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رخداد

هشدار پلیس درباره کالهبرداری 
در قالب خریدهای نوروزی

معاون اجتماعی پلیس فتای انتظامی کشور  �
با هشــدار درباره کالهبرداری در قالب خریدهای 
اینترنتی نوروزی، از افزایش جرائم در اینستاگرام 

و ایجاد پیج ها و کانال های فروشگاهی خبر داد.
سرهنگ رامین پاشــایی دراین باره اظهار کرد: 
بــا توجه به نزدیک شــدن بــه ایام پایانی ســال 
و افزایــش خریدهــای نوروزی، نظــر به رعایت 
توصیه های بهداشــتی مســئوالن مربوطه مبنی 
بر کاهش تردد های غیرضروری در ســطح معابر 
شهری و اســتقبال عمومی هم وطنان برای تهیه 
و تدارک مایحتــاج مورد نیاز یکی از بســترهای 
جــذاب و پرمخاطــب ثبت ســفارش، صفحات 
فروشگاهی در شبکه اجتماعی اینستاگرام است.

وی افــزود: متأســفانه به علت ســاماندهی 
مشــاغل متعــدد فعــال در پلتفرم شــبکه های 
اجتماعی اینستاگرام یا سایر کانال های پیام رسان 
غیربومی بستر مناســبی برای وقوع کالهبرداری 
مالی از هم وطنان شــده و همه روزه پرونده ها و 
شکوائیه های قضائی متعددی به مراجع قضائی 
و انتظامی کشــور به ویژه پلیس فتا تحویل داده 
می شــود. این مقام انتظامی در ادامه با اشــاره 
به ســبک و نوع وقــوع جرائم در ایــن پیج ها و 
کانال هــای فروشــگاهی بیــان کرد: شــایع ترین 
نوع کالهبرداری در این حوزه ســاخت صفحات 
جعلــی و تبلیغ دروغین اجناس اســت که اصال 
وجــود خارجی ندارد و عمدتا با قیمت پایین تر از 

عرف بازار به نمایش گذاشته می شوند.
معاون اجتماعی پلیس فتای انتظامی کشور 
گفــت: کالهبــرداران در این شــگرد پس از ثبت 
سفارش و دریافت قیمت محصوالت پاسخ گوی 
متقاضیان نیســتند یا پس از تبلیغ اجناس اصل 
و اورجینال و ثبت سفارش و دریافت هزینه های 
موارد توافق، کاالهــای کپی یا بی کیفیت را برای 
ســفارش دهندگان ارســال می کننــد. ســرهنگ 
پاشــایی در ادامــه به نوع دیگــری از ترفندهای 
کالهبرداری ایــن مجرمان پرداخت و اظهار کرد: 
کالهبرداران پس از ثبت سفارش، خریداران را به 
درگاه های جعلی پرداخت موســوم به فیشینگ 
هدایــت می کنند و بــا این طریــق از هم وطنان 
کالهبــرداری می کنند. وی ادامه داد: متأســفانه 
عرضــه و فــروش کاالهــای قاچاق کــه عمدتا 
شامل البســه و پوشاک است و می تواند تهدیدی 
علیه تولیدکنندگان و فعاالن حوزه داخلی باشــد 
به صورت کامال ســازمان یافته و حرفه ای در این 
پیج های تجاری فاقد مجوز کسب وکار در جریان 
اســت. این مقام انتظامی ضمن بیان اینکه بیش 
از ۸۰ درصــد کالهبرداری ها با راه اندازی و تبلیغ 
پیج ها و کانال های تجاری و پلتفرم های خارجی 
ازجمله اینســتاگرام در حال وقوع است، عنوان 
کرد: اجرای طرح های عملیاتی پیش دســتانه و 
نظارت بر نحوه فعالیــت این پیج ها و کانال های 
فروشــگاهی یکی از اولویت های پلیس فتا بوده 
و همــه روزه پرونده های قضائــی متعددی علیه 
مرتکبــان و متهمان و دفــاع از مال باختگان در 

پلیس فتا در حال پیگیری است.
معــاون اجتماعــی پلیــس فتــای انتظامی از 
اجنــاس،  بــرای ســفارش  هم وطنــان خواســت 
درخواســت خود را صرفا از سایت های فروشگاهی 
که دارای مجوز قانونی و درگاه های رسمی بانکی که 
تحت دامنه شرکت شاپرک هستند، انجام دهند و از 
ثبت سفارش و پرداخت وجوه کاال و خدمات قبل از 
تحویل در بستر شــبکه های اجتماعی و پیام رسان ها 

جدا خودداری کنند.

