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به نام آنکه جان را فکرت آموخت...

تقدیر بر آن شد که با یاری جمعی از اساتید ارجمند و دانشجویان 
و  را هر چند کوچک  ایران،گامی  و کوشای سرزمینمان  مند  دغدغه 
وطنمان  علمی_فرهنگی  پیشرفت  و  اعتال  جهت  استوار،در  اما  ناچیز 
باید وظیفه  و  نیازمندیم  آن  به  این روزها سخت  که  برداریم؛قدمی 
خود را در قبال جامعه کنونی،علی الخصوص نسل آینده به سرانجام 
برسانیم.لذا مصمم شدیم تا برای اولین بار در سطح دانشگاه ،نشریه 
ای حقوقی را با دیدی گسترده و گره خورده با سایر علوم و زمینه ها 

را با نام ))الف((بنیان گذاریم.

الف به معنای نخست و اول هست.و ما برای نخستین بار در دانشگاه 
شهر قدس و در حوزه علم حقوق قدم بر آن برداشتیم که ظرفیت های 

موجود در دانشجویان را بصورت نوشتار نمایان کنیم.
تقارن انتشار اولین شماره نشریه الف و روزهای محرم 1401 را به 
فال نیک گرفته و امیدواریم با کمک حضرت سیدالشهدا که شهید راه 
حق و سرمشق تمامی حق جویان عالم هستند،بتوانیم راه حضرت را در 
با نشان دادن و آگاهی دادن به مردم شریف میهنمان ایران،ادامه 

دهیم.
اکنون که از برکت الطاف الهی و با تکیه بر نیروی جوانی این فرصت 
و  کنیم  تکیه  خود  علمی  باور  و  خداوند  به  باید  است،  آمده  بدست 
با تشکر از زحمات همه کسانی که نقشی هر چند کوچک در انتشار 
نشریه داشته اند، با کسب دانش و تجربه، در جهت تقویت و استحکام 
محتوای نشریه  همت کرده و در جهت افزایش سطح کیفی و اعتبار 

آن بکوشیم.

صادقیعلی 

سخن مدیر مسئول



سخن سردبیر

سیدعلی 
جعفری

باسالم خدمت تمامی خوانندگان محترم نشریه علمی حقوقی )الف(.
امیدوارم همگی سالم و تندرست بوده و اوقات خوشی را در این روزهای 

گرم تابستان سپری کنید.خوانندگان گرامی،دانشجویان و فرهیختگان 
عزیز،ما در این شماره از نشریه علمی حقوقی )الف(تالش نمودیم تا 

به مقوله حمایت های دولت از افراد و تاثیر فقر و بیکاری و...در آمار 
جنایات ببپردازیم.همچنین موضوعاتی همچون تفاوت و تشابه سه جرم 
قوادی و معاونت در زنا  و لواط و برپایی مراکز فساد و فحشا که برای 
عالقمندان حقوق جزا بسیار حائز اهمیت است،و مباحث مختلف که در 

ادامه خواهید خواند.
دوستان گرامی،تمام تالش گروه )الف(این است که مطالبی با سطح 

علمی باال و به روز را برای شما عزیزان تهیه کرده وتقدیم نگاه شما 
عزیزان کند.

تمامی مطالب این شماره از نشریه )الف( توسط دانشجویان دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد شهر قدس تهیه شده است. چندین ماه فعالیت مداوم 
باعث آن شده است که سر انجام این نشریه جمع آوری شود و به مرحله 

چاپ و نشر برسد . پس بجاست که از همین جا از همه کسانی که به نوعی 
دست در دست ما گذاشتند و ما را یاری نمودند تشکر نماییم

گاهی بخشیدن است که هدف بزرگ و مهمی  هدف و رسالت گروه ما،آ
است و سعی کرده ایم شما عزیزان با خواندن مطالب پیش رو،به دانسته 

های حقوقی خود بیافزایید
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    ◻▫»فرانسیس فوکویاما« در کتاب »پایان نظم« عوامل 

متعددی را در »فروپاشی بزرگ« سرمایه های انسانی دخالت 
تغییر  فقر،  قبیل  از  عواملی  به  را  فروپاشی  و علت  می دهد 
نسبت  تغییرو...  درحال  فن آوری  فرهنگی،  ارزش های 
از  هریک  سهم  دقیق  تبیین  که  است  معتقد  وی  می دهد. 
به  سو  یک  از  موجود  شواهد  و  نیست  امکان پذیر  عوامل 
گونه ای نیست که روابط عّلی به نحوی بیان گردند که همة 
ناظران راضی شوند و از سوی دیگر هم نمی توان تنها یک 
از نظرعموم  جزء را کافی دانست و مابقی را نادیده گرفت. 
بسیاری  و  فحشا  سرقت،  جنایت،  عامل  فقر  جامعه،  افراد 
این  پژوهش ها هم  از  برخی  است.  در جامعه  از کجروی ها 
عامل  را  اقتصادی  ناتوانی  و  فقر  و  می کنند  تأیید  را  نظر 
مستقیم کجروی ها قلمداد می نمایند و بین آنها همبستگی 
مالحظه می کنند. از برخی پژوهش ها که درباره رابطه بین 
نرخ جرائم علیه اموال، در سال های 1940 تا 1960 و بین 
درصد خانوارهایی که درآمد آنها از میانگین جامعه پایین تر 
است، این نتیجه به دست آمد که رابطه بین فقر و انحرافات، 
مورد  در  که  تحقیقاتی  همچنین  است.  مستقیم  رابطه ای 
تأیید  را  یافته ها  بیکاری و جرم صورت گرفته، همین  رابطه 
می نمایند. به عنوان نمونه در یک پژوهش اثبات گردید که 
در  افزایش  درصد   5/7 بیکاری،  نرخ  در  افزایش  درصد   1
قتل عمد را به دنبال داشته است. البته با توجه به این پیش 
جنایت  و  جرم  عامل  هم  فقر  و  فقر  علت  بیکاری  که  فرض 
می شود، این نتیجه به دست می آید که بین بیکاری و فقر و 

جرم رابطه مثبت وجود دارد.
مقایسه  شد  سبب   ، کشور  در  جنایت  و  جرم  آمار  پیرامون 
شهرستان  یک  دهیم.  انجام  آمار  این  با  رابطه  در  کوتاهی 
نود  سال  سرشماری  آمار  اساس  بر  خمین  مثل  کوچک 
ورزشگاه  یک  معادل  چیزی  دارد.  جمعیت  نفر   107۳6۸
اسبق  رئیس  فروغی  مسعود  گفته  به  جمعیت.  از  پر  آزادی 
دادگستری خمین در سال 1۳96، ۲۲ هزار و ۲44 پرونده 
قضایی در این شهرستان تشکیل شده است. این آمار باالی 
و چهره  نیست  به شهرستان خمین  و جنایت مختص  جرم 
بسیاری از شهرهای کشور از این موضوع زخم خورده است. 
بررسی و ریشه یابی علل باال بودن این آمار نیازمند در نظر 
گرفتن ابعاد گسترده اجتماعی است. از فقر و بیکاری گرفته 

اجتماع.  حقارت  بار  از  حاصل  شخصیتی  های  عقده  تا 
و  جرم  اصلی  علت  خمین  اسبق  دادستان  که  همانگونه 
ارزیابی می کند  جنایت در این شهرستان را فقر و بیکاری 
و می گوید: در ارزیابی های انجام شده عامل بیش از ۸0 
پیوسته  مسایل  و  بیکاری  خمین  در  جرائم  ارتکاب  درصد 
فقر  سامان  متولی  دادگستری  اظهارکرد:  وی  است.  آن  به 
و بیکاری نیست و ابزار و اهرم آن را در اختیار ندارد و الزم 
است دستگاه های متولی با جدیت و حساسیت برای مهار 

این معضل بکوشند.
اما آیا فقر به تنهای می تواند عامل شرارت باشد؟ نگاهی به 
زندگی روزمره جامعه نشان از افزایش خشونت های پنهان 
مسائل  سر  بر  لفظی  های  درگیری  دارد.  شهر  پوست  زیر 
پیش پا افتاده مانند تصادفات رانندگی که کار خیلی از آنها 
به جاهای باریک نیز می کشد هر روز در معرض دید همه 
ما قرار دارد. موضوعی که به راحتی با یک تماس با پلیس 
راهنمایی قابل حل است. حس حق به جانب بودن کاذب 
ما در هر  دارد.  ما وجود  در  بسیار مهمی است که  موضوع 
اتفاقی بدون در نظر گرفتن آگاهی های الزم حق را به خود 
می دانیم و به خودمان اجازه هر تصمیمی ناشایستی را می 

