
 
 
 

 DOI:10.22124/jol.2021.18382.2043 

 DOR:20.1001.1.23222328.1400.12.2.11.4 

                                                                         
 

 

  

 
 

 

 

 

 المللی و حقوق کیفری ایرانشناسایی مفهوم کار اجباری در اسناد بین

 
  1محسن عینیدکتر 

 
 

 02/8/1022 تاریخ پذیرش:    02/9/1999تاریخ دریافت:  
 

 

 چکیده
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 مقدمه

هاای گونااگونی دارد و آزادی کاار  ها جلوآزادی، موهبتی ال ی است که در زنتگی اجتماعی انساا 

یکی از آن ا است که شخص با کمال آزادی به کوشش و شغلی می پردازد که به آ  کشش و عالقاه 

شود. جلوگیری از کار دواسته و الزام به کار نادواسته، ضت آزادی دارد و بر او دحمیل و اجباری نمی

کشای از دیگاری اسات کاه  اساناد ناع ب ر و ممنوع است. نتیجة آزادی کار، منع کار اجبااری و م

کشای های شریعت اسالمی نیزکار اجبااری و ب ر آموز  کننت والمللی این ممنوعیت را دأییت میبین

(. 646،649: 1939؛ محماتیا  و حاائری، 171، 123: 1931پذیرد )عبات القاادر، از دیگرا  را نمی

عی مربوط به کار را بر آزادی کار و منع از کاار همچنین قانو  اساسی ایرا ، نظام اقتصادی و اجتما

انات، اماا هماوار  اجباری استوار کرد  و قوانین اساسی بردی کشورها نیزکاار اجبااری را مناع کرد 

کشی از دیگرا  شامل کارگرا  و غیر آ ، اقتام انت که به دحمیل کار نادواسته یا ب ر هایی بود گرو 

 انت. کرد 

حقاوق بشار و حقاوق کیفاری  المللی،وع مربوط به حقوق کار، حقوق بینکار اجباری یک موض

است اما دقاربی مش ود بین کار اجباری با حقوق کیفری وجود دارد، زیرا آ  دعرض نابخشاودنی باه 

المللای، قصاور در دعقیاب و حقوق دیگری و دجاوز از مرزهای کار مشروع است. از نظر حقاوق باین

مرباوط اسات و وفا  دصامیم دادگاا   المللایبینوانسیو  ها و اسناد مجازات کار اجباری نقض کن

هاای اساسای، اروپایی حقوق بشر و بر مبنای کنوانسایو  اروپاایی حمایات از حقاوق بشار و آزادی

 ل باشنت.ئودلیل کوداهی در دتارک جبرا  دسارت ناشی از کار اجباری، مسدواننت بهها میدولت

شاود و المللی متعاتدی منببا  مینوین بردوردار و با اسناد بینپتیت  مزبور از وجو  سنتی و 

این موضوع اب امادی را در مورد مف وم و مصادی  آ  ایجاد می کنت که با ددالات بردای شاوراهای 

کارشناسی و ارائه دفسیر از اسناد مردبط، بسیاری از اب ام ها رفع شت  و گذشت زماا  از  دخصصی و

ساازما   -کار المللیبینته است، چنانکه حسب دحقی  کمیته ویژ  سازما  ادقا  و دازگی آن ا نکاس

ای مصادی  کاار، باه عناوا  وسایلة )از این پس: کمیته ویژ (، پار  1ملل متحت در مورد کار اجباری

هاا و راجاع باه اعماال کنوانسایو  اجبار سیاسی شناسائی شت  است یا از نظر کمیتاه کارشناساا 

بردی رفتارهاا باا کاار اجبااری ماردبط باا محکاومین  پس: کمیته کارشناسا (، )از این 6ها دوصیه

 (. ILO, 2007:78,79اعتقادی یا شرکت کننت  در اعتصاب ها، منبب  شت  است )

؛ 1931:141)عراقی و رنجبریا ، کشورها از جمله ایرا  وجود دارد کار اجباری که در بسیاری از

های دصوصی، عمومی و دولتی و به شاکل ت دوسط همة بخشدوان( و می191: 1933ب منی قاجار، 

                                                           
1. UN-ILO ad hoc Committee on Forced Labour. 

2. Committee of Experts on the Application of Conventions(1930 &1957) and Recommendations 
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آشکار یا پن انی انجام گیرد ، موضوعی است که واجت آثار و دسارات مادی و معنوی است و آمارهاا، 

)از ایان  کاار المللایبینکنت چنانکه مباب  ارزیاابی ساازما  افزایش این پتیت  زیانبار را آشکار می

 ILO-A) میلیو  نفاردر ج اا  قرباانی کاار اجبااری بودنات 9/16،  6111پس: سازما ( در سال 

Global…,2005:10  میلیاو  نفار قرباانی کاار  3/64، 6112( ولی وف  ارزیاابی جتیات در ساال

هاای اقتصاادی میلیو  نفر قربانی ب ر  کشی کار اجباری در فعالیات 12اجباری انت که از این میا  

میلیو  نفر قرباانی ب ار   3/4انت، دانگی و دولیتات صنعتی کار مختلفی ماننت کشاورزی، سادتما ،

میلیاو  نفار نیاز قرباانی کاار اجبااری دحمیلای باه وسایله مقاماات  1/4کشی جنسی اجبااری و 

داا  1کودکا  و نوجواناا   باین  (. همچنین دخمین ج انی کارILO et al,2017: 10,29انت)دولتی

میلیاو  آ  در  79میلیو  نفار اسات کاه  116میزا  ، به  6112دا  6116های سال و در سال 17

(. ارزیابی مزبور ج انی و شامل مناط  و کشورهای مختلف ILO,2017:5انت)کارهای دبرناک بود 

میلیارد دالر سود نامشروع برای  111کار اجباری ساالنه  حسب ارزیابی سازما ، از جمله آسیا است.

 ریو ساا ی، کشااورزیکاار داانگیلیارد آ  مربوط به م 11کنت که اقتصاد بخش دصوصی ایجاد می

 (.ILO,2014:2ی است ) اقتصاد یهاتیفعال

کار اجباری، اهمیت آ  و دعارض آ  با حقوق بنیادین بشر و کاربرد این عنوا  در ساب   ردتاد

المللی باین ایان پتیات  جناائی و بردگای، و این موضوع که در رویه بردی ن ادهای بین المللیبین

های مشااااابه بردگاااای یااااا قاچاااااق انسااااا ، ادااااتالط هااااائی صااااورت گرفتااااه یااااهرو

( و در حقوق ایرا  نیز درک و دعریف روشنی از کار اجبااری ارائاه Swepston,2014:12,13است)

المللای و حقاوق کیفاری کنت که مف وم کار اجباری در اساناد بیننمی شود، این سؤال را ایجاد می

همگرائی دارد؟ همچناین  المللیبین وم آ  در حقوق ایرا  با حقوق ایرا  چیست و دا چه انتاز  مف

این پژوهش کاه هاتفش اصاال  و  درین مصادی  و اشکال کار اجباری و استثنائات آ  چیست؟م م

ویژ  ادباع داارجی اسات و باه ها و بهب بود مقررات مردبط در ایرا  و در نتیجه رعایت حقوق انسا 

های حقوقی، اسناد دخصصی، دفسیر آن ا و مقررات مربوط و باه روش موز ادکای مبالعات دببیقی، آ

شود، از آ  نظر ضروری است که مقابله با کاار اجبااری در گاام اول باه دحلیلی انجام می -دوصیفی

 درک مناسب از مف وم این پتیت  وچارچوبة حقوقی آ  وابسته است. 

سه بخش دنظیم شت  اسات. در بخاش اول مف اوم ها و مرادب باال، این مقاله در با نظر به سؤال

المللی و دفسیرهای مربوط بررسی و ضروردا به لحاظ فراهم کار اجباری از منظر اسناد دخصصی بین

درین مصادی  و اشکال کار اجباری شناساایی و باه در از مف وم کار اجباری م مکرد  درک مناسب

شود المللی دشری  میر اجباری بر مبنای اسناد بینهای کادرین استثناءدنبال آ  در بخش دوم م م

آشاکار کارد   و در بخش سوم، مف وم کار اجباری را در حقوق کیفری ایرا  دحلیل کرد  و پاس از
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شاود. شایساته اسات در اینجاا از های قانونی، پیشن ادهای کاربردی برای رفع آن ا ارائاه میکاستی

جرم، امنیت و حقاوق، باه لحااظ فاراهم کارد  امکاا   )آلما ( برای مبالعه مؤسسه ماکس پالنک

 کنم. اقامت و دسترسی به بردی منابع این پژوهش، دشکر

 

 مفهوم و اشکال کار اجباری  .1

به مف وم عمل، سعی و شغل  1کاراست.« اجباری»و « کار»، مرکب از دو کلمة «کار اجباری»عبارت 

ست کاه بارای ساایر افاراد ارزش ناد را دالشیدوا  آ  ( و در اصبال  می769: 1936 )معین، است

یا آنکه کار، فعالیت انسا  به منظور دولیت یا دغییر شکل یا انتقال اشایاء یاا حاصال  و کنتدولیت می

کار (. واژ  اجباری نیز به مف وم زوری و نااروا باه121: 1929 ها است)جعفری لنگرودی،این فعالیت

کنت و سزاوار است مف اوم ایان دقی  این عبارت را روشن نمی رود. مف وم لغوی این واژ ، مف وممی

گیاریم، و دادلی را با هم در نظار می المللیبینعبارت را بررسی کنیم، به ویژ   آ  که وقتی حقوق 

ها کنوانسیو  منع کار اجباری را مساتقیما در بردی کشورها، دادگا  دعریف واحتی ارائه نمی شود.