گذر

سیاست و پیشگیری از جرم
پیشــگیری از جرم ازجمله موضوعاتی است  �

که مسئوالن و کارشناسان همیشه از آن صحبت 
می کنند و جلســات و همایش هایی نیز در رابطه 
بــا آن مطرح می شــود؛ اما وقتی پــای عمل به 
میان می آیــد، جدل های سیاســی فرصتی برای 
سیاســت گذاری های  و  مؤثر  تصمیم گیری هــای 
صحیح در ایــن زمینه باقی نمی گــذارد یا اینکه 
خیلی از قوانین موجود در این زمینه به فراموشی 
ســپرده می شــود. اگر یکی از اهداف سیاست را 
بهبــود کیفیت زندگی شــهروندان یــک جامعه 
بدانیــم، با اتخــاذ تصمیم های درســت و تعیین 
برنامه های عملی و کاربردی در راستای حمایت 
از افراد در معرض آســیب می توان تا حد زیادی 
از وقوع جرائم پیشــگیری کرد. در قانون اساسی 
مسئولیت پیشگیری از جرم بر عهده قوه قضائیه 
گذاشته شــده اســت، حال آنکه همگان اذعان 
دارنــد این امر فقط از عهده یک دســتگاه خارج 
اســت و نهادهــای گوناگونی بایــد در این زمینه 
فعالیت و همکاری کننــد. اما توجه به این مهم 
زمانی امکان پذیر اســت که در فضای سیاســی 
آرام تری به ســر ببریــم؛ موضوعی کــه نه فقط 
در ســال های اخیــر بلکه در طول قرن گذشــته 
کمتر ممکن شده اســت. سرگرد علیرضا زارعان، 
کارشناس ارشــد اجتماعی نیروی انتظامی برای 

پیشگیری از جرم پیشنهاد می کند:
کلیه دســتگاه های متولی امر به ویژه اداره کار 
و رفــاه اجتماعی برنامه ریزی مدونی را در جهت 
ایجاد فرصت های مشروع کاری در سطح مناطق 
جرم خیز در دســتور کار خود قــرار داده و ضمن 
شناســایی افراد در معرض آســیب این مناطق و 
نســبت به جذب آنان در انجام این مشاغل اقدام 

کنند.
از دیگر عواملی کــه زمینه را برای گرایش به 
سرقت در جامعه فراهم کرده، رشد نرخ بی کاری 
به دلیل تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی 
کوچک و بزرگ است. در این خصوص الزم است 
مسئوالن مربوطه ضمن شناسایی کلیه واحدهای 
در معرض تعطیلی و رفع موانع آنها از گسترش 

نرخ بی کاری در جامعه بکاهند.
بهســازی و نوســازی بافت های روســتایی با 
هدف کاهش انگیزه مهاجرت روســتا به شــهر 
انجام گرفته تا افراد انگیزه بیشــتری برای ماندن 

در محل سکونت خود داشته باشند.
کیفیت و سطح خدمات رســانی به گروه های 
آســیب پذیر و اقشــار کم درآمد ارتقا یابد تا همه 
افراد در محل سکونت امکانات برای زندگی بهتر 
را داشــته باشند. با توزیع عادالنه ثروت در سطح 
مناطــق کم برخــوردار زمینه گرایش افــراد این 
مناطق به سرقت کاســته می شود. نظر به اینکه 
اغلــب معتادان به علت مصــرف مواد مخدر از 
جامعه طرد می شــوند، به خصوص در حوزه کار 
و به کارگیری آنان از جانب کارفرمایان، الزم است 
مســئوالن با دادن امتیازات الزم به کارخانجات و 
واحدهای تولیدی در حوزه های مختلف، به ویژه 
در حــوزه پرداخــت مالیــات، برای آنان ســهم 
مشخصی را جهت جذب افراد پاک شده از گرداب 

