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 چکيده

با قدمتی نزدیک به یک قرن و رویکردی کالن به پدیده ی مجرمانه، زیر بنای پاسخ « سیاست جنایی»اصطالح 

های گوناگون در قالب قوانین و تعامل میان شاخه های حقوقی و جامعه مدنی در برابر جرم است. قانونگذار در 

بر پاسخ های کیفری، از مشارکت نهاد های اجتماعی نیز بهرمند می شود. سیاست جنایی برای کنترل جرم، عالوه 

است؛ اما همه ی آنرا تشکیل نمی دهد. سیاست جنایی، عالوه بر  حقوق کیفری یکی از ارکان اساسی سیاست

حقوق کیفری، یعنی مجموعه ی قواعد و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوقی 

نیز می باشد. وظیفه اساسی سیاست جنایی در کشور پیشگیری از بزهکاری است. سیاست جنایی ایران بر  دیگر

گرفته از دین اسالم نسبت به جرایم علیه عفت و اخالق عمومی مبتنی بر چشم پوشی و عدم تجسس در حریم 

سازی و در نهایت از رواج خصوصی شهروندان است. اجرای این سیاست از افشای غیر ضروری، قبح زدایی، عادی 

آن ها پیشگیری می نماید. در این پژوهش هدف اصلی، تعیین نقش سیاست جنایی ایران در پیشگیری از جرایم 

تحلیلی و با استفاده از  -علیه عفت و اخالق عمومی می باشد. در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق توصیفی

داری، اطالعات مورد نیاز جمع آوری گردیده و مورد تحلیل قرار گرفته ابزار های پژوهشی کتابخانه ای و فیش بر

ممنوعیت تعقیب و »است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رویکرد سیاست جنایی ایران با ایجاد سازوکار

در پیشگیری از جرایم علیه عفت و اخالق عمومی، همسو با سیاست جنایی اسالم است و قانون مجازات «تحقیق

می، در این خصو  هم شر  و هم مقتییات جامعه را در نرر داشته و درآیین دادرسی کیفری هم مانع از اسال

 اشاعه فحشا و آثار سوء آن  شده است. 

نتیجه اینکه قانون گذار، بزه پوشی و جلوگیری از افشای جرم را از اصول مبنایی و از سیاست های مورد پذیرش 

حیطه جرایم علیه عفت و اخالق عمومی می داند و با اتخاذ سیاست فوق در  سیاست جنایی اسالم به ویژه در

تالش نموده است مانع از اشاعه « ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرایم علیه عفت و اخالق عمومی» قالب سازکار 

  فحشا و آثار سوء آن گردد؛ زیرا شیو  اتهام در این موارد بیش از اصل اتهام مفسده آور می باشد.

 سیاست جنایی، پیشگیری، عفت و اخالق عمومی. :يديکل واژگان
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 2، پيمان حسين زاده1مصطفی فردین
رشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالمی، دانش آموخته کا 1

 زنجان، ایران.
دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد  2

 .اسالمی، زنجان، ایران

 
 نام نویسنده مسئول:
 پيمان حسين زاده

سياست جنایی ایران در پيشگيري از جرایم عليه عفت 

 و اخالق عمومی

 22/7/1931تاریخ دریافت: 

 27/3/1931ذیرش: تاریخ پ
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 مقدمه
مفهوم سیاست جنایی تعاریف گوناگونی دارد و در مسیر پیدایش خود تحول چشمگیری به خود دیده است. شاید تعریف فوئر باخ از 

ه دولت به وسیله آنها علیه جرم حاکمیت تقنینی دولت و مجموعه روش های سرکوب کننده ای ک»سیاست جنایی که عبارت است از 

منشاء تعاریف دیگر نویسندگان است که آن را مجموعه روش هایی می دانند که بدان وسیله بدنه اجتما  پاسخ های » واکنش نشان می دهد

زی جز پیشگیری، خود را به پدیده های مجرمانه سازمان دهی می کند. البته سیاست جنایی اهدافی را دنبال می کند ولی هدف اصلی آن پی

 کنترل و مهار بزهکاری در جامعه نیست.    

مشارکتی را مشاهده  -4اجرایی و  -9قیایی،  -2تقنینی،  -1نو  سیاست جنایی،  4هر چند در مرحله عمل و در هر کشوری می توان 

شگیری از جرایم علیه عفت و اخالق نمود. لیکن در این پژوهش بیشتر نرر نگارنده سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسالمی ایران در پی

عمومی می باشد. چرا که قوه مقننه با توجه به اصول حاکم بر حقوق کیفری همانند اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها سیاست جنایی را 

 بر این اساس پی ریزی می نماید. 

هدف های یک سیاست جنایی کارآمد است. پیشگیری در این امتداد می توان ادعا نمود پیشگیری از وقو  جرم هم یکی از مهمترین 

قانون اساسی کشورمان یکی از وظایف قوه قیاییه را اقدام  151اصل  5از جرایم در حقوق ایران از وجاهت قانونی برخوردار است و بند 

کیفری و غیر کیفری و تقسیم  مناسب برای پیشگیری از جرم و اصالح مجرمان اعالم نموده است. طبقه بندی مفهوم پیشگیری به دو دسته

کیفری آن به عام و خا  در متون تخصصی علم حقوق به کرات به چشم می خورد اما آنچه در این تحقیق مد نرر پژوهشگر بوده 

 پیشگیری غیر کیفری و منرور نقش سیاست جنایی در عقیم کردن و متوقف کردن جرم در آستانه ارتکاب یا در شرف ارتکاب جرم است. 

 ویژه اهمیت از شک بدون دارد، پی در که اجتماعی و حیثیتی بار زیان تبعات و خا  آثار لحاظ به عمومی اخالق و عفت علیه ایمجـر

 اسـت، مـرتبط اشـخا  آبروی و عرض ،عفت با که اعمالی به نسبت واکنش چگونگی و انگاری جرم در کیفری های نرام. است برخوردار ای

 سیاست اتخاذ با اسالم کیفری نرام. نمایند می اتخاذ را جرایم سایر با مـتفاوت روشـی و داده نـشان بیشتری حساسیت و توجه معموالً

 اینکه برای اسـت، آمـده بـر  افراد خصوصی زندگی در حکومت تجسس و دخالت از جلوگیری صدد در جرایم از دسته این در «پوشیبزه»

 .گردد می جامعه در فـحشا تـرویج و جرم شدن نیعل موجب جرایم، این اثبات

 حـوزه در حاکمیت دخالت مهم مبحث با که رو آن از  عمومی اخالق و عفت علیه جرایم به نسبت واکـنش نـحوه خـصو  در بحث

 بـه جـنسی جرایم از اریبسی که است این اصلی دلیل حقیقت در. است برخوردار دوچندانی اهمیت از دارد ارتباط افراد صوصیخ رفـتار

 حالی در کند؛ مـی پیـدا نمود شهروندان امور در وجوجست و کنکاش با اثبات و کشف برای تالش گیرد، می انجام خفاء در و پنهانی طـور

  .کـند دخـالت و تجسس  آنـها پنهان و شخصی امور حوزه در حاکمیت که نیستند مایل معموالً شهروندان که

 ضمن شده است تالش و بوده ایران جنایی سیاست قالب در آن تشریح و مساله تبیین دنبال به تحقیق  این در ضیحاتتو این با

     گیرد قرار بررسی و بحث مورد جنایی سیاست قالب در نیز قانونگذار نگرش قانونی، مواد بررسی
 

 مبانی نظري تحقيق
یک رشته مطالعاتی علمی، نخستین بار توسط آنسلم فون فوئر باخ به کار  به عنوان«Criminal Policyسیاست جنایی یا »اصطالح 

در معانی متعددی استعمال می شود.   تشکیل شده است. واژه سیاست« جنایی –جنایت »و « سیاست»رفته است. این عنوان از دو جزء 

می باشد) ابن منرور، « حفظ مصالح مرد تصدی برای»به معنی ریاست است و سیاست نیز در مفهوم  "سوس"لسان العرب می گوید: 

(. بنابر این، سیاست در لغت 19115: 1977(. گاه نیز سیاست به معنای اداره کشور و حکم راندن و رعیت داری است) دهخدا، 121: 1421

 به معنای توانایی اتخاذ تدابیر مناسب جهت اداره امور به نحو مطلوب است.

