
غيرعادي ايران به  دوبي به  طور متوسط بين۱۰ الي ۱۵دختر 

روزانه به  امارات فرستاده مي شوند. اغلب اين دختران از 
شهرهاي آبادان، اهواز، زاهدان، تبريز و كرمانشاه هستند. 

باالترين درصد مربوط به تهران و مشهد است.« 
وی افزود، »ماهانه ۳ تا ۵ جسد دختر ايراني از اين كشورها 

به ايران بازگردانده مي شود«. بن يحيی همچنين فاش ساخت 
كه با توجه به اهميت موضوع قاچاق دختران ايراني، در 

زن ستيزی و فساد گسترده و همه جانبه با موجوديت نظام 
حاکم بر ايران عجين است و بيش از هر قشر ديگری در 
جامعه ايران، زنان و دختران را قربانی کرده و می کند. 
يکی از دردناک ترين وجوه اين تبعيض جنسی و بهره 

کشی در ايران، استثمار جنسی و تجارت گسترده زنان و 
دختران برای برده داری نوين است.

بر اساس تعريف مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قاچاق 
انسان شامل »جابجايی غيرقانونی و مخفيانه  اشخاص در 

درون مرزهای ملی، عمدتًا از كشورهای در حال توسعه 
و كشورهای دارای اقتصاد بی ثبات به منظور بهره کشی 
جنسی و اقتصادی از زنان و دختران به خاطر سودجويی 

کاربران، قاچاقچيان، سنديكاهاي تبهکار و ساير فعاليتهای 
قاچاق از جمله كار خانگي اجباري، ازدواج  قالبی، 
فرزندخواندگي دروغين و استخدام مخفيانه« است.

قاچاق زنان و دختران به خارج از ايران به منظور استفاده 
در برده داری نوين به خصوص به کشورهای عربی حاشيه 

خليج فارس، امری بسيار رايج است. تا جايی که يکی از 
اصلی ترين تئوری پردازان رژيم ماليان به نام حسن عباسی 
در سخنرانی علنی خود در سال ۲۰۰۸ به آن اعتراف کرد. 
عباسی رئيس جمهور وقت رژيم سيد محمد خاتمی، وزير 

اطالعات وقت علی يونسی، مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، سپاه، بسيج، شاهرودی رئيس قوه قضائيه، و محمدباقر 

قاليباف فرمانده سابق نيروی انتظامی و شهردار فعلی تهران 
را به خاطر پاسخگو نبودن، بی توجهی، عدم مقابله و 

جلوگيری نکردن از پديده برده داری نوين و فاجعه قاچاق 
دختران و زنان ايران به کشورهای عربی محکوم کرد. وی 

گفت: »به جايی رسيده وضعيت حکومت اسالمی ما، که 
دختران شيعه را می برند در کشور امارات به حراج می 

گذارند.« 
واضح است که عدم شفافيت رژيم بنيادگرای آخوندی 

به طور خاص در زمينه نقض حقوق زنان و مسائلی چون 
برده داری نوين به باالترين حد خود می رسد. اما اطالعات 

محدود به دست آمده در همين حد نيز بيانگر فاجعه ای 
عظيم است.

https://www.youtube.com/watch?v=jupNfUI145g
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فرودگاه امارات، يك ترمينال مسافربري هوايي به ايرانيان 
اختصاص داده شده است.

u در شهريور۱۳۸۳، آخوند كشاني عضو شوراي مركزي 
انصار حزب اهلل و سردبير نشريه يا لثارات دريك دعواي 

باندي فاش كرد: »برخي باندهاي فساد … به گردن کلفتهاي 
نفوذي در نظام جمهوري اسالمي منتسب هستند و من حاضرم 

اين مسأله را براي هرکسي که بخواهد ثابت کنم و سند 
ارائه دهم. در مواردي ]مثل[ فروش دختر به شيخ نشينهاي 
دوبي بعضي از عوامل که به نحوي فاميل يکي از آقايان 

هستند دست دارند و با ايمني کامل و اطمينان از اين که هيچ 
سيستمي در مقابل آنها نمي ايستد دختر ايراني را حداقل بين۱۲ 

تا ۱۵ميليون ]تومان[ به شيوخ عرب مي فروشند.«
با توجه به گزارشات مربوط به فروش و سوء استفاده از 

دختربچه ها برای بردگی جنسی در کشورهای خليج بايد 
مفروض گرفت که تعدادی از اين کودکان دختربچه بوده اند.

u در ۱۲مهر۱۳۸۴، رئيس سابق مجلس، غالمعلی حداد 
عادل در پاسخ به سؤال خبرنگار تلويزيون رژيم در يک 

کنفرانس خبری كه پرسيد »در اين نمايشگاهي كه شما شاهد 
آن بوديد، شاهد پديده هايي بوديم كه قباًل توسط برخي 

از مسئولين كتمان مي شد مثل اغفال دختران و منتقل كردن 
آنها به كشورهاي حاشيه خليج فارس و سوء استفاده برخي از 
سفارتخانه هاي خارج از دختران ايراني … آيا كتمان كردن 

اين مسائل منعفت دارد يا مضر خواهد بود؟« گفت: »مسلمًا 
كتمان واقعيت راه حل مشكالت نيست. ولي يك فرقي هست 