اعتیاد اختصاص دهند.
بــا توجه به اینکــه اغلب معتــادان به مواد 
مخــدر در مناطق جرم خیز پس از مدتی به علت 
برخی شرایط به عنوان متجاهر در سطح جامعه 
پراکنده می شوند، الزم اســت پلیس با همکاری 
شــهرداری و بهزیستی نسبت به جمع آوری آنان 
اقدام و در جهت پاک سازی آنان از گرداب اعتیاد 

اقدام کنند.

سیاســت و جرم چــه ربطی به هــم می توانند 
داشــته باشــند؟ شــاید در نظر اول این دو مقوله 
کامال جدا از هم به نظر برســند؛ امــا واقعیت این 
است که به گفته کارشناسان، مهم ترین دلیل برخی 
جرائم اتفاقا مســائل و موضوعات سیاســی است 
و این اتفاقی اســت که در قرن حاضر نمود زیادی 
از مهم ترین  نمونه یکی  به عنوان  داشــته اســت. 
با  و چالش برانگیزترین مســائلی که قــوه قضائیه 
آن روبه رو اســت، حجم بــاالی پرونده های نزاع 
و فحاشــی اســت و نکته جالب تر اینکه این حجم 
باال از پرونده ها دقیقا به سیاســت مرتبط اســت. 
محمدصادق امانی، دانش آموخته جرم شناســی و 
حقوق جزا و استاد دانشگاه در گفت وگو با «شرق» 
از نحــوه تأثیرگذاری سیاســت بر جــرم و ارتباط 

مستقیم این دو صحبت کرده است.

اینکــه گفته می شــود سیاســت و در واقع  �
چالش های سیاســی میان سیاســت مداران در 
رده های میانی و باالیی به طور مستقیم و فوری 

بر وقوع جرم تأثیر می گذارد، درست است؟
بله، این مسئله کامال درست است. درگیری های 
بیــن دو جنــاح یا گــروه در ایــران و گــرادادن به 
طرفداران برای اینکه علیه جناح مقابل چه رفتاری 
در خیابان و در میان افکار عمومی داشــته باشند، 
تأثیر آنی و مســتقیم روی ارتکاب جرم دارد. شــما 
تصور کنیــد وقتی دو فــرد شناخته شــده از میان 
سیاســت مداران مقابل چشــم مردم بــه یکدیگر 
توهیــن و همدیگــر را تحقیر می کننــد و این نحوه 
رفتار پخش می شــود، مردم در آنــی از ثانیه از آن 
تقلید می کنند؛ چون به  طــور طبیعی مردم عادی 
اینکه رفتار قدرتمندان را تقلید کنند دوست دارند. 
بنابرایــن توهین کردن برای مردم بــه یک رفتار که 
نشــان از قدرت اســت، تبدیل می شــود و در واقع 
توهین کردن به یک ارزش برای آنها تبدیل می شود؛ 
درحالی که توهین کردن در قانون جرم انگاری شده 
و مجازات دارد. همچنین خط مشــی هر کشــوری 
در ارتبــاط با دولت های خارجــی و مردم ارتباطی 
مستقیم با جرم دارد. وقتی سیاست کشوری تأمین 
رفاه برای مردم است، در واقع مهم ترین عامل جرم 
یعنی فقر را از بین می برد؛ بنابراین بستر جرم از بین 
می رود. جالب است بدانید که سیاست خارجی هم 
ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم دارد. هرگونه تحریم 
و فشار بر هر کشوری در واقع فشار بر قشر ضعیف 
آن جامعه اســت؛ چون قشــر متمول زور و قدرت 
زیادی دارد، اتفاقا همین فشــار را تبدیل به استفاده 
بیشــتر از فقرا می کند. بنابراین سیاست خارجی به 
صورت مســتقیم و به فاصله چند مــاه تأثیر خود 
را بر قشــر ضعیف که زمینه ارتکاب جرم را دارند، 
نشــان داده و آنها را بیشــتر به سمت قانون شکنی 
ســوق می دهد. در سیاســت های فرهنگی هم این 
موضوع بسیار مشــهود است. در کشــورهایی که 
سیاست دولتمردان، سخت گیری در امور فرهنگی 
است و سیاستی بســته وجود دارد، جرم انگاری در 
امور فرهنگی بیشــتر می شــود. کشــورهای دارای 
سیاســت انقباضی نسبت به مســائل اجتماعی و 
فرهنگی سخت گیری بیشتری دارند و همین باعث 
جرم انــگاری و باال رفتــن آمار مجرمان در کشــور 
می شود. مســئله بســیار مهمی که ما در کشور با 
آن روبــه رو هســتیم، جرم انگاری درباره مســائل 
اجتماعی اســت و همین باعث شده تا شهروندانی 
که در این زمینه خطایی داشته اند، بازداشت شده و 
مجرم شناخته شوند. این مسئله قبح ارتکاب جرم 
را از بین می برد و در واقع فرد را برای ارتکاب جرم 