کننت و در بردی دیگر دادگا  ها دفسایر متاوازنی از مقاررات ملای عمال میدر دفسیر مقررات ملی ا

 (.  ILO,2009:4کننت )ارائه می

های گوناگونی ماننت حقاوق کیفاری، حقاوق بشار و حقاوق کاار همچنین کار اجباری در حوز 

ردارنات ها از ضوابط و استانتاردهایی در مورد این موضوع بردوشود و هریک از این حوز استفاد  می

 کنت. که مف وم کار اجباری را پیچیت  می

المللای مرباوط را درین اسناد بینم م سازد دادرک مناسب از مف وم کار اجباری ما را ناگزیر می

المللای ماواج یم طور کلی پیرامو  این موضوع با چنت سنت بینمورد دوجه و کنکاش قرار دهیم. به

های (، کنوانسیو 111)شمار  1317( و 63)شمار  1391اجباریهای کار که عباردنت از: کنوانسیو 

کنوانسیو  حمایت از حقوق کارگرا  م ااجر و داانوادآ آن اا، کنوانسایو  حقاوق  راجع به بردگی،

کودک،کنوانسیو  اشکال بت کار کودک، پرودکل راجاع باه پیشاگیری، سارکوب و مجاازات قاچااق 

و دادگاا   6یوگساالوی سااب  المللایبینهاای دادگاا  انسا  به ویژ  زناا  و کودکاا  و اساسانامه 

، کنوانسایو   اروپاایی 1322راجع به حقوق سیاسی و متنی  المللیبین، میثاق  9کیفری المللیبین

که به ج ت اهمیت و ظرفیت مقالاه باه دو سانت دخصصای مرباوط یعنای  راجع به حقوق بشر و ...

  گیریم.ین امر از نظرات کمیته ب ر  میپردازیم و در اهای کار اجباری میکنوانسیو 

 

                                                           
1. Work 

2. International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia(ICTY)  

3. International Criminal Court(ICC) 
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   1991مفهوم و عناصر کار اجباری در کنوانسیون  .1. 1

 ، کار اجباری عبارت است از: 1391کنوانسیو  کار اجباری  6مباب  بنت اول ماد  

شود و شاخص ماورد نظار، هر کار یا دتمتی که بر اساس د تیت به هر نوع مجازادی انجام می»

 بر مبنای این سنت،کار اجباری سه عنصر دارد:«. ارادی آ  را پیشن اد نکرد  است دود، به گونة

اولین عنصر بر وجود کار یا دتمت استوار اسات ماننات: حفار کاناال یاا ارائاه  کار یا خدمت: -1

کار یا دتمت مورد نظار کنوانسایو  را  دتمات پرستاری یا آشپزی. مباب  نظر کمیته کارشناسا ،

عنوا  وسایله المللای باهل آموزش الزامی، دمییاز داد. آماوزش اجبااری در اساناد بینبایت از دحمی

شود. همچنین کارآموزی شغلی اجباری، ماننات آماوزش اجبااری دضمین ح  آموزش شناسایی می

است و دشکیل دهنت  کار یا دتمت اجباری مورد نظر کنوانسیو  نیست اما چو  کارآموزی شاغلی 

طور واقعی بررسی کرد که آیا آ  کاارآموزی شاغلی ز کار عملی است بایت بهمتضمن میزا  معینی ا

 (. ILO,2007:19,20است یا متضمن کار یا دتمت مورد نظرکار اجباری یا ق ری کنوانسیو  است)

این عبارت شامل هر نوع دنبیه و مجاازات  اجرای کار یا خدمت براساس تهدید به مجازات: -2

اجرا شاود بلکاه ممکان اسات  یته نیازی نیست که حتما واکنش کیفرینامشروع است و از نظر کم

ح  یا امتیازی از شخص سلب شود ماننت درفیع، انتقال، دسترسی به وضع استختامی جتیت، د یاه 

با دوجه به عنصر مزبور، آیا اجبار روانی و فشار اقتصادی د تیت به مجاازات  (.Ibid:19,20 دانه و...)

کار، اجباار روانای ممکان اسات باه  المللیبین های نظاردی سازما ظر هیئتکنت؟ از نرا مبر  می

میزا  د تیت به مجازات برست اما دحق  د تیت به مجازات، در وضعیت فراگیرفشار اقتصادی که یک 

کنت به شغلی دن داد  یا شغل دود را حفظ کنات، دردیات اسات و کمیتاه دصاری  کارگر را وادار می

دولت به دلیل فشارهای داارجی یاا بیرونای غیار مساتقیمی کاه عماال  ایجااد  کرد  که کارفرما یا

ل نیستنت بنابراین، نیاز به کار به منظور دامین زناتگی شخصای د تیات باه مجاازات ئوشود، مسمی

 (.  ILO,2009:12قلمتاد نمی شود )

ی که باا درو  و دوانت ناشی از رفتار یک کارفرما باشت مثل جایفشار روانی می رستاما به نظر می

فریب کارگرا  م اجر، متارک هویتی آنا  را نگ تاری و آن ا را به باقی مانات  در حیباه دسترسای 

 کننت. کارفرما وادار کرد  و به کار مجبور می

پیشن اد ارادی و آزادانه کار از جانب شخص، مانع دحق  کار  عدم پیشنهاد ارادی انجام کار: -9

فریب و دقلب در پیشن اد کار ددالات دارنات، موافقات کاارگر، آگاهاناه و اجباری است اما جائی که 

شود، به عالو  آزادی کارگر و پیشن اد ارادی متضمن این مف وم اسات کاه کاارگر ارادی فرض نمی

(. از نظار کمیتاه، Ibid:13برای درک محل کارش آزادی داشته و بتوانت رضایت دود را لغاو کنات )

ست و در نتیجه مقررادی که امکا  پایا  داد  به دور  نامعین استختام را آزادی شغل، قابل سلب نی
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کننت، در حقیقت راببه قرار دادی مبتنی بر دواست و دمایال اعضااء باه داتمت را نادیات  منع می

گرفته و با کنوانسیو  ناسازگار است.همین موضوع در موردی نیز که کارگر به ادامه دتمت فرادار از 

د تیت باه  ن، ملزم شود، صادق است، در هر حال عنصر عتم پیشن اد ارادی، ازعنصرپایا  متت معی

مجازات جتا است و درجائی که رضایت به کار یا دتمت قبل از این و براسااس د تیات باه مجاازات 

 (ILO,2007:20,21 داد  شت  ، پیشن اد ارادی وجود نتارد.)

آیا رضایت والتین آن ا ضروری یا کافی اسات،  در موردکارکودکا  و رضایت آن ا به کار و این که

زماا  انت و گا  همگذارا  سن کمینه ای را برای کار کودکا  وانعقاد قرارداد کار پذیرفتهبردی قانو 

با سنی است که حضور الزامی در مترسه پایا  می یابات، باا ایان وجاود مبااب  کنوانسایو  هاای 

 13انتازد، بارای اشاخاز زیار قیات کودک را به دبر میسازما ، کاری که سالمتی، امنیت یا ادال

دواننت برای ورود کودکاا  بنابراین کودکا  یا افرادی که بر آن ا والیت دارنت، نمی سال ممنوع است.

به چنین کارهایی، رضایت معتبر دهنت. کمیته کارشناسا  در موارد متعتدی، دردواسات کارد  داا 

هااای نظااامی بکااار گرفتااه شاات  اناات، ملغاای دخصااص واسااتختام کودکااانی کااه باارای مشاااغل 

 (.Ibid:21شود)

دصمیمات قضائی در بردی کشورها، به عناصر مورد نظر کنوانسیو  استناد کرد  انت، ولی عناصر 

های ساازما ، مزبور، مانع از انبباق عناوین مشابه با کار اجباری بر قضایا نشت  است چنانکه در رویه

 کیفاری، المللایبینهای دادگا  یوگسالوی ساب  و دادگاا  انسا ، اساسنامهپرودکل راجع به قاچاق 

شود که شامل کار اجباری هام مای شاود چنانکاه دعاریف وسیعی از قاچاق انسا  و بردگی ارائه می

مف وم کار اجباری بر بیشترین اشکال از بردگی، به استثنای اشکالی از بردگای کاه شاامل مالکیات 

ت و سازما  نیز سازوکارهائی را بررسی کرد  که اعمال متنوعی با کار اجباری است، منبب  شت  اس

(. ایان وضاعیت ب ار  گیاری از عناوا  دعاتد اعتبااری را متباادر ILO,2009:5,9 )مردبط شاونت 

  سازد.می

 

 1921اشکال کار اجباری در کنوانسیون  .2. 1

نیسات و دغییاری در  1391نوانسایو  ، در مقام باازبینی در ک1317کنوانسیو  الغای کار اجباری 

-اماا دکمیال کننات  مف اومی (Swepston,2014:8کنات)و دعریف کار اجباری ایجاد نمای مف وم

مصتاقی آ  است و دتابیر جتیتدر الغای کار اجباری  ناقض حقوق بشر را مبر  و در مقام آ  اسات 

انساا  دضامین شاود.  ینادیوق بنحق یاحترام به برد دا هیچ شکلی از کار اجباری، استفاد  نشود و

این کنوانسیو  می دواهت هر عضو متع ت شود که اشکال کار اجباری مناتر  در سانت را سارکوب 



 671 (40)ایپپی ،  0011 تانپاییز و زمس   دوم، ،شماره دوازدهم / سال ژپوهشناهم حقوق کیفری      ...   المللی وشناسایی مفهوم کار اجباری رد اسناد نیب

 

   

ویژ  با نگارش باه آدارین نظارات کمیتاه بخش، اقسام کار اجباری مورد نظرسنت را به کنت: در این

 کنیم.کارشناسا ، بررسی و دحلیل می

 

 ف سیاسی یا مرامیکار اجباری با هد .1 .2. 1

هاای ها ماننت آزادی بیا  و انتیشه، ح  اجتماعات و انجمنای از حقوق و آزادیدر هر کشوری پار 

بینای شات  اسات. دضامین صل  آمیز، آزادی از دوقیف دودسرانه و ح  بر دادرسی منصافانه پیش

داشاتن نظارات رعایت این حقوق مانعی است از یک سو در برابر دحمیال کاار اجبااری باه دااطر 

و ایتئولوژیکال و از سوی دیگر اجبار سیاسی یا آموزشی افراد. با این حال در هر کشوری، به  سیاسی

شود داا از ایان حقاوق ساوء اساتفاد  نشاود وماثال  های معینی دحمیل میوسیلة قانو  محتودیت

ها باا هاتف دیتصورت نگیرد. برقراری ایان محاتو 6یا دنفر نژادی 1دحریکی به دشونت، نزاع متنی

