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جرم مجازات
محمد مالجو

گري شکل گرفته است ي تکديلبابِ گفتار خاصی که خصوصاً طی سالیان اخیر دربارهلب
ي امداد امام خمینی در شاید بیش از هر جا در سخن ابراهیم باغبانی، مدیر کل کمیته

شان به ي اصلی متکدیان نه نیاز بلکه نوع عادتمساله«مازندران، تجلی یافته باشد: استان 
گري خصوصاً همین تلقی از چراییِ مبادرت متکدیان به تکدي» این سبکِ زندگی است.

گري نیز کار براي مبارزه با تکديي اخیر از جمله به تقریر و تبلیغ و ترویج دو راهطی دهه
ي متکدیان به زادگاه اعاده«و » گريکردنِ محیط تکديناامن«سویی انجامیده است: از 

هاي ي برخی دستگاهکه بر عهده» هاي سنگینی مانند حبساِعمال مجازات«و » خویش
توجهیِ شهروندان به بی«براي تشدید » سازي در جامعهفرهنگ«دولتی است و از دیگر سو 

که » گريخوديِ تکديحذفِ خودبه«و »کاهش درآمد متکدیان«رو اینو از» متکدیان
دهد.شهروندان را مخاطب قرار می

هایی از خواهم استدالل کنم خصوصاً در شرایط کنونی که بخشدر این یادداشت می
ي تأثیرپذیريِ ناخواسته واسطهترین اقشار اجتماعی نه به تقصیر خویشتن بلکه بهفرودست

طرزي فزاینده به گردابِ ر فرازِ سرشان بهبهاي ساختاري و نهادي از برخی دگرگونی
متولیانِ امور حکومتی را شاید محورِ اند رویکردِ مجازاتگري افتادهي نامیمون تکديپدیده

بتوان مجازاً نوعی جرم نیز محسوب کرد: جرمِ مجازات.حتا
کوشم نشان دهم چرا وضعیت میابتدا در خاللِ شناسایی پایگاه طبقاتی متکدیان

دستان شهري که جایگاه طبقاتی متکدیان است بستري مساعد براي مبادرت به تهی
کند. سپس نشان خواهم داد خصوصاً طی سالیان پس از جنگ چهگري را فراهم میتکدي

دستانِ شهري تري از تهیوقوع پیوسته که بخش بزرگهاي ساختاري و نهادي بهدگرگونی
ر نهایت با تکیه بر تحلیلی که از چراییِ رشد گري واداشته است. درا عمالً به تکدي

ي پرورانم استدالل خواهم کرد که مبارزه با پدیدهي اخیر میگري طی دههتکدي
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تواند مجازاً ارتکاب به جرمِ مجازات نیز حد میچهمدد قوانین جزایی تاگري بهتکدي
محسوب شود.

متکدیانطبقاتیِجایگاه
گرد و پاي دورهها و فروشندگانِ خردهخانماننشینان شهري و بیراه حاشیههممتکدیان به

کاران و ي خارجی و بیزدهي روستایی و مهاجرانِ فالکتفروشان و مهاجرانِ فقرزدهدست
هستند معموالً یکی از اقشار روکاري روبهي بیکارگران روزمزدي که غالباً با بلیه

ي براي تأمین معاش خود و تان شهردسشوند. تهیدستان شهري محسوب میتهی
ي خود نه از ابزار تولید برخوردار هستند، نه از آن نوع مهارت و دانش انسانی که خانواده

ادهاي ي تکنوکراتیک دولت یا سایر نهارزش بازاري دارد، و نه از اقتدار سازمانی در بدنه
ي کارگر که نابرخوردار از طبقهتمایزشان با اعضاي اقشار تحتانیِ غیردولتیِ غیربازاري. وجهِ 

بازار کار به فروش ي خویش را در ابزار تولید و اقتدار سازمانی الزاماً باید نیروي کار ناماهرانه
کردن نیستند یا اگر هم که یا به علل گوناگون واجد تواناییِ کاراز ایناستبرسانند عبارت

شان نیست ل گوناگون غالباً تقاضایی برايکنند به علنیروي کارشان را به بازار کار عرضه می
دهد.شان را نمیهاشان اصالً کفافِ مخارجِ حداقلیِ خانوادهيو اگر هم هست عاید