بين كتمان واقعيت و اظهار آن براي كساني كه به دانستن آن 
احتياج ندارند.« )تلويزيون حکومتی ايران – ۱۲ مهر ۱۳۸۴(

u روزنامة حكومتي جمهوري ۱۶ بهمن ۱۳۸۶، از 
بازارهای جديد براي باندهاي آدم فروش وابسته به رژيم خبر 
داد  و در خبري تحت عنوان زنان ايراني در كاباره هاي چين 

نوشت، »پس از شيخ نشين دوبي، هم اكنون كشور چين پاتوق 
افراد مذكور شده است.«

u در ارديبهشت ۸۸، سايت هم ميهن از حراج دختران 
ايراني در هندوستان با درآمد شبی دوميليون تومان و فروش 

دختران ايراني در کشورهاي عربي پرده برداشت و افزود: 
معموال دختران ايراني که به دوبي و امارات عربي قاچاق مي 

شوند بين ۱۰ تا ۱۷ ساله اند. يکی از دختران قرباني به هم 
ميهن گفت، »من در دوبی به اين روز افتاده ام و امروز زندگی 

بسيار بدی دارم. بسياری از دوستانم که در حراج بودند تا 
کنون سربه نيست شده و ديگر زنده نيستند.«

u در مهرماه ۹۲، محمود صادقی، رئيس پليس مهاجرت 
و گذرنامه نيروی انتظامی بازهم بطور ضمنی اعتراف کرد 

»قاچاق دختران ايرانی به کشورهای عربی« گفته  بود که »اين 
موضوع را نفی نمی کنيم« )خبرگزاري مهر- ۱۱آذر۱۳۹۲(

u در تير۹۶ گزارش شد که يک باند قاچاق دختران اقدام 
به برده سازی بيش از ۸۰۰ دختر به خارج از ايران کرده بود. 
سر شبکه اين باند متواری است. )سايت نگاه - ۱۳تير۱۳۹۶(

آمار رسمی بهزيستی در تهران حکايت از رشد تعداد دختران 
فراری در پايتخت دارد مبنی بر اين که ساالنه حدود ۱۵ 

درصد دختران ۱۴ تا ۱۸ ساله در ايران از خانه فرار می کنند. 
بنا بر اين آمار، در فاصله سالهای ۷۹ تا ۸۲، ۲۲ هزار کودک 

از خيابانها جمع آوری شده اند. اين کودکان اساسًا طعمه 
باندهای برده داری می شوند. همچنين از ۲۰ ميليون کودکی 

که واجد شرايط رفتن به مدرسه هستند، تنها ۱۳ ميليون در 
آمار آموزش و پرورش ثبت شده اند و گمانه زنی ها اين 

است که ۷ ميليون تن مفقود در معرض آسيب های اجتماعی 
قرار گرفته و طعمه باندهای قاچاق انسان می شوند و در برده 

داری نوين به کار گرفته می شوند.
اکنون سن کارتن خوابی جمعيت زنان در تهران به ۱۷سال 

رسيده و حتی ديده شده که دختران زير ۱۵سال نيز 
کارتن خواب شده اند. تازه ترين آمار حاکی است که ۳ تا ۷ 
ميليون کودک خيابانی در ايران وجود دارد که به حال خود 

رها شده اند. )خبرگزاری حکومتی تسنيم – ۵مهر۱۳۹۶(  
اين وضع در اغلب کالنشهرهای کشور و به ويژه مشهد و 

شيراز هم بيداد می کند. کودکان و نوجوانان طعمه های خوبی 
برای قاچاقچيان جنسی و قاچاقچيان انسان به شمار می روند.
در شهريور ۹۶، يک زن زندانبان در زندان مرکزی يکی از 
کالن شهرهای کشور که نمی خواست نامش فاش شود، از 

سرنوشت تلخ دختران فراری خبر داد که به زندانهای کشور 
راه می يابند. اين زن می گويد، »دختران بعد از چند بار سابقه 

زندان، چون هيچ حامی ندارند طعمه خوبی برای قاچاقچيان 

هستند. به سادگی می توان با طمع زندگی در غرب آنها را 
از کشور خارج کرد. خيلی از دختران کم سن و سال فراری 
در اولين مورد دستگيری و قبل از صدور حکم دادگاه طعمه 

باندهای برده داری می شوند.«
وی عدم تفکيک جرائم در زندان را يکی از دالئل امکان 
برقراری رابطه بين افراد باندهای فساد با زندانيان دانست و 

گفت: »اين زنان سابقه دار که برخی تا ده سال ميهمان زندان 
هستند برای خودشان برو بيايی دارند. پول های حسابی به 

دستشان می رسد و سفره های رنگارنگ در بند پهن می کنند. 
به اين ترتيب برای دختران فراری و کم سن و سال جذاب 
به نظر می رسند و به سادگی آنها را تور می کنند. تا جايی 

که اين دختران بالفاصله بعد از آزادی به اعضای باند قاچاق 
سپرده می شوند. در اين بين مقامات تأثيرگذار زندان هم به 
اين سرکرده های باند فساد و فحشاء ميدان می دهند. بارها 