دهیم.
باال بودن آمارجرم و جنایت به حدی است که قضات را دچار 
مشکل کرده تا جایی که دادستان اسبق خمین می گوید: 
با وجودی که بدنه اجرایی دستگاه قضایی در این شهرستان 
کامل است اما ورودی پرونده ها به شعب به حدی باالست 
که ضریب خطا را افزایش می دهد. هر قاضی باید در طول 
اما  دهد  قرار  رسیدگی  مورد  را  پرونده  سه  حداقل  روز  یک 
در حال حاضر قضات این شهرستان تا 10 پرونده در روز را 

رسیدگی می کنند.
گرایش جوان ها به مواد مخدر یکی دیگر از علت های جرم 
و جنایت است. این موضوع که خود حاصل بیکاری و اندوه 
است  اجتماع  در  شان  قانونی  حقوق  و  حق  به  نرسیدن  از 
باعث می شود جرم های پیرامون مواد مخدر افزایش یابد تا 
جایی که صدور چهار حکم اعدام در ماه آمار عجیبی برای 
یک شهرستان کوچک است. به طور متوسط در هر ماه 50 
پرونده مواد مخدر در این شهرستان تشکیل می شود و در 
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☑ علی صادقی / دانشجوی کارشناسی حقوق)دانشگاه شهرقدس(

◻  بررسی آثار حمایت های دولت و میزان فقر و بیکاری در           
آمار جرم و جنایات
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دانه  مجرمان  برای  اعدام  حکم  چهار  گذشته  سال  یک 
درشت صادرشده که یکی از این حکم ها اجرا، یک مورد 

مشمول عفو و بقیه در دست پیگیری است.
پایین ترین آمار بزهکاری، پایین ترین آمار جرم و جنایت، 
و  مدنی  های  آزادی  باالترین  اجتمایی،  رفاه  ترین  باال 
رعایت حقوق بشر و آزادی های سیاسی، میزان مسئولیت 
قانونمندی  میزان  و  به شهروندان  پذیری حکومت نسبت 

شهروندان همگی با هم ارتباط دارند.
زمینه  این  در  خاصی  نتایج  به  را  ما  ساده  مقایسه  یک 
در  ۳41٬۲4۳نفر  جمعیت  با  ایسلند  کل  در  رساند.  می 
سال)۲0۲0(  به آماری بر میخوریم که شاید برای ما اعجاب 
انگیز باشد. یعنی مقایسه بین خمین با جمعیتی در حدود 
ما در  با یک کشور غربی نشان میدهد که  نفر  100 هزار 
منحصر  ویژگی های  جمله  از   . ایم  ایستاده  جهان  کجای 
به فرد در ایسلند صفر بودن آمار قتل و جنایت آن است و 
از اینرو این کشور را به یکی از ایمن ترین کشورهای جهان 
تبدیل کرده است. در سرتاسر این کشور تنها 700 افسر 
نمی کنند.  حمل  هم  اسلحه  حتی  که  دارد  وجود  پلیس 
1۳0 زندانی در ایسلند به سر می برند که آن ها هم در ایام 
تعطیل مرخصی می گیرند. در هر صورت می توان ایسلند 
را جزء کم خطرترین مقصدهای گردشگری جهان برشمرد. 
در این کشور با ۳41٬۲4۳  هزار نفر جمعیت و دسترسی 
آسان به اسلحه گرم، اما این کشور دارای کمترین آمار جرم 
یک  کالرک،  است.اندرو  غرب  جهان  در  خشونت  با  توام 
خصوص  در  تحقیق  برای  که  آمریکایی  حقوق  دانشجوی 
رفته می  به آن کشور  ایسلند  پایین جنایت در  آمار بسیار 
که  است  آسوده  ایمنی  لحاظ  از  چنان  مردم  خیال  گوید 
کودکان به راحتی و بدون نظارت و سرپرستی در خیابانها یا 
اماکن عمومی وقت صرف می کنند.به موجب یک تحقیق 
سازمان ملل متحد در سال ٢٠١١ در خصوص قتل، نرخ 
قتل در ایسلند بین سالهای ١٩٩٩ تا ٢٠٠٩ هرگز باالتر از 
١.٨ نفر در یکصد هزار نفر جمعیت نبوده است. به عنوان 

نمونه، در سال ٢٠٠٩ در ایسلند یک قتل انجام گرفت.
اما دلیل پایین بودن آمار جرم و جنایت در ایسلند چیست؟ 
یافتن یک جواب صریح و همه جانبه به این سوال مشکل 
است اما اوال می توان گفت که اختالف طبقاتی در ایسلند 
تنش  اجتماعی  مختلف  طبقات  میان  لذا  و  ندارد  وجود 
وجود ندارد. نتایج یک تحقیق در خصوص نظام طبقاتی 
– نشان می دهد که  نبوده است  البته جامع  – که  ایسلند 
تنها ١.١ درصد از جمعیت آن کشور خود را متعلق به طبقه 
باال توصیف می کنند و تنها ١.5 درصد از جمعیت خود را 

از طبقه پایین جامعه تلقی می کنند.
آلمانی  شناس  جرم  لیست  فون  فرانتس  که  است  مشهور 
قباًل در سال 1۸9۸ اظهار داشت  که سیاست اجتماعی 
"بیانگر بهترین و موثرترین سیاست جنایی است"  برخی 
معتقدند سیاست های رفاهی سخاوتمندانه جرم را کاهش 

مجرمانه  فعالیت های  حتی  است  ممکن  بلکه  نمی دهد، 
برای  راه  بهترین  شدیدتر  کیفری  تعقیب  و  کند  تقویت  را 
کاهش جرم خواهد بود. این مطالعات به طور قاطع نشان 
با  تر  سخاوتمندانه  رفاهی  های  سیاست  که  دهد  می 