طور کلی آساایش و به 9ها و مراعات الزامات ادالقی، نظم عمومیدضمین و احترام به حقوق و آزادی

 . و رفا  در یک جامعة مردم ساالر است

عنوا  نتیجة اعاالم ها ممکن است در یک دورا  استثنائی و معین و بههمچنین حقوق و آزادی

های قابال ر  محتود شود و مقامات حکومتی، محاتودیتوغی 1یا حالت محاصر  4وضعیت اضبراری

هاای ها باا مجازاتهای فردی، دحمیل کننت. گاهی این محتودیتدوج ی را در مورد حقوق و آزادی

المللای حقاوق ماتنی و شود. این اساتثناء، در کنوانسایو  بینکیفری متضمن کار اجباری اجرا می

. بنابراین کنوانسیو  7، شناسائی شت  است2اقتضاء کنتسیاسی به میزانی که وضعیت کامال  ضروری 

دواهت داا کاار اجبااری را ها میدیگر از دولت المللیبین(، هماهنگ با اسناد Aدر ماد  یک) 1317

عنوا  یک وسیله اجبار سیاسی یا آموزشی یا به عنوا  مجازات داشتن یا اباراز نظارات و که از آ  به

وژیکال مخالف با نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسای حااکم و مساتقر دیتگا  های سیاسی یا ایتئول

است را ملغی کننت؛ چنانکه مباب  دحقیا  کمیتاه کارشناساا  ، حالات هاایی وجاود داشاته کاه 

دبلیغات علیه دولت سوسیالیست یا کمک به دغییار نظام سوسیالیساتی یاا فعالیات هاای سیاسای 

یش شعارها و عالمادی که هاتف سیاسای دارد، باا داصی چو  مشارکت درگرو  های سیاسی یا نما

                                                           
1. Civil Strife 

2. Racial Hatred 

3. Public Order 

4. Emergency Situation 

5. State of Siege 

6.“to the Extent Strictly Required by the Exigencies of the Situation”. 

7. Art. 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights. 
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های متضمن کار اجباری مواجه بود  اسات و بعاتها در دعاتادی از کشاورها ها یا مجازاتمحتودیت

  (ILO,1979,71,72) این مقررات بازنگری و اصال  شتنت.

از  های آزادی بیا  که بار اناواع گونااگونیدهت محتودیتبررسی مقررات چنت کشور، نشا  می

آزادی انتشار موثرنت، به دتریج اشکال دیگری را نیز پوشش داد  انت، ماننت: منع حضور یاا مخاطاب 

قرار داد  دجمعات یا انجمن هائی که دیاتگا  هاای مخاالف باا نظاام مساتقر دارنات کاه اگار ایان 

در محتودیت ها به وسیلة مجازات های متضمن کار اجراء شونت، هما  دجویزکار اجبااری و دادال 

قلمرو کنوانسیو  است و کمیته در چنت مورد بازنگری در این مقررات را مورد دوجه قرار داد  اسات 

ولی در موردی که مقامات دولتی به دستاویز دلیل های کلی مثل منافع ملی، نظم یا رفا  و آساایش 

کننت، اگار ایان عمومی، فعالیت انجمن های معینی را دعلی  یا از ایجاد یا مشارکت در آن ا ممانعت 

دتابیر به وسیلة مجازات های متضمن کار اجباری از جمله کار اجباری زنتا ، اجراء نشود دادال در 

قلمرو کنوانسیو  نیست. در ن ایت حسب رای کمیته کارشناسا ، مقررادی کاه آزادی اجتماعاات و 

کنوانسایو   ار گیرد داانتشارات را محتود و متضمن مجازات کار اجباری است، بایت مورد بازنگری قر

به درستی اجاراء شاود . ساوای مقاررات مرباوط باه انجمان هاا و انتشاارات ، در بردای کشاورها 

هایی در مورد بیا  نظرات از جانب مستختمین کشوری  ادارات  دولتی، وجود دارد و آن اا محتودیت

 ت.شوناز فعالیت های سیاسی، به دلیل حفظ بی طرفی و اطمینا  جامعه، منع می

های اداری و انضباطی که متضمن کاار اجبااری در این موارد معموال  نقض این قاعت  با مجازات 

های  شتیت متضمن وظیفة کاار وجاود دارد، شود ولی در مواردی که مجازاتنیست ، پاسخ داد  می

سایو  ( کنوان C)  1( کنوانسیو  است بلکه معارض باا مااد  A) 1این مقررات نه دن ا مخالف ماد  

کنات عنوا  یاک وسایلة نظام کااری، مناع مایاست که استفاد  از هار شاکل کاار اجبااری را باه

(ILO,2007:88,90,91.) 

 

 کار اجباری با هدف پیشرفت اقتصادی .2 .2. 1

عمومی با هتف 1عنوا  یک روش بسیج( کنوانسیو ، استفاد  از کار اجباری به B) 1به موجب ماد  

است . این منع شامل فرضی که کاار اجبااری بارای دوساعة اقتصاادی،  ، ممنوع6پیشرفت اقتصادی

به کشاورهایی  ،1337شود.کمیته کارشناسا  در سال شکل موقتی و ماهیت استثنائی دارد، نیز می

را دصویب نکرد  و به کار اجباری بارای اهاتاف دوساعه متوسال مای شاونت،  1317که کنوانسیو  

دهت کار اجباری عمال  یک روش ساودبخش بارای دوساعة   مییادآوری کرد که دجربه کشورها نشا

                                                           
1. Mobilizing 

2. Economic Development 
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اقتصادی نیست و این عمل با استانتاردهای سازما  و موازین حقوق بشار موافا  نباود  و کشاورها 

های مناسب کار اجباری ، ب ر  منت شاونت. المللی وجایگزینهای بیندواننت در این موارد ازکمکمی

مردم دوسط مقامات و برای دوسعه اقتصادی، نقاض کنوانسایو   ضمن اینکه دحمیل کار اجباری به

 (.Ibid:91,92است) 1391

عنوا  روشی برای پیشرفت اقتصادی، کمیته کارشناسا  عالو  بر در دعقیب الغای کار اجباری به

هایی که با آ  مردم به شکل غیر مستقیم باه کاار مجباور مای قضایای اجبار مستقیم به کار، روش

یز مورد دوجه قرار داد و کمیته ویژ  دریافت که در عمل روش های وسیعی از کار اجبااری شونت را ن

برای دوسعة اقتصادی که ناشای از درکیاب روش هاای مختلاف اجباار باه کاار اسات، وجاود دارد 

ماننتایجاد محتودیت برای موضوعادی که با آزادی شغل مربوط اسات مثال ممنوعیات کاارگرا  از 

ارداد کار، اجبار به دمتیت قرارداد، اعمال مجازات برای نقض قرارداد کار، محتودیت پایا  داد  به قر

 (.Ibid:93گیری از زمین و اجرای دوهین آمیز مقررات ولگردی )آزادی دحرک یا مالکیت یا ب ر 

 

 نظم بخشی به کار .9 .2. 1

وسیله نظم بخشای باه کاار  عنوا گیری از کار اجباری را به(، ب ر  C) 1در ماد   1317کنوانسیو  

منع کرد  است. این ممنوعیت شامل اقتامات مختلفی است که اجبارا  برای دضمین اجرای مناساب 

شود. البته بسیاری از کشورها از کار اجباری باه عناوا  یاک کار یا دتمت دوسط کارگرا  انجام می

کاار باا مجاازات اداری یاا روش برقراری نظم کار استفاد  نمی کننت و به طور معمول، نقاض نظام 

مجازات دیگری که دارای دصیصه مالی/ نقتی است، پاسخ می دهنت یا در ماورد کاارگرانی کاه باا 

انات اماا در کشاورهای معینای، را مقارر کارد « جرم علیه دولیت»عمل دود مانع فرآینت دولیت شت  

ه دلیال نقاض نظام کاار های متضمن کار اجباری شامل کار اجباری زنتا  بر کارگرا  و بامجازات

ای از این موارد عباردنت از: نقض دواف  حل و فصل اداتالف، قصاور در اجارای شود. پار دحمیل می

دستور دادگا  برای اجرای یک قرارداد استختام، قصور در اجتناب از دلف کرد  کاالهاا یاا ماواد یاا 

 مبابقت داد  استانتاردهای فنی یا پال  کلی دولیت. 

ها را دعوت کرد  که برای انببااق مقاررات داود باا کنوانسایو  و اسا  این دولتکمیته کارشن

الغای موارد مغایر، اقتامات ضروری ادخاذ کننت. با وجود این ممکن است با هاتف حمایات از مناافع 

عمومی، نقض نظم کار از جانب اشخاصی که برای دتمات عمومی مثل آب، برق،گاز، آدش نشانی یا 

کمیته کارشناسا  بر این نظر است که کنوانسایو  ماورد  شونت، مجازات شود.م میب تاشت استختا

حتی اگر متضمن کار اجباری باشت، در مورد رفتارهایی که ناقض نظام کااری  نظر، دحمیل مجازات،

شاود یاا ایان کاه اجارای است و باعث ادتالل یا ایجاد دبر درعملیات دتمات رسانی ضروری می
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منیت، حیات یا سالمت ش رونتا  ضروری است، منع نمای کنات ولای در ایان وظایف مربوط برای ا

موارد بایت یک دبر موثر نه صرفا یک زحمت / دردسر وجود داشته باشت و نتیجاه ن اائی ایان کاه 

 (.Ibid:95 )مقررات کیفری در این مورد، ناسازگار با کنوانسیو  نیست

دهت دا ردی بازرگانی و ماهیگیری اجاز  میهمچنین در بردی کشورها، مقررات مربوط به دریانو

های کیفری متضمن کار اجباری برای نقض نظم کار، دحمیل شونت. در این مورد نیز کمیته مجازات

کارشناسا  دمییزی برقرار کرد  بین مقررات مربوط به اعمالی که مربوط به دبار افتااد  کشاتی، 

نقض نظم کار است مثل درک دتمت)فرار(،  حیات یا سالمت اشخاز است و مقررادی که مربوط به

غیبت بتو  اجاز  یا عتم اطاعت که وف  قانو  دریانوردا  به برگشت روی عرشه کشتی اجباار مای 

شونت که فقط موارد ادیر مشمول کنوانسیو  است و کمیته دردواست کرد  که دولت ها با رایزنای 

گری و باا کنوانسایو  منببا  کننات، بناابراین مالکا  کشتی و دریانوردا ، این مقررات را مورد بازن

بردی کشورها در مقررات کشتیرانی بازرگانی اشا  دجتیت نظر کردنت مثال بریتانیاا باردالف بردای 

 (.Ibid:97,98اصال  کرد )1371دود را با قانو   1334کشورها، قانو  دریانوردی 

 

 مجازات شرکت در اعتصاب .4 .2. 1

کنات باتو  عنوا  مجازات مشارکت در اعتصابات را منع میار اجباری به( کنوانسیو ، ک D) 1ماد  

آنکه مجازات ادالل در نظم عمومی ماننت اردکاب اعمال دشونت آمیاز یاا حملاه و دخریاب اماوال 

کنوانسایو  از  مردبط با این اعتصاب را،حتی اگر این مجازات متضمن کار اجباری است، مناع کنات.