و تحمل زندان و مجازات های دیگر بی پروا می کند؛ 
بنابراین در این زمینه باید فکری کرد.

یکی از مســائلی که با آن روبه رو هســتیم و  �
همیشه جرم شناسان به آن اعتراض داشته اند، 
قانون گذاری در ایران از سوی سیاست مداران و 
جای خالی متخصصان است. شما این موضوع 

را چطور می بینید؟
می توان گفت مهم تریــن معضل جرم در ایران 
قانون گــذاری علیه آن از ســوی سیاســت مداران 
است؛ چرا که سیاست مدار بر  اساس سلیقه و منافع 
خودش قانون گذاری می کند و نه بایســته های یک 
جامعه. در برخی کشــورها مانند انگلستان قوانین 
به صــورت عرفی تعییــن می شــوند؛ درحالی که 
در کشــور ما قوانیــن با تصویب مجلس شــورای 
اســالمی صادر می شــوند و نمایندگان مجلس نیز 
در این حــوزه تحصص چندانــی ندارند و همگی 
سیاست مدار هستند؛ پس مشخص است قوانینی را 
وضع می کنند که به منافع شخص یا گروه خودشان 
تمایل بیشــتری دارد. معضلی که در بحث جرم در 
ایــران با آن روبه رو هســتیم، این اســت که در هر 
دور مجلس وقتی جناحی برنده می شــود، از ابتدا 
شــروع به وضع قوانین می کنــد و قوانینی را وضع 
می کند که با خط مشــی و مانیفست گروه خودش 
همخوانی دارد. ایــن موضوع باعث تعدد و گاهی 
تضاد بین قوانین می شــود و تولیــد جرم و مجرم 
می کند. این مســئله حتی قضــات محاکم را هم با 
مشکالتی روبه رو کرده است؛ یعنی مسئله ای که تا 
دیروز جرم نبود، ممکن است امروز جرم باشد؛ پس 
تکلیف شــهروندانی که تا دیروز بر  اســاس قوانین 
قبلی کار می کردند و حاال مجبور هســتند با قوانین 
جدید کار کنند، چه می شــود؟ بسیاری از مشکالت 
در جرائم اقتصادی ناشــی از همین موضوع است. 

این امر باعث ایجاد حس ناامنی هم می شود.
به مســئله تعدد قانون و دست وپاگیری آن  �

اشــاره کردید. لطفا این مسئله را بیشتر توضیح 
دهید.

مــا در کشــور قانون مدنــی و قانــون مجازات 
اســالمی داریم. قانــون مدنی کمتریــن تبصره را 
دارد؛ ولی قوانین جزایی کشــور مــا به دلیل اینکه 
صددرصد تحت تأثیر سیاست است، برخالف قانون 
مدنی تبصره های بسیار زیادی دارد که گاه در تضاد 
با هم قرار می گیرند. این ایراد بزرگ قانون نویسی ما 
اســت. قانون جزا در کشور ما دقیقا منعکس کننده 
عملکرد سیاست مداران اســت. بعد از انقالب کل 
این آیین دادســری کیفری و قانون مجازات چند بار 
قانون نویســی شده است. سیاست مداران هر جناح 
دائم با توجه به سیاســت هایی که دارند، قانون را 