(. 7115: 1977عربی است که از ریشه جنی به معنای گناه کردن، چیدن میوه از درخت)دهخدا،  جنایت نیز همانند سیاست، کلمه ای

فارسی اخذ کرده اند)جعفری « گناه»( آمده است. عده ای معتقدند که اعراب لغت جنایت را همانند جناح، از 471: 1975و جرم)عمید، 

 (. 1571: 1934لنگرودی، 

ایی تعریف واحدی ارائه نداده اند و همین امر موجب پیدایش نوعی ابهام در مفهوم این اصطالح اندیشمندان در ارتباط با سیاست جن

(. در عدم صراحت این اصطالح، همین بس که با بیش از دو سده قدمت، محتوا و حدود متفاوتی برای آن 159: 1971شده است)حسینی، 

 رم شناسی مدعی وجود نوعی تناقض در این تعاریف هستند. در نرر گرفته شده است. تا جایی که متخصصان حقوق کیفری و ج

سیاست جنایی شامل مجموعه ی روش هایی است که جامعه با توسل به آنها، واکنش ها علیه پدیده مجرمانه را سازمان می بخشد. به 

قوق کیفری هسته اصلی آن عبارت دیگر سیاست جنایی مترادف با جنبه های نرری  و عملی اشکال مختلف کنترل اجتماعی است؛ و ح
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است. با این همه، امروزه کاربرد های کیفری در قلمرو سیاست جنایی دیگر تنها نیستند، بلکه پیرامون آنها شیوه های غیر سرکوبگر کنترل 

حقوق، تعاریف (.  در اصطالح 29: 1911اجتماعی مانند پیشگیری از وقو  جرم و گاه حتی مردمی و غیر دولتی وجود دارد) دلماس مارتی، 

مطالعه روابط موجود بین علم جرم شناسی و »گوناگونی از سیاست جنایی ارائه شده است. پیناتل در تعریف سیاست جنایی می نویسد: 

حقوق جزا موضو  رشته وابسته ای است که بر اساس آمیختگی عقاید این دانشمندان بنا نهاده شده؛ سیاست جنایی نام دارد.مارک انسل نیز 

سیاست جنایی عبارت است از انتخاب هایی که جامعه در تعیین جرایمی که قانون آنها را سرکوب می کند و به منرور تامین »گوید: می 

 (. 129: 1975آنسلم،  «)حمایت از افراد ناکرده بزه معمول می دارد

به کار برد. او سیاست جنایی را  1129ال در س -حقوقدان کیفری آلمان -اصطالح سیاست جنایی را نخستین بار آنسلم فون فوئر باخ

(. تعریفی که فوئر باخ 1973لپز،  می دانست)« مجموعه روش های سرکوبگری که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان می دهد»

یگاه چشمگیری در مباحث و از سیاست جنایی ارائه داد، قلمرو مییق داشت. چرا که در آن سالها هنوز مفاهیم جرم شناسی و حقوق بشر جا

(. به عقیده فوئر باخ، سیاست جنایی مجموعه شیوه های سرکوب گرانه ای است که 1911مفاهیم حقوق کیفری نداشتند)دلماس مارتی، 

 (. لذا او سیاست جنایی را دارای مولفه های زیر می داند: 3: 1975دولت با توسل به آنها علیه جرم واکنش نشان می دهد)الزرژ، 

 مبتنی بر تدابیر و وسایل قهر آمیز و تنبیهی است؛  -

 دولتی دارد. یعنی صرفا توسط قوای عمومی تشکیل دهنده ی حاکمیت به اجرا گذاشته می شود؛  –جنبه ی رسمی  -

 کنند. می پردازد و به سایر رفتار های انحرافی که جنبه کیفری ضمانت اجرای جزایی ندارند توجه نمی « جرم»فقط به مبارزه علیه  -

 پیشگیری کیفری از جرم صرفا با سرکوبی و اجرای مجازات محقق می شود. -

مجموعه ی منرم اصولی که دولت و جامعه با توسل به آنها مبارزه علیه بزه و بزهکاری را » فون لیست در تعریف سیاست جنایی به 

به ماهیت امکانات و اصول سیاست جنایی نمی پردازد. دیدگاه (، اشاره می کند. او در این تعریف 11: 1911الزرژ، «)سازمان دهی می نماید

وی تاکید دارد که برای  .است« سیاست کیفری»او در این قلمرو، به فوئر باخ نزدیک است و مراد وی از سیاست جنایی، عمدتا همان 

دود ساختن شرایط اجتماعی جرم؛ تشخیص سیاست جنایی باید دو نکته را مد نرر داشت: پیشگیری اجتماعی با هدف حذف کامل یا مح

 مبارزه علیه بزهکار.

( به تعیین جایگاه سیاست جنایی در میان سایر رشته های علوم جنایی پرداخت. بیش از 1325( در اوایل سده بیستم) Cucheکوش)

هایی است که مبارزه ی سیاست جنایی یک هنر و فن است که موضو  آن کشف روش »یک ربع قرن پس از وی، دندی یودو وابر می گوید: 

 (.12: 1911الزرژ، «) موثر علیه جرم را میسر می سازد

لذا سیاست جنایی شامل همه شیوه هایی نمی شود که دولت ممکن است در اختیار  داشته باشد و علیه بزهکاری به اجرا گذارد. بنابر 

ری از وظایف دولت است؛ زیرا پیشگیری به هر میزان که موثر را در بر نمی گیرد. در این مفهوم امر پیشگی« پیشگیری»این سیاست جنایی 

واقع شود، موجب محو کامل پدیده ی  مجرمانه نیست. این طرز تفکر تا اواسط سده بیستم بر اندیشه ی اندیشمندان علوم جنایی حاکم 

 بوده است. 

حول گشت. به عقیده مارک آنسل، که با ظهور مکاتب فلسفی و کیفری پس از جنگ جهانی دوم مفهوم سیاست جنایی دچار ت

در سیاست جنایی است؛ سیاست جنایی، عالوه بر جرم به عنوان یک مفهوم قانونی، سرکوبی و مجازات بزه  "موسع نسبی"پرچمدار دیدگاه

به پیشگیری از جرم و کژ روی به عنوان یک مفهوم اجتماعی نیز می پردازد و توجه زیادی « انحراف»کاری، با ابزار ها و نرام کیفری، به 

 (. 51: 1975دارد. مارک آنسل سیاست جنایی را به سازمان دهی عقالنی واکنش اجتماعی علیه بزهکاری تعریف کرده است)آنسل، 

تکیه سیاست جنایی نوین به استفاده از تمامی روش ها و ابزار ها است. خصوصا به روش های مبتنی بر جبران خسارت و میانجی گری 

(. لذا از این پس، سیاست جنایی تنها در پی سرکوبی 27-21: 1919فاده ی صرف از روش های سرکوب گر می پردازد)حسینی، به جای است

 مجرم نیست. 

سیاست جنایی هدف دار جهت دستیابی به اهداف خود، به ابزاری کار آمد احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده ی سیاست 

به سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قیایی،  سیاست جنایی اجرایی و سیاست جنایی مشارکتی تقسیم  جنایی، می توان آن را

 (. 39: 1911نمود)الزرژ، 

 

 سياست جنایی تقنينی
سیاست جنایی تقنینی را در واقع می توان هسته ی اصلی سیاست جنایی و تعیین کننده ی نو  پاسخ دهی در قبال پدیده های 

نمود؛ چرا که قوه مقننه با توجه به اصول حاکم بر حقوق کیفری همانند اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، سیاست  مجرمانه تصور
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سیاست جنایی تقنینی عبارت است از تدبر و چاره اندیشی قانونگذار در »جنایی را بر این اساس پی ریزی می کند. بنابر این می توان گفت: 

با توجه به وابستگی سیاست جنایی به نرام سیاسی هر کشور، حالت های مختلفی به خود می گیرد. سیاست  مورد جرم و پاسخ به آن که

و جنایی تقنینی، سلیقه قانونگذاران مختلف و انتخاب های آنها در انوا  جرایم و مجازات ها و به طور کلی نحوه مقابله با پدیده مجرمانه 

.  و در تعریفی دیگر می توان گفت: سیاست جنایی تقنینی، مجموعه ای از تدابیر مبارزه با (35: 1912ال زرژ، «) دادرسی جرایم است

بزهکاری را در بر می گیرد که  در قانون متجلی شده است و ضمانت اجرای قانونی دارد. این نو  از سیاست جنایی، ضمن آن که صالحیت 

ر اصول کلی حاکم بر نرام کیفری یک جامعه می باشد. سیاست جنایی تقنینی، گاه بر قانونی دارد؛ معیار و مبانی انوا   دیگرآن بوده و بیانگ

 عمل منحرفانه یا مجرمانه تکیه دارد و گاهی نیز بر شخصیت مباشر و مرتکب آن عمل مجرمانه یا منحرفانه، تاکید می کند.

 

 سياست جنایی قضایی 
تلقی و برداشت دستگاه قیایی از سیاست جنایی و در واقع نحوه سیاست جنایی قیایی گرایشی از سیاست جنایی است که طرز 

پذیرش و اجرای سیاست جنایی تقنینی توسط مراجع قیایی را مورد مطالعه قرار می دهد و در معنای مییق آن، یعنی سیاست جنایی که 

ا در قالب قوانین و مقررات پیاده کرد، این در تصمیم ها و عملکرد دادگاه ها منعکس است. پس از آن که قانونگذار، سیاست جنایی خود ر

قوانین و پیام های قانونگذار، به صورت های متفاوتی درک و پذیرفته می شود. قانون به تبیین اصول و مبانی کلی نرام کیفری یک جامعه 

بخشیدن به الفاظ خشک و بی روح پرداخته و تفسیر و تطبیق آن را در موارد خا  به قیات محاکم واگذار نموده است. این امر یعنی روح 

سیاست جنایی قیایی یعنی سیاست جنایی تقنینی، آن طور که مورد برداشت، تفسیر و »قوانین و فعلیت بخشیدن به آن ها. به بیان دیگر، 

 (. 23: 1915قیاسی، «)عمل قیات قرار می گیرد

 

 سياست جنایی اجرایی
مجریه به عنوان رکن اجرایی کشور در راستای تحقق بخشیدن به اجرای  سیاست جنایی اجرایی، سیاستی است که از سوی قوه

سیاست های جنایی اتخاذ شده از سوی قوه مقننه در پیش گرفته می شود. بر این اساس می توان گفت سیاست جنایی اجرایی عبارت است 

ه ی قیایی موجود است، سیاست جنایی اجرایی را سیاست قوه مجریه در زمینه کنترل جرم که ناظر برچگونگی اجرای قوانین و روی»از : 

تشکیل می دهد که نقش پلیس ) در معنای گسترده ی آن شامل ضابطان دادگستری( در آن اهمیت به سزا و ویژه ای دارد، نقشی که در 

 سطحی کالن به وظیفه پلیس در تامین  امنیت داخلی کشور باز می گردد. 

