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پیشگفتار

اي بار پروردگار مقتدر معظم تو خود خوب می دانی که از نوشتن این مطالب نظري جز پرورش 

افکار و خدمت به ابناء بشر و پیشرفت بندگان خدا ندارم، پس بر من منت گذار که خطا و 

لغزشی از قلم من سر نزند تا آنچه می نویسم و می گویم به خیر و صالح جامعه باشد. پرودگارا 

فرماي که قلم و قلب و قدمم همه به خیر عالم بشریت به کار افتد. این است آرزوي مرا یاري

مشتاقانۀ من و هدفی که زندگی را در راه آن می گذارنم. 

shojaei.a
Sticky Note
دریافت شده از پایگاه اینترنتی نشر مقالات حقوقی، حق گسترارسالی توسط: علی استانستی www.haghgostar.ir
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:مقدمه

ستایش خدایی راکه جسارت گفتن ونوشتن به نام آنکه نام نامی اش سرآغاز همه آغازهاست و
تحت عنوانهم اکنون که به عنوان دانشجوي رشته حقوق این جسارت را پیدا کردم تا .میدهد

کلمات رابه تمسخربگیرم ،واژه هاپس خودربایی قلم بچرخانم ودربحث جدید حقوقی یعنی  
م دانشجویی باز گویم گرفته ام رادرچندسطربه کالفراازسفره اساتیدوعلماي علم حقوقرا وانچه 

ودرجنگ استدالل هاشمشیراستدالل دراسمان دانش سخن برانمو علم ودرمقام جویندگی
از آنجا که این اولین مقاله اي است که به خط انشجویی مینویسم خالی از نقص مدانش بچرخان

نیست و از اساتید گرام و خوانندگان محترم خواهشمندم  نقصم را با دیده ي موشکافانه نمایان 
گفتار و کالمم را باز سازمبشر این حیوان ناطق دوپا با رسم و نقصکنید تا از خامی به پختگی ب

نشخوار تفکر وکالم وارث آدم وحوا و پیرو هابیل و قابیل از همان آغاز امر بر این امر واقف 
بود که دست طبیعت همان گل کن زمانه اجازه رشد ونمو به او نمیدهد مگر با هم بستگی و 

گاهی می بشر در همه احوال او را به سوي برتري تعاون و لیکن حرس وآز این دو همزاد دائ
جویی و جور و ستم فرا می خواند و حاصل این کشته بشر چیزي به غیر از گناه می خواندنش 

در این راستا بشر در پی .و گاهی جرمو هنجار شکنی چیزي نبوده و نیست که ثباتی بی
وقوع آن از یک طرف  و شناسایی ضد هنجارها و ارزش هایی است تا حد ممکن مانع از 

بپردازد که دراین میان جرم شناسی حربه اي است در دست روح رزه با ان از طرف دیگر بام
را امکان مانع از وقوع جرم شود و سعی در اصالح و ارشاد مجرم به جامعهعدالت تا حد

کار ررسی راه بامروزه این وظیفه جرم شناسی است که عالوه بر تبیین و تفسیر جرم به  .دارد
.هایی براي مجازات و تاحد امکان پیشگیري از وقوع جرم و جنایت بپردازد
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به معرفی پدیده جدید جرم شناسی تا حد درك و فهم خود در این دفتر سعی بر آن دارم که 
و این موضوع را نقد وبررسی تحت عنوان خود ربایی و به بررسی ارکان وشمایل ان بپردازم

.کنم

چکیده

درنگاه حقوقی خودربایی رانمیتوان بنابراصل قانونی بودن جرم ومجازات شناخت تحت 
عنوان جرم شناخت اما همانطور که بهترازمن میدانید چنانچه چنین دعوایی در محکمه 
شکل بگیرد بنابر اصل یکصدوشصت وهفتم قانون اساسی جمهوري اسالمی((قاضی 

ابد واگر نیابد به منابع ن مدون بیموظف است کوشش کند حکم دعوا را در قوانی
معتبراسالمی یا فتاوي معتبر حکم قضیه را صادر نماید ونمی تواند به بهان سکوت یا 

صدور حکم امتناع ورزد))نقص یااجمال یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوا و
ن قاضی ایدراین مقاله سی دارم تا جایی که ممکن است ازنگاه یک جرم شناس ویک

پدیده را برسی کنم.
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با خود رباییموضوعات مرتبط

آدم رباییالف :

ربودن وانتقال افراد از محلی به محل دیگر به هر نحوممکن که توام با سلب غیر قانونی 
مجازات ادم ربایی آزادي هاي افراد بوده وبنابر قصد ونیت هاي گوناگونی می تواند رخ دهد

:هر کس به 1353قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب اسفند ماه طبق ماده یک
قصد مطالبه وجه یامال یا به قصد انتقام یا به هر منظورسوء دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا 

سال محکوم 10تا2به هر نحو دیگر شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس جنایی درجه دو از

سال تمام باشد مجازات مرتکب حبس 15مجنی علیه کمتر از خواهد شد در موردي که سن

خواهد بود.سال15تا3جنایی درجه یک از

کالهبرداريب:

که در نتیجه آن به ب افراد عادي می شود یبه عملیات مستقیم گفته می شود که منجر به فر
عملی واهی در صورت رضا و با میل خود فرد تمام یا قسمتی از اموال خود را براي انجام 

خدمت کالهبردار می گذارد.

هرکس از راه حیله ((ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختالس وکالهبرداري : 
داشـتن امـوال   موسسـات موهـوم یـا   جارتخانـه هـا یـا   وتقلب مردم را به وجود شرکتها یا ت

وپیشامدهاي غیر یا از حوادثواختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید 
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واقع بترساند ویا اسم وعنوان مجعول اختیار کند وبه یکی از وسایل مذکور ویا وسـایل تقلبـی   
دیگر وجوه ویا اموال ویا اسناد و یا حوالجات و یا قبوض ویا مفاصا حساب وامثال آنها  تحصیل 

بر رد اصل مال به صاحبش بـه  کرده واز این راه مال دیگري را ببرد کالهبردار محسوب وعالوه 
حبس از یک سال تا هفت سال وپرداخت جزاي نقدي معادل مالی که اخذ کرده است جریمـه  

ی شود.م

اخاذيب :

تهدید فرد به هر نحو از قبیل ضررهاي شرفی یا مالی و یا افشاي سري نسبت به خود ویا 
عنوان حق السکوت در بستگان وي به قصد گرفتن پول ویا تحصیل منفعت نامشروع ویا به

((گرفتن مال یا قانون مجازات اسالمی 617ماده برابر عدم افشاي سر دیگري را اخاذي گویند.
جنس از افراد با استفاده از زور وتهدید))

تحصیل نا مشروع مالج:

به حالتی گفته میشود که شخصی امتیاز و منفعتی را از طریقی به دست بیاورد که 

.مشروعیت ندارد
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:تعریف خود ربایی

به مجموعه عملیات  متقلبانه که فردي که در حقیقت ربوده نشدخ است وانمود می کند که 
ربوده شده واین ربودن ممکن است به جهت تحصیل منافع اقتصادي،اجتماعی و یا سیاسی 

.باشد

زیر توجه کنید:به مثال

1یهخود ربایی براي سفر به ترک

پسري که با طرح نقشه ي ربایش خود قصد اخاذي از خانواده اش راداشت دستگیر شد.به 
خبري ایران بالکان (ایربا)به نقل از ایسنا،سرهنگ درویشی گفت:به -گزارش پایگاه تحلیلی

میلیون تومان از خانواده ي فرد ربوده 20دنبال گزارش یک مورد آدم ربایی و درخواست مبلغ 

ماموران انتظامی اقدامات گسترده اي را براي آدم 110ت هاي پلیسی شده به مرکز فوری
ربایان آغاز کردند.وي افزود در بررسی هاي بیشترو اقدامات تخصصی پلیس مشخص شد جوان 

با طرح نقشه ي آدم ربایی قصد ساله که قصد خروج از کشور به صورت غیر قانونی را داشته 17
نده انتظامی پارس آباد اظهار داشت:در کوتاه ترین زمان اخاذي از خانواده اش را دارد.فرما

ممکن مبدا ارسال پیامهاي کوتاه آدم ربا در یکی از مسافرخانه هاي شهرستان تبریز شناسایی 

.و پسر متخلف که با هویت جهلی در این مسافر خانه بیتوته کرده بود دستگیر شد

1390آذر 22سه شنبه 7719(ایربا)کد خبر: بالکان –خبری ایران -پایگاه تحلیلی-1
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فرد به ظاهر ربوده شده در تحقیقات به پلیس گفت با خرید یک قبضه اسلحه کمري و تعدادي 
فشنگ قالبی و طرح نقشه ربایش قصد داشت از خانواده اش اخاذي کند تا نزد یکی از 

دوستانش در ترکیه برود.