دعیاین  دی اجتماعات، پیروی می کنت و با پیش بینی مزبور ح  اعتصاب،اصول مترقی در زمینه آزا

محتودیت های مربوط به ح  اعتصاب و باه ویاژ  محاتودیت هاای مرباوط باه داتمات ضاروری، 

وضعیت اضبراری، اعتصابات سیاسی و شرائط آ  را دا حتی که به کاار اجبااری مرباوط اسات، در 

می دهت. اعتصاب قابل مجازات با کار اجباری درکشورهای  قرار  (D) 1قلمرو حمایتی دود در ماد  

محتودی وجود دارد وکمیته کارشناسا  دواها  الغاء این مقررات بود  است اما کمیته مزباور مناع 

قانونی و دعلی  اعتصاب و مجازات متضمن کار اجباری برای اعتصاب در وضاعیت بحرانای و فاورس 

ود را قابل پذیرش می دانت و وضاعیت بحرانای را باه زماانی ماژور و آن م در یک دور  معین و محت

کنت که موجودیت یا آسایش دمام یا بخشی از جمعیت، در معرض دبر است؛ بنابراین در مربوط می

مواردی که از این چارچوبه دجاوز شود، کمیته به بازنگری و الغای مقررات و اعاد  ح  اعتصاب نظار 

 (.    Ibid:100است) داد 

ح  اعتصاب در راببه با دتمات عمومی و اضبراری، قانونا  دارای محاتودیت اسات و  همچنین

شاود زیارا به نظر کمیته کارشناسا ، معیار دتمات اضبراری با ماهیت وظایف مربوط سنجیت  مای
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ممکن است کارگرا  در بخش های دصوصی یا شبه دصوصی وظایفی را اجارا کننات کاه ماثال  باه 

کاه متعلا  باه  گیرد و کارگرانی وجود دارناتعنوا  دتمات اضبراری قرار می دالیل امنیتی در زیر

هائی که برای آن ا منع یا محتودیت ح  اعتصااب پذیرفتاه مای شاود، بخش عمومی انت اما با گرو 

یکسا  نیستنت. به نظر کمیته مزبور دتمات عمومی مف وم دیلی وسیعی دارد و منع ح  اعتصااب 

 کننت، محتود شود. ات عمومی که به نام دولت اقتام میبایت به مستختما  دتم

با وجود این، کمیته کارشناسا  معتقت است مقررادی که مجازات زنتا  متضمن کاار اجبااری را 

کنت که بر استعفاء، درک یاا اهماال در انجاام وظاایف یاا برکارکنا  ز  دتمات عمومی دحمیل می

  (.Ibid: 101,102نسخ شونت ) دحریک به یک اعتصاب دبانی می کننت، بایت

گاذاری منع یا محتودیت اعتصاب کارکنا  دتمات عمومی هنوز در بردی از کشورها و باا قانو 

متفاوت وجود دارد مثال  در مواردی قانو ، دتمات عمومی ضروری را کاه در آ  اعتصااب باه نظام 

بیانیه صرف یک مقام صاال  کنت و حتی زنت، دعریف میومنافع عمومی یا دحوالت اقتصادی ضرر می

راستای آزادی اجتماعات و ماذاکرات دساته  کمیته کارشناسا  در را برای دوجیه آ  کافی می دانت.

جمعی کارگر و کارفرما، ح  اعتصاب را می پذیرد و بر این باور است کاه داتمات ضاروری کاه در 

دی دعریاف و فقاط شاامل مورد آ  اعتصاب به طور کامل یا جزئی رد می شود، بایت به شکل محتو

دتمادی شود که دعلی  آن ا حیات، امنیت یا سالمتی همه یا بخشی از مردم را به دبر می اناتازد . 

در بردی کشورها منع اعتصاب عالو  بر دتمات ضروری، صنایع یا دتمادی را شامل شت  که دعلی  

مردم را به دبر نمای اناتازد  آن ا در شرایط عادی، اگرچه حیات، امنیت یا سالمت دمام یا بخشی از

اما برای منافع عمومی یا اقتصاد ملی زیانبار قلمتاد می شود . بردی کشاورها نساخ یاا اصاال  ایان 

مقررات را آغاز کرد  انت مثال  در مورد شرکت دریانوردا  در اعتصاب، دحمیل مجازات متضامن کاار 

اشاخاز را در معارض دبار قارار اجباری، محتود به وضعیتی شت  که اعتصاب، کشتی یا سالمت 

 (.  Ibid:102-105دهت)می

از سوی دیگر، منع اعتصابات سیاسی محض دار  از قلمرو کنوانسیو  است ولای اغلاب دمییاز 

بین جنبه های کار و سیاسی اعتصاب غیرممکن است زیرا گاهی سیاست یک حکومت به کارگرا  و 

است سیاسای ارزیاابی کارد بناابراین باه نظار  کارفرمایا  مربوط می شود ویا هر اعتصابی را ممکن

کمیته کارشناسا ، سازما  های مسؤل دفاع از منافع حرفه ای، اقتصادی و اجتماعی کاارگرا  بایات 

قادر به استفاد  از اعتصاب باشنت دا ضمن حراست از جایگا  آن ا، به جست و جوی را  حل مساائلی 

حاکم، به ویژ  آنچاه کاه باه اساتختام، حمایات  اجتماعی -های کلی اقتصادیبپردازنت که سیاست

اجتماعی و استانتارد زنتگی مردبط است، بر اعضااء و کاارگرا  داأثیر مساتقیمی دارد؛ بناابراین داا 

کارگیری چنین اعتصابادی با مجازات های متضمن کاار اجبااری مرباوط های بهحتی که محتودیت
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ت هائی نبایت اعمال شود هم بر موضاوعادی است، کمیته کارشناسا  معتقت است که چنین محتودی

هم بر موضوعادی که از  شود وکه احتماال از طری  امضای موافقت نامه دسته جمعی حل و فصل می

 (. Ibid:107ای موثرنت )اجتماعی بردوردارنت و بر منافع حرفه -ماهیت وسیع اقتصادی

 

 ملی یا مذهبی تبعیض نژادی، اجتماعی، .2 .2. 1

عنوا  یک وسیله دبعیض نژادی ،اجتماعی، قاومیتی و استفاد  از هر شکل کار اجباری به کنوانسیو 

قاومیتی،  مذهبی را منع و الغای هر شکل از دمایز دبعیض آمیز اجرای کار مبتنی بر دالیل ماذهبی،

اجتماعی یا نژادی را ضروری می دانت حتی اگر اجرای داصی از کاار ماننات داتمت نظاام وظیفاه، 

در فرضی که جرم عماومی  مساتوجب  مجاازات  متضامن کاار ن کنوانسیو  نباشت. همچنیمشمول 

های دعریاف کنوانسیو  نیست اما در مورد گرو  1( ماد  d( یا )a(،)cاجباری، دحت شمول بنتهای)

شود، مشامول کنوانسایو  باود  و باا آ  مغاایر اجتماعی، قومیتی و مذهبی اعمال می شت  نژادی،

که به ج ات مذکور اجاز  کار اجباری می دهنت، بسیار نادرنات زیارا معماوال   قاوانین است. مقررادی 

اساسی و عادی، دساوی ش رونتا  را دضمین و این مقررات ملغی یا دیگار اعماال نمای شاونت و در 

فرآینت نسخ هستنت ولی در بردی موارد انجام بردای رفتارهاای مغاایر قاانو ، مساتوجب مجاازات 

انت و چو  ایان های داز اجتماعیی اشخاصی معرفی شت  است که متعل  به گرو متضمن کار برا

وضعیت مشمول کنوانسیو  است، کمیته کارشناسا  از این کشورها دواسته است دا مقاررات داود 

 (.Ibid:108,109را اصال  و با کنوانسیو  منبب  کننت )

 

 استثناء های کار اجباری . 2

ینی از کار یا دتمات را، استثنائا  و صریحا  از شمول کاار اجبااری داار  المللی اشکال معاسناد بین

 کرد  انت، این موارد عباردنت از:

 

 خدمت وظیفة نظامی .1. 2

با دوجه به دواف  کشورها،کار یا دتمتی را که به موجب قاوانین داتمت نظاامی،  1391کنوانسیو  

ری و به دوجیه ضرورت دفااع ملای، اساتثناء کار با دصوصیت کامال  نظامی است، از شمول کار اجبا

وجود نتارد زیارا آ  مخاالف کنوانسایو  در « کار عمومی» کرد  است ولی این دوجیه برای دحمیل

، به پیشگیری از احضاار ساربازا  «کامال نظامی»شرط ویژگی  .الغای دمام اشکال کار اجباری است

حوال داز، یاک فعالیات غیار نظاامی در کنت ولی گا  در اوضاع وابرای کارهای عمومی کمک می

شاود کاه آ  باا کنوانسایو  مغاایر عنوا  جایگزین آ  اجاراء میچارچوب یک دتمت نظامی یا به
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نیست، زیرا سربازا  مثل هر ش رونت دیگری ممکن است بارای کاار در موقعیات هاای اضابراری، 

نسیو  در مورد کار یا دتمت در دعوت شونت و استفاد  از آن ا در این وضعیت با استثنای دیگر کنوا