 

 سياست جنایی مشارکتی
مشارکتی، گرایشی از سیاست جنایی است که نحوه اعمال و اجرای آن در هر کشوری توسط دولت و جامعه مدنی در  سیاست جنایی

 قبال پدیده مجرمانه ارائه می شوند. در واقع سیاست جنایی مشارکتی با استفاده از حمایت و مشارکت اهرم های مردمی عالوه بر استفاده از

منرور از سیاست جنایی مشارکتی، »رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب را دارد. به عبارت دیگر  ابزار های قانونی و قیایی سعی در

بررسی و مطالعه ی جایگاهی است که در سیاست جنایی یک کشور، جامعه مدنی از طریق اعطای نقش به بزهکار، بزه دیده و به کل جامعه 

به این که هسته مرکزی سیاست جنایی را پیشگیری از جرم تشکیل می دهد،  (. بنابر این با توجه21: 1912رستمی، «)داده شده است

ضرورت طرح سیاست جنایی در مجموعه سیاست گذاری عمومی هر کشور، بدیهی به نرر می رسد. به ویژه اینکه جهت گیری سیاست 

کاهش هزینه های مربوط به تدارک نیرو های  جنایی به سمت اتخاذ تدابیر موثر و کار آمد در جهت مشارکت همگانی در پیشگیری از جرم و

(.  و در تعریفی کلی تر، 15: 1931پلیس، دادگاه و زندان، همچنین مقابله و مبارزه با جرم با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود)بیگی، 

ه عبارت دیگر در نرر گرفتن سیاست جنایی مشارکتی،  به معنی تعیین میزان مشارکت موثر و فعال جامعه مدنی در سیاست جنایی است. ب

ی آثار ضرورت حیاتی ایجاد ابزار ها و اهرم های تقویتی دیگری به غیر از پلیس یا قوه قیاییه به منرور اعتبار بخشیدن به طرح سیاست جنای

و بدون توجه به مباحث است، که به وسیله ی قوه مجریه و مقننه تهیه و تدوین می گردد. جمهوری اسالمی ایران، با الهام از مبانی فقهی 

جدید علمی پیرامون این موضو ، ضوابط و مقررات قابل توجهی برای مشارکت جامعه مدنی در این زمینه فراهم نموده است که برجسته 

های  ترین جنبه آن، به مشارکت بزه دیده در فرایند کیفری مربوط می شود. ضمن این که جامعه ی مدنی ایران با تکیه بر تکالیف و آموزه

دینی و پشتوانه ی فرهنگ و سنت غنی مشارکتی خود، از قابلیت ها و بستر های مناسبی در این راستا و به ویژه در مورد پیشگیری از 

  بزهکاری برخوردار می باشد. اگر چه تاکنون از این مبانی و بستر ها به نحو مطلوب و کامل استفاده نشده است اما این واقعیات در مجمو ،

جنایی نرام مذکور را از لحاظ محتوایی و عملی، مشارکتی کرده و جلوه های متنو  و بعیا ناب و منحصر به فردی از مشارکت  سیاست
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(. در نتیجه، سیاست جنایی تقنینی با استفاده از ابزار 11: 1917ارکان جامعه مدنی در مراحل مختلف است)معاونت آموزش قوه قیاییه، 

یی با استفاده از مجازات های جایگزین حبس یا نرام نیمه آزادی؛ و سیاست جنایی مشارکتی با استفاده از قوانین؛ سیاست جنایی قیا

حمایت و مشارکت هرم های مردمی)عالوه بر استفاده از ابزار های قانونی و قیایی(، سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب را 

 دارند. 

جنایی به دو دسته علمی و ارزشی تقسیم می شود. سیاست جنایی علمی، سیاستی است که در یک نو  تقسیم بندی دیگر، سیاست 

بر داده های علمی، از جمله یافته های جرم شناسی، تکیه دارد؛ به عنوان مثال اگر بررسی ها نشان دهد که از لحاظ آماری، میان افزایش 

کلی و ارتکاب جرم، رابطه مستقیم وجود دارد، بر اساس سیاست جنایی ازدواج و ارتکاب جرم، رابطه معکوس، و میان مصرف مشروبات ال

علمی، توصیه می شود که مشروبات الکلی ممنو  گردد، اما تسهیالت ازدواج در جامعه، بیش تر شود. در مقابل، سیاست جنایی 

و آمار های جنایی نبوده؛ بلکه مستند به ارزشی)ایدئولوژیک(، سیاستی متکی بر باید ها و نباید هایی است که محصول تحقیقات میدانی 

 (. 79: 1915اصول اخالقی، فرمان های شرعی یا ارزش های فرهنگی جامعه است)قیاسی، 

 

 مکتب روح بخش  اسالم سياست جنایی در 
وَ لَکُمْ فِی الْقِصا ِ حَیاةٌ یا أُولِی برای سیاست جنایی اسالم اهداف متعددی ذکر شده است. چنانچه در سوره ی بقره آمده است: 

خداوند هدف از (.  173وبرای شما در قصا  حیات و زندگی است ای صاحبان خرد، تا شما تقوی پیشه کنید)بقره: ) الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ

.) دست وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکاالً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزیزٌ حَکیمٌذکر می کند: « عبرت آموزی»قطع دست سارق را، 

 (. 91ه اند به عنوان یک مجازات الهی قطع کنید، و خداوند توانا و حکیم است)مائده: مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داد

(. ایده ی 177کلمه نکل در زبان عربی به عقوبتی گفته می شود که هدف از آن، ارعاب و تحذیر دیگران است) ابن منرور، پیشین: 

کاب جرم منصرف می شود. بنابر این پیشگیری از جرم، یکی از ارعاب این است که مجرم به دلیل ترس از دستگیری و اجرای کیفر، ارت

 سوره مبارکه ی مائده، بدان اشاره شده است.       91اهدافی است که در آیه ی 

سوره مبارکه ی  عنکبوت این نکته به  45فاصله گرفتن از فحشا و منکر و تقرب به خداوند به عنوان هدف نماز مطرح است. در آیه 

 از نماز)انسان را( که دار برپا را تَصْنَعُونَ.) نماز مَا یَعْلَمُ وَاللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهِ وَلَذِکْرُ وَالْمُنْکَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ تَنْهَى الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ چشم می خورد:

 کنید(.  ىم چه داند مى خدا و است باالتر خدا یاد قطعا و دارد مى باز منکرات و زشتی ها 

عالوه بر آیات قرآن، روایات متعددی به علل تحریم محرمات اشاره کرده اند. به عنوان مثال، در علت تحریم خمر چنین آمده است: 

 سادخداوند شراب را به دلیل مفاسد آن حرام کرد. زیرا عقل نوشندگان را زائل و آنها را به انکار خداوند و دروغ بستن بر او و رسوالنش و ف

(. هرچندعلل تشریع حکم در این 475: 2، جلد 1421های دیگری هم چون قتل، قذف و زنا و بی پروایی نسبت به محارم وا می دارد) قمی، 

 روایت ذکر شده است، اما باید توجه کرد که اهداف شار  نیزچیزی جز پرهیز از همین مفاسد نیست. 

خداوند متعال و رسوالن او در برخورد با جرم تدابیری را توصیه کرده باشند، اما این با توجه به آنچه گفته شد، نمی توان ادعا کرد که 

 تدابیر هدفدار نبوده و یا اهداف متعارضی را دنبال کنند؛ چرا که اقتیای حکمت خداوند، هماهنگی و هدفمندی در نرام آفرینش است.