پرسشهاي محوري

جمهوری اسالمی ایران می توان پدیده خودربایی آیا از نظر حقوق مدون-1
را تحت عنوان جرم خاص و یا عام بررسی کرد؟

علل و دالیل خود ربایی در ایران؟-2

انواع خود ربایی و اهداف خود ربا؟-3

خودربایی جزء کدام قسم از جرایم از نظر مرتکبین را دارد؟-4

شریک در جرم خود ربایی!؟-5
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فرضیه

بنابر اصل قانونی بودن جرم و مجازات در جمهوري اسالمی ایران نمی توان هر عملی را 
جرم بدانیم مگر به حکم قانون و همچنین هیچکس را به جرم انجام کاري مجازات کنیم مگر به 
حکم قانونی که آن فعل را جرم تلقی می کند (اصل قانونی بودن جرم و مجازات)ولیکن 

اساسی که ((قاضی موظف است کوشش کند حکم دعوا را در قوانین قانون 167بنابراصل 
مدون بیابد واگر نیابد به منابع معتبراسالمی یا فتاوي معتبر حکم قضیه را صادر نماید ونمی 
تواند به بهان سکوت یا نقص یااجمال یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوا وصدور حکم 

اه دعوي در این قسم پرونده هایی مطرح شود قاضی موظف امتناع ورزد))در صورتی ه در دادگ
که در ادامه به شکل کامل سعی به بررسی راههایی که به بررسی این قبیل پرونده ها می شود 

یک قاضی با توجه به قوانین مدون دارد تا به این قبیل پرونده ها می پردازیم.

یده جدید وترازي و مقایسه ارکان گام اول براي یک قاضی در مورد خود ربایی شناخت این پ
این جرم و هم آوردیابی این جرم شاید اولین جرمی که در این پدیده به نظر هر حقوق دانی 

افعال برسد جرم کاله برداري است همانطور که پیشتر عرض شد کالهبرداري به مجموعه اي از 
تنبیه می کند تا به متقلبانه گفته می شود که شخص یا اشخاصی را نسبت به امري تشویق و

اختیاري ورضایی به صورت نا خود آگاه تحریک به انجام فعلی و یا ترك عملی براساس صورت
توهم واحی بزنند که موجب ضرر مالی به خود شخص ویا اشخاص شود ودر پی آن سود وفایده 

شخصی براي کاله بردار و شخص ثالثی داشته باشد

پدیده خود ربایی را در جرایم اخاذي یا تحصیل مال از در کنار کاله برداري قاضی می تواند
.بررسی کند که در ادامه نقاط ضعف وقوت ین عناوین با هم رابررسی میکنیمطریق نامشروع
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فرضیه

خودربایی را ی توان با خودربایی مالی،غیر مالی (خودربایی عاطفی )و خود 
:ربایی سیاسی تقسیم کرد

*خودربایی مالی:

حالتی از خودربایی گفته می شود که  هدف وانگیزه خودربا فقط وفقط کسب مال نفع به 
مادي است بیشترین مرتکبین این قسم از خودربایی ها افراد ورشکسته و معتادان هستند که 
براي فرار بدهی هاي خود وتحمیل مخارج خود دست به این قسم از خودربایی میزند این نوع 

ن گیر خانواده هاي مرفعی است که فرزندان انها به هر شکل ممکنی خودربایی بیشتر گریبا
ي می باشندخواستار کسب ثروت  بیشتر

مثال: سرهنگ افشاري فرمانده انتظامی شهرستان اردکان گفت:با اعالم شکایت یکی از اهالی 
این شهرستان ماموران آگاهی اردکان دریافتند شریک وي در دفتر طراحی فرش ربوده شده و 

هیچ خبري از وي نیست.

وي افزود:ماموران آگاهی با تحقیقات واستعالم پی بردند فرد ربوده شده کالهبردار وداراي سه 

ریو آدم امیلیون تومان اخذ کرده وبا سن500فقره سابقه کیفر وکالهبرداري است واز شاکی 
ربایی متواري است.

آدرس را بدست آوردند وبا هماهنگی افشاري تصریح کرد: ماموران در مرحله بعدي تحقیقات 
مقام قضایی وپس از اخذ نیابت قضایی به محل سکونت او در تبریز اعزام شده ودریافتند وي 

یستم رایانه حساب بانکی وبرداشت از یکی از هنوز به تبریز نیامده که در ادامه برسی ازس
ه این بانک مراجعه وبا شعب بانک صادرات در شیراز ماموران آگاهی اردکان با اخذ نیابت ب
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هماهنگی رئیس بانک ومراقبت در اطراف بانک فرد کالهبردار راشناسایی ودستگیر کردند . 
میلیون تومان از شاکی اعتراف 500متهم در بازجویی هاي پلیسی به کالهبرداري واخذ مبلغ 

1کرد.

:(غیر مالی)خودربایی عاطفی

نوعی از خودربایی است که در آن خودربا براي رسیدن به معشوقه خود ویا باال بردن سطح 
در واقع این قسم از خودربایی خواص اقدام به خودربایی میکند.عواطف اطرافیان براي خود 

این خودربایی که به آن خودربایی غیر مالی نیز میتوان بیماران روانی ویا افراد تنها می باشد.
ف خودربا فقط براي رسیدن به یک مرحله اي است که نظر اطرافیان را نسبت به خود گفت هد
.بسنجد 

چه بسا که این افراد بعد از این نوع خودربایی مورد سرزنش اطرافیان قرار بگیرند و 
وچون به نظر من این این افراد از یک نوع بیماري روانی رنج میبرند دست به خودکشی 

.بزنند

07/09/1390تاریخ انتشار-سایت تابناک-ایسنا(منبع -
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خود ربایی سیاسی:

در برخی از مواقع گروهها واحزاب سیاسی مخالف جریانات حاکم اجتماعی وانمود میکنند که 
این خودربایی بیشتر اعضا جامعه یله گروه حاکم ربوده شده است .اعضا وهواداران آنها به وس

معینی.را دربر می گیرد تا شخص یا اشخاص

احزاب چپ با ساخت سناریوي ربوده شدن دختر جواد 88مثال:در پی حوادث انتخابات سال 
ریب به یک ماه امام به نام عاطفه امام به  دست نیروهاي امنیتی را مطرح کردند.این ماجرا ق

جنگجالی در میان احزاببه پا کردند وپس ا پیدا شدن عاطفه امام اعالم شد دختر جواد امام که 
داري بیماري روانی و سابقه فرار از منزل را هم داشته به علت فشارهاي روانی ناشی از 

سیاسی - بازداشت پدر از منزل فرار کرده است.(خودربایی عاطفه امام هم داراي دو وجه عاطفی
ز طرف دیگر دست به خودربایی زد.)بود.وي از سویی به علت فشارهاي عاطفی و روانی و ا