شاهد بودم که چند زن زندانی با جرم های مالی، از کار اين 
زنان سابقه دار سردرآورند و اعتراض کردند، اما با هماهنگی 

زندانبان ها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.«
اين زن همچنين فاش ساخت، »در مواردی اين دختران بعد 

از حضور در اولين جلسه دادگاه ناپديد می شوند. حتی شاهد 
بودم که قاضی پرونده با تبرئه آنها، دختران را همراه خود 

برد و ديگر خبری نشد.« وی با استناد به خاطرات دوستان و 
همکارانش در ديگر کالن شهرهای کشور می گويد که اين 

شرايط زندانهای مرکزی هم رخ می دهد و سالهاست ادامه 
دارد. )سايت حکومتی سالمت نيوز - ۲۴ شهريور ۱۳۹۶(

چه کسانی طعمه 
باندهای برده داری نوین 

می شوند؟

http://negah.org/3893
http://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/1746-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%E2%80%8C%D8%B3%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/05/1531608
https://fcnn.com/?p=3485


کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران - اوت ۲۰۱۸ 7برده داری نوین در ایران  6

یک قربانی را در داشبورد ماشین مخفی کرده اند
برخی اوقات به دلیل شرایط سخت انتقال و عبور از مرز، 

قربانی قبل از رسیدن به مقصد می میرد.

قاچاقچیان، این دختران و زنان را در 
خانواده هایي كه غالبًا در شرایط نابه سامان 

اقتصادي به سر مي برند،  شناسایي و با 
معرفي خود به عنوان اهالي زاهدان كه 

داراي ثروت هستند، خواستگاري مي كنند 
و پس از عقد آنها را به خانه  هاي فساد در 

شهرهایي نظیر كویته، كراچي و... اعزام 
مي كنند. گاه این زنان به خاطر شرایط بد 
انتقال هرگز به مقصد نمی رسند و گاه هم 

به دریا انداخته می شوند.

روش ها و ساز و کار 
برده سازی زنان جوان 

شــهال معظمی پور اســتاد دانشگاه تهران می گويد، »در مناطق 
فقير نشــين کشــور ما مانند خراسان جنوبی خيلی از خانواده ها 
با عقد رســمی دختران شــان را با تصور شوهر دادن به اين دام 
می اندازند . ازدواج هائی که قالبی اســت و بعدًا اين دختران 

از کشــورهای خليج فارس و پاکســتان سر در می آورند.« 
او بــه آگهی هــای تبليغاتی که برای جذب نيروی کار تهيه 

می شــود هم اشــاره می کند: »آگهی هائی که در پشت پرده 
شــان منظوری ديگر نهفته اســت اما عده ای به دليل ناآگاهی 

فريب می خورند.«
بــه گفته معظمی پور، قاچاقچيان زنان و دختران جوان جويای 
کار را می فريبند و در انبار کشــتی پنهان و با شــرايط رقت بار 

قاچاق می کنند. گاه اين زنان به خاطر شــرايط بد انتقال هرگز 
به مقصد نمی رســند و گاه هم به دريا انداخته می شــوند. 

ضبط پاســپورت قربانی، زندانی کردن آنها در خانه و قطع 
ارتباط شــان با دنيای خارج و افزايش بدهی های فرد، از راه 

های وادار کردن زنان و دختران به بردگی جنســی اســت. آنها 
روزی ۱۶ تا ۱۸ســاعت کار می کنند و در معرض بيماری 

هــای خطرناکی چــون ايدز و ديگر بيماری های مقاربتی قرار 
می گيرند.

يك كارشــناس اجتماعي ديگر به نام ســولماز شريف، با 
اشــاره به رواج قاچاق زنان و دختران در اســتانهاي خراسان، 

سيســتان و بلوچســتان، همچنين افغانستان  و پاكستان مي 
گويــد، »قاچاقچيــان، اين دختران و زنان را در خانواده هايي 

كه غالبًا شــرايط نابه ســامان اقتصادي به سر مي برند،  شناسايي 
و بــا معرفــي خود به عنوان اهالي زاهدان كه داراي ثروت 

هســتند، خواســتگاري مي كنند و پس از عقد آنها را به خانه 
 هاي فســاد در شــهرهايي نظير كويته، كراچي و... اعزام مي 

كنند كه بر اســاس يافته هاي اين تحقيق مناطق حاشــيه نشين 
مشــهد  از مناطقي اســت كه اين پديده در آن كاماًل به چشم 

مي خورد.« )ســايت ميانالی – ۲۱شهريور۱۳۹۰(
به گفته اين کارشــناس، قربانيان به دو صورت قاچاق مي 

شــوند،  تعدادي از آنها به طور رســمي خواستگاري شده و در 
ازاي پرداخت مبالغي به خانواده هايشــان از مرز عبور داده 

 مي شــوند و عده اي ديگر دختراني هســتند كه ربوده شده و 

يا توســط اعضاي باند اغفال مي شــوند و بدون اجازه پدر از 
كشور  خارج مي شوند.