تغییــر می دهند. جرم انگاری تحت تأثیر سیاســت 
است، نه جامعه؛ درحالی که باید تحت تأثیر جامعه 
باشد. هرچه سیاست بازتر باشد، قانون جرم انگاری 
کمتری دارد و حقوق متهم را بهتر در نظر می گیرد. 
هرچه سیاست بسته تر باشد، جرم انگاری بسته تری 
اتفاق می افتد و مصادیق جــرم باالتر می رود و به  

تبع آن مجرم نیز بیشتر می شود.
به مسئله تعدد جرم انگاری اشاره کردید. این  �

مسئله می تواند باعث ایجاد آنومی اجتماعی و 
حس ناامنی شود؟

مســئله احســاس ناامنی در مردم ایران که در 
واقع می توان گفت به نوعــی وارد ژنتیک ایرانیان 
هم شــده است، مسئله چند سال نیست، بلکه یک 
ریشه تاریخی و وسیع دارد. ایران به دلیل موقعیت 
اســتراتژیک که داشته و دارد، همیشه مورد هجوم 
بوده و هســت. همین مســئله باعث شده تا مردم 
به صورت تاریخی دچار احســاس ناامنی باشــند. 
حمالتــی که مغول ها و قبل تر از آن به ایران انجام 
داده اند تا جنگ هشت ســاله ایران و عراق همیشه 
باعث شده ما ایرانیان احساس ناامنی داشته باشیم 
و این تصور در تاریخ و ژن ما وجود دارد که زندگی 
فیزیکــی و روانی خودمان را بــا یک حصار محکم 
کنیم تا مبادا مورد هجوم قرار بگیریم. این مســئله 
دقیقا سیاسی است. چرا ایران از معدود کشورهایی 
اســت که بیشــترین دفینه را در دنیــا دارد؟ چون 
همیشــه مورد هجوم بودیم و دارایی و اموال مان 
را مخفــی کردیم کــه بتوانیم زندگــی کنیم. چرا 
جرائــم اقتصــادی در ایران زیاد اســت و مردم به 
سمت فریز کردن ســرمایه های خود و مخفی کردن 
آن می رونــد؟ چرا پول را از بانــک و بورس بیرون 
می کشــند و طــال، دالر و ملــک می خرنــد؟ چون 
سیاســت علیه مردم و امنیت آنهــا در طول تاریخ 
اقــدام کرده اســت و باعث شــده تا مــردم دچار 
بی اعتمادی شــوند. ما شــاهد اختالس و دزدی از 
ســوی برخی صاحب منصبان هستیم که به راحتی 
و بدون اینکه سخت گیری کافی در برابر آنها انجام 
شــود، ثروت ملی را می برند؛ به  همین  دلیل مردم 
هم ســرمایه را فریز می کنند و در چرخه تولید قرار 
نمی دهند. همین نوع فریزکردن سرمایه و... باعث 

تولید جرائم اقتصادی می شود.
با این حســاب می توان گفت یکی از دالیل  �

اصلی و مســتقیم تولید جرم در ایران، سیاست 
است؟

در کشــور مــا تولید جــرم چندعاملی اســت. 
نمی تــوان گفت دقیقا سیاســت عامــل تولید جرم 
است. اقتصاد در دهه های اخیر نقش بسیار مهمی 
در تولید جرم داشــته است. مردم فقیر شدند و فقر 

یکــی از مهم تریــن دالیل تولید جرم اســت. مردم 
اختالس های کالن را می بینند؛ درحالی که برخوردی 
که آنهــا را قانع کند که حق شــان گرفته شــده، از 
مســئوالن نمی بیننــد؛ بنابراین تصمیــم می گیرند 
خودشــان آنچه را بر  اســاس تصورشــان حق شان 