کالي فوق را داشته باشد ممکن استهمانطور که  به تنهایی میتواند یکی از شخودربایی 
سه نوعاز خودربایی هم باشد که به آن خود ربایی مرکب  اتالق می شود.مرکبی از 
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فرضیه

پدیده خودربایی جزء جرائم سیاه می باشد به شکلی که رقم واقعی این پدیده بنا 
بر دالیل بساري از قبیل ترس از آبروي خانوادگی و یا عدم کشف واقعی موضوع تا معلوم 
است در مقابل نیز این پدیده (جرم)جزء جرائم یقه سفیدان است ولی این بدان معنا 

.ان یقه آبی ها این پدیده وجود ندارددر میان یقه سفیدان در مینیست 

اهمیت تحیق حاضر

با رشد جامعه و در نتیجه تورم قضایی در نظام حقوقی کشور نیاز به بررسی و تبیین پدیده هاي 
جدید حقوقی به چشم می خورد.از انجایی که این موضوع را تازه یافته ام برآن شدم تا نسبت 

رکان و تجزیه و تحلیل آن بپردازم که شاید این بهانه به آن در حد سطح درك خود به بررسی ا
نظرحقوق دانان و قضات را نسبت به این پدیده جلب نمایم و تا حد امکان موجب اي باشد که 

تحریک قضات ویا حتی قوه مقننه شود تا در راستاي عدالت نسبت به این گونه جرایم قدم 
تا حد امکان از آن براي جامعه شناخته شدنوبردارند و با راهنمایی هاي اساتیدو قضات

.میزان این گونه جرایم کاسته شود
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روش تحقیق:

با توجه به جدیدي بودن موضوع و عدم کند و کاش محقق و نویسندگان در این مورد شیوه این 
جانب در این تحقیق ترکیبی از استدالل و اکتشاف است .یکی از هزاران علت در عدم انجام 

تحقیق موفق و درجه یک همین عم کار در گذشته  و نداشتن منابع حقوقی وغیر حقوقی یک
اما در مقام حق و انصاف باید بگویم که براي من زیباتر وشیرین تر از تحقیق می باشد  

کردن،دنبال آنچه که ندارم و نمی دانم رفتن ها لذت بخش و شیرین است پس با تمام سختی 
یق خصوصا در این موضوع باید اعتراف کنم که شیرین تر از این هاي موجود در این تحق
موضوع برایم وجودندارد.

وچه خوش گفت سعدی شیرین سخن :

مزد آن گرفت جان برادر که کار کردگنج میسر نمی شود     نابرده رنج 

.
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فصل اول

:مبحث اول

خود ربایی چیست؟

چون اعتیاد ،خانه گریزي،از یک سو و از سوي دیگر نیاز  با صنعتی شدن جامعه سنتی عواملی 
هاي عاطفی و در برخی از موارد سناریوهاي سیاسی مولدي تحت عنوان خود ربایی را به همراه 

عرض کردم خودربایی عبارت است از:آورده است همانطور که

می کند که به مجموعه عملیات  متقلبانه که فردي که در حقیقت ربوده نشده است وانمود
ربوده شده واین ربودن ممکن است به جهت تحصیل منافع اقتصادي،اجتماعی و یا سیاسی 

باشد.

این پدیده عموما در نظامهاي پیشرفته بیمه اي به چشم می خورد در این نظامات  قانونی به 
اده وي مانند قانون بیمه عمر در ایران وجود دارد که بعد از فوت فرد بیمه گذارمبلغی به خانو

داده می شود و ماهانه مبلغی را مستمر می گیرد در نظام هاي بیمه اي جدید همچنین حالتی 
فرد بیمه تعهد به پرداخت نیز براي آدم ربایی شکل گرفته به شکلی که بعد از ربوده شدن 

مبلغ طلب شده تا سقف معین می کند که همان طور که در فوق عرض کردم به این نوع بیمه 
.وبیشتر مورد استفاده افراد یا شرکتهایی آدم ربایی و غرامت آزاد سازي آن می گویند،بیمه ي

که در مناطق پر ریسک قرار دارند طراحی شده است که شامل پرداخت هزینه هاي آدم 
ربایی،اخاذي و هواپیماربایی می باشد اما گذشته از این موضوعات در کشور ما به علت 
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نیاز مالی و رانده شدن معتادان از طرف خانواده به امید بهبود ویا آمارباالي اعتیاد جوانان و
.دالیل عدیده دیگر به آرامی این نقص عاطفی براي خانواده ها معرفی شده است

همانطور که پیش از این نیز عرض کردم به علت هایی همچون عدم  کشف،ترس از آبرو و 
یده از طرف مسئولین از سوي دیگر عدم آگاهی خانوادها از طرفی و عدم شناخت این پد

موجب گشته تا رقم سیاه این پدیده در ایران باال رود.با این اوصاف پرورنده هاي جالبی در 
این مورد وجود دارد که چند نمونه ذکر خواهد شد.اما پیش از این دوران ما شاهد خود ربایی 

شین به چشم می که تا چند دهه ي اخیرنیز در مناطق ترك نشین و لر نهاي عشقی 
خورد.دختر و پسري که قصد ازدواج با یکدیگر را داشتند یا بنا به سنت و یا به علت مخالفت 

هاي خانوادگی و قبیله اي دست به خود ربایی می زدند.
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مبحث دوم

:خود ربایی و حقوق ایران

در نظام حقوقی ایران جرمی تحت عنوان خود ربایی تعریف وتبیین نشده است 
تحت این عنوان وبنا بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها نمی توان این پدیده را 

بررسی کنیم و لیکن چنانچه عرض شد دعوا در محکمه مطرح شود که در ارتباط با این 

قانون اساسی به بررسی دعوي ودادن 167موضوع باشد قاضی موظف است بنا بر اصل 
حکم در این مورد بپردازد.البته در عمل قضات بیشتر این پدیده را در کنار جرایمی 

چون اخاذي،تحصیل مال نامشروع ویا حتی کالهبرداري بررسی می کنند.

:یک پرونده مطروحه در دادگاه 

خود را داشت ناتمام میلیون تومانی از پدر 20ساله اي که قصد اخاذي 16نقشه پسر 
ماند.

ساله ام 16پسر قم اعالم کرد 19مردي با مراجعه به کالنتري 1386خرداد ماه 25

میلیون تومان پول نقد 20از سوي افراد ناشناس ربوده شده وآنها براي آزادي او طلب 
کردند این مرد در تشریح ماجرا گفت پسرم صبح امروز با خودروي پژوپارس نقره اي 

از خانه خارج شد.چند ساعت بعد مرد نا شناسی با تلفن خانه تماس گرفت و رنگم 

پو ل کرده که اگر به او میلیون تومان 20زادي او طلب آگفت:پسرم را ربوده و براي 

ساله ام را خواهد کشت وي همچنین در تماس هاي خود اعالم کرد پول  16نپردازم پشر

را تحویل بگیرید.بابه دست آمدن این اطالعات تن بیاورید و پسرتان 72را به میدان 
با توجه به اظهارات پدر،ماموران وارد عمل شده وقاضی پرونده نیز دستور توقف 
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ساله آخرین بار سوار آن از خانه خارج شده بود واحتمال می 16خودرویی که نو جوان
داد براي رفت که با آن ربوده شده  باشد را صادر کرد.همچنین قاضی پرورنده دستور

راحت تر شدن تحقیقات پلیس عکس نو جوان ربوده شده به تعداد زیادي تکثیر شود و 
.با این اقدام نیز نتیجه اي به دست نیامد تا این که در اختیار مامورین پلیس قرار گیرد