شود. از طرف دیگار باه هنگاام دنظایم کنوانسایو ، پذیرفتاه شات کاه حالت اضبراری منبب  می

سربازا  واحتهای م نتسی یا مشابه آ ، ممکن است به سادت جاد  یاا پال باه عناوا  بخشای از 

به آن ا حا  انتخااب کارآموزی نظامی، مجبور شونت. همچنین افرادی که به دتمت نظامی احضار و 

شود از نظرکمیتاه کارشناساا ، ایان وضاعیت دتمت مناسب نظامی یا کار غیر نظامی پیشن اد می

انتخاب بین کار ارادی و دتمت اجباری نیست بلکه انتخاب بین دو شکل از دتمت اجبااری اسات 

د داتمت که یکی مشمول استثنای کنوانسیو  است و دیگری دیار. الن ایاه ایان اساتثناء در ماور

وظیفه نظامی الزامی است و به دتمات کارکنا  متخصص نظامی یا نیروهای موسوم به کادر کاه باا 

ادتیار کار دود را انتخاب کرد  انت، مربوط نیست ولی کنوانسیو  این گونه نظامیا  را از ح  دارک 

 .(Ibid22,23)کنت محل دتمت در زما  صل  و مثال با اعالم موضوع در متت معقول، محروم نمی

 

 خدمت وظیفه مدنی  .2. 2

کار یا دتمتی است که بخشی از وظایف متنی عادی ش رونتا  یک کشور مساتقل » استثنای دیگر

و از مصادی  آ ، دتمت منصفانه اجباری و کمک به شاخص در معارض دبار  «دهترا دشکیل می

 6( مااد   B)6در بنات  است. کمیته کارشناسا  در آدرین نظرادش اعالم کرد  که اساتثنای مقارر

دواهت کار اجباری را در بایت در کنار مقررات دیگر بررسی شود و کنوانسیو  نمی 1391کنوانسیو  

منتی پردو چنین استثنائی دوجیه کنت بنابراین، نمی دوا  در پردو این استثناء، با بسیج مردم و ب ر 

 (.Ibid:24ین صورت کار اجباری است)از کار آن ا، هتف پیشرفت اقتصادی را دنبال کرد که در ا

 

 محکومیت قانونی .9. 2

زنتا  اغلب بر پایة مکافات با انواع مختلف کار اجباری به وسیله زنتانیا  پیونت داشته و کنوانسایو  

، کار زنتانیا  را در پردو شرائط زیر از شمول کار اجباری دار  کرد  است ولی مرزی بین دو 1391

 ( و کار عادی، درسیم نکرد  زیرا دفاوت اساسی بین این دو نیست. )شاقّ نظام کار سخت

 

 محکومیت در یک دادگاه قانونی .1 .9. 2

ای که محکوم و اشخاز بازداشت شت  کار اجباری بایت نتیجة محکومیت در یک دادگا  قانونی باشت

 ر شاونت ولای مساتفاد ازانت یا  بتو  محاکمه بازداشت انت ، نبایت ملزم به کانشت  و منتظر محاکمه

کنوانسیو  منعی برای این دسته از زنتانیا  وجود نتارد که با دردواست و رضایت دود، کاار قابال 
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دسترسی را در ادتیار گیرنت.از سوی دیگرکار اجباری دحمیلی به وسیله مقامات اداری یا مقاماات و 

مناتر  در کنوانسایو  « ا  قانونیدادگ»عبارت هیئت های غیر قضائی انبباقی با کنوانسیو  نتارد و

داللت دارد که دحمیل کار فقط با رعایت دضمینات مقرر و مورد قبول یک دادرسی منصافانه اسات 

ماننت: فرض بیگناهی، دساوی در مقابال قاانو ، نظام و بیبرفای در فرآینات رسایتگی، اساتقالل و 

شود مگر باه دااطر ی دحمیل نمیها، عتم عبف قانو  به گذشته. بنابراین هیچ کارطرفی دادگا بی

اردکاب جرم، و این که آ  نتیجة یک فرآینت دادرسی قانونی است. با این حاال در بردای کشاورها، 

گذارا  به مقامات اداری ادتیار داد  انت که کار اجباری را بر اسااس مقاررات مرباوط و باتو  قانو 

اناات ررات نسااخ شاات ددالاات دادگااا  دحمیاال کنناات؛ اگرچااه در برداای کشااورها ایاان مقاا

(ILO,2007:25,26  .) 

 

 نظارت و کنترل مقامات عمومی .2 .9. 2

وف  کنوانسیو ، کار یا دتمت اجباری در مورد محکومین ، وقتی ازشمول سنت دار  است کاه بار 

اساس نظارت و کنترل مقامات عمومی انجام گیرد، دلیل ایان امار برداورداری زناتانیا  از حقاوق 

های دولتی، مسؤل عایت حتود قانونی در مورد آنا  است . مقامات اجرایی در زنتا کارگرا  آزاد و ر

شاونت، هایی کاه باه شاکل دصوصای ادار  میسازمانتهی و نظارت بر کار زنتانیا  انات و در زناتا 

کمیته کارشناسا  درجه نظارت و کنترلی که واقعا به وسیله مقامات عمومی اجرا می شود را ماورد 

(، چنانکه در مجازات دتمات عمومی معموال  نظارت و کنترل مقامات Ibid:26داد  است) دوجه قرار

شود. همچنین کنوانسیو ، کار و داتمات رسمی از طری  مامورا  دعلی  اجرای مجازات، اعمال می

کنت که اشخاز محکاوم، اجیار اشاخاز اجباری محکوما  را به شرطی از شمول دود استثناء می

(. کمیتاه ILO,2003:42ا یا انجمن ها نبود  یاا در ادتیاار آن اا قارار نگیرنات)دصوصی، شرکت ه

کارشناسا  دصری  کرد  که برای دار  کرد  کار زنتانیا  از قلمرو کنوانسایو  هار دو شارط بایات 

یکجا لحاظ شود یعنی زنتانیا  بایت دحت نظارت و کنترل مقامات عمومی قرار گیرنت اما این شارط 

ز شرط دوم نیست که به موجب آ  زنتانیا  نبایت به اشخاز دصوصی، شرکت هاا موجب معافیت ا

گیرنت. باه هنگاام بررسای اجارای کنوانسایو  در ماورد  یا انجمن ها واگذار یا در دسترس آن ا قرار

کارگیری زنتانیا  به عنوا  سازما  دهنت ، ناظر، ب ر  کشورهائی که اشخاز دصوصی در فراینت به

و در ادتیاار قارار  1ع ددالت دارنت، کمیته کارشناسا  با استناد باه دو عباارت : اجاار بردار یا ذینف

                                                           
1. Hired to 
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نظر داد که دو عبارت مزبور به طور ضمنی در بردارنت  این معنی است که زنتانیا  ماوافقتی  1داد 

 (.ILO,2007:27انت )به این دردیب نتاد 
 

 اجاره دادن  .1 .2 .9. 2

 سیو  شامل دعاریف زیر بود  است:عبارت اجار  داد  در کنوان

. نظام اول مبتنی بر قارارداد 4نظام قرارداد داز -9و 9نظام قرارداد عمومی -6  6نظام اجار  -1 

شاونت. دع اتات قاراردادی بین دولت و پیمانکار است که زنتانیا  به پیمانکار  مستاجراجار  داد  می

فظت از زنتانی و پردادت یک نار  معاین سارانه پیمانکار عباردست از منزل داد ، د یه لباس، محا

کار گیارد. در نظاام دوم، داامین دوافقی و در مقابل او ح  دارد زناتانیا  را بارای دورآ قارارداد باه

ها و امکانات ضروری برای اساکا  زناتانیا  و مراقبات از آن اا، نصاب و پردادات حقاوق سادتما 

پیمانکار غذا و مواد و ابزار اولیه را دامین و به دولت یک مبلا  کاال   مأمورا  بر ع ت  دولت است و

کنات. در نظاام ساوم، دولات کنت و دولت موضوع کار زنتانیا  را به پیمانکار دفویض میپردادت می

ها و امکانات ضروری برای اسکا  زنتانیا  را دامین و بردالف نظام قبلی، دولت ادار  کامل سادتما 

کنات و پیمانکاار نیاز طور فردی یا جمعی برای پیمانکار معین مایا حفظ و زنتانیا  را بهزنتانیا  ر

مواد و ابزار اولیه و نماینتگا  مستقیم کار را مشخص و به زنتانیا  برای کارشا  در مقیااس روزاناه 

لا  ها، محصول کار باه پیمانکاار دعکنت و همچو  سایر نظامهای معین، حقوق پردادت مییا زما 

 . (ILO.2003,42دارد )
 

 در اختیار قرار دادن .2 .2 .9. 2

کنات و زناتانی در دساترس در این شیو ، دولت برای اجرای یک زنتا  دصوصی یارانه پردادت می

گیرد که متفاوت از اجار  اسات. باه نظار کمیتاه کارشناساا  در بردای کشاورها پیمانکار قرار می

کارگیری داود دوساط کارفرمایاا  یاا اساتختام کنناتگا  ی، باا باهویژ  در فراینت آزادبه زنتانیا ،

دصوصی موافقت می کننت مشروط به اینکه پردادت دستمزد عادی و دامین اجتماعی آن ا، دضمین 

شود.کمیته مزبور معتقت است بکارگیری افراد در این موارد با رضایت و ارادآ آزاد آن ا و بتو  فشاار 

بنابراین آن اا در موقعیات کاار ارادی و داوطلباناه هساتنت ناه اجبااری  یا د تیت به مجازات است و

(ILO.2007:29,30.) 