 

 پيشگيري

تألیفی و نیز پایان نامه و  -طی سالهای اخیر مقاله ها و کتابهای ترجمه ایدر زمینه پیشگیری از جرایم علیه عفت و اخالق عمومی 

رساله های کارشناسی ارشد و دکتری چندی به رشته تحریر در آمده و بعیا نیز به چاپ رسیده است و پژوهشگر به مناسبت از آنها در این 

ضر استفاده گسترده از منابع به روز، تحلیل انوا  پیشگیری در پرتو پژوهش استفاده نموده و به آنها ارجا  داده است، اما ویژگی پژوهش حا

حقوق بنیادین افراد و ارائه مختصر رویه های عملی می باشد. به عبارت دیگر، دراین پژوهش تالش شده است پیشگیری از جرایم علیه عفت  

اد تحلیل شود. به دیگر سخن، همانطوری که حقوق اخالق عمومی که یک معقوله جرم شناختی است در چارچوب موازین حقوق اساس افر

کیفری ماهوی و شکلی در دهه های اخیر با دغدغه رعایت حرمت و کرامت انسان در چارچوب مالحرات منشور بین المللی حقوق بشر 

م نیز که تلفیقی از هنجارهای تنریم و به اجرا گذاشته می شود، مانند مجازات های عادالنه، دادرسی عادالنه و ...، حقوق پیشگیری از جرای

 حقوقی به ویژه حقوق بشری و یافته ها و آموزه های جرم شناسی است، بایستی کرامت انسانی شهروندان را در مرحله اجرا رعایت نماید. 
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 سابقه  پيشگيري
ه جلوی چیزی رفتن و هم به پیشگیری از نرر لغوی دارای دو معنی است. این واژه هم به معنی پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و ب

(. در جرم شناسی، پیشگیری به معنای اول 5331: 1977معنی آگاه کردن، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن به کار رفته است) دهخدا، 

نرور جلوی تبهکاری رفتن با استفاده از تکنیک های گوناگون مداخله به م»استفاده می شود. در جرم شناسی پیشگیری عبارت است از: 

پیشگیری از وقو  جرم عبارت است از پیش بینی، »(. و بر پایه الیحه پیشگیری از وقو  جرم: 199: 1971)گسن،  «ممانعت از بزهکاری

 ماده یک الیحه پیشگیری از وقو  جرم(. «) شناسایی و ارزیابی خطر وقو  جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات الزم برای از بین بردن یا کاهش آن

مجموعه اقدام ها و تدابیر قهر آمیز که با هدف خا  »کوسن، جرم شناس کانادایی نیز، پیشگیری را چنین تعریف می کند:  موریس

(. در این تعریف اقدام 21: 2222کوسن، «)مهار بزهکاری، کاهش احتمال جرم، کاهش وخامت جرم، پیرامون علل جرایم اتخاذ می شود

ت که بر عوامل جرم زا اعمال می گردد. براساس این تعریف، چنانچه بزهکار در محاسبه خود، میزان سود پیشگیرانه اقدام غیر قهر آمیزی اس

 (. 91: 1931احتمالی را در مقایسه با تالش و زحمت و نیز خطرات موجود، ضعیف بداند از ارتکاب جرم منصرف خواهد شد) ابراهیمی، 

 

 مفهوم پيشگيري
پیشگیری شده است. پیشگیری از بزهکاری مبتنی بر تدابیری است که به موجب آنها بتوان از وقو   تا کنون تعاریف بسیاری از مفهوم

 بزهکاری در آینده جلوگیری نمود، و این رشته با جرم شناسی عملی و شاخه ای از آن که بزهکاری شناسی پیش گیرنده است؛ ارتباط دارد . 

بیماری بزهکاری ، شناخت انگیزه ها و دالئل ارتکاب بزهکاری و تکوین پدیده بزهکاری  اولین قدم در علم جرم شناسی، در راه مبارزه با

است . مطالعات انجام شده بر روی بزهکاران و جرائم ارتکابی در بیشتر نقاط جهان ، چه در دوران گذشته و چه در زمان معاصر ، چه در 

علول عللی است و بزهکار قبل از اینکه یک عامل وقو  بزهکاری باشد، یک ممالک صنعتی و چه در جهان سوم، این فرضیه را که بزهکاری م

 (. 93: 1914قربانی و یک معلول است را به اثبات رسانیده است )رایجیان اصلی، 

آنچه در ابتدا از این واژه برداشت می شد، پیشگیری کیفری به معنای مجموعه اقدامات و تدابیری بوده است که امروزه از آن به 

 جازات ها و اقدامات تامینی تعبیر می شود و مانع ارتکاب مجدد بزهکاری توسط مجرمان می شود . م

مطالعات و یافته های موجود در قلمرو حقوق کیفری، حکایت از آن دارد که جوامع بشری برای مقابله با جرایم از مجازاتها آن هم از 

(. طبیعی است که این نو  پیشگیری، چندان هم پیشدستی به شمار نمی 123تا:  نو  شدید آن استفاده می کردند)نجفی ابرندآبادی، بی

 رود؛ البته نفس وضع مجازاتها می تواند عاملی رعب آور و از این رو مانعی در اجرای جرائم به حساب آید و مانعی بر سر راه فعلیت یافتن

ات اصرار می ورزد و آن را تصدیق می کند؛ به عکس امروزه از شکست اندیشه مجرمانه باشد؛  اما امروزه کمتر کسی در این کارکرد مجاز

رژیم مجازات ها و زرادخانه های کیفری سخن می رود، در معنای جدید مقصود از پیشگیری، مجموعه فعالیت ها و تدابیری است که از 

 دایی بزهکاری مبارزه می کند. اساس مانع وقو  بزهکاری و فعلیت یافتن اندیشه جنائی می شود و با ریشه ها و علل پی

 

 اقسام پيشگيري 
با توجه به سیر تحول و تکامل نرریات بزهکاری شناسی و پیدایش انوا  نرریات گوناگون درباره مقوله پیشگیری از بزهکاری ، انوا  

 متفاوتی از پیشگیری از بزهکاری ارائه شده است که در ادامه به بیان آنها می پردازیم: 

 

 يفري پيشگيري ک
پیشگیری کیفری یا پیشگیری از جرم در نرام عدالت کیفری ناظر بر اقدام کیفری قبل و پس از وقو  جرم است که با بهره جستن از 

ساز و کارهای نهادهای مختلف نرام عدالت کیفری در صدد کاهش نرخ جرم است . رهیافت پیشگیری کیفری ، ارعاب انگیزی فردی ، 

 تا بدین طریق از بزهکاری نخستین و تکرار جرم افراد پیشگیری نماید .  جمعی و عبرت آموزی است

پیشگیری کیفری غالبا از طریق راهکارهای قیایی مقدور است ولیکن تمهیدات قیایی نیازمند بستر سازی تقنینی است و بدین 

ری از جرم استفاده نمود ) قاسمی مقدم، توان از نرام تقنینی و نرام قیایی جهت تحقق اهداف پیشگیترتیب در پیشگیری کیفری می

1911 :72 .) 

های بازدارنده و تشدید مجازاتها به پیشگیری تواند از طریق باال بردن هزینه جرم از طریق وضع مجازاتدر این رابطه نرام تقنینی می

تمال کشف بزهکاری و اجرای کامل و دقیق از جرم کمک کند و نرام قیائی نیز می تواند با باال بردن هزینه جرم از طریق باال بردن اح

 احکام از ارتکاب جرائم پیشگیری کند .
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 پيشگيري غيرکيفري:

 پیشگیری غیر کیفری شامل پیشگیری عمومی و پیشگیری وضعی می باشد که در ادامه به توضیح آن ها می پردازیم:

 

 پيشگيري عمومی:
عمومی وقو  بزهکاری، نریر عوامل اجتماعی، جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی  در پیشگیری عمومی یا اجتماعی، مقابله با علل و عوامل

مد نرر است. پیشگیری عمومی در ارتباط با کل جامعه است و با توجه به نقش حساس و پر اهمیت محیط در تشکیل و تکامل شخصیت و 

نیازها و ضعف های موجود اقدام و سپس از آحاد تشکیل رفتارهای انسان، این جامعه است که باید در مرحله اول خود به رفع کمبودها و 

 (.59: 1934دهنده اش انترار رفتار مناسب و هماهنگ با ضوابط داشته باشد)نجفی توانا، 

 هدف این نو  پیشگیری، آن است که اعیای جامعه را از طریق آموزش، تربیت، تشویق و تنبیه با قواعد اجتماعی آشنا و همنوا کند . 

دیگر پیشگیری اجتماعی به دنبال کاهش یا از بین بردن علل فردی یا اجتماعی اثر گذار بر بزهکاری است. پیشگیری  به عبارت

اجتماعی، با بهره گیری از تدابیر و آموزش و اقدامات پیشین در صدد شخصیت سازی و از بین بردن انگیزه های بزهکاری و اثر گذاری بر 

 (. 22: 1971فرایند شخصیت افراد است)معرمی، 

از طرف دیگر پیشگیری اجتماعی به تغییر شرایط بزهکاری زای اجتماعی و اصالح نگرش ها و انگیزه های مجرمین تاکید می کند و 

را  اقدامات خود را بر توسعه طرح هایی مانند کلوپ های جوانان و پروژه های مبتنی بر فعالیت متمرکز می نماید تا مجرمین بالقوه یا بالفعل

» و « جامعه مدار » ز ارتکاب جرائم منصرف نماید. این پیشگیری بر اساس نگرش نوینی که نسبت به آنها وجود دارد به پیشگیری ا

  تقسیم می گردد. « پیشگیری رشد مدار

بین بردن یا این نو  پیشگیری در تالش است تا با اتخاذ تدابیر و اقدامات مناسب برای از  الف ـ پيشگيري اجتماعی جامعه مدار :

کاهش عوامل بزهکاری زا بر محیط اجتماعی و عمومی اثر گذارد . برای نمونه ، ایجاد مکانهای تفریحی و یا احداث فیای سبز می تواند در 

 کاهش یا حذف عوامل محیطی بزهکاری زا نقش مهمی ایفاء نماید . 