زمانی که ماموران در مراسم تشییع پیکر آیت اهللا 86خرداد ماه سال28سرانجام در 
مشغول گشت زنی بودند به طور اتفاقی پسر ربوده شده را شناسایی فاضل لنکرانی  

پسر نوجوان در بازجویی ها گفت:دقایقی قبل از و به آگاهی قم انتقال دادندکردند
دستگیري موفق شدم از دست ربایندگان فرار کنم و قصد داشتم خود را به نزدیک ترین 

جویی ها و ضد و نقیض گویی هاي ماموران پلیس  رسانده و معرفی کنم.با ادامه باز
موجود در اظهارات نوجوان ماموران پی بردند احتماال موضضوع ربوده شدن او نقشه اي 

16بوده تا بتواند از پدرش اخاذي کند باز جویی ها را ادامه دادند تا این که نوجوان 
ا ساله لب به اعتراف گشود و گفت:چندي پیش نقشه ي خود ربایی به ذهنم رسید ت

وانم مبلغ زیادي از پدرم اخاذي کنم ،بنابراین نقشه اي را طراحی کردم و پس از چند بت

خرداد ماه اجرا کردم. پس از خروج از خانه به 25بار بررسی ذهنی موضوع آن را در 
کاشان رفتم ،در آنجا از یک رهگذر خواستم که با خانه ام تماس بگیرد و به دروغ 

میلیون تومان پول 20نواده ام تعریف کند وبراي آزاد کردنم ماجراي ربودنم را براي خا
. با اعترافات پسري که ا طراحی نقشه خودربایی قصد اخاذي ز پدر نقد در خواست کند

،بررسی هاي پرونده ادامه پیدا کرد وپرونده براي خذ دستور قضایی با باز خود راداشت 

1پرس سپرده شد.
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ساله با فریب 16در این پرونده نوجوان مالحظه فرمودیدهمانطور که در متن فوق نیز 
ه روز والدین نسبت به ربوده شدن خود قصد در کسب نافع مال شد. بنابر این به مدت س

وحشت در میان مردم واز یک طرف موجب ایجاد رعب ودست به خودربایی زد که از
ی شد پس از این طرف دیگر منجر به تلف کردن بخشی از قدر وتوان نیروي انتظام

و شخص موضوع به دارا بودن دو بعد خصوصی وعمومی بودن این پدیده پی می بریم.
ثالث (رهگذر)اگر چه فقط یک دروغ صرف گفته است ودروغگویی گرچه تحت عنوان 
جرم خاصی قابل مجازات نیست اما تحت عنوان شرایطی شاید بتوان او رانیز شریک 

افت مال یا وجهی جهت عملی کردن نیت فرد خود جرم دانست (درصورت همکاري ودری
ربا)

)حوادث14صفحه 02/04/86به تاریخ 393(روزنامه اعتماد ملی شماره -1
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مبحث سوم:

تاریخچه پدیده خود ربایی:

وجود انحرافات در جامعه را میتوان با قدمت خلقت انسانها یکی دانست  وجود انواع انحرافات 

جوامع مختلف امري طبیعی میباشد ما جامعه اي را سـراغ نـداریم کـه اینگونـه     اجتماعی در 

رفتارها را نداشته باشد زیرااز یک طرف افرادي در جامعه هستند که به دالیل مختلف حاضـر  

نیستند برخی از هنجارهاي جامعه را رعایت کنند واز طرف دیگر جوامع  از خرده فرهنگهایی 

این خرده فرهنگها بعضی از رفتارهاي دیگر خرده فرهنگها را جـزء  بوجود آمده اند که اعضاي 

رفتارهاي انحرافی میدانند در بیان علل رفتارهاي انحرافی در جامعه  دیدگاههاي گوناگونی ذکر 

شده که هرکدام از آنها از منظر خاصی بدان نگریسته اند به همین جهت هیچیـک از آنهـا از   

جامعیت برخوردار نیستند.

عمري به بلندي تاریخ بشریت دارد اما بیشتر این خودربایی ها منبع نیز خودربایی پدیده
عاطفی داشتن ودر قبایل ابتدایی وتعصبی بیشتر از هرجا به چشم میخوردکه نمونه آنها را 
میتوان در داستانهاي عاشقانه سده هاي پیشتر دید جایی که معشوقه به همراه عاشق به چشم 

میان مردمان سنتی که براي امتحان جرم داماد او را وادار به دزدیدن عروس خورد ویا در می
نمونه این گفته ها در میان رسوم لرستان(قشقاییها وبختیاري . کردندازخانه پدر می

وضوع بحث ماست موضوع مها)وهمچنین ترکها در دهه هاي اخیر به چشم می خورد.اما آنچه 
قرن بیستم شناخته شود زیرا بیمارتحت عنوان خودربایی پیچیده اي است که به نظر من باید 

رسد. اما در عمل مرضی است که در عمل از طرفی آرام وبا نشانه هاي ابتدایی به نظر می
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با شروع رنسانس وبه وجود آمدن مکاتب وبینشهاي آتشش به آسانی خاموش نمی شود.
ام دنیا بشر بعد از طی دوران سیاهی از در اروپا وبا کمی تامل در تمجدیدبه دنیا واقتصاد ابتدا 

خواب عقب ماندگی جداشدوبا رشد تفکر اومانیستی زندگی سنتی کم کم بوي پول وصنعت 
گرفت.خانواده ها به جاي آنکه کار کند تا زنگدي بکند زندگی می کردند تا کار کنندکه حاصل 

.اشداین زندگی نباید چیزي به جز روسپیگري فرار ازخانه وخود ربایی ب
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فصل دوم

مبحث اول

انواع واقسام خودربایی:

خودربایی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد. الف:خودربایی بر اساس هدف 
ب:بر اساس مدت ج:براساس مرتکب

خودربایی براساس هدف مرتکب :الف:

اجتماعی ویا همانطور که بیان شد خودربایی یا به دالیل مادي صورت میگیرد یا دالیل 

.حتی می تواند سیاسی باشد

الفدستهمبحث اول

خودربایی براي منافع اقتصادي

با شروع قرن هفدهم آرام ارام جوامع بدوي جهان از خواب فتنه وخراف هاي عهد قدیم 
پیشرفت بر امدند آزاد شدند جوامع بشري تند یا کند ضعیف یا قوي دیر یا زود در پی

در این میان جرایم هم بسته به پیشرفتها وامتیازات جدیدي که بوجود آمده خود رابه شکل 
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جدیدي ظاهر میکنند.خود ربایی نهم پدیدهاي است که از بطن پدیده اي به نام بیمه به وجود 
در دهه ایی آمدوامروزه انواع واقسام بیشماري دارد.در جوامع متمدن غربی با رشد پدیده آدم رب

هاي اخیر براي کمک به خانواده هایی که ممکن است مورد آدم ربایی قرار گیرند بیمه اي 
طرحی کردند تحت عنوان بیمه آدم ربایی وغرامت آزاد سازي آن:براي پوشش افراد یا 
شرکتهایی که در مناطق پر ریسک قرار دارند طراحی شده است. پوشش هاي معمول آن 

ه هاي آدم ربایی، اخاذي و هواپیما رباییدر ابتدا جرم خود ربایی اقتصادي عبارت است از هزین
جنبه کالهبرداري ازشرکتهاي بیمه اي داشت که با گذر زمان با اشکال گوناگون به وجود 
آمد.این پدیده تا جایی پیشرفت کرده که اکنون دامنه محدود بیمه به نقاط وشاخه هاي 

جایی که دامن خانواده ها را گرفته است.تا متفاوت جامعه رخنه کرده است

:دوم دسته الفمبحث 

خود ربایی احساسی

جايها دگر گون شد و عواطفهمان طور که ذکر شد با صنعتی شدن جوامع زندگی 
این پدیده بیشتر در خانواده هاي ثرورتمندي رخ می دهد کردند.عوضحوایجباراخود