                                                           
1. Placed at the Disposal of 

2. Lease System 

3. General Contract System 

4. Special Contract System 
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در بیشتر کشاورها نظاام کاارمبتنی بار محکومیات قاانونی، وفا  شارائط کنوانسایو  اسات و 

محکومین اصوال  در ادتیار افراد، شرکت ها یا انجمن های دصوصی قرار نمی گیرنت یا این امر فقاط 

شود، مجاز ادانة آن ا و بر اساس شرائط برابر با پیشن ادهایی که به کارگرا  آزاد داد  میبا رضایت آز

شت  است . بردی کشورها نیز در عمل نشا  داد  انت کاه زناتانیا  در ادتیاار افاراد یاا موسساات 

دصوصی نیستنت . در بسیاری از کشورها کار زنتانیا  بارای موسساات دصوصای دادال یاا داار  

دردیبی منبقی دارد که به رضایت آن ا به کار و وف  شرائط مشابه با کاارگرا  آزاد، مشاروط زنتا ، 

است. بردی کشورها هم با اصاال  مقاررات داود، اجااز  رسامی زناتانیا  را ضاروری یاا وضاعیت 

دستمزدها، شرائط کار و دامین اجتماعی را ب بود داد  انت. کمیتة کارشناسا  در موارد متعتدی باه 

دواننت در ادتیار موسسات دصوصی قرار گیرنات کاه باا ها یادآوری کرد  که زنتانیا  وقتی میدولت

 (.Ibid:30,31رضایت آن ا و دضمین موارد مذکور در باال باشت)

 

   های اضطراریوضعیت .4. 2

کاار یاا داتمتی اسات کاه در  شاود،دار  می 1391استثنائا  از شمول کنوانسیو  مورد دیگری که

انجام می شود. این استثناء کمینه شامل ماوارد روبارو اسات : جناگ، یاک  1های اضبراریوضعیت

زمین لارز ، بیماری اای  فاجعه یا د تیت یک فاجعه ماننت آدش سوزی، طوفا ، قحبی و دشکسالی،

منتشرشونت  در میا  جانورا  یا بیماری همه گیر شتیت، یورش باه وسایله حیواناات، حشارات یاا 

و به طور کلی هر وضعیتی که موجودیت یا رفا  دمام یا بخشی از مردم را باه دبار  های گیاهیآفت

یعنی یاک ادفااق ناگ اانی وپایش 6این مثال ها به عبارت دیگر شامل موارد فورس ماژور می انتازد.

بینی نشت  ای است که واکنش سریع را ایجاب می کنت و عالو  باراین، ماتت قلمارو و هاتفی کاه 

کنات، محاتود شود بایت به آنچه که دقیقا  آ  وضعیت اقتضااء مایاری استفاد  میبرای دتمات اجب

ای دفسایر شاود کاه اجااز  هار ناوع داتمت اجبااری در حالات شود . این استثناء ، نبایت به گونه

جنگ،آدش سوزی یا زمین لرز  را شامل شود بلکه دوسل به آ  صرفا برای کار یا دتمتی اسات کاه 

( و کمیتاه کارشناساا  نیاز ILO, 1979:14) الوقوع نیااز اساتر حتمی یا قریببرای مقابله با دب

دأییت کرد  است که قوانین و رویه کشورها در این مورد، در چارچوبة محتودیت هاای مرباوط باود  

انات ولی درکشورهای معینی، قانونگذارا  وضعیت اضبراری را وسیع دعریف کرد  و اجااز  داد  است

اری که متضمن منفعت عمومی است، استفاد  شود مثل ماوردی کاه سااکنین یاک دا از آ  برای ک

نقال مکاانیکی نتارنات یاا ماوارد مشاابه دیگاری کاه آشاکارا از  منبقه، جاد  مناسب برای حمل و

                                                           
1. Cases of Emergency 

2. Force Majeure 
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استثنائات مقرر برای کار اجباری دار  است و با بسایج کاار بارای پیشارفت اقتصاادی مناتر  در 

درموارد دیگری از کارگرا  دواساته شات  داا حتای بعات از دوقاف منبب  است.  1317کنوانسیو  

بارای پیشاگیری از هار ناوع وضاعیت  .(ILO,2007:32,33) شرایط اضبراری، دحت فرما  باشنت

کار اجباری بایت به اوضاع واحوالی که یک وضعیت اضبراری واقعی وجود داشاته و بارای  نامناسب،

براری به وسایله دصامیم یاا بیانیاه مقاام رسامی یاا مواج ه با آ  است، محتود شود. وضعیت اض

 یابت.عمومی پایا  می

 

 خدمات اجتماعی کوچک .2. 2

است که به وسیله اعضای جامعه و در راستای مصاال   1از استثنائات دیگر، دتمات اجتماعی کوچک

بااری گیرد. معیارهای م می که در اجرای این داتمت و دمییاز آ  از کاار اجمستقیم آ  انجام می

 مورد دوجه قرار می گیرد، عباردنت از این که:

احاتا   یبارا ییدر ماوارد اساتثنا و یو نگ تار ریمربوط به دعماست و  یجزئ دتماتاین  -1

ادااق  کیامترسه کوچک،  کشرایط اجتماعی است ماننت ی ب بود آ  قصت کهئی است سادتما  ها

 ی؛پزشک مشاور درما  و 

ر راستای مصال  مستقیم جامعة هتف و ناه بارای مناافع یاک این دتمات همگانی است و د-6

 گرو  داز است؛

اعضاء یا نماینتگا  آن ا مثل شورای روستا، بایت ح  داشته باشنت که در اردباط باا نیااز باه  -9

 چنین دتمادی مشورت دهنت.

ا، چنین دتمادی، دابع ضوابط استختام نیست و می دوانت شامل کارهای مردبط با نظافات روسات

هاای شابانه روساتا، دخلیاه گال و الی دخلیه پسآب، مراقبت از پیاد  روها و راه ا، آبیاری، مراقبت

 شود. ن رها و... است که برای منافع محلی است و در کودا  متت اجراء می

 

 کار اجباری در حقوق کیفری ایران. 9

 1921قبل از انقالب اسالمی  .1. 9

انت و بر ایان باورنات کاه اعالمیة حقوق بشر را به کورش نسبت داد ای از پژوهشگرا ، نخستین پار 

بیاا  و آزادی کاار را باه هماه داد   فرامینش پس از دسخیر ش ر بابل، آزادی ادیاا ، آزادی زباا  و

هاشاا  را چاار  درمانتگی» کنت:ای مقرر میاین لوحة استوانه 62، سبر  (161: 1939 )پاشا صال ،

 )ارفعای،« تبیگاری برهانیتم. مردوک، دتای بازر  از کردارهاای مان شااد شا کردم و ایشا  را از

                                                           
1. Minor Communal Services 
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( برداای ایاان ساابر از کتیبااه کااورش را بااه معنااای منااع باارد  داری و کااار اجباااری 43: 1922

 (.29: 1936 داننت)مجت تی و لبفی عزیز،می

سنّت و نظاام  اما شایت نکوهش بیگاری با این فرما  بیشتر قابل انبباق است دا برانتادتن کامل

دهات )انتیشاکت  های مشاابه آ  و شاواهت دااریخی نیاز ایان موضاوع را گاواهی میبردگی یا رویه

فار  از وضعیت حقوقی کار اجباری در عصر باساتا  یاا پاس از آ ، ماتمم  (.1937مبالعات ی ود، 

  دن اا آ 13نیز ذکری از منع کار اجباری نکرد و در اصل 1631قانو  اساسی مشروطه مصوب سال 

به اصل آزادی دحصیل علوم وصنایع اشار  کرد. بعت از این نظام برد  داری به موجب قاانو  عاادی، 

، دولت ایارا  باا اجااز  مجلاس  63/16/1991با دصویب مجلس شورای ملی در داریخ  ملغی شت و

 کنوانسایو  مناع 67/11/1997ملح  شت و پس از آ  در داریخ  1391شورای ملی به کنوانسیو  

( وبه این دردیب اولین منبع رسامی کاه در 943: 1933 را دصویب کرد )عراقی، 1317کار اجباری 

مربوط می شود. قانو  کار مصوب کمیسایو   1991حقوق ایرا  کار اجباری را ممنوع کرد به سال 

دود بر مناع کاار  26، در ماد  1997اسفنت ما    62مشترک کار مجلسین شورای ملی و سنا مور  

های مزبور ، مصوب قو  مقننه ایرا  اسات اری داکیت و آ  را جرم انگاری کرد. اگرچه کنوانسیو اجب

گزارشی در دست نیست  92و  91های آ  به ویژ  دوصیه نامه های شمار  اما از پذیرش دوصیه نامه

 ( .911: 1933)ابتی،

 

 پس از انقالب اسالمی و در نظم کنونی .2. 9

اسی جم وری اسالمی ایرا  موضوع آزادی کار ومنع کار اجباری را ماورد پس ازانقالب، قانو  اس

. باه موجاب اصاول (116: 1973 ؛ موساوی،143 :1936 زاد  و اشکبوس،)حبیبپذیرش قرارداد

جم وری اسالمی نظامی است بر پایه کرامت  دوم، نوزدهم،بیستم و بیست و هشتم قانو  اساسی،

با مسولیت او در برابر دتا و نفی هرگوناه ساتم گاری و ساتم و ارزش واالی انسا  و آزادی دوام 

کشی و سلبه گری و سلبه پذیری که دمامی مردم آ  از حقوق مساوی برداوردار و یکساا  در 

حمایت قانو  قرار دارنت و در این نظام هرکس ح  دارد شغلی را که بتا  مایال اسات و مخاالف 

رگزینت. اصل چ ل و سوم قاانو  اساسای ضامن اسالم و مصال  عمومی و حقوق دیگرا  نیست، ب

داود  4اشار  به بردی اصول و ارزش های مورد نظر در قلمرو موضوعات اقتصادی و مالی در بنت 

به رعایت آزای انتخاب شغل و عتم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از ب ار  کشای از کاار 

 دصری  کرد  است. دیگری

، به ادتالف نظر 1923ا  که دصویب آ  درداریخ دوم م ر ما  قانو  کار جم وری اسالمی ایر

 های آ ( انجامیات و در ن ایات در)از جمله در مورد فصل مجازات میا  مجلس و شورای نگ با 
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( . ایان 32: 1932 مجمع دشخیص مصلحت نظام آ  را دصویب کرد)عراقی، 1923آبا   63 داریخ

اجباار افاراد باه کاار  موضوع آزادی شغل و منع ،دود 2قانو  هماهنگ با قانو  اساسی در ماد  

( و در اداماه 116: 1973 ا  را باردیگر مورد دصری  قارارداد )موساوی،کشی از دیگرمعین و ب ر 

در جرم انگااری  بر مبنای بردی اصول مورد نظر .1آ ، کار اجباری را جرم انگاری کرد 176ماد  