عناصر بعضي از باندهاي فروش انســان، خانواده هاي 
روســتايي و بعضي خانواده هايي كه بيماران العالج دارند 

را فريب ميدهند  که از اين طريق دخترانشــان به اســتقالل 
مي رســند، خرج خودشــان را تأمين مي کنند و مي توانند 

در آينــده اي نــه چندان دور  آنان را نيز تأمين کنند و بدين 
ترتيــب اجازه خريد دختر را از پدرش مي گيرند.

قربانيان در ابتدا هيچ آگاهی از قاچاق شــدن خود ندارند اما 
تنهــا چنــد روز پس از ازدواج با اجبار، زور، تهديد و فريب به 

مناطق مرزي و ســپس به كشــور هاي مقصد منتقل می شوند. 
زنــان در ايــن روند هيچ راه گريزي ندارند و مانند زنداني از 

آنها محافظت مي شود.
يك قرباني ۲۲ســاله اين جنايت كه مجبور به ازدواج با يك 

قاچاقچي افغان شــده اســت اكنون مادر چهار فرزند است. 
او مي گويد كه در غياب شــوهرش برادر شــوهرهايش به او 

تجاوز می كنند و يكی از بچه ها حاصل اين تجاوز ها اســت. 
آنها او را تهديد كرده اند كه در صورت افشــاء موضوع، او 

را خواهند كشت!
گاه در ميان اين قربانيان كودكان كم ســن و ســال و معصومی 
نيز يافت می شــوند. آنها در اماكن مخفي نگهداری می شــوند 
تا به ســن مطلوب برســند و سپس به بازارهای خاورميانه و هند 

عرضه شوند.
در کشــورهای امارات و پاکســتان دختران به مناسبت عيد فطر 
و عيد قربان در مراسمی به نام )حـلفـــه( به فروش می رسند.  

اگر دختري خريدار شــخصي نداشــته باشد به اجبار به 
روســپيگري در كلوپ ها و كاباره ها واداشــته مي شود.
در ســال ۲۰۰۱ عکســهايی منتشر شد که نشان مي دهد 

كه چگونه زنان در داشــبورد خودروها جاداده شــده و به 
كشــورهايي چون دوبی قاچاق مي شوند.

ســاير گزارشــات همچنين نشان مي دهند كه زنان در مسير 
قاچاق شــدن بعضًا تا چند هفته، در كشــتي جاسازي مي 

شــوند. بعضي زنان از كارت هاي هويت قالبي اســتفاده مي 
كنند كه قاچاقچيان مرتبط با مقامات از اين طريق به دســت 

مي آورند. )ســايت نگاه – ۲۵مهر۱۳۹۶(
يک مســافر دوبی در مورد مشــاهدات خود از اين قربانيان 

نگونبخت نوشــته اســت: »بسياری از اين سيه روزان سر از يك 
هتل درجه دوم در اين يا آن منطقه ي موســوم به دارالمبارك 

در مي آورند. بيشــتر صاحبان اين هتل ها ايراني هســتند، اما 
مســافر ايراني نمي پذيرند. يك پگاه براي ورزش كردن به 

حياط هتل رفته بودم. ناگهان متوجه هق هق گريه اي شــدم. 
به ســمت صدا رفتم و زن جواني را ديدم. بلند شــد تا از من 

دور شــود و من متوجه بيرون زدن چرك و خونابه از بخشــي 
از شــلوار ســفيد او - جائي كه گودي روي كفل است - 

شــدم. از او پرسيدم: مجروح شده اي؟... فهميدم عاصي است. 
پر از نفرت اســت. صبر كردم تا كمي خالي شــود و آن وقت 

پرســيدم اين خونابه ها چيست؟ گفت: بي شرف ها ديشب 
هرچه خواســتند با من انجام دادند... اين جا را به عنوان 

زيرســيگاري انتخاب كرده بودند و از اول شــب تا همين 
يك ســاعت پيش كه بيهوش شــدم، سيگارهايشان را اين جا، 

روي پوســت من خاموش مي كردند. وقتي به هوش آمدم 
ديدم رفته اند و پول مرا هم نداده اند.گفتم چرا به شــرطه 

شــكايت نمي كني؟ با زهر خندي گفت: چه شكايتي؟...  
من كه پاســپورت ندارم. آن ها هم مرا با اولين لنج به ايران 
مــی برگرداننــد. بروم ايران چه غلطي بكنم؟ خانواده ام مرا 

مي پذيرند؟ كســي حمايتم مي كند؟«

http://www.pyknet.net/1387/01esfand/18/PAGE/33TARANEH.htm
https://www.miyanali.com/masih222/6
http://negah.org/3893
http://beyekseda.blogfa.com/post-44.aspx
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نقش مقامات رژیم در برده داری نوین

ضابطین قانون در خدمت 
عامالن شبکه های قاچاق

رژيم ايران در رده سوم کشورهايی طبقه بندی شده که در 
آنها قاچاق انسان صورت می گيرد. اين دسته از کشورها 

هيچ اقدام مؤثری برای جلوگيری از قاچاق انسان و مجازات 
عامالن آن انجام نمی دهند.  فاکتهای محدودی که در اين 

رابطه به دست آمده است مؤيد همين مسئله هستند.
در چهارم ديماه ۱۳۸۴، روزنامة حكومتي ايران به نقل از يک 