گونه امکانی براي تأمین معاش هستند دستان شهري که فاقد هرته از تهیبراي این دس
نهادهاي حکومتی نظیر ي اصوالً سه نوع حمایت تصورپذیر است: اول، حمایتی که بر عهده

داد امام است؛ دوم، حمایتی که ي امسازمان بهزیستی و وزارت رفاه و وزارت کار و کمیته
هاي ردولتی و سازمانهاي غیي مدنی از قبیل سازمانهمت نهادهاي گوناگون جامعهبه

آید؛ و سوم، حمایتی که در چارچوب نهادهاي اجتماعیِ سنتی نظیر عمل میاي بهخیریه
گیرد.اي و محله صورت میي هستهي گسترده و خانوادهخانواده

کاهش بگذارد یا نرخ بهدستان شهري روتِ اجتماعی از تهیوقتی یا برآیندِ این سه نوع حمای
رود قاعده انتظار میتر باشد بهدستان شهري کمرشدشان از نرخ رشد جمعیتِ تهی

گسترش بگذارد. این از قضا روندي است که بهگري نیز روهاي الزم براي تکديزمینه
ي ایرانی را طی سالیانِ پس از جنگ و خصوصاً در سالیان اخیر درنوردیده است.جامعه
متکدیانطبقاتیجایگاهگسترشهايزمینه

گري ي تکديراي رشد پدیدهخیزي برسد آن جایگاه طبقاتی که زمینِ حاصلنظر میبه
دستان شهري در سالیان پس هاي اجتماعی از تهیي حمایتهي روند نابسندواسطهاست به

گسترش گذاشته باشد.بهگ و خصوصاً در سالیان اخیر رواز جن



291|م مجازات رج

هاي حکومتی است. یکم، نهاد ي دستگاههایی اجتماعی شروع کنم که بر عهدهاز حمایت
ید هاي وسیعی در تمهنشینیدولت در مجموع طی سالیان پس از جنگ تاکنون به عقب

ي خویش در بضاعت روي آورده و از انجام وظیفههاي بازتولید اجتماعی شهروندان بیزمینه
هم با کاستن از نقش ي خدمات اجتماعی تا حد زیادي شانه خالی کرده است، آنزمینه

اي، ی و حرفههاي اجتماعی و فرهنگی و خدماتی از قبیل آموزش فندولت در امور تصدي
مندان و معلولین و داري از سالبخشی، نگهبدنی، درمان، توانآموزش عمومی، تربیت

هاي سرپرست، مراکز فرهنگی و هنري، خدمات شهري و روستایی، کاهش یارانهکودکان بی
ان نظام جامع تأمین اجتماعی و کردن قیمت کاالهاي اساسی. دوم، فقددولتی، و واقعی

ي امور اجتماعی و تداخل گستردهشدن نهادهاي حکومتیِ متولیِ چه کژکارکردترهر
دادنِ ي باالیی از خطاي پوششرو بروزِ هم درجهي اخیر و ازاینشان خصوصاً در دههوظایف
هاي وسیعی از جمعیت که در اولویت برخورداري از حمایت اجتماعی نیستند و هم بخش
د در اولویت اي از جمعیت که بایهاي گستردهندادنِ بخشي باالیی از خطاي پوششدرجه

هاي برخی گیريبرخورداري از حمایت اجتماعی دولت قرار گیرند. سوم، تغییر جهت
بنیادهاي بزرگِ حکومتیِ غیردولتی نظیر بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی که تا 

پرداخت پذیر نیز میزدایی از اقشار آسیبي هشتاد شمسی به امور محرومیتپیش از دهه
هاي اقتصاديِ سودآور متمرکز شد و امور اجتماعی و ریج کامالً بر فعالیتتداما به

روِ انواع نشینی از قلمعقبحالزمان درزدایی را به دولتی احاله کرد که هممحرومیت
چه شدیدترِ امور اجتماعیِ بنیادهاي اجتماعی بود. چهارم، تبعیتِ هررسانیِخدمات

هداف سیاسی و امداد و بنیاد شهید و بنیاد مسکن از اي حکومتیِ غیردولتی نظیر کمیته
هاي اجتماعیِ چنین بنیادهایی از اهداف سیاسی رشدِ تبعیتِ فعالیتبهي رورو درجهازاین