د مزاحمت، از آنرو که این رفتار متضمن ضرر و دسارت فایت  انگارانه چو  اصل ضرر و اصل ایجا

اصاول مکمال  کنت، همچنین بر مبنای سایربر دیگری است و زمینه آزار دیگرا  را نیز فراهم می

مورد قبول فیلسوفا  حقوق کیفری ماننت اصل ادالق گرائی قانونی یا اصال کماال گرائای )فار  

کرامات  و م متر از این ، دضامین ی موجه استانگاری کار اجبار( جرم911-991: 1936بخش، 

هاای ادالقای و ساازد. ارزش(، جرم انگاری آ  را موجه مای734 -731: 1931)قماشی،  انسانی

را بر  مزبور رفتار نیز (22،21: 1939؛ رستمی،  11،43: 1939متعارف جامعه )ورورائی و دیگرا ، 

نیسات و  پاذیرابیر غیار کیفاری صارف، امکاا دابت، عالو  بر این پیشگیری از آ  در پردو دتنمی

های آ  منافع جرم انگاری و ممنوعیت کیفری این رفتار بر هزیناهنمایت که در مجموع چنین می

  .بردری دارد

 176با وجود موجه بود  جرم انگاری کار اجباری، مساتنت آ  در حقاوق ایارا  یعنای مااد  

با اصل قانونی بود  جرم و مجازات رعایت آ   قانو  کار، با اصل صراحت و شفافیت که هماهنگ

گیاری از (، سازگاری نتارد زیرا با وجود ب ر 41: 1933 از جانب قانونگذار ضروری است)اردبیلی،

! و مف وم و مصاادی  آ  ماب م  6اصبال  کار اجباری در این ماد ، دعریفی از آ  ارائه نشت  است

نو  مزبور نیز کاه در آ  باه اصاولی از قاانو  اساسای قا  2به ماد   176مانت  است؛ ارجاع ماد  

قانو  کار به دو موضوع منع اجبار افاراد  2دصری  کرد  است از این اب ام نمی کاهت زیرا در ماد  

فقاط بارای کاار  176به کار معین و نیزمنع ب ر  کشی از دیگری اشاار  شات  اسات ولای مااد  

کشی از دیگری نپردادته است. الحاق دولت ایرا  به اجباری، کیفر گذاری کرد  و صریحا به ب ر  

، دکلیف اجرای این دو سنت را ایجاد کرد  و ما را بر 1317و  1391 المللیبیندو کنوانسیو  م م 

                                                           
این قانو  باه هار شاکل ممناوع اسات و متخلاف  2: کار اجباری با دوجه به ماد  قانو  کار مقرر می دارد  176ماد  . 1

دسارت، با دوجه به شارایط و امکاناات دااطی و مراداب جارم باه المثل کار انجام یافته و جبرا عالو  بر پردادت اجرت

کوم دواهات شات. هار گاا  مح برابر حتاقل مزد روزانه 611دا  11روز دا یک سال و یا جریمه نقتی معادل  31حبس از 

چنت نفر به ادفاق یا از طری  یک مؤسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارنت هار یاک از متخلفاا  باه مجازاد اای فاوق 

المثل دواهنت بود. مگر آ  که مسبب اقوی از مباشر باشات، کاه در ایان صاورت مشترکا  مسئول پردادت اجرتمحکوم و

 .مسبب شخصا  مسئول است

های سازما  بین المللی کار بر این موضوع اشعار دارد که بسیاری از کشورها برای کار اجباری دعریف دقیقای گزارش  .6

 ( 21:  1939در مقررات دود ارائه نکرد  انت )هریسی نژاد و دیگرا ، 
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، با ب ر  گیری از موازین منتر  در اسناد مزبور 176دارد دا به منظور کاستن از اب ام ماد  آ  می

مبااب  بنات . 1ی  کار اجباری و استثناء های آ  را مشخص کنیمو دفاسیر مربوط، مف وم و مصاد

کار، همه دولت ها  المللیبینجلسه کنفرانس  32مصوب  ، 6دو اعالمیه حقوق و اصول اساسی کار

حتی اگر به کنوانسیو  ملح  نشت  و آ  را دصویب نکرد  باشنت، ملزم به احترام، درویج و محق  

ربوط به حقوق اساسی کار هستنت که از زمرآ آن ا الغای دمامی کرد  همرا  با حسن نیت اصول م

( و فار  از دصویب یا عتم دصاویب اساناد مرباوط، دماام ILO, 2010:7اشکال کار اجباری است)

و بایت هر ساله گزارش عملکرد  (947: 1933دولت ها ملزم به احترام و اجرای اصول آننت )ابتی، 

 کاار اعاالم کننات المللایبینر مقاوله نامه هاا را باه ساازما  دود در اردباط با دع تات منتر  د

(. بنابراین منع کار اجباری با قانو  اساسی ما مواف  و پیش از آ  با دع تات 913: 1933)عراقی، 

و کنوانسیو  های پذیرفته و دصویب شت  ایرا  همخوانی دارد و این اسناد وف  قانو   المللیبین

ماورد دوجاه مقاماات  تنی در حکم قانو  است که عاالو  بار قانونگاذار،قانو  م 3اساسی و ماد  

قضائی و دادرس کیفری قرار می گیرد به گونه ای که شایسته است برای روشن ساادتن دعریاف 

جرم کار اجباری، دا حتی که اصل قانونی بود  جرم نقض نمی شود، از این اساناد ب ار  گیاریم. 

هاا ظااهر ناماهه در قالب پیما  نامه ها ، مقاوله نامه ها یا دوصیهکار ک المللیبینالزامات سازما  

شا  و کرامت انسانی مبتنای  رعایتشود، به مقوله حقوق بشر دوجه دارد و حقوق بشر نیز بر می

است که اصوال  برای هر انسانی فار  از رنگ، نژاد و عقیت  کرامت ذادی قائل است بنابراین در جرم 

شود کرامت و شا  واالی انسانی است و از اینرو آ  که در درجه اول نقض می کار اجباری ، آنچه

که هر شخص یا گروهی اگرچه به دساتاویز دوساعه،  کنیمرا جرمی ضت کرامت انسانی ارزیابی می

به آ  دوسل جویت بردالف شا  انسانی رفتار کرد  و اقتام او مغایر حقوق بشر و کرامات انساانی 

مربوط به آ  را دصویب نکنت یا باتا  عینیات نبخشات،  المللیبینتی، اسناد است و حتی اگر دول

پاساخ  المللایبیندر این مورد رفتار می کنت و بایت باه جامعاه  المللیبینبردالف استانتاردهای 

 (.16- 11 :1939دهت )ولف، 

 شاود ایان کاهموضوع دیگاری کاه مبار  میبا مشخص شت  مف وم و ماهیت کار اجباری، 

بلکاه در  هاا()مثال در کارداناه اری از موارد کار اجباری نه در بخش اقتصاد رسمی و مشروعبسی

 کنت کهبخش اقتصاد غیر رسمی و زیر زمینی انجام می گیرد و امر مزبور، این سؤال را مبر  می

قانو  کار فقط شامل کارگرا  مورد حمایت قانو  کار و در رواباط باین کاارگرا  و  176ماد  آیا 

است یا اعم از آ  بود  و شامل کار اجباری در روابط سایر افراد دیگر نیاز  استناد ارفرمایا  قابلک

                                                           
 قانو  ساب  کار نیز از این روش پیروی می کرد. 26همچنانکه ماد   .1

2. Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work 
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شود؟ به عبارت دیگر آیا هر بز  دیت  کار اجباری می دوانت به استناد آ  مورد حمایت کیفری می

م کاارگر، از بردی نظرات به دست می آیت که با دوجه به محتوای قانو  کاار و مفااهی قرار گیرد؟

قانو  کار، جارم مقارر در مااد  مزباور فقاط شاامل  133و  1کارفرما و کارگا  و مستنت به مواد 

کارگرا  مشمول قانو  کار است و شاامل ساایر افارادی کاه مشامول مقاررات دااز هساتنت، 

 176( . به نظار مای رسات ظااهر مااد  12: 1931؛ سپ ری،  94-11: 1931)ال یا ،  شونتنمی

این نظر را دائیت نمی کنت و عبارات ماد  مزبور مبنی بر منع کار اجباری به هر شکل یا قانو  کار 

از طری  ادفاق چنت نفر یا یک مؤسسه  شامل دمام افراد و اشکال  شخصی به کار اجباریگمارد  

قانو  مزبور اشار  شت  که ماد  ادیار نیاز باه  2به ماد   176ماد  در کار اجباری است، به عالو  

صول متعتد قانو  اساسی دصری  کرد  که منع کار اجباری نسبت به دمام افراد را دواسته است ا

ظ وری در ادتصاز به کارگرا  مشمول قانو  کار نتارد. اگر کارگرا  در مقابال کاار اجبااری  و

شونت، به طری  اولی سایر افرادی نیز که قربانی کار اجباری می شونت و مشمول قانو  حمایت می

از دیگری نیستنت، نبایت از این حمایت محروم شونت واال با اصل دساوی شا رونت  در مقابال د

قانو  و نفی ستم گری و برقراری عتالت مقرردرقانو  اساسی سازگاری نخواهت داشات بناابراین، 

مربوط به منع کار اجبااری، در  1317و  1391 المللیبینالزم است هماهنگ با کنوانسیو  های 

رانتازی دمامی مصادی  کار اجباری برآئیم. عتم پذیرش نظر باال به معنای کاساتی قاوانین مقام ب

گذار در جرم انگاری دمامی اشکال کار اجباری است که اهتماام ایرا  در این قلمرو و قصور قانو 

 به جبرا  مناسب آ  را نیاز دارد. 