مقام قضايی نوشت: آدمي كه از فروش هر دختر حداقل ۱۵ 
ميليون درآمد داشته به ۳۰۰ هزار تومان جزاي نقدي محكوم 
مي شود و فرد مزبور بالفاصله با پرداخت اين مبلغ از زندان 

آزاد مي شود.
»اکنون يکی از معضالت جدی قربانيان قاچاق جنسی در ايران 

برخوردهای قانونی و اعمال مجازات های مختلفی است که 
شامل حال آنان می شود، چرا که برچسب هايی چون فراری، 

ارتکاب رابطه نامشروع و حتی بدنام کردن نام جمهوری 
اسالمی و ضربه زدن به اين نظام مقدس در عرصه بين المللی 

شامل حال اين قربانيان می شود که به تناسب آن مجازات 
هايی را هم به دنبال دارد. اين جاست که اين دسته از قربانيان 

حتی جرات و انگيزه الزم برای احقاق حق انسانی و قانونی 
خود را هم ندارند.« )سايت حکومتی سالمت نيوز - ۲۴ 

شهريور ۱۳۹۶(
رئيس گروه جزا و جرم شناسی دانشگاه بهشتی تهران، 

ميرمحمد صادقی، در اين رابطه گفت، »مشکل ما در رابطه با 
مسأله دفاع زنان است. مواردی که زنان در مقابل تهاجمات 

جنسی اقداماتی کردند و عليه متجاوز عکس العملی نشان 
دادند، حکم قصاص آنها داده شده که البته اين حکم از نظر 

حقوقی صحيح است و نمی توان آن را رد کرد.«
»امروز قاچاق زنان تبديل به تجارت ميليارد دالری شده و 
درآمد زيادی دارد که گاهی زنان از موضوع بی خبرند و 
به وعده های مختلف و عدم آگاهی به دام اين قاچاقچيان 

می افتند«. )سايت فارسی العربيه - ۱۹اکتبر۲۰۱۶(

زنان ایرانی )پایین( و کودکان )وسط( به کشورهای عربی حوزه خلیج 
فارس )عکس باال( قاچاق می شوند تا به عنوان برده کار کنند.

در جريان يکی از دعواهای جناحی رژيم فاش شد که رضا 
زارعي، فرمانده پيشين نيروی انتظامي استان تهران در راه 

اندازی و اداره يك عشرتكده كه دختران و زنان نگون بخت 
فراري را مجبور به كار در آن كرده بودند دست داشته است. 

اما احمدي مقدم، فرمانده پيشين نيروی انتظامی، با مداخله 
خود سعي كرد قضيه را بي اهميت جلوه دهد و اين فرد را 

پس از مدت كوتاهي به بهانه كافي نبودن مدارك با ضمانت 
مالي آزاد كردند در حالي كه نشريات باند هاي مخالف از 

۸۰ شاكي نگونبخت و نوارهاي صوتي و تصويري خبر داده 
بودند. )راديو فردا – ۳۰ مرداد ۱۳۸۳(

رئيس دفتر پليس بين الملل )انترپل( در ايران در پائيز سال 
۱۳۸۵ گفته بود تخمين زده می شود، هزاران نفر از ايرانيان هر 

ساله برای معامالت جنسی فروخته می شوند. 
امروزه قاچاق دختران و زنان جوان به کشورهاي همسايه 

يکي از سودآورترين کارها در ايران است که بعضا با اطالع 
و شرکت انجام می شود. مقامات دولتی خود در خريد، 

فروش و آزار جنسی عليه زنان و دختران زنان دخالت دارند. 

)سايت ميانالی – ۲۱شهريور۱۳۹۰(
همچنين به دنبال زلزله بـم در سال ۱۳۸۲ فاش شد که، دختران 

يتيم دزديده شده و به يک بازار شناخته شده در تهران برده 
شده و در آنجا به تاجران ايراني و خارجي فروخته شدند. 

)خبرگزاری حکومتی فارس – ۲۴فروردين۱۳۹۱(
۱۹خرداد ۱۳۸۷ مركز اطالع رساني الملف، طي مقاله يي با 
اشاره به گزارش وزارت خارجة آمريكا مبني بر اينكه رژيم 

ايران در صدر كشورهايي كه در آن قاچاق انسان صورت 
مي گيرد نوشت، »اسالم خميني و بقاياي او يعني اسالم رژيم 

ايران عهد جاهليت را بار ديگر احيا كرده و به خريد و فروش 
انسان روي آورده است. باالترين سطوح حاكمان ايران در 
اين تجارت يعني فروش انسان دست دارند و در اين رابطه 

مي توان به پسر رفسنجاني به عنوان يكي از سردمداران اين 
تجارت اشاره كرد.«

سه روز بعد، عباس پاليزدار، دبير کميسيون بازپرسی و بررسی، 
تأييد کرد که مهدی هاشمی رفسنجانی در تجارت جنسی 

دخالت داشته است.

http://farsi.alarabiya.net/fa/iran/2016/10/19/%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
https://www.miyanali.com/masih222/6
https://www.farsnews.com/news/13910124000072
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)صيغه –م( که از يک ساعت تا يک گزارش های بین المللی درباره قاچاق انسان در ایران 
هفته طول می کشد به طور گسترده به 