ي سالیان پس از انقالب که هم نظارت دموکراتیک روي عملکردشان را خاص در همه
عملکرد حمایت اجتماعیدشوار ساخته و هم از سازوکارهاي تجدید قوا براي بهبود

مور شان در اهاي بالقوه و بالفعلرو شکاف میان تواناییشان ساخته است و ازاینمحروم
تر کرده است.چه عمیقزدایی اجتماعی را هرمحرومیت

قاعده از نهادهایی چون بهدستان شهري که هاي اجتماعی از تهیچنین حمایتهم
هاي رود در ادوار گوناگون سالاي انتظار میخیریههايهاي غیردولتی و سازمانسازمان

پس از جنگ به دو آفتِ متمایز دچار بوده است. ظهور دوم خرداد و گشایش نسبیِ فضاي 
هاي مستقل اندازي نهادهایی چون تشکلسیاسی در کشور گرچه کماکان مثل قبل به راه
ي مدنی را نه میان جامعهگرایاهایی راستکارگري منجر نشد اما موجی از تأسیس هویت
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ي سالهي هشتهاي غیردولتی در دورهاندازيِ سازمانراه انداخت، از جمله موجی از راهبه
ي خدمات اجتماعی به گیريِ ارائههاي غیردولتی با ادعاي برعهدهاصالحات را. سازمان

ز ایفاي نقش در نشینی نهاد دولت اکنِ عقبصافشهروندان در عصر نولیبرالیسم غالباً جاده
ي اند. چنین کارکردي از جهاتی در ایرانِ دورههاي اجتماعی بودهرسانیانواع خدمات

ي عیار گفتار لیبرال میان فعاالن جامعهي تماماصالحات نیز تحقق یافت. وانگهی، غلبه
تر بر حقوق شان را بیشهايهاي غیردولتی عمالً فعالیتمدنی و خصوصاً فعاالنِ سازمان

مدنی و سیاسی شهروندي متمرکز کرده بود و تا حد زیادي مسبب غفلت از حقوق 
ي مدنیِ اعتبار، بخشی از نهادهاي جامعهاقتصاديِ شهروندي شده بود. بدیناجتماعی و

زدایی از اوسازي که متولی امور اجتماعی براي محرومیتجیي انیافته به پروژهتقلیل
ي ي نهادهاي جامعهنسبیِ بسیار ناچیزي در مجموعهبضاعت بودند وزنِشهروندان بی

مدنی دوران اصالحات داشتند. اصالحات که به محاق رفت با ظهور دولت نهم حتا همین 
اي که هرگونه هویتِ جمعیِ ي مدنی نیز در دورهشمار از نهادهاي جامعهي کمدسته

اند. در ضربِ سیاسی قرار داشتهاست شدیداً زیر شدهي تردید نگریسته میدیدهناوفادار به
اش هاي اجتماعیسازي دولت عمدتاً مشمول حالِ هزینهي کوچکروندي تاریخی که پروژه

طرزي فزاینده در خدمت اهداف سیاسی قرار نیادهاي حکومتیِ غیردولتی نیز بهشده و ب
مور ي مدنی که متولیِ ااند اصوالً چتر حمایتیِ آن بخش از نهادهاي جامعهگرفته

ي وسیع محرومان ندارد.زدایی هستند هیچ تناسبی با گسترهمحرومیت
دستان شهري در چارچوب نهادهاي اجتماعیِ سنتی نیز با حمایت اجتماعی از تهی

کاستی گذاشته است. کم نیستند بهی متفاوت طی سالیان پس از جنگ روسازوکارهای
ي کارگر و غیره که و طبقهي متوسطبرخی اعضاي بعضی طبقات اجتماعی چون طبقه

هاي واجدِ ارزش مبادله در بازار و اقتدار سازمانی در گرچه شخصاً از ابزار تولید و مهارت
چنین به علل گوناگون ي دولت و سایر نهادهاي غیربازاري اصالً برخوردار نیستند و همبدنه

، اما در تأمین شان نیستیا واجد تواناییِ کارکردن نیستند یا اگر هم هستند تقاضایی براي
ي مدنی نیز در بین نباشد از هاي اجتماعیِ دولت و جامعهاگر حمایتمعاش خویش حتا

حمایت نهادهاي اجتماعیِ سنتی برخوردارند. این نقشی بوده است که نهادهایی مثل 
د. انکردهي طبقات اجتماعی ایفا میاي و محله در همهي هستهي گسترده و خانوادهخانواده