بیشتر بر قرار می شد . خانواده هاي که افراد دور که به جاي روابط احساسی روابط مادي 
از هم و بدون احساس محبت زندگی می کند همیشه جوانان و نوجواناي هستند که نیاز 

دست به این قبیل فعالیت ها می زنند.می بینند به توجه را در خود

صمیمی است در خانواده ايزدهدست به خودربایی که رد ممکن است فردي ادر کنار این مو
بزرگ شده باشد اما ممکن است در جامعه اي که زندگی می کند در فرد دچار افسردگی و یا 

یک به انجام عمل خود ربایی شوند نمونه تحت تاثیر افراد و هم سن هاي خود قرار گرفته و تحر
فردي براي رسیدن ویا جلب توجه شخص افوق گرچه تر کیبی است ویا ممکن استه پروند

به چنین عملی بزنند.(نمونه چنین پرونده اي وجود دارد.)خاصی دست 
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مبحث سوم دسته الف

خود ربایی سیاسی

و در نتیجه تفکیک قواي منتسکیو از یک سو و استقالل طلبی و هامروز با پیشرفت جام
انقالب کبیر فرانسه از سوي دیگر مردمان این دهکده خاکی فهمیدند که این خود آن ها 

ی این عمل احزاب را بوجود نوشت خود را بوجود می آوردند و در پهستند که سر 
احزاب مجموعی از افراد و اشخاصی است که با آرمان ها اهداف و نظرات واحد آورند.

براي رسیدن به این یدر این بین گاه.بوجود می آیندبراي نیل به اهداف مشترك 
لف احزاب مخااهداف جریانات ودن ربنست به اعمالی می زنند براي از بیاهداف د

.خود

ب:خودربایی بر اساس مدت

عالوه بر این تقسیم بندي خود ربایی را می توان بر حسب مدت و زمان بررسی کرد بر 

.دخود ربایی در گذشته ودر حال و آینده تقسیم کراین اساس می توان خود ربایی را به
مبحث اول دسته ب

:خودربایی درگذشته
ربایی در گذشته صورت گرفته و آثار آن در آینده امتداد دارد.عمل خود 
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مبحث دوم دسته ب 

خود ربایی در حال و آینده

شکل گرفته و تا آینده استمرار دارد و آثار آن مربوط به هر دو لعمل خود ربایی در حا
زمان است .

و مقابله با ین پدیده اهمیت این تقسیم بندي در شناخت و پیشگیري از وقوع مجدد ا

.مرتکب است



25

فصل سوم

مبحث اول

مرتکبین خودربایی

شخصیتی هستند از یک دگی وفقرکه مالحظه می شود اغلب افرادي که دچار افسرطورهمان
احزاب و گروهک ها می توانند جزئی از این مرتکبین قرار بگیرند . اما می و از سوي دیگرسو

.توانیم در این جا این افراد را در چند دسته تقسیم کنیم
افسردگان- 1

سیاسیون- 2

معتادان- 3

متقلبان(که شامل بدهکاران هم می شود.)- 4

شده اند.افرادي که از سوي خانواده ترد- 5
توان گفت بیشتر مرتکبین این قبیل پدید ها افراد جوان با بار هوش اما از نظر سنی می 

نسبتا باال با رده سنی شانزده وبیست وچند سال (همان رده سنی که استداد فرار از منزل را 
دارند) گرچه در این میان افراد مسنن تري وجود دارند

.
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.میکنمی بیان این فصل ونه پروند از خود ربایي را در چند نم

نمونه پرونه هاي مطروحه در ایران وجراید خارجی

پرونده نخست
مرد جوانی که با همدستی خواهرش، قصد اخاذي بایی دختر جوان با همدستی برادرشخود ر

داري در تهران را داشت، به همراه همدستش دستگیر شد. هاشمیان، میلیونی از مردکارخانه
تهران روز گذشته با اشاره به خبر دستگیري یک خواهر دادیار شعبه یکم دادسراي امورجنایی 

خرداد ماه امسال مردي به دادسراي امور جنایی تهران مراجعه و عنوان 22گفت: و برادر اخاذ
س گرفت و از من کمک مالی کرد: یک ماه پیش دختري ناشناس با تلفن همراهم تما

مبالغی را مرحله2گرفتم و در ه حساب او را من هم به خاطر استطاعت مالی، شمارخواست.
اش با من، تلفنیوز گذشته این دختر در سومین تماسبه حساب وي واریز کردم، تا این که ر

اش، ادعا کرد که از سوي افرادي ناشناس در خیابان ربوده شده و ربایندگان در قبال آزادي
دختر جوان قصد اخاذي برماند، بنابر این گمان میمیلیون تومان پول نقد کرده10تقاضاي 

دارد.
اي تشکیل شد و براي ادامه تحقیقات در اختیار ماموران اداره به دنبال این شکایت، پرونده

پلیس آگاهی تهران قرار گرفت و جستجو براي یافتن دخترناشناس آغاز شد.11

ماموران در ادامه تحقیقات پی بردند دخترناشناس بار دیگر با این فرد تماس گرفته و از او 
هاي تهران به آنها تحویل دهد. به خواسته است پول درخواستی ربایندگان را در یکی از محله

این ترتیب ماموران در قالب یک تیم عملیاتی به محل مالقات با ربایندگان عزیمت کردند و 
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ا به صورت نامحسوس زیر نظر گرفتند تا این که مرد جوانی را در محل قرار مشاهده آنجا ر
تبانی خواهر کردند بنابر این او را بازداشت و براي ادامه تحقیقات به مرکز پلیس منتقل کردند.

متهم جوان در اظهاراتش به پلیس گفت: مشکل مالی داشتم و به دنبال و برادر براي اخاذي
بود وضعیتم بودم بنابراین از خواهرم خواستم شانسی یک شماره تلفن بگیرد تا راهی براي به

متهم ادامه داد: خواهرم ویم و بعد اقدام به اخاذي کنیم.از وضعیت مالی صاحب شماره باخبر ش
داري شماره تلفن همراه مردناشناسی را گرفت که متوجه شدیم شماره متعلق به مرد کارخانه

مرحله 2ان از وضعیت مالی وي، تصمیم به اخاذي از او گرفتیم و در است و پس از اطمین
به دارخواهرم به بهانه این که والدینمان بیمار هستند، شماره حسابی به وي داد و مرد کارخانه

دار به ما مشکوك نشده و براحتی وقتی فهمیدیم مرد کارخانهحساب خواهرم پول واریز کرد.
دهد، تصمیم به اخاذي از وي گرفتیم؛ به طوري که خواهرم طی میپول را در اختیارمان قرار

خواهند. پس از تماس تلفنی، اش پول میاند و براي آزاديتماس تلفنی وانمود کرد او را ربوده
به دنبال اظهارات من به آنجا رفتم که دستگیر شدم.دار گذاشتیم و قرار مالقاتی با مردکارخانه
به همکاري با وي اعتراف هاي پلیسیدستگیر شد و در بازجوییمرد اخاذ ، خواهرش هم 

(همان طور که در این مورد می بینید تمایل جناب دادیار بر اخاذي بودن پرونده است . اما کرد.
یکی از مهمترین عواملی که این خود ربایی به ثمر نرسید نبود پیوند عاطفی بین طرفین وحس 

ساله والدین این 16این پدیده است. چنانچه در نمونه نوجوان اعتماد ما بین افراد در گیر در 
شخص با ایمان به آدم ربایی بودن این موضوع دست به شکایت زدن در حال که در این نمونه 

کارخانه دار به این موضوع شک کرده بود.)
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پرونده دوم

مجري دو شبکه فرود فوالدوند حامی و شبکه ماهواره اي فارسی زبان!!؟؟خودربایی صاحب
سات و تلویزیونی فارسی زبان که برنامه هاي فرود فوالدوند پس از اجراي برنامه اي برزد مقد