سطوح پایین تر جرم مرتبط است.
در مورد اینکه آیا دولت واقعًا می تواند از خانواده ها و جوامع 
حمایت کند، در صورتی که آنها نتوانند تربیت، ارزش های 
مشترک، کمک و آسایش را ارائه دهند.  برنامه های دولتی 
در یک جامعه  همبستگی  تجربه  برای  بی روح  جایگزینی 
ابزار دقیق حمایت  بینش در مورد  از  ارائه می دهند.« که 
به  توان  کند.می  می  جلوگیری  است  مهم  که  اجتماعی 
طور خاص برای سه حوزه تنظیم کرد: سیاست خانواده، 
بیمه بیکاری و مزایای کمک اجتماعی. از طریق سیاست 
و  کودک  از  مراقبت  نقدی،  مزایای  مانند  خانوادگی  های 
رفاه  دولت  های  طرح  با  خانواده  استحقاقی  مرخصی 
اجتماعی  نوع  حمایت  این  که  ایده  این  با  است،  مرتبط 
از طریق پرورش بیشتر زندگی خانوادگی و با کاهش فشار 
های  سیاست  بر  دهد.عالوه  می  کاهش  را  جرم  )مالی( 
خانواده، انواع دیگر انتقاالت و خدمات اجتماعی نیز می 
توان انتظار داشت که اشکال کلیدی حمایت اجتماعی را 
که  رویداد مخرب خاص است  بیکاری یک  نشان دهند.  
نه تنها منجر به از دست دادن درآمد می شود، بلکه منجر 
می  نیز  اجتماعی  ارتباطات  و  موقعیت  دادن  دست  از  به 
شود، که بخشی از توضیح تأثیر بیکاری بر جرم و جنایت 
است .دولت رفاه از این نظر اهمیت دارد، زیرا تنها از دست 
دادن درآمد را از طریق نقل و انتقاالت نقدی جبران نمی 
بر  تواند  می  نیز  سخاوتمندانه  بیکاری  مزایای  بلکه  کند، 
اثر رضایت از زندگی بیکاران تأثیر بگذارد. به این معنا که 
ابعاد  و  است  پول  ارائه  از  فراتر  پشتیبانی  و  حمایت  درک 
دولتی  های  کمک  سطح  در  حتی  را  حمایت  مادی  غیر 
"بی  دولت  یک  تصویر  با  بنابراین  گیرد،  می  بر  در  نیز 
سخاوتمندانه  ،مزایای  بنابراین    . کند.   می  مقابله  روح" 
نهایت،  در  است.   مرتبط  جرم  کمتر  نرخ  با  بیکاری  بیمه 
برانگیز است، فقر  از نظر تجربی هنوز بحث  در حالی که 
نسبی به طور گسترده به عنوان منبع فشاری مهم در نظر 
گرفته می شود که منجر به سطوح باالتر جرم و جنایت می 
شود .مجددًا، طرح های خاص دولت رفاه تقریبًا در همه 
کشورهای ثروتمند وجود دارد که به این مشکل اجتماعی 
می پردازند.  حداقل مزایای درآمدی مانند مزایایی که از 
دسترسی  قابل  اجتماعی  های  کمک  های  طرح  طریق 
است، معمواًل هدف قرار می گیرند.  در آنهایی که در پایین 
ترین نقطه قرار دارند.در مقابل مزایای »تامین اجتماعی«، 
یا  زندگی  چرخه  امنیت  تا  است  فقر  کاهش  آنها  هدف 
بازنشستگان  از  بسیاری  که  )همانطور  وضعیت  حفظ 
دولتی در طرح های بیمه هستند(.  با این حال، مزایای 
حداقل درآمد به طور قابل توجهی در سخاوت آنها متفاوت 
است، که باید بر میزان جرم و جنایت تأثیر بگذارد.  از این 
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رو،کمک های اجتماعی سخاوتمندانه تر و حداقل مزایای 
درآمدی با نرخ کمتر جرم مرتبط است. که تأکید زیادی بر 
موفقیت پولی دارد و تأکید کمتر و کمتری بر راه های کاماًل 
اصطالح  به  دارد،  موفقیت  این  به  دستیابی  برای  قانونی 
این فشارها  بر مردم وارد می کند.   را  آنومیک«  »فشارهای 
می تواند به رفتارهای انحرافی تبدیل شود که از طریق آن 
یافت.این  فرهنگی دست  تعریف شده  اهداف  به  توان  می 
اول در سیستم  در درجه  توان  را می  فرهنگی  آرایش مضر 
های بازار آزاد یافت .  باید تاکید کرد که این مفهوم سازی 
یا  اجتماعی  های  هزینه  بر  که  رفاه  دولت  های  حساب  از 
نظر  از  مخارج  است.  متمایز  دارد  تمرکز  رفاهی"  "تالش 
ماهیت نظری دولت های رفاه، امری فوق العاده است ،زیرا 
ممکن است پول در راه هایی خرج شود که نابرابری و تسلط 
بازار را تضعیف یا حتی تقویت نکند.  بیمه درمانی خصوصی 
او در  آنچه  از  یارانه دولتی نمونه ای  با  بر کارفرما  یا مبتنی 
ذهن دارد می باشد.  در حالی که ممکن است هزینه های 
نتایج  و  عملکرد  بر  آن  تأثیر  کند،  ایجاد  هنگفتی  عمومی 
فرآیندهای بازار بسیار کم است.  درعوض، باید به ساختار و 
سخاوتمندی مزایا، طبق گفته اسپینگ-اندرسن، نگاه کرد 
آنها را در اصالح اصالح افراد ارزیابی کرد.  کاالیی  و سهم 
کمیت  همچنین  و  )decomodification("کیفیت  زدایی 
)مسنر  کند"  می  منعکس  را  اجتماعی  استحقاق  و  حقوق 
به سختی  مزایای معیشتی  از  روزنفلد، 1997: 1۳95(،  و 
مزایای  تا  صالحیت  سخت  شرایط  با  فقر  در  شده  اثبات 
جهانی و سخاوتمندانه.  مسنر و روزنفلد از کاالیی زدایی به 
عنوان نماینده ای برای قدرت سیاست/دولت رفاه در توازن 
باید  نهادی قدرت استفاده می کنند و فرض می کنند که 
اثر  تاکنون،  زمان  آن  از  باشد.   داشته  منفی  رابطه  قتل  با 
کاهنده جرم کاالزدایی بارها مورد آزمایش قرار گرفته است، 
تایید کرده است که دولت  را  این نظریه  این به طور کلی  و 
رفاه می تواند از طریق کاهش وابستگی شهروندان به بازار، 

جرم و جنایت را کاهش دهد. 
نظر  در  زا  به عنوان یک عامل جرم  اقتصادی معمواًل  فشار 
گرفته می شود، اگرچه ما فقط می توانیم وضعیت اقتصادی 
اقتصادی  مشکالت  نه  بگیریم،  نظر  در  را  کشور  سطح  در 
فردی را. باید توجه داشت که تأثیر نرخ طالق نیز می تواند 
در  جنسی  شریک  قتل های  کاهش  زیرا  باشد،  منفی 

کشورهای ثروتمند با نرخ طالق باالتر مرتبط است. 
. نتیجه گیری

اثرات فرهنگی و  وقوع جرم و جنایت در یک دوره به دلیل 
روانی که بر افراد جامعه دارد، می تواند به وقوع جرم و جنایت 
بیشتر در دوره های زمانی بعدی منجر شود. فزایش بیکاری 
به دلیل اثر مستقیم بر درآمد افراد، می تواند منجر به افزایش 
جرم و جنایت در کشور شود. افزایش نرخ تورم نیز به دلیل 
تاثیر مستقیم بر قدرت خرید افراد در جامعه می تواند منجر 
به افزایش میزان جرم و جنایت در کشور شود. تورم و بیکاری 

میزان  بر  معناداری  مثبت  اثر  بلندمدت  و  کوتاه مدت  در 
جرائم در ایران دارد و اثرات بلندمدت هر دو متغیر بیشتر از 
اثرات کوتاه مدت آن هاست. در بلندمدت و کوتاه مدت تاثیر 
تورم بر میزان جرائم بیشتر از تاثیر بیکاری بر میزان جرائم 
تحت تاثیر  بیشتر  را  اجتماعی  امنیت  تورم  نتیجه  در  است. 
قرار می دهد.برای کاهش جرم و جنایت، کنترل تورم و ثبات 
نرخ  متغیر  اثر  گیرد.  قرار  دولت ها  کار  الویت  در  قیمت ها 
باسوادی بر متغیر نرخ جرم و جنایت منفی میباشد که این 
اثرگذاری از لحاظ آماری معنادار میباشد ؛ بنابراین مشخص 
میشود که افزایش سطح تحصیالت عمومی در بین افراد ، به 
دلیل افزایش آگاهی های آنان در مورد عواقب انجام جرم و 
جنایت و پیامدهای بعدی آن ، به کاهش انجام جرائم منجر 
می شود ؛ بنابراین پیشنهاد میشود تا سیاست گذاریها در 
سطوح  تمامی  در  تحصیالت  عمومی  سطح  افزایش  زمینه 
با   . و تحصیالت عالی ( صورت گیرد  ، متوسطه  ابتدایی   (
آموزش عمومی می توان رویکرد همه مردم یا بخشی از مردم 
، نظیر افراد در معرض خطر یا بزه دیدگان برخی از جرایم را 
تغییر داد و به عنوان نمونه خدماتی که برای آن ها در نظر 
آموزش  ترتیب  بدین   . نمود  آن ها معرفی  به  را  گرفته شده 
به  نیل  برای  جرم  از  پیشگیری  زمینه  در  مردم  با  ارتباط  و 
این اهداف ضروری می باشد : 1 . اطالع رسانی به مردم 
و  . تغییر رویکرد   ۲ . نو ظهور  در خصوص مشکالت جرایم 
اطالع   .  ۳  . برخی جرایم خاص  مردم در خصوص  آگاهی 
رسانی در مورد خدمات و منابع موجود . 4 . ارزیابی نظرات 
مردم در خصوص مشکالت محلی . 5 . ارزیابی نظرات مردم 
در خصوص مسائل اولویت دار . 6 . ارزیابی نظرات مردم در 

خصوص راهکارهای احتمالی
پیشنهاد میشود از طریق اجرای برنامههای اشتغال زایی در 
رساند  آن  بهینه  و  به سطح طبیعی  را  بیکاری  نرخ   ، کشور 
و جنایت در کشور  بتوان میزان وقوع جرم  این طریق  از  تا 
را به حداقل رساند .وجود منابع کافی از جمله بودجه الزم 
برای ساختارها و فعالیت ها ضروری است . دولت ها و دیگر 
مراکز حامی مالی برنامه های پیشگیری باید در کنار سایر 
اقدامات با اتخاذ تدابیر زیر از ثبات برنامه ها و فعالیت های 
دستیابی  برای   : :الف  کنند  حاصل  اطمینان  پیشگیری 
میان  باید   ، دیدگی  بزه  و  جرم  از  حداکثری  پیشگیری  به 
پاسخ های کیفری ، پیشگیرانه و دیگر پاسخ ها توازن برقرار 
این مهم  به  توجه  با  به هر قسمت  بودجه  و تخصیص  بوده 
مورد بازبینی قرار گیرد .ب : ایجاد نظام منظم پاسخگویی 
های  برنامه  هماهنگی  و  ریزی  برنامه   ، بودجه  قبال  در 
پیشگیری از جرم .ج : مشارکت دادن مردم برای ایجاد ثبات 
در برنامه ها .معموال سال های مشخصی برای اجرای برنامه 
ها و راهبرد های ملی پیشگیری در نظر گرفته می شود. با 
اولویت های مردم  و  ، دولت ها  گذر زمان مشکالت جرایم 
نتایج حاکی  این حال،  .با  کند  تغییر  و دولت ممکن است 
رفاه  دولت  گسترش  با  نباید  سیاستگذاران  که  است  آن  از 
برای پیشگیری از جرم بی تفاوت باشند.  اگرچه ما یک اثر 
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منفی آماری معنی دار کل هزینه های قتل را می یابیم، اما این 
لزومًا  رفاهی سخاوتمندانه تر  برنامه های  که  نیست  معنا  بدان 
در مبارزه با جرم و جنایت بهتر هستند.  اواًل، به نظر نمی رسد 
که افزایش سطوح کلی کاالیی زدایی که نشان دهنده فراگیری 
تأثیری  و سخاوت سیاست اجتماعی در چندین حوزه است، 
تأثیرات زیر حوزه های سیاست  به  ثانیًا، وقتی  داشته باشد.  
اجتماعی نگاه می کنیم، مشخص می شود که برخی از حوزه 
ها، از جمله مخارج سیاست خانواده و کمک های اجتماعی 
دولت  دیگر،  عبارت  به  ندارند.   را  انتظار  مورد  تأثیر  عمومی، 
رفاه به وضوح نقشی در پیشگیری از وقوع جرم دارد، اما نتایج 