منظور استثمار جنسی تجاری استفاده می 
شود. گزارشات حاکی از آن هستند که 
پليس و ساير مقامات ايرانی، روحانيون، 

و والدين قربانيان، يا خودشان در اين 
جرائم قاچاق جنسی دست دارند و يا 

بر آن چشم می پوشند. طبق گفته يک 
کارشناس منطقه ای، شبکه های قاچاق 

از شيراز در ايران به عنوان محل عبور 
استفاده می کنند تا دختران آذری را از 

آذربايجان برای سوءاستفاده در تجارت 
جنسی به امارات متحده عربی ببرند.«
در رابطه با سوء استفاده از کودکان، 

از جمله دختربچه ها، در گزارش سال 
۲۰۱۸ آمده است، »کودکان خيابانی 

در ايران در مقابل قاچاق بسيار آسيب 
پذير هستند. گزارش شده است که 
تعداد کودکانی که در کار ترابری، 

زباله گردی، کوره پزخانه ها، کارهای 
ساختمانی، صنايع فرش بافی به کار 
مشغولند در حال افزايش است. اين 

کودکان ممکن است در معرض محيط 
زيان آور کار قرار بگيرند و برخی 

ممکن است در مقابل قاچاق آسيب 
پذير باشند. گروههای سازمانيافته 
مافيايی کودکان ايرانی و مهاجر 

مخصوصًا کودکان افغانی بدون مدرک 
را ربوده يا خريداری می کنند و از 
جمله در تهران مجبور به گدايی يا 

دستفروشی در خيابانها می کنند. اين 
کودکان، که حتی ممکن است ۳سال 

شان باشد، از طريق آزار فيزيکی و 
جنسی و اعتياد به مواد مخدر مجبور 

به انجام اين کارها می شوند. طبق اين 
گزارشها برخی کودکان نيز در فعاليت 
های غيرقانونی مثل قاچاق مواد مخدر 

و قاچاق سوخت و توتون مورد سوء 
استفاده قرار می گيرند.«

قاچاق به عمل نياورده است.«
وزارت خارجه آمريکا در گزارش سال 
۲۰۱۷ درباره قاچاق انسان نوشته است، 

»دولت ايران استانداردهای حداقل برای 
مقابله با قاچاق را به طور کامل رعايت 

نمی کند و هيچ تالش قابل توجهی 
برای انجام اين کار به عمل نمی آورد؛ 

بنابراين ايران در رده سوم باقی مانده 
است... اطالعات علنی از سازمانهای 

غيردولتی، رسانه ها، و سازمانهای بين 
المللی حاکی است که دولت هيچ اقدام 
قابل توجهی برای رسيدگی به مشکالت 
گسترده قاچاق انجام نداده است. قربانيان 
قاچاق به خاطر ارتکاب اعمال غيرقانونی 
به دليل اينکه موضوع قاچاق قرار گرفته 
اند همچنان در مقابل مجازات، از جمله 

اعدام، آسيب پذير هستند.«
در بخش ديگری از اين گزارش، 

نوشته شده است، » دولت آماری در 
رابطه با انجام تحقيقات، محاکمات، يا 

محکوميت قاچاقچيان ارائه نکرده است. 
به رغم گزارشات گسترده در رابطه با 

همدستی مقامات ايرانی در عضوگيری 
اجباری و استفاده از مردان افغان در 

جنگ، هيچ شواهدی وجود ندارد که 
دولت مقاماتی که همدستی داشته اند 

را به خاطر جرائم قاچاق مؤاخذه کرده 
باشد. دولت هيچ گزارشی در رابطه 

با آموزشهای مقابله با قاچاق انسان به 
مقاماتش، نداده است.« 

در ادامه گزارش سال ۲۰۱۷ آمده 
است، »گزارشاتی وجود دارد که 

دولت به مجازات قربانيان قاچاق انسان 
ادامه می دهد به خاطر ارتکاب اعمال 
غيرقانونی مثل زنا، فحشاء و مهاجرت 

غيرقانونی که نتيجه مستقيم قاچاق آنها 
بوده است. دولت )ايران( ميان قربانيان 

قاچاق، پناهجويان، و مهاجران بدون 
مدرک تمايزی قائل نمی شود و قربانيان 

خارجی قاچاق )انسان( را تا زمان اخراج 
در بازداشتگاه يا زندان نگهداری می 
کند جايی که برخی تحت بدرفتاری 

فيزيکی جدی قرار می گيرند که گاهی 
منجر به مرگ می شود.« 

در گزارش سال ۲۰۱۸، در بخشی 
تحت عنوان »خصوصيات قاچاق« می 

نويسد، »همانطور که طی ۵سال گذشته 
گزارش شده است، ايران منشاء، محل 
عبور و کشور مقصد برای مردان، زنان 
و کودکانی است که موضوع تجارت 
جنسی و کار اجباری قرار گرفته اند. 
زنان، پسران و دختران ايرانی در مقابل 

قاچاق )انسان( در ايران، افغانستان، اقليم 
کردستان عراق، پاکستان، ترکيه، امارات 
متحده عربی، و اروپا آسيب پذير هستند. 