فرود فوالدوند چند سال پیش با حمایت دولت انگلیس از شبکه مسئوالن حکومتی ناپدید شد.
ه با هاي تلویزیونی ماهواره اي توهین صریح به مقدسات اسالمی و ایرانی را در پیش گرفت ک

واکنش گروههاي مختلف سیاسی و مذهبی مواجه شد. از جمله گروه سازمان مجاهدین انقالب 
در نامه اي به تونی بلر نخست وزیر وقت انگلیس خواستار توقف حمایت از این قبیل 

ه هاي یور تی وي به گزارش جهان، فوالدوند که حامی شبکفردشدند . انگلیس از این فرد شد ا
مدتی است در انظار وي در انزار عمومی ظاهر نشده و به همین دلیل برخی ،و ما تی وي است

علیرضا میبدي، پدید شدن او را منتشر کرده اند. شبکه هاي ماهواره اي مدتی پیش خبر نا
مجري پارس تی وي در گفتگو با شکوفه فوالدوند دختر فرود فوالدوند و مهران صدري صاحب 

کند که فرود اعالم کردند وي ربوده شده است ربوده شده شبکه یور تی وي تالش کرد، القا
تمام این است فوالدوند توسط مأموران ایرانی کشته و یا ربوده شده است اما دختر فوالدوند

دختر فوالدوند با تکذیب ناپدید شدن پدرش گفت: پدرم زنده است شایعات را تکذیب کرد. 
میبدي هم در واکنش گفت: پس فوالدوند علیرضااز مکان سکونت وي کسی مطلع نیستاما

(این پرونده که نوعی خود ربایی سیاسی ه دیگران خود را پنهان کرده است.براي جلب توج
محسوب می شود فرد خودربااز یک سو براي جلب اذحان عمومی به سوي خود واز سوي دیگر 

باگروهک مجاهدین براي بد نام کردن نام جمهوري اسالمی ایران از یک سو و رقابت سیاسی 
)منافع اجتماعی و سیاسی خود برسد.خلق از طرف دیگربه 
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پرونده سوم:

گاهی به خاطر افت تحصیلی ویا شکست هاي روحی و روانی دربایی به خاطر افت تحصیلیخو
که افراد می خورند موجب می شود که افراد دست به اعمالی بزنند که موجب نا هنجاري هاي 

وقوع پیوست، زنگ خطر و به1383جامعه شود و شایدکه ماجرایی که سال در خانواده ها و 

ساله 13هشداري جدي براي والدین باشد . موضوع از این قرار است که آن زمان یک نابغه 
ي رو شد، براي توجیه نمرات امتحانات، سناریورایانه به نام کامبیز وقتی با افت تحصیلی روبه

یش از وقوع این حادثه مردي تاجر به پلیس آگاهی رفت و پرد.ربوده شدن خودش را طراحی ک
شده، پشت در اي به صورت تایپمدتی است که هرچند روز یک بار نامه«طی شکایتی گفت: 

تهدید کرده که انگیزه خود را بیان کند، ها بدون آنکنم. فرستنده نامهام پیدا میورودي خانه
از شنیدن این ماجرا به خانه مرد تاجر رفتند و احتمال کارآگاهان بعد »پسرم را خواهد ربود.

ها شاید یکی از ساکنان مجتمع مسکونی محل زندگی شاکی باشد، ولی هیچدادند فرستنده نامه
ساله 13پسر بچه کارآگاهان در ادامه با مراجعه به مدرسه سرنخی از متهم به دست نیاوردند.

د و متوجه شدند کامبیز که دانش آموز کالس دوم درباره او از مسووالن مدرسه تحقیق کردن
است. مدیر مدرسه به کارآگاهان درباره راهنمایی است، از مدتی قبل دچار افت تحصیلی شده

در آموز اطالعاتی داد و همچنین توضیح داد کامبیزها و رویایی بودن این دانشخیال پردازي
، پلیس را به کامبیز مظنون کرد ولی قبل از نتایج این تحقیقاتکار با رایانه یک نابغه است.

اش را در گریست خانوادهاین که ماموران از او پرس و جو کنند، کامبیز تلفنی درحالی که می
ها براي نجات پسربچه وارد مرحله جریان ربوده شدن خود قرار داد. به این ترتیب تجسس

جه برسد، اتفاق جدیدي رخ داد و اي شد. این بار هم قبل از این که تحقیقات به نتیتازه
ربایان بگریزد و هم اکنون در کامبیز با تماس تلفنی دیگري مدعی شد توانسته از دست آدم

حوا لی میدان انقالب است. کارآگاهان بالفاصله به محل مورد نظر رفتند و کامبیز را درحالی که 
سر و وضعی نامرتب و خاك آلود داشت، به خانه انتقال دادند.
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آموز نابغه درباره ماجراي ربوده شدن را شرح داد: وقتی از مدرسه بیرون این دانش
آمدم،خودروي سبز رنگ جلوي پایم نمود وبا معرفی خود به عنوان دوست پدرم است و از من 

ي شدم به نیت شومش بردمتا اینکه پژوخواست تا مرا به نزد پدرم ببرم هما ن که سوار بر 
دان ، از از فرصت استفاده کردم واز خودرو خارج شدم پشت ترافیک خودرو در حوالی می

ربا وقتی داد میدان انقالب متوقف شد، از فرصت استفاده و خودم را به بیرون پرت کردم. آدم
ربا را هم هایش، تصویر مرد آدمو فریادهاي مرا فرار کرد. این پسربچه براي اثبات گفته

موش کرده بود متن نامه ها را پاك اش شد که این نابغه فراا زمانی فکشیدجالب است که ماجر
کند. ، با طرح این نقشه سعی او اعالم کرد که مدتی بود که نمرات به شدت افت پیدا کرد ه 

لت افت تحصیلی خود را بود من هم براي جلو گیري از سرزنش پدرم این نقشه را کشیدم تا ع
عموما افرادي که دست به خود ربایی میزنند افراد (همان طور که مالحظه فرمودین توجیه کنم.

ساله اي که با این سن کم توانسته مدتی ماموران 13با هوش و حتی نابغه اي هستند نوجوان 
پلیس وخانواده خود را سر کار بگذارد نمی تواند یک شخص عادي باشد که حتی ممکن است 

تا ابد پنهان می ماند .اما در مورد این اگه فایل هاي مربوط به نامه ها کشف نمی شد این راز 
در آن قبیل خود ربایی این خود رابایی از دسته خود ربایی احساسی و عاطفی می باشد که 

سایر جنبه ها وجود ندارد.)