باید  که  است  بیکاری  مزایای  ویژه  به  که  دهد  می  نشان  ما 
تقویت شود.

 منابع داخلی 

_ابریشمی ، حمید ؛ رضایی ، زکیه ) 1394 ( . » بررسی اثر تجربی تورم بر جرائم در ایران « . فصلنامه مجلس و راهبرد ، سال بیست و دوم ، شماره هشتادوسوم ، 

 صص۷4 - 41

_ابراهیمی ، مهرزاد ؛ چاکرزهی ، عبدالوهاب ) 1394 ( . » ارتباط میان نرخ جرم و جنایت با تورم و بیکاری در ایران « . پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی 

 ، سال چهارم ، شماره دوم ، صص113-1۲۷

_پامامی ، فریبا ؛ نظامی ، اعظم ؛ حاجی رضایی ، سارا ) 1394 ( . » بررسی اولیه متغیرهای تأثیرگذار بر میزان جرم و جنایت در شهرها « . کنفرانس بین المللی 

 اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی . 

_حسین پور ، جعفر ) 1396 ( . » بررسی عوامل مؤثر بر پیشگیری اجتماعی از جرم سرقت « . فصلنامه نظم و امنیت اجتماعی ، شماره چهارم ، پیاپی چهلم ، صص  

18۲-165. 

_زیاری ، کرامت الله ؛ ابدالی ، یعقوب ؛ امینی ، میالد ؛ علیپور ، احسان ) 139۷ ( . » تحلیل فضایی جرائم سرقت و متغیرهای اجتماعی و اقتصادی ) مورد مطالعه 

 : محالت منطقه 11 تهران ( « . فصلنامه نظم و امنیت اجتماعی ، شماره دوم ، پیاپی چهل و دوم ، صص .30-1 .

_صادقی ، حسین ؛ اصغرپور ، حسین ؛ شقاقی شهری ، وحید ) 1384 ( . » تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران « . فصلنامه تحقیقات اقتصادی ، 

 شماره شصت و هشتم ، صص63-90

  _کلدی ، علیرضا ) 1381 ( . » انحراف ، جرم و پیشگیری « . فصلنامه رفاه اجتماعی . شماره سوم ، صص .1۲۷-113

_مهرآرا ، محسن ؛ محمدیان نیکپی ، احسان ) 1394 ( . » بررسی اقتصادی جرم و اثرات سرریز بین استانی آن در ایران : یک رویکرد پنل فضایی « . فصلنامه علمی 

پژوهشی مدل سازی اقتصادی ، دوره نهم ، شماره بیست ونهم ، صص63-90

منابع خارجی
_Altheimer , I. ) ۲00۸ ( . Social support , ethnic heterogeneity , and homicide : A cross - national 

approach . Journal of Criminal Justice , 114-10۳ , ) ۲ ( ۳6 .  
_Andersson , C. , & Kazemian , L. ) ۲01۸ ( . Reliability and validity of cross - national homicide data 
: A comparison of UN and WHO data . International Journal of Comparative and Applied Criminal 
Justice , ۳0۲-۲۸7 , ) 4 ( 4۲ . 

_ Bambra , C. ) ۲006 ( . Research note : Decommodification and the worlds of welfare re visited . 
Journal of European Social Policy , ۸0-7۳ , ) 1 ( 16 .



10

نشریه علمی دانشجویی حقوقی الف | شماره دوم |شهریور 1401

 ◻ تفاوت و تشابه سه جرم قوادی، معاونت در زنا و 

لواط و اداره یا برپایی مراکز فساد و فحشاء
☑ محمدرضا شکردایی  |  فارغ التحصیل کارشناسی حقوق

)دانشگاه شهرقدس(                                                                      

مادی؛  رکن  عملی  ظاهر  در  جنایی  های  ◻▫کنش    
ممکن است وجه مشابه ای را از حیث ارتکاب و کسب 
نتیجه رفتار مجرمانه به خود گیرند. این شباهت ها به 
گونه ای است که در مواقعی درک فی مابین تمییز میان 
امر  در  اشتباه  موجب  و  بوده  سخت  چندان  کاری  آنها 
تصمیم گیری خواهد شد.                                     الفاظ 
و  زبان  بیان  در  لیکن  اند،  حقوقی  اعتبار  بر  محمول 
آنها  بین  تفارق  وجه  در  همچنین  یقینی  نظر  کسب 
بایستی توامان با دقت تامل از دانش الزمه مکفی بهره 
موجب  به  اشخاص  به  جنایی  کنش  انتساب  بود.  مند 
اهلیت کیفری وفق تقابل واکنش جنایی آنها باید چنان 
و  عدالت  تزلزل  سبب  تا  باشد  هوشمندانه  و  عالمانه 
موضوع  جهت  همین  به  نگردد.  متهم  حقوق  تضییع 
تفاوت و تشابه سه جرم قوادی، معاونت در زنا و لواط و 
اداره یا برپایی مراکز فساد و فحشاء بنا به اصل صراحت 

و تسهیل بیان و تمییز میان آنها بسی قابل تامل است.
جرم قوادی یا قیادت در زمره جرایم موجب مجازات حد 
یا چند نفر به یکدیگر  است و به منظور بهم رسانی دو 
َبْیَن  اْلَجْمُع  اْلِقَیاَدُة   (. باشد.  لواط می  یا  زنا  انجام  برای 
قوادی  ْحِق(.  َوالسَّ َواِط  َواللِّ َنا  الزِّ ِمْن  اْلَفاِحَشِة  َفاِعِلي 
تشابه فزونی با معاونت در جرم زنا و لواط دارد. معاونت 
بیان  به  126ق.م.ا  ماده  در  مقنن  بیان  وفق  جرایم  در 
مصداقی اشاره گردیده است اما قانونگذار از تعریف آن 
در قانون امتناع ورزیده که در گام نخست بایستی آن را 
تعریف نمود. معاونت تجلی رفتار شخصی است که بدون 
مداخله درعملیات اجرایی ولی با وحدت قصد مجرمانه 
عنصرمادی  ارتکاب  در  را  جرم،او  مباشر  به  نسبت 
مساعدت می نماید. فی الواقع معاون در جرم شخصی 
از طریق  را  از مباشر جرم است که شخص دیگری  غیر 
ارتکاب جرم می  به  یا تحریک  ترغیب، تهدید، تطمیع، 
و  آنها)معاون  دوی  هر  مجرمانه  عمل  باطن  در  که  کند 
همچنان  اند.  استوار  مجرمانه  قصد  وحدت  بر  مباشر( 
دیگری  شخص  برای  را  جرمی  وقوع  کسی  اگر  است 
شیوه  یا  بسازد  را  جرم  ارتکاب  وسایل  یا  نماید  تسهیل 
جرم  در  معاون  بیاموزد  او  به  را  جرم  ارتکاب  و  تحقق 
است. قبل از بیان این موضوع شایسته است که تعریفی 