در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷،  گزارشاتی بود 
که تعداد زنان جوان ايرانی در فحشاء در 

دوبی افزايش داشته است؛ برخی از اين 
زنان قربانی قاچاق با مصادره گذرنامه و 

تهديد خشونت مواجه هستند. گزارشات 
حاکی از آن هستند که زنان ايرانی 

همچنين نسبت به تجارت جنسی در 
ترکيه، به طور خاص در شهرهای نزديک 

به مرز ايران، آسيب پذير هستند.«
»رسانه ها در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ 

گزارش کرده اند که دختران ايرانی 
موضوع تجارت جنسی در خانه های 

فساد در اقليم کردستان عراق، به طور 
خاص سليمانيه، قرار می گيرند. در برخی 

موارد، اين استثمار به وسيله شبکه های 
ايرانی قاچاق انسان تسهيل می شود...
»برخی زنان ايرانی که جويای کار 

برای تأمين خانواده های خود در ايران 
هستند، همچنين زنان جوان و دختران 

ايرانی که از خانه فرار می کنند، در 
مقابل قاچاق جنسی آسيب پذير هستند. 

گزارش شده است که در ايران از 
ازدواج های »موقت« و »کوتاه مدت« 

شاخص برده داری جهانی در سال 
۲۰۱۸ ايران را در ميان »ده کشور با 

باالترين ميزان رواج برده داری نوين« 
طبقه بندی کرد.

به گزارش شاخص برده داری جهانی 
در سال ۲۰۱۸، ايران همچنين »موضوع 

قطعنامه های مختلف شورای امنيت ملل 
متحد می باشد که نشانه جديت و شدت 

وضعيت در آنجاست.« 
وزارت خارجه آمريکا از سال ۲۰۰۶ 

رژيم حاکم بر ايران را به لحاظ مبارزه با 
قاچاق انسان در رده سوم کشورها قرار 

داد. کشورهايی که در رده سوم قرار 
دارند از حداقل استانداردها در اين زمينه 

پيروی نمی کنند و تالش قابل توجهی 
هم در اين رابطه ندارند. در حالی 

که کشورهای رده ۲ تالشهای قابل 
توجه برای رساندن خودشان به سطح 

استاندارد وجود دارد.
طبق گزارش وزارت خارجه آمريکا در 

مورد قاچاق انسان سال ۲۰۱۶، »ايران 
منشاء، محل عبور و کشور مقصد برای 

مردان، زنان و کودکانی است که 
موضوع تجارت جنسی و کار اجباری 

قرار گرفته اند. به دست آوردن اطالعات 
دقيق درباره قاچاق انسان در ايران دشوار 
است... گزارش شده است که در فاصله 
سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵، تعداد دخترانی 
که از ايران و يا از طريق ايران به منظور 

بهره کشی جنسی به ساير کشورهای 
خليج فارس برده می شوند افزايش 

داشته است؛ در دوره ای که موضوع اين 
گزارش است، شبکه های ايرانی قاچاق 

)انسان( دختران ايرانی را در معرض 
تجارت جنسی در خانه های فساد در 
اقليم کردستان عراق قرار دادند... در 

تهران، تبريز و آستارا، تعداد دختران 
نوجوانی که در تجارت جنسی به کار 

گرفته می شوند در حال افزايش است.«
در گزارش سال ۲۰۱۶ همچنين اشاره 
شده است، »دادگاه های ايران ارزش 

حقوقی شهادت يک زن را نصف 
شهادت يک مرد محسوب می کنند، 

به اين ترتيب دسترسی زنانی که قربانی 
قاچاق انسان قرار می گيرند به عدالت 
محدود می شود. عالوه بر اين، زنانی 

که قربانی سوءاستفاده جنسی می شوند، 
از جمله قربانيان تجارت جنسی، به جرم 
زنا يعنی رابطه جنسی خارج از ازدواج 

که مجازات آن اعدام است، در معرض 
محاکمه قرار می گيرند. دولت آماری 

در رابطه با انجام تحقيقات، محاکمات، 
يا محکوميت قاچاقچيان و يا محکوميت 

مقامات دولتی که با جرائم قاچاق 
)انسان( همکاری کرده اند ارائه نکرده 

است، هرچند گزارشاتی وجود دارد که 
چنين همدستی گسترده است.«

در بخش ديگری از گزارش سال ۲۰۱۶ 
آمده است، »دولت ايران استانداردهای 
حداقل برای مقابله با قاچاق را رعايت 

نمی کند و هيچ تالش قابل توجهی برای 
انجام آن به عمل نمی آورد. همانطور 
که در گزارشات دوره های قبل ذکر 

شد، دولت )ايران( اطالعاتی درباره 
تالشهای خود عليه قاچاق )انسان( منتشر 

نکرد. اطالعات علنی از سازمانهای 
غيردولتی، رسانه ها، سازمانهای بين 

المللی، و ساير دولتها حکايت از آن 
دارد که دولت ايران هيچ اقدام قابل 
توجهی برای رسيدگی به مشکالت 

گسترده مربوط به قاچاق )انسان( به طور 
خاص در رابطه با حفاظت از قربانيان 

https://www.state.gov/documents/organization/271339.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/271339.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/271339.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/282798.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/282798.pdf
https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/executive-summary/
https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/executive-summary/
https://www.state.gov/documents/organization/66086.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/66086.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf
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کالم آخر
رژيم ايران نه تنها هيچ اقدام قابل توجه 