پرونده چهارم

یک مرد چینی با صحنه سازي وانمود کرده بود، از سوي افراد خود ربایی براي هوس رانی

هزار دالر می خواهند. پس از پرداخت این 3ربایندگان براي آزادي او ناشناسی ربوده شده، و 
مبلغ توسط همسر این مرد و با تحقیقات پلیس، مشخص شد که این مرد اصال ربوده نشده 

(این نوع خود ربایی را نیز هم می توان در یک هتل با زن دیگري بوده است.بوده و چند روزي 
مادي تحلیل و بررسی کرد)از لحاظ خود رباییدر خودربایی احساسی و عاطفی و هم
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پنجمپرونده 

احزاب چپ با ساخت سناریوي ربوده شدن 88در پی حوادث انتخابات سال فاطمه امام 
م به دست نیرو هاي دختر جوادامام به نام عاطفه امام را اعالم به ربوده شدن دختر جواد اما

جنجالی در میان احزاب به پا کرد و پس از پیدا این ماجرا قریب به یک ماه امنیتی کردند.
شدن عاطفه امامی اعالم شد دختر جواد امام که دارایی بیماري روانی وسابقه فرار از منزل را 
هم داشته به علت فشار هاي روانی ناشی از بازداشت پدر از منزل فرار کرد ه است.(خود ربایی 

بود . وي از سویی به علت فشارهاي عاطفی و سیاسی -عاطفه امام هم دارایی دو وجهه عاطفی
با کمی توجه و تامل درپروند هاي موجود می ز طرف دیگر دست به خودربایی زد )روانی و ا

این نمونه پرونده ها فقط جزئی از صده ها پروند طبقه بندي توانیم به عمق این پدیده پی برد.
ین بحث باید یاد آور شوم برخی از در پایان ات که در جراید به چاپ رسیده است.شده اي اس

پرونده ها شامل دو یا چند جنبه هستند که در ا و مکان خود می باید بررسی شد اما چون 
میکنم.این پدیده است از این کار اجتنابهدف این دفتر فقط معرفی جزئی 
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فصل چهارم

.تشابه خود ربایی با دیگر جرائم
جرم خود ربایی آشنا شده ایم الزم می دانم در پایان مبحثحال که تا حد بسیار ابتدایی با
کنیم .حلیلپدیده خود ربایی را بررسی و ت

خود ربایی را به نظر من می توان در پدید هاي همچون کالهبرداري ، اخاذي ،آدم ربایی ویا 

.تحصیل مال از طرق نامشروع و از همه مهم تر فراز از خانه و خانواده برسی کرد

کالهبرداريث اول:مبح

همان طور که گفتم کالهبرداري یعنی عملیاتی مستقیمی که منجر به فریب افراد عادي شود که 
در نتیجه آن به صورت رضایی و با میل خود فرد تمام و یا قسمتی از اموال خود براي انجام 

کالهبرداري همان طور که مالحظه فر مودید براي واهی در خدمت کالهبردارمی گذارد.عملی 

کسب مال )وجود دارد براي -4عمل واهی-3رضا و میل- 2فریب افراد -1ار رکن اساسی (هچ
مثال اول( من تابلو خاصی را که به مانند تابلو هاي استاد فرشچیان است را طراحی می کنم و 
با امضا و مهر ایشان این اثر را با قیمت به نسبه کمی به هنر دوست می فروشم با علم به 

لبی بودن امضا ها و عدم آگهی فرد از این موضوع فرد هنر دوست هم با میل و رضا باطنی تق
این اثر را از من به امید آنکه این تابلو استاد فرچیان است می خرد )در این حالت 

براي درك عمل صادق است .ناما آیا درمورد خود ربایی ایست.کالهبرداري کامل رخ داده ا
از منزل 15/12/1389مثال دوم(من در تاریخ . گري بیاورمتا مثال دیبهتر اجازه می خواهم
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اعالم می نمایم که توسط افرادي 20/12/1389خارج شده ام و بعد از چند روز در تاریخ 

تومان طلب کرده اند در پایان اعالم 12،000،000ربوده شده ام و از من براي آزادي مبلغ 
حتما منو می کشند والدین من هم بنا بر حس انسانی می کنم که اگر با پلیس تماس بگیرند 

در این حالت من یک سري عملیات واهی را براي لغ را در اختیار من می گذارند. )خود این مب
ضا آیا ردست آورده ام اما در مورد میل و کسب مال والدین خود را فریب داده ام و مالی را ب

ر این مورد دو نظر وجود ا پرداخت کرده اند دوالدین من با میل و رضایی باطنی این مبلغ ر
دارد

:نظراول
در دیدگاه و نظر اول می توان گفت والدین براي حفظ جان فرزند دلبند خود با میل و رضایی 

توانیم بگویم خود ربایی عملیاتی قلبی این مبلغ را پرداخت کرده است پس بنا بر این نظر می
رداري بررسی و کیفر داد .در کالهباست کالهبردانه که می توانیم آن را

در دیدگاه دوم می گویم گرچه والدین این مبلغ را پرداخت می کنند اما دلیل آن از نظر دوم :
روي جبر است(فشار خارجی) ونه اختیار و جایی که اختیار نباشد میل و رضایی هم وجود 

نانچه که مشخص شد ندارد .در ضمن مهمترین رکن کالهبرداري همان کسب مال است اما چ
امکان دارد علت خود ربایی مالی نباشد و حتی مالی هم طلب نشود در این قبیل حاالت است 

اي تنها کالهبرداري نیست حتی پدید هکه ما می توانیم نتیجه بگیریم که نه تنها خود ربایی نه 
به جزء از کالهبرداري است .

مبحث دوم:اخاذي

تهدید فرد به هر نحو از قبیل ق.م. ا)617ر و تهدید .(ماز زوگرفتن مال یا جنس با ستفاده 
ضررهاي شرفی ویا مالی و یا افشایی سري نسبت به خود یا بستگان وي به قصد گرفتن پول 
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ویا تحصیل منفعت نا مشروع و یا بعنوان حق السکوت در برابر عدم افشاي سر دیگر ر ا 
669مادهدیگري را به هر نحوی کسه گاهر « اخاذي است که به موجب آن اخاذي گویند.

قانون مجازات اسالمی  تهدید به قتل یا ضررهاي نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشاي سري 
این واسطه تقاضاي وجه و یا تقاضاي انجام یا بستگان او نماید اعم از اینکه به نسبت به خود 

ضربه یا زندان از دو 74ات شالق تا باشد به مجازترك فعلی را نموده و یا ننمودهیا امر ي
»ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

قصد تحصیل -3معنوي ضرر به هر نحومادي یا -2تهدید -1در اخاذي می توانیم به سه رکن (
مثال سوم( لب مثال دیگر موضوع را باز کرد .براي درك مطلب بهتر است در قاپول یا منفعت)

من در پی یک زور گیري با چاقو فردي را تهدید به قتل می کنم که تمام پول هاي خود را به 
من تحویل بدهد دراین میان گوشی او را هم به همراه پول را از او میگرم و در پی نگاه کردن 

به کلیپ ها گوشی به چند کلیپ غیر اخالقی از خود آن شخص هم بر می خورم و او را تهدید 
در این از فرد طلب پول بیشتري می کنم .)در اختیارپلیس گذاشتن این کلیپ ها می گذارم و 

دو مقوله به اعتقاد من مثال من عالوه بر اخاذي مبادرت به گرفتن رشوه هم می کنم . که
حال اگر خود ربایی را بر اساس اخاذي بررسی کنیم باید توجه کنیم متفاوت اما شبیه هستند.

ود ربایی تهدید و قصد تحصیل منفعت وجود دارد اما آیا همیشه خود ربایی با ضرر که در خ
از دادن لهمراه است یا ممکن است هیچ گونه ضرر و زیانی نداشته باشد. مثال ممکن است قب
ود ربا نقش پول به خود ربا دست او رو شود ویا ممکن است قبل از ایجاد ضرر معنوي نقشه خ

هرگاه کسی با زور و تهدید بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه از کسی ردر ضمن دبر آب شود.
قانون راجع به استرداد 1و 8قانون مجازات اسالمی ماده 617اخاذي نماید مطابق ماده 

در حالی که در خودربایی اخاذي به وسیله چاقو محکوم میشوند.14/2/1329ین مصوب مجرم
لبته وجود اسلحه در اخاذي جزئی از شرایط اخاذي اهر نوع اسلحه دیگرصورت نمی گیرد.و یا 

است اما در تمام موارد نمی توان عمل اخاذي را همرا با اسلحه دید.
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آدم ربایی مبحث سوم: 

ربودن و انتقال افراد از محلی به محل دیگر به هر نحوه ممکن که توام با سلب غیر 
خ و نیت ها گو ناگونی می توان رقانونی آزادیی هاي افراد گفته می شود به بنا بر قصد 

دهد.خود ربایی رفتاري است تحت تاثیر آدم ربایی با این تفاوت که فرد خود را بعنوان 
ت در خود ربایی فرد گروگان معرفی می کند با تفاوت هاي بسیار مثل آنکه ممکن اس

در اینجا به ر خودربا را پیرو آدم ربا دانست.اما در کل می توان از نظر ظاهطلب پول نکند

.علت انحراف از بحث اصلی امکان گشودن این بحث را در این دفترنداریم

تحصیل مال از طریق نا مشروع:چهارممبحث 

آورد که مشروعیت به حالتی گفته میشود که شخصی امتیاز و منفعتی را از طریقی بدست
کالهبرداري مصوب اختالس ون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء وقانو2ماده نداشته باشد .