وسیع  درک  موجب  تا  باشیم  داشته  لواط  و  زنا  بر  چند 
که  این  از  است  عبارت  زنا  گردد.  گرامی  خوانندگان 
شخص بالِغ عاقل، در َفْرج زنی بلکه هر مؤنثی از جلو یا 
عقب دخول کند؛ در حالی که آن زن بر آن شخص حرام 
بوده و بین آن دو عقد نکاح وجود نداشته باشد و شبهه 
ای نیز که موجب اعتقاد به حالل بودن آن زن میگردد، 
در کار نباشد و به اندازۀ دخول تناسلی حشفه)سر آلت 
تناسلی ( دخول  شود، در حالی که علم به حرمت این 
ُهَو  َنا  الزِّ باشد.  مختار  زنا  عمل  انجام  در  و  داشته  عمل 
إیاَلُج اْلَباِلِغ اْلَعاِقِل ِفي َفْرِج ٍ اْمَرأه َبْل ُمْطَلُق االنثي ُقُباًل 
ْیَنُهَما  َواَل  َب  نکاح  َعْقٍد  َغْیِر  ِمْن  َعَلْیِه  َمًة  ُمَحرَّ ا  ُدُبر  ْوأ 
ْحِریِم   َقْدَر اْلَحَشَفِة َعاِلمًا ِبالتَّ

ُشْبَهٍة ُموِجَبٍة اِلْعِتَقاِد اْلِحلَّ
ُمْخَتاًرا ِفي اْلِفْعِل. همچنین لواط عبارت است از دخول 
آلت تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر 

دیگری.
با بیان تعاریف مطروحه واضح است که معاونت در جرم 
زنا و لواط نسبت به قوادی عینًا شبیه بهم بوده و موجب 
شبهه در انتساب و لفط آنها خواهد بود. همچنان است 
که از نگاه دریچه تسهیل در ارتکاب جرم و عدم مداخله 
در  معاونت  نوعی  قواعدی  مجرمانه  رفتار  مباشرت  در 
زنا و لواط است. این نظر، نظر صادقی است که علمای 
میان  این  در  دارند.  اذعان  بدان  نیز  کیفری  حقوق 
بایستی گفت قانونگذار برای اجرای احکام کتاب الله و 
احادیث ائمه اطهار علیهم السالم و اجماع فقیهان در 
لواط دیگران  و  زنا  طی منابع معتبر شرعی تسهیل در 
را مستقل از تعاریف مطروحه در ماده 126 ق.م.ا جرم 
اجرای  به  بنا  را  خاصی  کیفر  آن  برای  و  نموده  انگاری 
بر  بحث  قابل  مسئله  اما  دارد.  مدنظر  شرعیت  احکام 
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آیا کلیه مصادیق معاونت  این محوریت این است که 
الذکر در زنا و لواط موجب قرارگیری آن وفق  سابق 
ماده 242 ق.م.ا یعنی قوادی خواهد بود؟ فی الواقع 
آیا هرگونه معاونت در زنا و لواط جرم مستقل موجب 

حد قوادی است؟
معاونت  هر  گفت  بایستی  مسئله  این  به  پاسخ  در 
در زنا و لواطی نوعًا قوادی نخواهد بود. لیکن دایره 
تحقق معاونت در زنا و لواط نسبت به قوادی گسترده 
را شامل می شود. فی  تر است و مصادیق بیشتری 
المثال تحریک، تهدید، تطمیع یا تهدید شخصی را 
به زنا یا لواط با دیگری نباید قوادی تلقی کرد چرا که 
ضابطه تشابه معاونت در زنا و لواط با قوادی صرفًا از 
باب تسهیل وقوع جرم و بهم رسانی است و نباید از 
طریق قیاس آن را به مصادیق دیگر معاونت در جرایم 

تسری دارد. 
موضوع آخر وجه تفارق و تشابه معاونت در زنا و لواط 
با جرم موضوع کتاب پنجم قانون مجازات  و قوادی 
اسالمی؛ ماده 639 ق.م.ا است. به موجب این ماده 
کسی که مراکز فساد یا فحشاء را دایر یا اداره کند و 
یا مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات 
آن را فراهم نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم 
خواهد شد. حال مسئله قابل تامل وجه افتراق بین 
این جرم با دو جرم سابق الذکر است. تفاوت نخست 
به  نمود.  جو  و  جست  مجرمانه  غایت  در  بایستی  را 
 242 ماده  یک  تبصره  و  ق.م.ا   126 ماده  موجب 
جرم  و  لواط  و  زنا  در  معاونت  انتساب  شرط  ق.م.ا 
است.  دیگری  با  شخصی  لواط  و  زنا  تحقق  قوادی 
این جرایم را مقید به تحقق نتیجه  این شرط تحقق 
محقق  لواط  یا  زنا  که  مادامی  الواقع  فی  میداند. 
لواط  و  زنا  در  معاون  یا  قواد  را  شخص  نباید  نگردد 
نامید. ولیکن جرم موضوع ماده 639 ق.م.ا جرمی 
مطلق است و معلق بر هیچ قید شرط تحقق فساد و 
فحشاء نیست. تفاوت دوم اتکا به جنبه های مکانی 
جرایم سابق الذکر است. به موجب ماده 639 ق.م.ا 
اداره  ماده  این  الف  بند  در  کیفری  مسئولیت  شرط 
اما جرم  یا فحشا است  برای فساد  پایی مکانی  بر  یا 
قوادی و معاونت در زنا شرط مکانی تحقق زنا یا لواط 
ارتکاب  دفعات  تعداد  به  اشاره  سوم  تفاوت  ندارند. 
عادت  به  جرمی  ق.م.ا   639 ماده  جرم  دارد.  جرم 
است و به صرف یکبار انجام تحقق نمی یابد. اما جرم 

قوادی و جرم معاونت در زنا و لواط جرمی ساده است 
و به یکبار انجام محقق میگردد. تفاوت چهارم را باید 
و  قوادی  جرم  نمود.  بررسی  جرم  موضوعیت  ذیل 
این دو  جرم  به  لواط محصور  و  زنا  در  معاونت  جرم 
جنسی است اما جرم مطروحه در ماده 639 ق.م.ا به 
مصادیق عدیده ای اطالق دارد و صرفًا محصور به زنا 
یا لواط نیست. مانند برپایی مرکزی جهت شرب خمر 
دهی  سازمان  برای  شخصی  است  ممکن  و....حال 
قوادی مکانی را به این امر اختصاص داده و موجب 
این صورت  در  مکان گردد.  آن  در  لواط  یا  زنا  تحقق 
بر  هرگاه  که  دارد  می  مقرر  ق.م.ا   639 ماده  تبصره 
یا برپایی مرکز فساد و فحشاء  عمل فوق یعنی اداره 
مجازات  بر  عالوه  نماید  صدق  نیز  قوادی  عنوان 
این ماده، مرتکب به مجازات جرم قوادی  مذکور در 

نیز محکوم خواهد شد.
نمود جرایم  باید عارض  اتمام کالم  علی ای حال در 
اما  باشد  یکدیگر  به  شبیه  ارتکاب  صرف  به  شاید 
ظرافت قانون به نحوی است که نباید آن ها را باهم 
یکی دانست. موارد مطروحه با دقت نظر خوانندگان 
گرامی ضوابط تمییز میان این سه جرم را آشکار می 
سازد و مجهوالت وارده به این مسئله را رفع می کند.
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یک تکه کتاب

بینوایان )به فرانسوی:
 Les Misérables( یک رمان تاریخی 
فرانسوی نوشتهٔ ویکتور هوگو است که اولین 

بار در سال ۱۸۶۲ منتشر شد و به عنوان 
یکی از بزرگترین رمانهای قرن ۱۹م شناخته 
می شود. رمان از آغاز شورش ژوئن در پاریِس 

سال ۱۸۱۵ تا به ثمر رسیدن آن در سال 
۱۸۳۲، زندگی شخصیت های مختلف، به ویژه 
زندانی آزادشده ای به نام ژان والژان را روایت 

می کند.

این رمان با بررسی ماهیت قانون و بخشش، 
تاریخ فرانسه، معماری و طراحی شهرِی 
پاریس، سیاست ها، فلسفه اخالق، ضد 

اخالقیات، قضاوت ها، مذهب، نوع و ماهیت 
عشق را شرح می دهد. بینوایان از طریق فیلم، 
برنامه های تلویزیونی و تئاتر به اقبال عمومی 
فراوان دست یافت. فیلم هایی مثل بینوایان 

)موزیکال(، بینوایان )فیلم ۱۹۹۸( و بینوایان 
)فیلم ۲۰۱۲(، بینوایان )سریال ۲۰۱۸(از جملهٔ 

آثار هنری اقتباسی از این رمان هستند.

��قسمتی از کتاب

هرگز نه از دزدان بترسیم، نه از 
ٓادمکشان. 

این ها خطرات بیرونی اند، خطرات 
کوچکند. از خودمان بترسیم. 
دزدان واقعی، پیش داوری های 
ما هستند؛ ٓادم کشان واقعی 

نادرستی های ما هستند. مهالک 
بزرگ در درون مایند. چه اهمیت 
دارد ٓانچه سرهای ما را، یا کیسه 

پولمان را تهدید می کند! نیندیشیم 
جز در ٓانچه که روحمان را تهدید 

می کند.
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معرفی
     سریال

 )Suits :کت شلواری ها یا وکال )به انگلیسی
یک سریال تلویزیونی درام حقوقی آمریکایی است که در 
134 قسمت 42 دقیقه ای توسط آرون کورش ساخته شد.