شناسایی عوامل مختلف محیطی به منرور خنثی نمودن یا دست مبنای بزهکاری شناختی پیشگیری اجتماعی از نو  جامعه مدار ،     

یز کم کاهش آثار آنهاست . مبارزه با فقر ، بیکاری ، اشتغال کاذب ، سوء اشتغال ، اعتیاد ، بی سوادی ، حاشیه نشینی ، بی مسکنی و .... ن

که شکستهای عاطفی ، تربیتی و تحصیلی اطفال را فراهم  مبارزه با عوامل روان ـ جامعه شناختی و فردی ـ به ویژه شرایط نا مطلوب خانواده

 می آورند ـ مهمترین موضوعات این شکل از پیشگیری را تشکیل می دهند . 

در این نو  پیشگیری که به آن پیشگیری زود هنگام نیز گفته می شود کوشیده می شود تا با ب ـ پيشگيري اجتماعی رشد مدار : 

روان شناختی اجتماعی زود هنگام از تداوم و استقرار رفتار مجرمانه در افراد ممانعت نماید . پیشگیری رشد به کار گیری اقدامات مناسب 

 مدار ناظر به محیط اجتماعی شخصی خود فرد می شود و عنصر اصلی آن آموزش و پرورش است . 

ها در خصو  رشد زیستی، روانی و اجتماعی از به طور کلی در این نو  پیشگیری اجتماعی ) رشد مدار ( مجموعه تحقیقات و فعالیت 

شود ، هر چه کودک دهد که خط سیر رشد کودک خیلی زود تشکیل میآغاز زندگی و نیز بررسی پیامدهای آن در بلند مدت نشان می

. از نرر جرم شناسی کند )منصوری، بی تا(آموزد و این تجربیات خط سیر رشد را تقویت و تشدید میشود تجربیات بیشتری میبزرگتر می

پیشگیری وضعی برای همیشه وسوسه های جرم را از بین نمی برد و در حقیقت نوعی مسکن است در حالی که پیشگیری اجتماعی اکسیر 

 (. 19: 1934جرم است و در پی ایجاد مانع دائمی درونی در مرحله گذار اندیشه به فعل و از وعده به عمل است) نجفی توانا، 

 

 ضعی پيشگيري و
به مجموعه اقداماتی گفته می شود که در جهت تسلط بر محیط و اوضا  پیرامونی مشرف بر بزهکاری و نیز مهار آن انجام می شود تا 

؛ این شکل از پیشگیری شامل اقدامات و روشهایی است که در  (14: 1934 توانا، نجفی) از این طریق ، افراد را از بزه دیدگی محافرت کنند

مدیریت و طراحی محیط، نشانه رفتن شکل ویژه ای از بزهکاری و افزایش خطرات ناشی از اقدام به ارتکاب بزهکاری است) نجفی  بر گیرنده

 (. 15: 1934توانا، 

 

 مفهوم پيشگيري وضعی 
تعاریف موجود می این ز ادو مورد ، که در ذیل به ارائه است شده ارائه گوناگونی هایها و برداشتتعریف وضعی پیشگیری در خصو 

 :  پردازیم
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 مجرمین برای فرصت این تحقق تر کردنیا مشکل جرم ارتکاب هایفرصت محدود کردن به اقدام»را  وضعی ژرژپیکا پیشگیری ـ 1

 .(195) نجفی ابرند آبادی، بی تا: «داندمی بالقوه

پیشگیری وضعی شامل اقدامات و روشهایی است برای کاهش  : » رونالد کالرک در تعریف پیشگیری وضعی چنین می گویدـ  2

 :  فرصت که

 به سوی شکل کامال خاصی از جرم نشانه می رود،ـ 

پایدارتر و نفوذ در آوردن هرچه  طراحی و مدیریت محیط بالواسطه )صحنه و محل وقو  جرم( یا همان نرارت و تحت متیمنـ 

 ،  سازمان یافته تر محل وقو  جرم است

سود حاصله، به طوری که در نرر اکثر مرتکبین  طوری که زحمات و خطرات ناشی از اقدام برای ارتکاب جرم را افزایش داده و بهـ 

 .(232) صفاری، بی تا: «دهد جلوه گر می شود ، را کاهش می

سو،  از یک که است متمایل و مهارآن جرم پیرامونی و شرایط  محیط بر تسلط سمت به که دهش تلقی ها و تدابیریاقدام مجموعه ـ 9

دیگر، با  گیرد و از سویمی کند، صورترا مساعد می جرم وقو  که از بزهکاری قبل هاییا وضعیت جناییپیش هایوضعیت کاهش با

 .(142) ابرندآبادی، بی تا: گیردمی صورت بالقوه هکارانبز و دستگیری شناسایی خطر افزایش

پیشگیری وضعی با تغییر وضعیت های ما قبل بزهکاری مثال از طریق حفاظت یا تقویت حمایت از بزه دیده با استفاده از دستاورد     

کار و کاهش سود و لذت مورد انترار ، مجرم را فناوری های نوین ، دشوار کردن ارتکاب بزهکاری ، باال بردن خطر شناسایی و دستگیری بزه

 از تعرض به هدف یا بزه دیده خا  منصرف می نماید . 

 

 عفت عمومی
شود و حاصل شدن حالتی برای نفس و جان آدمی که به وسیله آن از غلبه و تسلط شهوت جلوگیری می عبارت است از «عفت»

معنای اصطالحی عفت در اصطالح اخالق، . و پاکدامنی و بازایستادن از حرام و طلب عفت اصلش بسنده کردن در گرفتن چیز اندک است

یعنی قوه شهوت در خوردن و آمیزش جنسی، مطیع عقل باشد و از چیزی که عقل و شر  نهی کرده، اجتناب نماید و این حد اعتدال در 

  ت.شر ، ستوده شده اس

شود. عفت به گفته راغب اصفهانی، همترین فیایل انسانی محسوب میعفت، نقطه مقابل شکم پرستی و شهوت پرستی است که از م

شود که دارای این صفت و حالت دارد و عفیف به کسی گفته میپدید آمدن حالتی در نفس،  که آدمی را از غلبه شهوت باز می»یعنی 

 (. 1945: 1974معین، «)باشد.

 

 اخالق عمومی
شود که توضیح دهنده و گیرد و یا پس از آن صفتی نمایان میق و رفتار خاصی قرار میاصوالً لفظ اخالق به عنوان صفت برای اخال

باشد و یا عملی که می« اخالقی»شود عملی که فالن شخص انجام داده است تعیین کننده مفهوم آن است؛ برای مثال گاهی گفته می

توان لفظ عمومی دانست که پس از ترکیب با ای مفهوم اخالق را میهای شایع برباشد. یکی از صفتشخص انجام داده رفتار غیر اخالقی می

 آید و منرور از آن مجموعه عادات و رفتارهای شایع و مربوط به یک منطقه و مردم خا  است. مفهوم اخالق به صورت اخالق عمومی در می

قواعدی که در زمان و مکان معین توسط »از:   در تعریفی دیگر می توان اینگونه اذعان نمود که،  اخالق عمومی عبارت است      

باشد مقررات اخالقی هم بدون شود و فاقد ضمانت اجرا میشود یا عمل به آنها نیکو تلقی میاکثریت یک جامعه رعایت آن الزم شمرده می

ت جامعه را هدف قرار دهند و این (. بنابراین اعمالی که معیارهای اساسی اکثری141 -191: 1934)جعفری لنگرودی،  «ضمانت اجرا نیستند

 شوندها به قدری باشند که جامعه برای آنها ضمانت اجرایی تعیین کند، جرائم علیه اخالق عمومی نامیده میناهنجاری

 

 جرایم منافی عفت 
اعمال »رکیب عبارتیمنافی عفت در لغت به معنای نفی کننده، ضد، مخالف و ناسازگار)با( عفاف و پاکدامنی است.این اصطالح که با ت

در حوزه حقوق جزا شناخته شده است هر کاری می باشد که به امور جنسی مربوط بوده و بر حسب عرف و احساسات عمومی، « منافی عفت

ارتکاب آن موجب شرم)شرم آور( و قانون برای آن جرم شمرده باشد. مانند تقبیل)بوسیدن( از روی شهوت، میاجعه)در آغوش کشیدن(، 

 (. 151: 1931موس)مواقعه(، توزیع مطبوعات خالف عفت و اخالق عمومی، تشویق به فسادو...) گلدوزیان، حسین زاده، هتک نا
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یا در تعریفی دیگر جرایم منافی عفت عبارتست از:  اعمالی که مغایر با ارزشهای پذیرفته شده اخالقی باشد و ارتکاب آن، تجاوز به این 

شود. در ترمینولوژی حقوق منافیات عفت چنین تعریف شده ی است که از طرف مردم محترم شمرده میقبیل ارزشهای اخالقی و اجتماع

امور جنسی به معنی هر چه وسیعتر که به حسب عرف و احساسات یک جامعه شرم آور باشد و به منرور مواقعه یا شرو  در آن »  :است

رد هتک ناموس و یا شرو  در هتک ناموس است نه منافی عفت. بنابراین شرو  صورت نگیرد، اگر به منرور مواقعه یا شرو  در آن صورت گی

(. با توجه به تعاریف ارائه 5592: 1934جعفری لنگرودی، «) شود.به جرم هتک ناموس و جرم منافی عفت بحسب غرض مرتکب مشخص می

اعم است از هتک ناموس، هتک عفت و جریحه دار شده، در قلمرو منافی عفت اختالف نرر وجود دارد لیکن این نرر که منافیات عفت 

 رسد.کردن عفت عمومی، موجه تر به نرر می

شود عبارتست از هر عملی که از نرر اخالق حسنه و مذهب رایج تقبیح شمرده البته تعریفی که امروزه و در مقام عمل از این جرم می

که عموم جامعه به شدت از آن دوری گزیده و با دیدن، خواندن و حتی شود و به عبارتی هنجارهای اجتماعی را نادیده گرفته و عملی 

 شنیدن آن ناراحت شوند . 