است، بگیرند و گاه دست به سرقت می زنند.
در  انقباضی  ایــران سیاســت  سیاســت مردان 
همه موارد دارنــد؛ بنابراین جرم انگاری بیشــتری 
می کنند و این امر جامعه را بسته تر می کند. قوانین 
دست و پا گیر در همه حوزه ها منجر به کاهش جرم 
نمی شــود، بلکه ممکن است نظم را هم در برخی 
موارد به هم بزنــد. از این نظر می توان گفت تولید 
خشم می کند. جالب اســت بدانید درصد باالیی از 
پرونده هایی کــه در ایران در قوه قضائیه تشــکیل 
می شــود، پرونده های توهین و فحاشی و درگیری 
اســت و در رأس آنها اســتان مازندران است. این 
استان بیشتر از هر جرمی، جرم توهین و فحاشی را 
دارد. خب، این نشان دهنده یک خشم دسته جمعی 

است.
این خشم هم به سیاست برمی گردد؟ �

در  سیاســت مداران  کــه  سیاســت هایی  بــه 
حوزه هــای اجتماعــی و فرهنگی اجــرا کرده اند، 
برمی گــردد. وقتی ۷۰ درصــد ایرانی ها مســتعد 
درگیری هستند (بر اساس گفته متخصصان و آمار) 
یعنی سیاست گذاری در حوزه اجتماعی و فرهنگی 
در ایران غلط بوده است. خب این سیاست گذاری ها 
کجا انجــام می گیرد؟ در مجلــس و دولت و قوه 
قضائیه. آن هم از سوی سیاست مداران نه از سوی 
متخصصان و کارشناســان اجتماعــی، فرهنگی و 
اقتصــادی. بی اعتمادی مردم به سیاســت مداران 
یکــی دیگــر از دالیــل خشــم و به نوعــی آنومی 
اجتماعــی اســت. اینهــا نتایــج آنــی دارد. اصال 
نمی توان گفت تأثیــر درازمدت دارد. اتفاقا تأثیرات 

آنی دارد که تا زمان طوالنی باقی می مانند.
درباره الیحه جرم سیاســی صحبت کنید. در  �

ایران چند ســال قبل جرم سیاسی تعریف شد. 
شما این قانون را چطور می بینید؟

تعریفی که در این قانون از جرائم سیاسی شده 
اســت، دایره کمــی از متهمان را در بــر می گیرد. 
خیلــی از متهمان امنیتی با توجــه به تعریفی که 
قانون گذاشته است، می توانند مشمول قانون جرم 
سیاسی شوند؛ اما محاکم تفسیر به نفع می کنند. اگر 
کسی را خطرناک بدانند، مسئله را امنیتی می کنند. 
یکی از بهترین راه ها برای تشخیص اینکه یک قانون 
کارآمد اســت یا نه، این است که تعداد پرونده های 
مختومه یا تشکیل شــده در آن جرم را باید بررسی 
کرد. درباره جرم سیاســی صد پرونده هم تشــکیل 
نشــده. خیلی از رفتارها را که جرم سیاسی است، 
امنیتی محسوب می کنند. در واقع قاضی تشخیص 
می دهد جرم سیاسی است یا امنیتی و هیچ تعریف 
مشــخصی ندارد. در تعریفی که از جرم سیاســی 
نوشته شده، آمده است: اگر انتقاد علیه ارکان نظام 
به قصد اصالح نظام باشــد، جرم سیاســی است؛ 
در غیر  این  صورت جرم سیاســی نیست. خب حاال 
چه کســی تشــخیص می دهد این انتقاد به قصد 
اصالح است و با چه ابزاری تشخیص می دهد؟ این 
مشخص نیســت؛ بنابراین قاضی بر اساس سلیقه 
خودش تشــخیص می دهد. خیلی از پرونده ها که 
در حال حاضر امنیتی محسوب شده، صحبت علیه 
مقامات کشــور بوده اســت که می توانســته جرم 
سیاســی تلقی شود؛ اما قضات با وجود اینکه جرم 
سیاســی اســت، آن را تبلیغ علیه نظام می دانند و 

مشمول مجازات امنیتی می دانند.

گفت وگو با محمدصادق امانی، جرم شناس، درباره تأثیر سیاست بر جرائم

جرائمی که ریشه در سیاست دارند
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