داستان این سریال حول یک مؤسسهٔ حقوقی در نیویورک و 
وکالی شاغل در آن است.

خالصه داستان
نکته جالب این سریال آن است که بنیان گداران ،دانش 

آموختگان  دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد بودند و قانون 
نانوشته در موسسه وجود دارد که فارغ التحصیالن هاروارد 

میتولنند در آن مشغول بکار شوند.
داستان اصلی سریال از آنجا شروع میشود که جسیکا 

پیرسون،که مدیر مقتدری است،از بهترین وکیل خود،هاروی 
اسپکتر که وکیلی حرفه ای ،موفق و خودشیفته است 

میخواهد تا هرچه سریعتر نسبت به انتخاب یک وکیل جوان 
و تربیت وپرورش آن اقدام نماید.هاروی که تا به حال تنها کار 
کرده قصد دارد برای اولین بار دستیار استخدام کند. مایک 

او را تحت تأثیر نبوغ و استعداد خود قرار می دهد و هاروی 
با وجود اینکه می داند مدرک تحصیلی ندارد ولی هوش و 

ذکاوت مایکل بعالوه اطالعات حقوقی وی باعث میشود تا 
مایک بعنوان دستیار هاروی مورد پذیرش قرار بگیرد.همین 

اتفاق و مخفی کاری هایپیرامون آن و همکاری میان هاروی 
و مایک ،ریشه اصلی حوادث چند فصل اول سریال سوتز را 

تشکیل میدهد.



14

نشریه علمی دانشجویی حقوقی الف | شماره دوم |شهریور 1401

ترکیه(،  ازمیر  در   194۲ ژوئن   1۸ 1۳۲1؛  )زادٔه  ممتاز  ◻جمشید 
دانشگاه  از  عمومی  حقوق  و  بین الملل  حقوق  دکتری  مدرک  دارای 
مذاکره کننده  تیم  اعضای  از  حقوق دان،   ٬  1971 سال  در   ،۲ پاریس 
حقوق  رشتٔه  بازنشسته  استاد  وی  است.  یازدهم  دولت  در  ایران  هسته ای 
است. فرانسه  در  گرنوبل  و  کن  سوربن،  دانشگاه های  مدعو  استاد  و  تهران  دانشگاه  بین الملل 
سال  در  و  بود  متحد  ملل  سازمان  بین الملل  حقوق  کمیسیون  عضو   ۲006 تا   ۲000 سال  از  او 
در  ایرانی  اعضای  تنها  دفتری  متین  احمد  همراه  به  ممتاز  شد.  انتخاب  آن  رئیس  عنوان  به   1۳۸4
حقوق  آکادمی  اعضای  از  و  سرخ  صلیب  مشاور  همچنین  او  بوده اند.  کمیسیون  این  تاریخ  طول 
نامزد  نیز   ۲017 سال  در  کمیسیون  این  در  عضویت  برای  وی  همچنین  است.  الهه  بین الملل 
بازماندند. کمیسیون  به  راهیابی  از  منتخب  آخر  نفر  از  کمتر  رای   6 تنها  و  رای   114 با  که  بودند 
انتخاب  الهه  بین الملل  حقوق  آکادمی   ۲014 سال  عمومی  درس  ارائه  برای  ممتاز  دکتر 
می نماید پیدا  را  درس  این  ارائه  افتخار  که  است  آسیایی  و  ایرانی  اولین  ترتیب  این  به  و  شده است 

⚜معرفی بزرگان حقوق ایران/استاد دکتر جمشید ممتاز
علیرضا خوش نژاد /دانشجوی کارشناسی حقوق)دانشگاه شهرقدس(

اخذ مدرک دکترای حقوق بین الملل و 
حقوق عمومى از دانشگاه پاریس ۲ ، 1۹۷1 . 
- عضو هیأت علمى دانشکده حقوق دانشگاه 
پاریس 10 ، ۷4-1۹۶۸ . - استادیار دانشکده 
تا 1۳۵4  از سال 1۳۵۳  تهران  حقوق دانشگاه 
 -  ۵۹ سالهای  در  تهران  دانشگاه  دانشیار   -  .
1۳۵4 و از سال 1۳۶۲ تا سال 1۳۶۵ . - استاد 
دانشگاه تهران از سال 1۳۶۵ تا کنون. - عضو 
هیأت علمى دانشکده روابط بین الملل وزارت 
خارجه درسالهای ۸0 - 1۳۷0 . - مدیر گروه 
از  تهران  دانشگاه  حقوق  دانشکده  بشر  حقوق 
سال 1۳۸۳ . - عضو مؤسس و رئیس انجمن 
مطالعات حقوق بین الملل از سال 1۳۸1 تاکنون

عضو   - رمو.  سان  بشر  حقوق  انستیتو  عضو 
فرانسوی  انجمن  عضو   - الملل.  بین  حقوق  انجمن 
کادمى حقوق بین  حقوق بین الملل. - عضو شورای آ
الملل الهه. - مشاور حقوقى کمیته بین الملل صلیب 
بشر  حقوق  سالنامه  تحریریه  هیأت  عضو   - سرخ. 
دوستانه بین المللى در هلند. - دریافت نشان درجه 
 -  .  1۳۸۳ ایران،  جمهور  رئیس  از  دانش  علمى   ۲
تألیف ۶0 مقاله به زبان های مختلف در زمینه حقوق 
حقوق  دریاها،  حقوق  دوستانه،  بشر  حقوق  بشر، 
محیط زیست، حقوق جنگ و تروریسم بین المللى 
در نشریات معتبر بین المللى. - تألیف کتاب حقوق 
المللى  بین  حقوق  تحقیقاتى  طرح  انجام  دریاها، 
جنگ ایران و عراق و موضع سازمان ملل، انجام طرح 
طرح  انجام  بر  ونظارت  مخاصمه  تعلیق  تحقیقى 
تقویت همکاری های بین المللى در زمینه حقوق بشر

عناوین و سمت ها
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از اساتید برجسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است که در سال 1۳۸۳ مدیر گروه حقوق بشر دانشکده مذکور 
شده، نشان درجه۲ علمی ایران را در همان سال از رئیس جمهور ایران دریافت کرده و به عنوان رئیس کمیسیون حقوق بین الملل 
سازمان ملل متحد انتخاب شده است. «. دکتر ممتاز به عنوان ناظر اصلی در انجام طرح تقویت همکاری های بین المللی در زمینه 
حقوق بشر نیز تالش ارزنده ای داشته است. دراین طرح، چگونگی ترویج و حمایت از حقوق بشر از طریق همکاری های بین المللی 
آنچنانکه درمنشور سازمان ملل متحد آمده مورد بحث قرار گرفته است. ممتاز عالوه بر تدریس در دانشگاه تهران، در دانشگاههای 
پاریس 1 و پاریس ۲ ، پاریس 10 ، پاریس 1۳ ، دانشگاه ژنو، دانشگاه کلمبیا، دانشگاه فلوریدا و دانشگاه العین امارت هم تدریس 
داشته است. این استاد دانشگاه عضو هیأت نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از نشست چهل 
و چهارم تا پنجاه و نهم و عضو هیأت نمایندگی ایران در کمیسیون آماده سازی برای سازمان منع استفاده از سالحهای شیمیایی 
است. همچنین نماینده و سرپرست گروه مشاوران حقوقی ایران در پرونده انهدام سکوهای نفتی ایران)توسط آمریکا( در دیوان بین 
المللی دادگستری در سالهای ۲00۳ - 199۲ بوده است. از سال ۲000 تاکنون عضو کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد 
است و در دوم ماه مه ۲005 )اردیبهشت 1۳۸4 ( به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شده است. قبل از دکتر احمد متین دفتری 
در سالهای 61 - 1957 به عضویت این کمیسیون درآمده بود. انتخاب اعضای این کمیسیون به این صورت است که مجمع عمومی 
سازمان ملل با توجه به صالحیت فردی کسانی را که در زمینه حقوق بین الملل صاحب نظر باشند به عنوان عضو این کمیسیون بر می 
گزینند. تعداد اعضای این کمیسیون به ۳4 نفر حقوقدان می رسد و از آنجا که رئیس کمیسیون باید در سال جاری از میان نمایندگان 
کشورهای آسیایی انتخاب می شد، اعضای آن به گونه ای اجماعی از میان ۸ نفر نماینده از قاره آسیا، یک حقوقدان را به عنوان رئیس 
برگزینند. باالخره ۳۳ نفر نسبت به ریاست ممتاز بر کمیسیون اتفاق نظر پیدا می کنند و او رئیس کمیسیون می شود. کمیسیونی که 
وظیفه اش تشویق توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تدوین آنها است واجالسیه های آن هم در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در 
ژنو تشکیل می گردد. شاید تبحر ممتاز در عرصه حقوق بین الملل و قدرت نفوذ کم نظیر او در چنین انتخابی نقش اساسی داشته .