دار شود مصداق ای زننده باشد که عفت و پاکدامنی آنها جریحهثر مردم آن را تقبیح کنند و تا اندازهبه عبارت دیگر هر عملی را که اک

 این جرم است.

ارتکاب عملی که به »دار کردن عفت عمومی عبارتست از: رسد بتوان گفت که جریحهبه نرر می بنابراین با توجه به مطالب یاد شده

نوعی ابراز تمایالت جنسی در انرار و اماکن عمومی باشد اعم از رابطه با جنس مخالف، پوشش، رفتار، گفتار و یا نمایش تصاویری که این 

 تمایالت را نمایان کند. 

گو اینکه تعبیر خالف عفت بودن عملی در هر شود به انجام عمل خالف عفتی در مالء عاماطالق می»در تعریف دیگر آمده است: 

شود و ممکن است در یک جامعه خالف عفت و در یک جامعه دیگر امر عادی و بی اهمیت جامعه به آداب و رسوم آن جامعه مربوط می

: 1977گودرزی، «)اعمال منافی عفتی هستند که در مالء عام صورت گیرند به طور کلی این اعمال،( » 541: 1979قیایی، «)تلقی گردد.

هر عمل و رفتاری که از نرر اکثریت افراد یک ملت مغایر با ارزشهای پذیرفته شدة اخالقی بوده و ارتکاب آن؛ تجاوز به این قبیل » ( و 1151

 (. 135: 1974)ولیدی، «شودارزشهای اخالقی و اجتماعی است که از طرف مردم محترم شمرده می

شود. رسیم که عالوه بر کلی بودن و ابهام در مصادیق آن اختالفاتی نیز در آنها دیده میبا توجه به تعاریف ارائه شده به این نتیجه می

 است.گر عدم ابهام باشد از موارد ضروری الزم به ذکر است در تعریف انوا  جرائم مشخص بودن قلمرو و حد و مرز آن، که بیان

ها از اهمیت خاصی برخوردار است. در راستای مبارزه با این به جهت تعرض به حیات مادی و معنوی انسان« جرائم منافی عفت»

. در قوانین بعد از انقالب اسالمی، قانونگذار تنها در دو ماده عبارت جرائم منافی نمایدجرائم، جامع بودن ادله ثبات نقش به سزائی ایفا می

هر گاه مرد و زنی که بین آنها علقه »مقرر نموده بود:  1912قانون تعزیرات مصوب سال  121اولین بار در ماده   ه کار برده است.عفت را ب

ضربه محکوم خواهند شد و اگر این عمل  33زوجیت نباشد، مرتکب عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا میاجعه شوند به شالق تا 

 « شود.اشد فقط اکراه کننده تعزیر میبا عنف و اکراه ب

هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت » مقرر گردید:  197نیز در ماده  1975در کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی مصوب سال 

محکوم خواهند شد و اگر ضربه  33نباشد، مرتکب روابط نامشرو  یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا میاجعه شوند، به شالق تا 

 .«شودکننده تعزیر میعمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه

 بعیی از  جرایم علیه عفت و اخالق عمومی شامل موارد ذیل است:

رابطه نامشرو ؛ تراهر به عمل حرام؛ فساد و فحشا؛ معامله اشیا ی منافی اخالق عمومی؛ تولید محتویات مستهجن در رایانه؛ معاونت 

 اعمال مستهجن رایانه ای؛ خلوت نکردن با نامحرم؛ پرهیز از خود ارضایی و آمیزش نامشرو ؛ در

 نداشتن تجلی تحریک آمیز در مجامع؛ واسطه نشدن برای فحشا؛گریز از عوامل تحریک آمیز.

 

 رابطه جرایم عليه مصالح خانواده با جرایم عليه عفت و اخالق عمومی 
جرایم علیه عفت و اخالق عمومی رابطه عمومی و خصوصی من وجه دارند؛ بدین سان بخشی از جرائمی  جرایم علیه مصالح خانواده با

ده که علیه عفت و اخالق عمومی می باشد، جرایم علیه خانواده هستند، مانند: جرایم ناشی از روابط نامشرو ، ولی بخشی از جرایم علیه خانوا

، مانند: ترک انفاق یا جرایم علیه نسب و تناسل و توالد و برخی از جرایم علیه عفت و اخالق خارج از جرایم علیه عفت و اخالق عمومی است

جرایم "عمومی از جرایم علیه خانواده محسوب نمی شود، مانند دایر کردن قمار خانه یا محلی برای شرب خمر که به طور مستقیم از گروه 

 نمی باشد.  "علیه خانواده
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 پيشينه تحقيق
به تشریح منرور « صالحیت دادسرا و دادگاه در رسیدگی به جرایم منافی عفت» ( در مقاله ای تحت عنوان1931موحد ) اصغر احمدی

فی قانونگذار و توسعه کالم قانونگذار از دو جرم زنا و لواط به مفهوم جرم منافی عفت با  اشاره به سیاست جنایی اسالم در قبال جرایم منا

 نموده است که جرایم منافی عفت اعم از لواط و زنا بر سه قسم تقسیم شده است. عفت پرداخته و نتیجه گیری

مبانی و اصول جرم انگاری جرایم منافی عفت و اخالق » ( در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان1935فرزانه ترک چناری)

داخته و اینگونه نتیجه گیری نموده است که اصل اخالق گرایی به تشریح وقو  رفتار های مغایر با اخالق عمومی در جامعه ایران پر« عمومی

د قانونی و بعد از آن برخی تفاسیر از پدر ساالری بیشترین کاربرد را در این جرم انگاری دارند. همین طور در موارد اندکی هم می توان  ر

 پای اصل ضرر را در اعمال واکنش کیفری نسبت به رفتار های عفافی نراره نمود. 

اشاره می کند که  «به جرایم منافی عفت 1932رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری »( در تحقیقی تحت عنوان 1935مهدی شیدائیان)

بیشتر جرایم مذکور به صورت پنهانی ارتکاب می یابند و افشای جرایم ذکر شده به دلیل پیوند آنها با آبروی شهروندان آثار مخربی بر 

و اصالحات آن در  1932گذارد. لذا در این تحقیق به تبیین، توجیه و نقد رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری  مرتکب و جامعه باقی می

 جرایم منافی عفت پرداخته شده است.

سیاست جنایی »( در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در واحد دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه تحت عنوان 1934محمد دهقان نژاد )

به تشریح سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسالمی در پیشگیری کیفری از « ری اسالمی ایران در قبال جرایم منافی عفتتقنینی جمهو

جرایم منافی عفت پرداخته و نتیجه گیری کرده است که جمهوری اسالمی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می جوید و 

یفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از اینگونه جرایم است در حالی که اسالم راه های بیشتر به پیشگیری نرر دارد تا اعمال ک

 پیشگیری موثری را عرضه نموده که از همان ابتدا ریشه جرم را می خشکاند، از قبیل: حرمت نگاه به نامحرم و تحریم خلوت با نامحرم

 

 روش پژوهش
مون فرضیه ها یا پاسخ به ز. تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطالعات برای آدباش یتحلیلی م -روش تحقیق این پژوهش توصیفی

سواالت مربوط به وضعیت فعلی موضو  مورد مطالعه می شود. یک نمونه معمول تحقیق توصیفی شامل ارزیابی نگرش ها یا عقاید نسبت به 

نجی های سیاسی پیش از انتخابات و تحقیقات بازار نمونه هایی از افراد، سازمان ها، رویداد ها، جرایم، قوانین یا رویه ها می گردد. نرر س

 (. 212: 1914تحقیق توصیفی اند)خاکی، 
در این تحقیق به منرور توصیف عینی و کیفی محتوای مفاهیم به صورت نرامدار عمل شده است.  در واقع قلمرو این تحقیق را متن 

یران و نقش آن در پیشگیری از جرایم علیه عفت و اخالق عمومی تشگیل می دهد. های مکتوب در باره سیاست جنایی جمهوری اسالمی ا

به دنبال  نریر کتابهای متعدد حقوقی، مقاله ها، روزنامه ها، مجله ها، سخنرانی ها و ...؛ پژوهشگر در این پژوهش)نگارش پایان نامه حاضر(

یم علیه عفت و اخالق عمومی بوده است و تالش گردید عناصر و توصیف و تحلیل مطالب مربوط به سیاست جنایی و پیشگیری از جرا

این عناصرشامل: جمله ها و متن های کامل در  مطالب مورد نرر گرد آوری و به نحو مناسبی طبقه بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

عریف آن، تدوین فرضیه و ... پرداخته و ادامه تالش نموده آثار مکتوب بودند. و در تحلیل این مطالب پژوهشگر ابتدا اقدام به تبیین مسئله و ت

ار است با گرد آوری اطالعات، تنطیم و طبقه بندی اطالعات آنها را تحلیل و تفسیر نماید) البته تمرکز تفسیر نیز بر ارزش های اسالمی استو

 بوده است( ودر واقع فرایند علمی تحقیق را به شکل منرمی رعایت نماید. 