مجمع تشخیص 15/9/1367مجلس شوراي اسالمی و اصالح و تأیید 1364شهریور 28
هرکس به نحوي از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن ((مصلحت نظام:

و آنچه عرفا موافقت اصولی گردد نظیر جواز صادرات و وارداتشرایط مخصوص تفویض می
معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع شود درگفته می

ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا کاالهایی که مقرر بوده طبق
محسوب و وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم

سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدي معادل دو برابر اتعالوه بر رد اصل مال به مجاز
ست آمده محکوم خواهد خواهد شد.مال به د
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در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه -تبصره 
.))خواهد بودمکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک این قانون

جهت مبارزه با افراد ي بوجود آمد که به علت وجود 1364این ماده قانونی در سال 
جنگ از شرایط نا مناسب اقتصادي استفاده می کردند و به کسب مال از طرق نا مشروع 

می پرداختن وضع شد

:فرار از منزلپنجممبحث 

((فرار از کانون گرم خانوادگی تعبیر گوناگونی دارد : یک تعبیر همین شکست در عینیت 
الگوهاي رفتار والدین است. دلیل دیگر ارضاي تمایل شدید به استقالل طلبی یافتن با 

)279است.))(مبانی جرم شناسی دکتر مهدي کی نیا جلد اول چاپ یازدهم صفحه 

هاست که دست و مهمترین عامل در خود ربایی فرار از منزل است که جامعه نوین با آن سال 
پنجه نرم می کند .

اقدام به دوري و عدم بازگشت به منزل و ترك اعضاي خانواده، بدون اجازه از فرار از خانه و 
والدین یا وصی قانونی خود، در واقع نوعی واکنش نسبت به شرایطی است که از نظر فرد 
نامساعد، غیرقابل تحمل و بعضاً تغییر ناپذیر است. این عمل معموالً به عنوان یک مکانیسم 

شایندي و خالصی از محرکهاي آزار دهنده و مضر و دستیابی به دفاعی به منظور کاهش ناخو
با کمال تاسف بیشترین آمار شود.رزوهاي دور و دراز انجام میخواسته هاي مورد نظر و عموماً آ

سالگی در ایران به 16از سن 2010فرا از خانه مربوط به دختر هاست که بر اساس آما سال 

ر از خانه و خانواده و خود ربایی می توان به :از عوامل مشترك فرا.سالگی رسید14
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- 5روابط خانوادگی- 4وامل خانوادگی ع-3عوامل فردي -2سطح باال یی خواسته هاي افراد - 1
مشکالت اقتصادي- 8تغییر ارزش ها -7شهر نشینی - 6شبکه روابط اجتماعی 

می توان عوامل فوق شاید مهترین عوامل مشترك این دو پدیده باشد بدین جهت ست که 

.خود ربایی را مولد فرار از خانه و آدم ربایی بدانیم

:در مورد خودربایی

در اینجا ایرادي که وارد است این است که ممکن است در جریان خود ربایی مالی 
کسب نشود و حتی هدف از خودربایی کسب مال نباشد و در کل عملیات سخنی از مال 

پیش نیاید مانند خودربایی سیاسی

در خود رباییارکتمش

طرح سوال: آیا در جرم خودربایی مشارکت وجود دارد.

مثال: ((الف)) که قصد اخاذي از خانواده خود را دارد براي اینکه وانمود  کند ربوده شده است 
. چون به تنهایی نمی تواند نیت خود را عملی کند از ((ب)) کمک میگیرد تا نقش آدم ربا را 

((ب)) در قبال در خواست او شرط می گذارد تا در سود حاصل از این عمل بازي کند . شخص 
قانون مجازات اسالمی مجازات شریک 42با او شریک باشد . همانطور که میدانیم طبق ماده 

جرم قابل مجازات شریکآیا ((ب)) تحت عنوان .جرم مجازات فاعل مستقل آن جرم است
میکنیم.سالمی را بررسیقانون مجازات ا42براي جواب ماده .است

قانون مجازات اسالمی :هر کس عالما وعامدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی 42ماده 
ازجرایم قابل تعزیر یا مجازات بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد 
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ار آنها مساوي خواه عمل هر یک به تنهایی براي وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر ک
باشد خواه متفاوت شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد 
بود در مورد جرایم  غیر عمدي (خطایی) که ناشی ازخطاي دو نفر یا بیشتر باشد مجازات 

هریک از  آنها نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.

نوي این جرم است.وجرم نیز تحت شرایطی قابل همانطور که می بینیم علم وعمد دو رکن مع

انتساب به هریک از آنها را دارد پس می توان نوعی شریک جرم را درخود ربایی مشاهده کرد. 

.که البته بیشتر در خودربایی هایی که جنبه مادي دارد رخ میدهد

رينتیجه گی

پدیده به دالیلی همچون با کمال افسوس رقم سیاه این خود ربایی پدیده جدیدي است که

عدم کشف و یا ترس از آبرو و از همه مهتر نا شناخته بودن این پدیده بسیار باال است و 

مرتکبین این پدیده بیشتر از قشر جوان جامعه و گروه هاي شخصیتی باهوش و کسانی که 

د ها و تعادل شخصیتی ندارند هستند .عالوه بر موارد موجود خود ربایی بیشتر توسط یقه سفی

اصطالح ودر اکثر موارد کشف این جرم براي پلیس مشکل میشود..اطرافیان آن ها رو می دهد

جرمشناس بزرگ آمریکایی بیان شده  "ساترلند"براي اولین بار توسط"جرایم یقه سفیدان"

منتشر کرده است ،از "جنایت یقه سفید"ساله خود را در کتاب25ساترلند نتایج تحقیقات 

و این نوع جرایم توسط افرادي انجام میگیرد که از نظر مالی وضعیت خوبی دارند نظر ا
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وجزءطبقات مرفه جامعه محسوب میشوند.شاید به دلیل جرائمی که یقه سفیدان انجام میدهند 

افالطون میگوید باید طبقه حاکمه از داشتن شغل خود داري  کنند وبا پول سروکار نداشته 

ئم یقه سفیدان اشاره شده ،مصادیق اینگونه جرائم در قرآن به جراباشند.

ذکرشده(مسرف،ستمگر،فساد)،وظیفه مردم نسبت به آنها بیان گردیده(عدم پیروي از رفتار 

آنها) ،همچنین به ویژگیهاي یقه سفیدان منحرف پرداخته شده(نپرداختند به اصالح  حال 

خلق) .

رفتار روساي مسرف وستمگر پیروي نکنید سوره شعراء میفرماید:از 152و151در آیه هاي 

که آن مردم در زمین همه گونه فساد میکنند وهیچ گونه به اصالح حال خلق نمی پردازند.

جایی داد اما هیچ واخاذي خود ربایی مادي را شاید بتوان در تحصیل مال از طریق نامشروع
خود .ی خاص بررسی کنیما تحت عنوان جرمگاه نمی توانیم خود ربایی عاطفی و یا سیاسی ر

ربایی را می توان در جرائمی همچون کالهبرداري ویا آدم ربایی جست وجو کرد .
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