ي حمایت اجتماعی از در زمینهآفرینی این نوع نهادها رسد نقشنظر میحال، بهبااین
کم تمامی رنگ باخته یا دستدستانِ شهري طی سالیان پس از جنگ تدریجاً یا بهتهی
اش در شهرهاي هاي اجتماعیي گسترده و کارکردِ حمایترنگ شده است. نهاد خانوادهکم



293|م مجازات رج

دستان شهري تا حد زیادي ن تهیات اجتماعی و از جمله میاي طبقبزرگ میان همه
اي گرچه میان طبقات اجتماعی میانی و ي هستهافول گذاشته است. نهاد خانوادهبهرو

دستان شهري اش میان تهیتر کماکان با قوت پابرجاست اما کارکردهاي حمایتیفرادست
رهاي اقتصادي و اجتماعی نسبتاً اي زیر ضرب فشاطی سالیان پس از جنگ از جهات عدیده

هاي اجتماعی نظیر دختران ي برخی آسیبرنگ و تضعیف شده است. آمار فزایندهکم
فروشیِ زنان و کودکان طی سالیان اخیر احتماالً از عوارض فراري و کودکان کار و تن

دستان شهري بوده است. یان تهیاي مي هستهتضعیف کارکردهاي نهاد خانواده
قیاس با افول نهاد محله در شهرهاي بزرگ اصوالً کارکردهاي حمایتیِ چنین نهمیبه

سرپرستِ ساکن در محالتِ شهري هاي بینهادي براي مساعدت به فقرا و یتیمان و خانواده
ترِ هاي کاریابی و کارآموزي اعضاي جوانهاي تعاونیِ داخلی و تمهید زمینهاندازي نظامو راه

کاستی گذاشته است. گرچه میان بهاي شدیداً رودیدهز جهات عمحالت و غیره نیز ا
هاي ملی در بستگیبستگی از قبیل همدستان شهري کماکان برخی انواع منابعِ همتهی

ي هاي قومی در جمع مهاجران فقرزدهبستگیي خارجی یا همزدهجمعِ مهاجران فالکت
چنین منابعی با نیازهاي حمایتی هاي اجتماعیِ روستایی هنوز پررنگ است اما حمایت

وجه تناسب ندارد.هیچدستان شهري بهي تهیشمار فزاینده
دستان شهري در ي تهیي آصف بیات دربارههاي ارزندهیمن اتکا بر پژوهشحال، بهاینبا

ي هاي الزم براي تأمین شایستهدانیم که این بخش از جمعیت گرچه نه از زمینهایران، می
هاي اجتماعی قرار دارد وردار است و نه زیر پوشش حدي کافی از انواع حمایتمعاش برخ

اما براي ارضاي نیازهاي عاجل اقتصادي خویش در عمل سایر طبقات جامعه و دولت را دور 
یازد تا سطح کند دست میگذاري مینام» هاي خیابانیسیاست«چه بیات زند و به آنمی

هاي هاي خالی و آپارتمانین کند. تسخیر خانهحداقل معیشت را براي خویش تضم
هاي غیرقانونی سازهاي غیرقانونی، شیوهوکاره در جریان انقالب، تصرف زمین و ساختنیمه

آوري زباله، اندازي مسجد و درمانگاه و سیستم جمعدر استفاده از آب و برق شهري، راه
خدمات خیابانی و جز آن گردي، فروشی، دورههاي مصرف محلی، دستتأسیس تعاونی

دستان ويِ آرامِ تهیرَآیند. این نوع از پیششمار میهاي خیابانی بهجملگی از انواع سیاست
راً در هاي دولت و سایر طبقات اجتماعی یقیناً هنوز هم مستمسوي تصرفِ داشتهشهري به

ها در اجراییِ شهرداريموازاتِ کارآمدترشدنِ نظام رسد بهنظر میحال، بهجریان است. بااین
رانیِ دولت در حفاظت از منافع خود و سایر تنفیذ قوانین شهري و کاراترشدنِ نظام حکم