 

 هاي پژوهشیافته 
سوال این است که    با توجه به ایدئولوژی حکومت جمهوری اسالمی ایران که در قانون اساسی این حکومت طرح گردیده است،  

سیاست جنایی جمهوری اسالمی ایران چگونه مدل بندی می شود؟ و نقش آن در پیشگیری از جرایم علیه عفت و اخالق عمومی چگونه 

دا به نعامل مولفه های جمهوریت و اسالمیت در مقام تئوری و تاثیر آن بر مختصات سیاست جنایی جمهوری است؟ به همین منرور ابت

 اسالمی ایران پرداخته شده و سپس به سواالت پژوهش پاسخ های مناسب داده شده است. 
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 اصول حاکم بر سياست جنایی جمهوري اسالمی ایران 
جمهوری اسالمی ایران را تعیین می نماید و در نهایت مختصات سیاست جنایی با توجه به این اصول چهار چوب ایدئو لوژی حکومت 

اصالت برابری و  -9اصالت آزادی افراد جامعه در تمام ابعاد -2اصل حاکمیت جامعه مدنی -1اصل  عبارتند از 4آن ها ترسیم می گردد. این 

 اصالت قانون -4تساوی افراد جامعه در تمام عرصه ها

 

 بندي سياست جنایی ایران:مدل 
حکومت جمهوری اسالمی ایران واجد سیاست جنایی مردم ساالر است.  این حکومت هم جهت با احترامی که برای حق حاکمیت 

جامعه و نقش بنیادین عنصر آزادی قائل شده است؛ مجاز است جهت گیری و کنترل تمامی پاسخ های پیشگیرانه و سرکوبگرانه به پدیده 

(. حکومت جمهوری اسالمی ایران در 92: 1935را به عهده نگیرد و بخشی از آن را به جامعه مدنی واگذار نماید) غالمی و رحمانی، مجرمانه 

اساسنامه خود به کرات احترام به اصل قانونی بودن را در همه زمینه ها مطرح نموده است و از آنجا که رعایت این اصل در سیاست جنایی 

الر جز ارکان اصلی سیاست جنایی محسوب می گردد، این امر خود از دالیلی است که سبب می شود سیاست جنایی دولت های مردم سا

 این حکومت را از نو  سیاست جنایی دولت مردم ساالر تلقی نماییم. 

 

 تعامل مولفه هاي جمهوریت و اسالميت
می دهد که جمهوریت و اسالمیت حداقل در مقام تئوری باهم بررسی های انجام گرفته در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نشان 

ر تعامل داشته و مولفه اسالمیت نه تنها در ایجاد سیاست جنایی  از نو  مردم ساالر اختاللی ایجاد نمی نماید بلکه زمینه های شکل گیری ه

سالمیت به عنوان عاملی موکد و مقوم جمهوریت چه بهتر این نو  از سیاست جنایی را نیز فراهم می نماید و در این برداشت مولفه ا

محسوب می گردد و عالوه بر آن که ارزش های مورد احترام حکومت جمهوری اسالمی ایران را به رسمیت می شناسد، بلکه تحقق این 

 ریت را نخواهد داشت. ارزش ها را تسهیل می نماید. لذا اسالمیت با این چنین ماهیتی، هرگز توانایی وارد نمودن خدشه بر پیکر جمهو

 

 سواالت پژوهش 

 ؟ باشد می چگونه عمومی اخالق و عفت عليه جرایم  از پيشگيري به نسبت ایران جنایی سياست رویکرد -1

سیاست جنایی جمهوری اسالمی ایران برگرفته از  رویکرد سیاست جنایی اسالم نسبت به جرایم علیه عفت و اخالق عمومی می  

ایی اسالم ستر عیوب و منع تجسس و بزه پوشی یک سیاست کلی و عام دانسته شده و پوشاندن خطای خود و سایر باشد. در سیاست جن

مومنان در جای جای آموزه های دینی توصیه شده است. به ویژه در کتاب و سنت بر بزه پوشی جرایم علیه عفت و اخالق عمومی حساسیت 

شف، تحقیب، تحقیق و اثبات این جرایم تالش چندانی به چشم نمی خورد. در قرآن کریم نشان داده شده است. از سوی دیگر در زمینه ک

همانا کسانی که دوست می دارند در  میان اهل ایمان کار منکری اشاعه و شهرت یابد، » آیات فراوانی حکایت از این سیاست دارد، از قبیل: 

(. افشای جرایم دیگران از مصادیق ترویج و 13نور، «) ی داند و شما نمی دانیدآنها را در دنیا و آخرت عذابی دردناک خواهد بود و خدا م

اشاعه فساد است. از این جهت این امر هم ممنو  شده است؛ زیرا فرد با تجسس و متهم ساختن دیگران در واقع کژی ها را شهرت داده 

(. در آیه دیگری سوءظن 112: 1979تهدید شده اند) صادقی،  است و این از اموری است که به شدت تقبیح و مرتکبان آن به رنجی دردناک

ای ایمان آورندگان از بسیاری از گمان ها بپرهیزید » نسبت به دیگران و پرس و جو از نهانی های مردم مورد نهی شدید قرار گرفته است. 

ی توان به معنای ممنوعیت پیگیری و کشف (. نهی از تجسس را م12حجرات، «) که برخی از آنها گناه است و تجسس و کاوش نکنید...

لغزش های مردم دانست، چرا که تجسس به معنای پیگیری و تفحس از امور مردم است، اموری که مردم دوست دارند پنهان بماند.  بنابر 

د چرا که در سیاست این سیاست جنایی ایران که برگرفته از سیاست جنایی اسالم است از یک رویکرد بسیار قوی و قابل توصیف می باش

جرم انگاری شده است.  همچنین در   197جنایی ایران در موارد متعددی به اینگونه جرایم پرداخته شده و حدود و تعزیرات مطابق با ماده 

عفت  ضابطان دادگستری در هیچ صورتی مجاز به تحقیق در مورد جرایم منافی» اشاره نموده است:  511قانون آیین دادرسی کیفری ماده 

نیستند، علت ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت از این رواست که شار  مقدس اسالم بر اغماز و چشم پوشی از این جرایم 

 (.   912: 1934تاکید داشته و توبه و ندامت درونی را بر مجازات ظاهری ترجیح می دهد. ) زراعت، 
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 ؟ دارد عمومی اخالق و عفت عليه ازجرایم پيشگيري به نسبت نگرشی چه1932 اسالمی مجازات قانون -2

معموال جرایم علیه عفت و اخالق عمومی با رضایت طرفین یا اطراف جرم رخ می دهد و به همین علت هم معموال کسی خود را 

: 1919ه است) رهامی و حیدری، متیرر از جرم نمی داند و نه تنها شکایتی به دادگاه ارائه نمی کند، بلکه نفع وی در کتمان واقعه مجرمان

انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی »  24/29/1934اصالحی  1932قانون آیین دادرسی کیفری  122(. در همین راستا ماده 19

دارای  عفت ممنو  است و پرسش از هیچ فردی در این خصو  مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منرر عام واقع شده و یا

شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضا  و احوال مشهود توسط مقام 

 قیایی انجام می شود. 

شد، قاضی در جرایم منافی عفت، هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته با -(24/29/1934) اصالحی 1تبصره 

بیانگر یکی از جلوه های عمده سیاست بزه پوشی حقوق اسالمی است. این امر در «. وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند

تحقیق در » مقرر می داشت:  1971قانون ایین دادرسی کیفری مصوب  49قوانین گذشته نیز دارای سابقه است از جمله اینکه تبصره ماده 

افی عفت ممنو  بوده مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه جرایم من

پرونده هایی که موضو  آنها جرایم مشمول حد زنا و لواط » بیان می نمود:  1911قانون ق.ا.ق.ت.د. .ا  9ماده  9و تبصره « انجام می گیرد

بیان جامع و مانع تری از این سیاست را  122با وجود این به نرر می رسد ماده «. دگاه های مربوط مطرح می شود...است... مستقیما در دا

 به نمایش گذارده است. 