يا مؤثری برای مقابله با قاچاق انسان 
انجام نمی دهد، اما عمليات باندهای 

قاچاق انسان را تسهيل می کند زيرا از 
بردگی جنسی هم در داخل و هم در 
خارج کشور سودهای کالن به جيب 

می زند.
اين گزارش به طور مختصر به دخالت 

مقامات در قاچاق انسان به خارج از 
کشور اشاره کرد. اما در اينجا به نمونه 

ای اشاره می کنيم که نشانه سوءاستفاده 
رژيم از برده داری نوين به منظور منافع 

سياسی است.
بنا بر يک گزارش مورخ ۱۳ دسامبر 

۲۰۱۰ از العربيه، که بر اساس يكی از 
اسناد افشا شده توسط سايت ويكيليكس 

تنظيم شده، رژيم ماليان از زنان صيغه 
ای به عنوان بخشی از پذيرايی از شيوخ 

قبايل و عشاير عراقی در سفرشان به 
ايران، سود می جويد.

در اين سند از زبان يكی از شيوخ 
عراق نقل شده است كه به يك كارمند 

سفارت آمريكا در بغداد گفته بود: 
»دولت ايران به خاطر تقويت نفوذش در 
عراق، در هر ديدار كوتاهی كه از ايران 

داشته ايم، زنانی را به صيغه موقت ما 
درآورده است.«

اين شيخ عشيره می افزايد: »بعد از 
نخستين ديدارم از ايران دريافتم كه همه 

شيوخی كه از اين كشور ديدن كرده 
اند، از ازدواج موقت بهره مند شده اند.«

همچنين فيلمهای مستندی وجود دارد 
که نشان می دهد اشخاص ذی نفوذ که 

با مقامات حکومتی ارتباط دارند خانه 
های فساد لوکس برپا کرده اند.

همانطور که يک دولت سالم بهترين 

تهديد برای گروهها و باندهای قاچاق 
انسان است، يک دولت فاسد و غرق در 

دزدی و اختالس مالی بهترين تقويت 
کننده و همدست چنين باندهايی است.

رژيم ايران هيچ قانون قاطعی برای مقابله 
با قاچاق انسان و جرم انگاری همه 

اشکال قاچاق انسان و يا حمايت ملموس 
و حفاظت از قربانيان آن ندارد.

ايران عضو پروتکل سال ۲۰۰۰ ملل 
متحد در رابطه با قاچاق انسان نيست 
و کنوانسيون ملل متحد عليه مافيای 

چندمليتی را تصويب نکرده است.
ويژگی بی نظير قاچاق انسان در 

ايران آن است که رژيم حاکم اولين 
سودبرنده از اين جنايت سازمانيافته 

است هم به لحاظ سياسی و هم به لحاظ 
اقتصادی و به همين خاطر نمی شود 

انتظار داشت که اين رژيم با برده داری 
نوين مقابله کند.

در عين حال، رژيم ايران با سياستهای 
مخرب خود که بنيادهای اقتصادی و 

صنايع کشور را نابود کرده، منابع طبيعی 
و ثروتهای ملی را برباد داده، محيط 
زيست و رودخانه ها و درياچه ها را 

نابود کرده، و ثروت ملی را خرج جنگ 
در سوريه، عراق، يمن، لبنان و همچنين 

صرف صدور تروريسم و بنيادگرايی 

به اقصی نقاط جهان می کند، خود 
باالترين مشوق برده داری نوين است.

با فقر روزافزون مردم، جامعه با بيکاری 
گسترده و تورم شديد دست به گريبان 

است. محدوديت های عديده برای زنان 
و دختران در خانواده و جامعه نيز از 

عواملی است که منجر به فرار دختران و 
زنان می شود، کسانی که اولين قربانيان 

باندهای قاچاق انسان هستند.
همانطور که جهان از ديماه ۹۶ شاهد 

بوده است، مردم ايران عليه تماميت رژيم 
آخوندی حاکم قيام کرده است. زنان در 

صف مقدم اين اعتراضات قرار دارند.
سازمانهای بين المللی مدافع حقوق 

زنان و ارگانهايی که فعاالنه با قاچاق 
انسان مبارزه می کنند، بايد در رابطه با 
قربانيان برده داری نوين که با حمايت 

رژيم حاکم در ايران نهادينه شده است، 
نگرانی خود را ابراز کنند. 

رژيم ايران بايد برای امضای 
کنوانسيونهای بين المللی حافظ حقوق 
زنان و دختربچه ها و همچنين پروتکل 

ها و کنوانسيونهای مبارزه با قاچاق انسان 
از جمله پروتکل سال ۲۰۰۰ ملل متحد 

در رابطه با قاچاق انسان و کنوانسيون 
ملل متحد عليه مافيای چندمليتی تحت 

فشار قرار داده شود.
به قاچاق انسان نه 

در ایران
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برده داری نوین

women.ncr-iran.org/fa
@womenncri
@womenncri.fa

نگاهی کوتاه به وضعیت قاچاق انسان در ایران و 
نقش مقامات رژیم در تسهیل آن

گزارش ویژه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران
اوت ۲۰۱۸