 استاد
 دکتر

 جمشید
ممتاز
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◻جایگاه کولبری در حقوق شهروندی
امیر حصاری/دانشجوی کارشناسی حقوق)دانشگاه 

شهرقدس(

 ، قوانین  مجموعه  معنی  به  شهروندی  ☑حقوق 
حقوق  که  است  هایی  دستورالعمل  و  ها  نامه  آیین 
ملت   - دولت  سیاسی  جامعه  در  را  فرد  هر  منافع  و 
از  کارآمد  اجرایی  ضمانتهای  پیشبینی  با  و  مشخص 
. به طور کلی حقوق شهروندی را  آن صیانت میکند 
اشخاص  روابط  بر  حاکم  قواعد  مجموعه  به  میتوان 
شهروندی  حقوق   . نمود  تعریف  شهری  جامعهی  در 
همچنین   . است  انسانها  فطری  و  ذاتی  حقوق  جز 
 ، است  تجزیهناپذیر  و  انتقال  قابل  غیر  حقوق  این 
یکدیگرند  ملزوم  و  الزم  آن  عناصر  که  صورت  این  به 
 ۲ مدنی  و  سیاسی   1  : شهروندی  حقوق  انواع   .
قانون   19 اصل  در   . اجتماعی  و  اقتصادی  حقوق 
اساسی اشاره شده که مردم ایران از هر قوم و قبیله 
رنگ_  و  برخوردارند  مساوی  حقوق  از  باشند  که 
. بود  نخواهد  امتیاز  سبب  اینها  مانند  و  _زبان  نژاد 

◻▫در ایران چند سالی هست که شغلی کاذب دراستان های غربی و شمالی غربی مخصوصا در حاشیه شهرها و 
روستاهای مرز نشین به وجود آمده است که آن را کولبری نام گذاری کردند و به این صورت است که مردم مناطق مرز 
نشین چه جوان چه سالمند چه آقا و چه خانم کاالهایی را بدون مجوز بر روی پشت خود گذاشته و در مواقعی از حیوانات 

باربر استفاده کرده واجناس را وارد کشور می کنند .
کولبر چیست و به چه کسانی اطالق میشود ؟

کولبر اصطالحی است که توسط مردم محلی مناطق کردنشین به افرادی گفته میشوند که برای کسب درآمد زندگی 
 ، غربی  آذربایجان  استانهای  در  بیشتر  کولبران   . میورزند  مبادرت  مرزی  خط  طرف  دو  بین  اجناسی  حمل  به  خود 
کردستان ، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان مشغول به کار هستند . کولبران به خاطر بیکاری و از روی ناچاری و در 
قبال دستمزد ناچیز اقدام به عبور غیر قانونی از مرز و حمل و ورود کاالی غیر قانونی خارجی میک کنند . از نظر قانون 
طریق  از  یا  کولبران  پشت  روی  بر  که  میشود  محسوب  قاچاق  است  عوارض  پرداخت  بدون  که  نظر  مورد  کاالی  ایران 
حمل با حیوان بارکش از مناطق صعب العبور مرزی به داخل شهرها و روستاهای مرزی انتقال داده میشود . بیشتر این 
اجناس تلویزیون ، کولر ، بخاری ، سیگار ، الستیک خوردرو ، پوشاک و منسوجات است . کولبری در استانهای مرزی و 
بیشتر رواج دارد و جزو یکی از خطرناکترین کارها در ایران محسوب میشود . کولبران را هم جوانان و هم افراد میانسال 
تشکیل میدهند که بازه سنی این کارگران مرزی بین 1۳ الی 60 سال میباشد . چرا مردم به کولبری روی میاورند ؟ و 
به دلیل وضعیت بد اقتصادی و بیکاری ناچارند که به اینکار سخت و طاقت فرسا تن دهند در سرما و گرما جان خود 
را برای بدست آوردن لقمه نانی ، کف دستشان بگذارند . یکی دیگر از دالیل آنست که عدم وجود کارخانجات ، صنایع 
. است  کولبری  به  مرزنشین  مردم  آوردن  روی  دالیلی  ترین  اصلی  جمله  از  مرزی  مناطق  در  تولیدی  های  مجموعه  و 

دی
رون

شه
ق 

حقو
در 

ی 
لبر

کو
اه 

ایگ
ج



نشریه علمی دانشجویی حقوقی الف | شماره دوم |شهریور 1401

17

روی  از  مانع  اشتغال  ایجاد  و  مرزی  مناطق  در  گذاری  با سرمایه  باید  دولت   
آوردن مردم این مناطق به شغل کاذب کولبری شود. این نماینده مجلس همچنین 
به روش های کاهش مشکالت کولبران و توسعه مرزی اشاره کرد و گفت: با چند 
روش مى توان جلوی مشکالت کولبری را گرفت و موجب توسعه مناطق مرزی 

شد. به عنوان مثال ایجاد منطقه آزاد مى تواند راهگشا باشد.
های  کارخانه  ایجاد  و  پایدار  اشتغال  ایجاد  همچنین 
ایجاد  برای  زمینه خوبى  از طریق شرکت های شستا  دولتى 
اقدامى  هیج  تاکنون  که  حالى  در  است.  مرزی  اشتغال 
شرکت  طرف  از  محروم  مناطق  در  گذاری  سرمایه  برای 
رونق  برای  ممکن  راه  نها  است.  نشده  انجام  شستا  های 
را  مرزی  مناطق  توسعه  و  موجود  شرایط  از  خروج  و  منطقه 
دانست  مناطق  این  در  شستا  های  شرکت  گذاری  سرمایه 
گذاری  سرمایه  مناطق  این  در  دولت  باید  کرد:  تاکید  و 
این در  اشتغال  طریق  از  کولبری  جای  به  مردم  تا  کند 
شرکت ها و کارخانه ها ارتزاق کنند. ولى متاسفانه وزارت 
تعاون، کار و رفاه تاکنون هیچ اقدام و سرمایه گذاری برای این 
نارضایتى  انتقاد و  انجام نداده است . موجب  مناطق مرزی 
در مناطق بانه و سقز و مریوان شده است. طبق قانون مصوب 
شورای تامین کشور ۸04 قلم که ورودشان به مناطق مرزی 
آزاد است، باید مردم بتوانند به راحتى آنها در در منطقه معامله 
نمى  توجه  قانونى  این مصوله  به  کنند ولى در برخى شهرها 
کنند و کاالی آنها را توقیف و برای آنها جریمه تعیین مى کنند 
که این خود باری دیگر به دوش مردم این مناطق محروم است.
اندیدشید  خواهد  تدابیری  چه  دولت  ببینیم  باید  حال 
شدن  کشته  و  کولبری  چون  موضوعى  شاهد  دیگر  تا 
نباشیم. ای  گلوله  شکیل  و  بهمن  ریزش  دلیل  به  آنها 

بنا به گفته رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان در مجلس کولبران افراد بیسواد جامعه نیستند ، بلکه اکثریت 
آنها افراد تحصیل کرده و دارای مدارک عالی دانشگاهی هستند که به دلیل عدم اشتغال و کمبود درآمد به کولبری 
در مرزها روی آورده اند . و در اصل ۲۸ قانون اساسی بیان شده هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و 
مخالف اسالم و مصالح عمومی نیست برگزیند . دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای 
همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید . حقوق هر کولبر برای حمل یک 
کاالی یک کیلویی به مسافت 15 کیلومتر مبلغ 15 هزارتومان دریافت میکند . خطرات کولبری را میتوان به این 
موارد اشاره کرد : 1 ریزش کوه یا بهمن ۲ پرت شدن از صخره ۳ تصادف 4 غرق شدن یا سرما زدگی 5 انفجار مین 
. مسافتی که کولبران در مسیر کوهستانی طی کنند حدود 15 کیلومتر است که طی 4 یا 5 ساعت برای حمل یک 
بار پیاده روی می کنند . اما برای جلوگیری از کولبری میتوان در مناطق مرز نشین شغل های متعددی ایجاد کرد 
و همچنین میتوانند از کارآفرینان و از متخصصین ماهر و دانش بنیاد استفاده کرده و در آن مناطق بهترین مشاغل 
را ایجاد و کسب درآمد کنند حتی میتوانند کاالهایی را تولید و به کشورهای همسایه و کشورای اروپایی صادر کرد .
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◻کلیات برنامه راهبردی ٢٥ ساله ایران و چین
☑ سید علی جعفری/دانشجوی کارشناسی حقوق(دانشگاه 