با مقایسه مقررات قوانین گذشته و جدید آیین دادرسی کیفری در می یابیم که قانونگذار ایران منطبق با سیاست جنایی اسالم، رویکرد 

را در واکنش نسبت به جرایم منافی عفت و جرایم علیه عفت و اخالق عمومی اتخاذ نموده است؛ رویکردی که اگر چه بی سابقه بزه پوشی 

. نبوده اما نوآوری های آن، این رویکرد را به طور خا  در جرایم مذکور اصالح و تکمیل نموده و آن را با رویکرد اسالمی همگام نموده است

ن نمود تحوالت و نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری ایران در همگرایی و انطباق با سیاست جنایی اسالم در زمینه در نهایت باید اذعا

 پیشگیری از جرایم علیه عفت و اخالق عمومی مثبت ارزیابی می گردد.  

 

 چه در عمومی قاخال و عفت عليه جرایم از پيشگيري به نسبت 1932 کيفري دادرسی آیين در شده اتخاذ سياست -9

 ؟ است قالبی
سیاست های اتخاذ شده در آیین دادرسی کیفری نسبت به پیشگیری از جرایم علیه عفت و اخالق عمومی در قالب رعایت اصل برائت 

ایی و پیشگیری از اشتباهات قیایی و اجتناب از سوء استفاده احتمالی قدرت عمومی است. در امور حقوقی و تجاری مراجعه به مراجع قی

 الزامی نیست ولی در امور جزایی مراجعه به مراجع قیایی یکی از ضروریات است.  

منرور از اصل برائت این است که هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخا  به جز حکم قانون و با 

گونه اقدامات به گونه اعمال شود که به کرامت و حیثیت  راعایت مقررات و تحت نرارت مقام قیایی مجاز نیست و در هر صورت این

قانون آیین دادرسی کیفری(. هدف قانون مذکور تفکیک اتهامات صحیح از تعقیبات سقیم و ناروا،  4اشخا  آسیب وارد کند) ماده 

 (. 31: 1913پیشگیری از اشتباهات قیایی و تامین آرامش شهروندان است) آشوری، 

در پیشگیری از « ممنوعیت تعقیب و تحقیق» یق نشان می دهد که رویکرد سیاست جنایی ایران با ایجاد ساز وکارلذا یافته های تحق

جرایم علیه عفت و اخالق عمومی همسو با سیاست جنایی اسالم است و قانون مجازات اسالمی، در این خصو  هم شر  و هم مقتییات 

 ی هم مانع از اشاعه فحشا و آثار سوء آن شده است. جامعه را در نرر داشته و در آیین دادرسی کیفر
 

 بحث و نتيجه گيري
سیاست جنایی با توجه به نو  حکومت چارچوب خا  خود را دارد و نو  نگرش حکومت ها به مفاهیمی چون قدرت، آزادی و برابری، 

ول و التزام به مبنای جمهوریت در عرصه تئوری، انوا  مختلفی از سیاست جنایی را رقم می زند. سیاست جنایی حکومت ایران به دلیل قب

بالیروره، اصولی حاکم خواهد بود که ضرورتا موجب می شود؛ سیاست جنایی این حکومت از نو  مردم ساالر باشد و اتخاذ سیاست جنایی از 

فت و اخالق عمومی، در جامعه صرفا نو  اقتدار گرا از سوی این حکومت پذیرفته نیست.  بنابر این  به منرور پیشگیری از جرایم علیه ع

برخورد فیزیکی خشک و قانونی جوابگوی این قبیل جرایم نمی باشد. بلکه بایستی ارزش های اخالقی حاکم بر جامعه و شرایط اجتماعی، 

یت از ارزش های فرهنگی و اقتصادی در این زمینه بهبود یابد و قانونگذار با اتخاذ سیاست جنایی مناسب چارچوب هایی را در جهت حما

اخالقی حاکم بر جامعه و افراد و پیشگیری از ارتکاب این قبیل جرایم تعیین نماید. و با اتخاذ سیاست کیفری مناسب در جهت کنترل و 

ناظر مهار بزهکاری و مبارزه سنجیده علیه بزهکار و پدیده بزهکاری، نقش سازنده ای را ایفاء نماید.برخالف اجرای سیاست های پیشگیرانه 
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بر جرایم علیه عفت و اخالق عمومی که با مالحره اصولی همچون رعایت احترام و کرامت فردی انسانها و رعایت عفاف و حیای اجتماعی 

توام بوده، در مورد آن دسته از جرایم علیه عفت و اخالق عمومی که با رضایت طرفین واقع شده و جزء جرایم بدون بزه دیده هستند،  

است. قطعا برای مبارزه با پدیده بزهکاری و پیشگیری از آن بایستی ابتدا ریشه ها و علل ها را شناسایی کنیم و سپس در صدد ناممکن بوده 

پیدا کردن روش های درمان آن برآییم. مادامی که علل، انگیزه ها و اسباب ارتکاب جرم در جامعه وجود دارد پیشگیری پندان تاثیر گذار 

می رسد پیشگیری از وقو  جرم نیازمند یک عزم ملی است که باید در وجود قانون گذار، قوه مجریه، قوه قیائیه و سایر نخواهد بود. به نرر 

 نهاد های ذی ربط و آحاد مردم باشد تا بتوانیم به چنین مهمی توفیق یابیم. 

از سیاست های مورد پذیرش سیاست جنایی قانون گذار، بزه پوشی و جلوگیری از افشای جرم را از اصول مبنایی و   نتيجه اینکه:

ممنوعیت تعقیب و تحقیق در » اسالم به ویژه در حیطه جرایم علیه عفت و اخالق عمومی می داند و با اتخاذ سیاست فوق در قالب سازکار 

م در این موارد بیش از اصل تالش نموده است مانع از اشاعه فحشا و آثار سوء آن گردد؛ زیرا شیو  اتها« جرایم علیه عفت و اخالق عمومی

 اتهام مفسده آور می باشد

 

 پيشنهادات 

با توجه به این که مبارزه بیشتر معطوف به معلول و پیشگیری ناظر به علت است، در زمینه پیشگیری از وقو  جرایم علیه عفت و 

 اخالق عمومی پیشنهاد می گردد که:

اسی و مذهبی را در نرر گرفت. خانواده ها باید با ایجاد محیطی آرام و سالم، باید زیر ساخت های فرهنگی، اخالقی، اقتصادی، سی -

 آرامش روانی را برای فرزندان خود به ارمغان بیاورند و از ایجاد ناسازگاری در محیط خانواده پرهیز نمایند. 

جرایم علیه عفت و اخالق عمومی، رفع  یکی از مهمترین مولفه های پیشگیری از وقو  جرم در اکثر قریب به اتفاق جرایم به خصو  -

بیکاری و اشتغال جوانان، ترغیب بیش از پیش جوانان به امر ازدواج و ورزش، نرارت و آموزش است. لذا پیشنهاد می گردد متولیان باید 

 بیش از پیش در جهت تحقق بخشیدن و ساماندهی به این امور تالش نمایند. 

ستگاه های اجرایی از جمله وزارت کار و تامین رفاه در جهت تحقق بخشیدن به اشتغال جوانان از سوی دیگر دولت و به طبع آن د -

می تواند نقش موثری را در پیشگیری از این قبیل جرایم ایفا کند. با توجه به این که زنان و کودکان قربانیان اصلی جرایم علیه عفت و 

در معرض خطر هستند می تواند نقش موثری را در پیشگیری از این قبیل جرایم اخالق عمومی هستند، محافرت از این گروه که همواره 

 ایفا کند. 

حیور پررنگ پلیس در مکان هایی که خطر بزه دیدگی را افزایش می دهد می تواند آسیب پذیری آن ها را به حداقل برساند.  -

دین بر تردد فرزندانشان در مسیر رفت و برگشت به مدرسه و حساسیت والدین نیز در این زمینه حائز اهمیت است. همراهی و نرارت وال

دانشگاه و استفاده از سرویس های حمل و نقل عمومی و ... می تواند احتمال بزه دیدگی این قشر را کاهش دهد و مانع دستیابی بزهکاران 

کاهش دادن عواید جرم و تغییر انتخاب بزهکاران  به اهداف مجرمانه خود شوند. اقداماتی را که در راستای باال بردن هزینه ارتکاب جرم،

صورت می گیرد افزایش داد. با کنترل وضعیت های مشرف بر ارتکاب جرم، خطر دستگیری و کشف جرم باال رفته و اسباب انصراف مجرم 

یده( می توان از وقو  این قبیل فراهم می شود. هم چنین با ایجاد مانع بر سر راه بر قراری تماس بین بزهکاران بالقوه و هدف جرم)بزه د

 جرایم پیشگیری کرد. 

 سایرپیشنهادات و  راهکار های پیشگیری از ارتکاب جرایم علیه عفت و اخالق عمومی، عبارتند از: 

 پرهیز از خلوت با نامحرم؛ -9پرهیز از اختالط با فرد غیر هم جنس؛  -2حفظ حجاب و پوشش توسط بانوان؛  -1

 ای آسیب زافرار از موقعیت ه -4
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