ترِ خألهاي قانونی در برخورد با متخلفان در چه بیشتر و رفع هربقات اجتماعی فرادستط
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ي در دستان شهري قوانینِ حیات شهري اصوالً امکانات تهیي سرپیچی از مجموعهزمینه
کاهش بهوي آرام نیز رورَهاي خیابانی و تحقق استراتژي پیشآمیز سیاستکاربستِ موفقیت

گذاشته باشد.
هاي ي خود خصوصاً طی سالاعتبار، بخشی از جمعیت در تأمین معاش خود و خانوادهبدین

نه اقتدار اند. اول، نه ابزار تولید دارند، زمان با مضیقه مواجه بودهاخیر از چهار سو هم
هاي انسانیِ واجدِ ارزش ي دولت و سایر نهادهاي غیربازاري و نه مهارتسازمانی در بدنه

ند یا اگر هم هستند تقاضایی مبادله در بازار کار. دوم، یا واجد توانِ کارکردن نیست
ادهاي ي مدنی و نههاي اجتماعیِ دولت و جامعهشان نیست. سوم، زیر پوششِ حمایتبراي

هاي شان براي تصرفِ غیرقانونیِ داشتهگیرند. چهارم، امکاناتی سنتی نیز قرار نمیاجتماع
کاستی گذاشته است. این بخش از جمعیت که غالباً بهولت و سایر طبقات اجتماعی نیز رود

گري هستند. هاي تکديتعدِ تمسک به انواع شکلدستان شهري تعلق دارند مسبه تهی
و چه کسانی از میان این بخش از جمعیت عمالً از قوه به فعل که استعداد چه درصدياین
ي اقتصاد سیاسی بستگی دارد.رسد به عواملی فراتر از حوزهمی

نگاهیکدرمتکدیان
گاه اطالعاتی غنی و موثقی آمارهاي مربوط به متکدیان بسیار متنوع است اما پای

یابد برخی از متکدیان در آماري جلوه میهاي اي از ویژگیزمینه وجود ندارد. گوشهایندر
درصد از متکدیان 74هاي اجتماعی شهرداري تهران ارائه داد. که زمانی مدیر کل آسیب

را مردان 1385ي منتهی به مرداد سال شده از سطح شهر تهران طی سه ماههآوريجمع
ها. را نیز پسربچهها و سه درصددرصد را زنان، دو درصد را دختربچه21دادند، تشکیل می

68حدود چهار درصد از متکدیان بیش از هشتاد سال سن داشتند. از حیث میزان سواد، 
لحاظ وضعیت التی باالتر از دیپلم داشتند. بهدرصد نیز تحصی12سواد بودند و درصد بی

درصد تأهل داشتند، همسر هشت درصدشان فوت کرده 50درصد مجرد بودند، 33تأهل، 
درصد بیماري و معلولیت داشتند. حدود 18فت درصدشان نیز متارکه کرده بودند. بود، و ه

درصد در تهران سکونت 26شده، آوريدرصد نیز معتاد بودند. از مجموع متکدیان جمع40
درصد نیز از جمعِ مهاجران خارجی 12درصد در روستاها و شهرهاي دیگر، و 63داشتند، 

سوادي خوردگی و کمي کیفري داشتند. ردپاي سالدرصد از متکدیان نیز سابقه22بودند. 
هاي اجتماعی در جمع و جداافتادگی از موطن اولیه و طرد اجتماعی و ابتال به انواع آسیب

کند.متکدیان نیز بسیار پررنگ جلوه میهمین تعداد محدود از 
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مجازاتجرم
ي خود قرار هر کس تکدي یا کالشی را پیشه«می، قانون مجازات اسال712ي بر طبق ماده

محکوم داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردي نماید به حبس از یک تا سه ماه
بر مجازات مذکور ان مالی مرتکب عمل فوق شود عالوهچه با وجود توخواهد شد و چنان

»ه است مصادره خواهد شد.دست آوردکالشی بهي اموالی که از طریق تکدي وکلیه
مسیر تحول و تصویب قانون مجازات اسالمی در درك وجود خأل قانونی در برخورد با 

ین قوانین کیفري تري یکی از مهممنزلهمهم است. قانون مجازات اسالمی بهمتکدیان بسیار 
به تصویبِ کمیسیون امور قضایی مجلس شوراي 1370مرداد سال در ایران در هشتم 

ها، بان بر سر یکی از مادهعلت اختالف نظر میان مجلس و شوراي نگهرسید. بهمیاسال
ي مجمع تشخیص مصلحت گذاشته شد که در هفتم آذر همان سال تصمیم نهایی بر عهده