شهرقدس)

برنامه جامع راهبردی ایران و چین شامل چه محتوایی 
هست ؟

زمانی  بازه  در  جامع  برنامه  یک  حاضر  سند   -
احترام  بر  مبتنی  رویکردی   ) ساله   ۲5 مدت  بلند 
جانبه  دو  زمینه  در  برد   - برد  منافع  و  متقابل 
 . است  داده  قرار  مدنظر  را  المللی  بین  و  ای  منطقه 
تقویت   ، فرهنگی  اشتراکات  شناختن  رسمیت  -به 
چندجانبه گرایی حمایت از حق دولت ها برای برخورداری 
از حق حاکمیت برابر و تاکید بر بومی بودن مدل توسعه
- اشتراک نظر دو کشور در ارتباط با بسیاری از مسائل 
یکجانبه  با  مبارزه  ویژه  به  المللی  بین  و  ای  منطقه 
عرصه  در  ها  همکاری  بسط  برای  الزم  زمینه  گرایی 
. است  آورده  فراهم  را  چین  و  ایران  برای  المللی  بین 
اقتصادی  سیاسی  است  ای  برنامه  سند  -این 
همکاری  مختلف  های  عرصه  که  راهبردی  و  فرهنگی 
 . است  داشته  مدنظر  را  چین  و  ایران  کشور  در 
- دو تمدن کهن آسیایی با تاریخی دیرینه و همکاری 
تجاری  سیاسی  اقتصادی  های  عرصه  در  نزدیک 
فرهنگی دفاعی و امنیتی بر یک نقشه راه و افق بلند 
مدت روابط در عرصه های مختلف برای تحقق مشارکت 
اند . توافق نموده  ارتقای عملی آن  و  جامع راهبردی 

در بعد سیاسی- راهبردی برنامه همکاری جامع ایران و چین 
چه می گوید ؟ 

-طرفین ضمن ارتقای تبادالت رایزنی و همکاری های نزدیک 
خود در موضوعات مورد نظر و در نهاد های منطقه ای و بین 

المللی را افزایش می دهند
 - طرفین زیر ساخت های دفاعی مقابله با ترورسیم و همکاری 

در عرصه های مختلف را تقویت خواهند کرد .

در بعد اقتصادی برنامه همکاری جامع ایران و چین چه می 
گوید ؟

- همکاری در حوزه های نفت صنعت و معدن و حوزه های 
مربوط به انرژی ) تیرو انرژی های تجدید پذیر و ... ( مبتنی بر 
دغدغه های توسعه ملی پایدار و زیست محیطی در سند مورد 

تاکید قرار دارند . 
-همکاری در زمینه های زیرساختی ارتباطی ریلی جاده ای 

بندری و هوایی ( امخابراتی علمی- فناوری آموزشی و سالمت 
مورد تاکید قرار گرفت 

- تسهیل همکاری مالی بانکی ؛ گمرکی ؛ مقررات زدایی و 
همکاری در مناطق ویژه و آزاد تجاری و صنعتی از جمله در 
سواحل مکران و تقویت همکاری های غیر نفتی با تمرکز بر 

حوزه کشاورزی و دانش بنیان مورد تاکید قرار گرفت.
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در بعد فرهنگی برنامه همکاری جامع ایران و چین 
چه می گوید ؟ 

- در سند مذکور بر افزایش شناخت متقابل از 
طریق ارتقا تبادالت مردمی) گردشگری ( : رسانه 

ای سازمان های مردم نهاد انجمن های دوستی و 
همکاری دانشگاهی تاکید شده است .

-طرفین در این رابطه سرمایه گذاری و کمک به 
تکمیل زیرساخت های الزم برای ارتقا همکاری 

های فرهنگی در حوزه های مختلف از جمله صنعت 
گردشگری را مدنظر قرار داده اند . 

 برنامه جامع راهبردی ایران و چین شامل چه 
محتوایی نیست ؟ 

-در هیچ کجای سند کسی سازی در خصوص 
چشم انداز همکاری ها اعم از اقتصادی سیاسی ، 
فرهنگی و یا راهبردی نشده است و لذا حاوی هیچ 

رقم و عدد خاصی از جمله در خصوص سرمایه 
گذاری و با منابع پولی و مالی نمیباشد . 

- در این سند واگذاری هیچ منطقه با هیچ انحصار 
متقابل و یا یک جانبه ای مطرح نبوده و لذا فاقد 

اعطا هر گونه حق انحصاری است .
-این سند ٢٥ ساله نامگذاری شده است تا کلیت 

برنامه همکاری جامع در کشور در این بازه زمانی 
طوالنی و بلند مدت دیده و پیگیری شود . بدیهی 
است بازه زمانی اجرای هر قرارداد دو جانبه ای بر 

اساس پیش بینی مندرج در خود قرار داد تعیین 
میشود

- در این سند مدیریت اداره با بهره برداری از هیچ 
منطقه یا حوزه ای واگذار نشده است .

www.mfa.gov.ir منابع
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⚖دانستنی حقوقی
✍مجازات سو استفاده از عکس 

دیگران
☑نرجس مهدوی/دانشجوی کارشناسی حقوق

مجازات استفاده از 
عکس دیگران

ها  انسان  و  گردید  اختراع  عکاسى  دوربین  که  زمانى  از 
امکان سوء  کنند  قالب عکس خلق  در  را  توانستند تصویر خود 
گسترش  با  امروزه  اما  گردید.  فراهم  افراد  عکس  از  استفاده 
سوء  نحوه  مجازی،  دنیای  در  ارتباطات  افزایش  و  تکنولوژی 
به  و  است.  شده  جدیدی  دنیای  وارد  دیگران  عکس  از  استفاده 
سوء  ها  آن  اشتراک  نقطه  اما  شود  مى  اجرا  مدرنى  های  روش 
صاحب  که  باشد  مى  خصوصى  و  خاص  تصویری  از  استفاده 
ندارد.  آن  از  استفاده  خصوص  در  رضایتى  گونه  هیچ   آن 

 مصونیت افراد در قوانین داخلى جمهوری اسالمى ایران
هرچند قانونگذار به صورت دقیق و مشخص به بررسى این جرم 

نپرداخته است اما ضرورت محافظت از عکس افراد در برابر سوء 
استفاده دیگران را در مواد مختلف قانونى نظاره گر هستیم. مواد و 

 اصولى که در این زمینه وضع شده اند عبارتند از:
 اصل ۲۲ قانون اساسى ج ا ا:

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض 
 مصون مى باشد، مگر در مواردی که قانون تجویز نموده است.

 ماده ۹ منشور حقوق شهروندی:
 حیثیت و اعتبار شهروندان ایرانى از هر گونه تعرض مصون است.

 ماده ۳۵ منشور حقوق شهروندی:
حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری  های ارتباطى 
و اطالع رسانى در فضای مجازی، حفاظت از داده های شخصى 

 و حریم خصوصى خود برخوردار باشند.
 همچنین در قانون مجازات اسالمى ذکر شده است که

تغییر یا تحریف فیلم یا صوت یا تصویر دیگری و انتشار آن با علم 
به وجود تغییر یا تحریف در سامانه های رایانه ای یا مخابراتى به 

نحوی که موجب هتک حیثیت فرد گردد جرم محسوب مى گردد، 
همچنین اگر فردی به وسیله سامانه  های رایانه  ای یا مخابراتى 

صوت یا تصویر یا فیلم خصوصى یا خانوادگى یا اسرار دیگران را 
بدون رضایت آنها منتشر نماید و در دسترس دیگران قرار دهد. به 
نحوی که موجب ضرر یا هتک حیثیت شود مرتکب فعل کیفری 

 شده و تحت تعقیب قرار مى گیرد.

هرچند قانون گذار اقدامات فوق را مجرمانه تلقى کرده است اما 
متاسفانه میزان استفاده شهروندان از عکس دیگران به عنوان عکس 
پروفایل یا پست های مختلف و … بسیار باالست. اما متاسفانه در 
برخى از موارد این اقدامات به هتک حیثیت بعضى افراد منجر شده 

و زندگى آن ها را تحت تاثیر قرار مى دهد. در این شرایط امکان 
شکایت از فردی که مرتکب این اقدامات شده است وجود دارد. 
طبق قانون مجازات اسالمى برای سوء استفاده از عکس دیگران 

 مجازات های ذیل در نظر گرفته شده است:

حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون 
 ریـال تا چهل میلیون ریال یا هر دو.

نکته مهم اینکه چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، 
مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
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