نوعیت و اقتام فوری بارای محاو گذار ایرا  به موجب یک ماد  واحت  ، کنوانسیو  ممقانو  

این  9به دصویب رسانت. ماد   1931بتدرین اشکال کار کودک و دوصیه نامه مکمل آ  را در سال 

ماد  واحات  مزباور، یکای از  6کنوانسیو  بتدرین اشکال کار کودک را احصاء و به موجب دبصر  

دلیال ماهیات که به است کاریبتدرین اشکال کار کودک که مشمول مجازات کار اجباری است، 

آ  یا شرایبی که در آ  انجام می شود ، احتمال دارد برای سالمتی، ایمنی یا ادالقیات کودکا  

کنوانسیو (. قانو  مزبور، عنوا  مجرمانه کار اجباری را الزاما  به  9)بنت ت ماد   ضرر داشته باشت

. قانو  می شود، محتود نکرد  است مواردی که روابط کارگر و کارفرما بر اساس قانو  کار دعریف

، این اراد  قانونگذار را روشنتر مورد حمایت قارار داد  1933حمایت از اطفال و نوجوانا  مصوب 

ساال دماام  13آ  ب ر  کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانا  کمتراز  11است زیرا به موجب ماد  

ب ار  کشای اقتصاادی را شاامل جرم انگاری شت  است و بنت   مااد  یاک ایان قاانو ، عناوا  

بکارگیری غیر قانونی طفل یا نوجوا  و یا وادار کرد  او به کار یا دتمتی کاه از لحااظ جسامی، 

روانی، ادالقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوا  بارای وی مضار یاا دبرنااک باشات، 
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و کارفرما وف  قانو  کاار دعریف کرد  است که به ویژ  شامل کار اجباری است و به روابط کارگر 

 شود. هم محتود نمی

قانو  کار فقط شامل روابط کارگر و کارفرمای مقرر در  176همچنین اگر قبول کنیم که ماد 

این قانو  است، استناد به قانو  مبارز  با قاچاق انسا  برای انبباق عنوا  کاار اجبااری باا ایان 

کشی از کاار و پرودکل پالرمو، برای مبارز  با ب ر  موارد نیز موجه نیست زیرا قانو  ادیر بردالف

برداشات عضاو، بردگای و  )فحشاء، به چ ار هتف معینریزی نکرد  و فقط دتمات دیگری برنامه

ازدوا ( پردادته است که در میا  این مقاصت چ ارگانه، به ب ار  کشای کاار، دصاریحی نشات  و 

ا بردگی مبتنی بر مالکیت و کار اجباری مبتنی بر بردگی نیز قابل انبباق با کار اجباری نیست زیر

  کشی از کار و دتمات دیگری است.ب ر 

، بعضی از مصادی  قاچاق انسا  مبتنی بر ب ر  کشی از کار دیگری است المللیبیندر حقوق 

انت که در این موارد به جای قاچااق انساا  از عناوا  کاار اجبااری و از این رو بردی درجی  داد 

 (د  کننت یا بز  دیاتگا  ایان رفتاار را از زمارآ باز  دیاتگا  کاار اجبااری قلماتاد کنناتاستفا

Bakirci,2009:163)  و بردی نیز صرفا  اردباط نزدیک قاچاق انسا  و کار اجباری را دائیات مای

 ; ILO-Human…, 2005 :3 کننت ولی از نظر آن ا ایان دو عناوا  ماهیات واحاتی نتارنات ) 

Cyrus , 2005:4   (  بین قاچاق انسا  و کار اجباری شباهت هاائی مالحظاه دردیتی نیست که

درین حقوق انساانی قرباانی ماننات می شود چنانکه در قاچاق انسا  کرامت او و بردی از برجسته

ح  انتخاب آزاد، ح  کار و اشتغال، دمامیت جسمانی، منع عتم اعماال دبعایض، حا  اشاخاز 

آزادی از شکنجه و رفتارهای پست و غیرانسانی، ، زادی و امنیتبرای زنتگی، ح  اشخاز برای آ

ح  بر سالمتی، ح  شخص بر آزادی دحرک و اقامت و... نقض مای شاود و پایماال هاوس هاای 

(،  در کار اجباری Piotrowicz,2009:185؛  1931:116شود)عینی، دوددواهانه قاچاقچیا  می

اماا در فرآینات منع از ب ر  کشی نقض می شاود  نیز بردی حقوق انسانی ماننت ح  آزادی کار و

هر دو از زمارآ جارائم مغاایر باا  جرم قاچاق انسا ، نقض حقوق انسانی مش ود در و در عین حال

این موضوع کاه قاچااق ها بین کار اجباری و قاچاق انسا ، کرامت انسانی انت، اما با وجود شباهت

(، موجه نمی نمایت بلکه 72، 71: 1936)مجت تی،  انسا  را از مصادی  کار اجباری، قلمتاد کنیم

قاچااق انساا  باه کاار  حالت های کار اجباری شامل قاچاق انسا  نیز می شود یاا فقط بردی از

( و این موضوع از منظر حقوق ایرا  می دوانت بین Swepston,2014:22)اجباری منجر می شود 

را مبر  کنت، چنانکه دادگا   اروپایی حقاوق قاچاق انسا  یا کار اجباری و بردگی دعتد اعتباری 

کشی و کار اجباری و بردگی منبب  کارد  بشر وضعیت یک ز  پیش دتمت همه کار  را با ب ر 

 .  )  Follmar and Rabe,2009:31)است
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 و پیشنهاد گیرینتیجه

ه رعایات که اهتمام با کار اجباری یک پتیت  جنائی زیانبار و منافی آزادی و کرامت انسانی است

کنات و جامعاه ج اانی باا حقوق بنیادین بشر و کرامت انسانی، مبارز  با این پتیات  را موجاه می

، الغای کار اجباری و مباارز  باا آ  را آغااز و سااما  داد  1317و  1391دصویب دو کنوانسیو  

رز  باا ایان است که بسیاری ازکشورها از جمله ایرا  به آن ا پیوسته انت. از راهبردهای ماؤثر مباا

پتیت ، جرم انگاری و دعقیب کیفری آ  است اما موضوعی که پردادتن به ایان پتیات  را درداور 

های پیچیت  اردکاب ایان رفتاار وفا  اساناد دوجه کرد  است، از یک سو بررسی مصادی  و شیو 

ار  مف اوم المللی و از سوی دیگر و در نظام حقوقی ایرا  ، اب ام دامل برانگیزی است که در ببین

و دفاسیر مربوط دارنت، به نظار  المللیبیناین عنوا  وجود دارد و نظر به جایگا  واالئی که اسناد 

کاار  المللایبینمی رست که ب ر  گیری از ایان اساناد و باه ویاژ  نظارات کارشناساا  ساازما  

ضاوع در موضوعی است که بایت بیش از این مورد دوجه قرار گیارد داا چارچوباة حقاوقی ایان مو

حقوق ایرا  روشن در شود و را  مبارز  با آ  همواردرشود. بتی ی است قصور قانونگذار در دعریف 

شایسته است قانو  مناسابی کاه باا اساناد و رویاه هاای  شفاف این جرم، قابل اغماض نیست و

رد دهت، مومنبب  است و دمام اشکال سنتی و نوین این پتیتآ ناشایست را پوشش می المللیبین

کنم دتوین قانونی در دستور کاار قارار گیارد کاه اب اماات دوجه قرار گیرد بنابراین، پیشن اد می

هایی را که مانع اقتتار قاانو  اسات، مربوط به مف وم و مصادی  این پتیت  جنائی را رفع و ردنه

داد یا غیار مستود کنت. بر مبنای قانو  پیشن ادی؛ کار اجباری هر نوع کار یا دتمتی )چه با قرار

آ ( است که با د تیت به مجازات و بتو  آنکه شخص با رضایت معتبری داوطلب انجام آ  باشات، 

شود. مجازات کار اجباری، چه در مورد کارگرا  مشمول قانو  کاار یاا غیار آ ، بر او دحمیل می

 ست.ا 2عالو  بر جبرا  پنج برابر دسارات وارد  به نفع آنا ، مشمول حبس دعزیری درجه 

: مجازات اعم از مجازات کیفری و اداری و شامل از دست داد  یک امتیاز یا درفیاع  1دبصر  

 شود.هم می

: فقط رضایت معتبر به کار قابل پذیرش اسات و رضاایت حاصال از فریاب، اغفاال،  6دبصر  

 د تیت و اکرا ، سوء استفاد  از موقعیت یا قترت، رضایت معتبر نیست. 

 شود اگر: کنت که کار، اجباری قلمتاد میصری  میقانو  پیشن ادی د

به عنوا  یک وسیلة آموزش یا اجبار سیاسی بکار رود یا باه دلیال اباراز نظار سیاسای  -الف 

 مخالف نظر دولت حاکم، بکار رود؛

 به عنوا  روشی برای د ییج مردم و برای مقاصت دوسعة اقتصادی استفاد  شود؛-ب 

 ی نظم کاری استفاد  شود؛ای برابه عنوا  وسیله-پ 
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 )یا اعتراضات( استفاد  شود؛   به عنوا  مجازات شرکت در اعتصابات-ت 

 ای برای دبعیض نژادی، اجتماعی، ملی یا مذهبی اعمال شود؛به عنوا  وسیله-  

به لحاظ ماهیت یا مقتضیات آ  احتماال  برای سالمت جسمی، روانی، امنیات یاا اداالق  -  

 سال  ضرر دارد؛  13  کمتر از کودک یا نوجوانا

قانو  پیشن ادی، برای رفع پار  ای اب ام ها، کار و دتمات زیر را استثنائا ، شامل کار اجباری  

 کنت:نمی

 دتمت نظامی اجباری به ضرورت دفاع از کشور؛ -الف

 کار و دتمت نوع دوستانه و متنی ؛-ب

 نظارت مقام عمومی؛ کار با رضایت ناشی از یک محکومیت در دادگا ، دحت-پ

های دتمات اضبراری در زما  جنگ یا فجایعی ماننت طوفا ، قحبی، زمین لرز ، بیماری-ت

 همه گیر؛ 

دتمات همگانی کوچک و درد مثال ساادت مترساه بارای روساتا یاا الیروبای ن رهاا و - 

 آبرسانی یا فاضالب و به نفع جامعه با جلب نظر جامعه یا نماینتگا  شورای روستا؛

 کارورزی.- 

دادگا  برای دشخیص کار اجباری باا رعایات اساناد  کنت:قانو  پیشن ادی در ن ایت مقرر می

کنات. در ماوارد دردیات در اجبااری مربوط از نظرات کارشناسی وزارت کار استفاد  می المللیبین

 بود  کار ، به غیر از موارد سازما  یافته، اصل بر رضایت و ارادی بود  کار است.
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