صورت آزمایشی اجرا شود. مدت اد و بنا شد براي مدت پنج سال بهرأي به تأییدش د
ي براي ده سال تمدید شد. الیحه1375اجراي آزمایشی این قانون در دوازدهم اسفند 

1390جدید مجازات اسالمی متعاقبِ چند سال بحث و بررسی در مجلس نهایتاً در سال 
. راداتی به مجلس برگردانده شدبان ارسال شد و در پاییز همین سال با ایبه شوراي نگه

نمایندگان مجلس دوباره مدت اجراي آزمایشی این قانون را تا 1389میان، در سال ایندر
بان از تأیید آن گوي شوراي نگهسخن1390ماه تمدید کردند. در دي1390پایان سال 

نتشار در جمهور ارسال شد تا پس از ابالغ و ایساد. سپس جهت امضا و ابالغ براي ریخبر د
حال، در ي اجرا گذاشته شود. باایندست دادگستري به مرحلهکشور بهي رسمیروزنامه

بان ظاهراً متن معاون وزارت دادگستري اعالم کرد که شوراي نگه1391ماه اواخر مرداد
جمهور پس گرفته است. اکنون متجاوز از یک یسبراي اِعمال تغییراتی دیگر از ریقانون را

رایط پایان رسیده است. در شقانون مجازات اسالمی بهآزمایشیِ سال است که مدت اجراي 
ي ونه قانون مجازات است، از جمله فاقد قانونی براي نحوهگفعلی اصوالً ایران فاقد هر

برخورد با متکدیان.
نمونه، معاون سیاسی و امنیتی بابیان کماکان استمرار دارد. ازحال، مجازات متکدبااین

رابطه اینرغم وجود خألهاي قانونی درعلی«گفت: 1391داري لرستان در خرداد استان
کاري با هم.…ایمو نیروي انتظامی استان دادهآوري این افراد را به شهرداريدستور جمع

هاي سنگینی گري توسط این افراد مجازاتدستگاه قضایی استان در صورت تکرار تکدي
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ها به این دلیل است که این مجازات…ظر گرفته خواهد شدنرها دمانند حبس براي آن
»هاي سبک بازدارنده نیست.دیگر براي برخی از این متکدیان مجازات

که کشور 1391که قانون مجازات اسالمی به تصویب رسید تا امروز در سال 1370از سال 
فراوانی بر فرازِ سرِ هاي نهادي و ساختاري گونه قانون مجازات است دگرگونیفاقد هر

دستان شهري که تر به وقوع پیوسته است. هم جمعیت تهیطبقات اجتماعی فرودست
ساختاريِ دهد گسترش یافته است و هم الزامات جایگاه طبقاتی متکدیان را شکل می

که به روندهاي جاییتشدید بوده است. تابهشهري رودستان گري میان تهیتکدي
ي هفتاد شمسی با گردد، ایرانِ اوایل دههتر بازمیاجتماعیِ فرودستنواسازيِ طبقاتبی

ي اجراي تمدیدِ دورهدلیل عدمي نود شمسی بسیار متفاوت است. بهایران آغاز دهه
گونه مجازاتِ در این قانون، هر712ي آزمایشیِ قانون مجازات اسالمی و از جمله ماده

آمران و مجریان مجازاتِ توان بر ضدّونی است و میمتکدیان در شرایط فعلی اصوالً غیرقان
از نو در این قانون گنجانده شود، نظر به 712ي متکدیان قانوناً اعالم جرم کرد. اما اگر ماده

هایی از جمعیت در طبقات اجتماعیِ ي اخیر که بخشهاي ساختاري در دو دههدگرگونی
اندازد، گري مینامیمونِ تکديي دیدهدام پي خویش بهتر را مستقل از ارادهفرودست

ي مواجهه با توان مجازاً از ارتکابِ جرم مجازات دم زد. مادامی که خأل قانونی در نحوهمی
زمینه با شرایط جدید اجتماعی تطبیق اینگذاري دري قانونشود و نحوهمتکدیان برطرف ن
را به ارتکابِ قانونی یا غیرقانونیِ توان آمران و مجریانِ مجازاتِ متکدیان نیابد کماکان می

جرم مجازات متهم کرد.


