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چکیده
از منظر قانون گردشگران یکی از مصادیق اتباع بیگانه دانسته شدهاند و در تمامی سیستمهای حقوقی برای آنان حقوق و تکالیفی در
نظر گرفته شده است .در کشورهایی که تقریباً تمامی منابع مالی خود را از راه گردشگری تأمین میکنند قوانین دو طرفهای نیز برای
گردشگر و مقصد گردشگری در نظر گرفته شده است به نحوی که می توان گفتت همتین مقتررا حقتوقی یکتی از اتا اساستی
توسعه صنعت گردشگری است .تحت تأثیر این تجربه ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشتگری ختارجی تتا حتد
زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آنها حمایت کند ،مرتبط دانسته شده است؛ بنتابراین تتدوین قتوانین و مقرراتتی بتا هتد
حمایت از گردشگران و ایجاد امنیت برای آنها ضروری است .هد

این مقالته بررستی موضتوع مزاحمتت بترای گردشتگران در

اماکن گردشگری در نظام کیفری ایتران استت .ست اص اصتای مقالته حاضتر ایتن استت کته مزاحمتت بترای گردشتگران در امتاکن
گردشگری در نظام کیفری ایران چگونه مورد توجه قرار گرفته است؟ نتایج این مقاله نشتان متیدهتد کته در نظتام کیفتری ایتران،
مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری به صور جامع مورد توجه قرار گرفته است :اصا  ۲۲قانون اساسی مقرر میدارد:
حیثیت ،جان ،ماص ،حقوق ،مسکن و شغا اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند .این اصا اشتخاص
تبعه داخاه و خارجه هر دو را شاما می شود و اهمیت حفظ و حمایت از جان و ماص و مسکن اشخاص را مورد توجه قرار میدهد و
به امنیت آنان نیز توجه خاصی دارد .به جز قانون اساستی ،قتانون گذرنامته مصتو استفند  ،۱۵قتانون ورود و اقامتت اتبتاع خارجته
مصو  ۵۳۳۱و اصالح و الحاق چند ماده و تبصتره آن مصتو  ۱۵و آیتیننامته اجرایتی مربتوب بته آن کته بته چگتونگی ا تای
گذرنامههای سیاسی خدمتی یا ادی و برگ لسه پاسه(برگ بور) از طریق نیروی انتظتامی و وزار خارجته اشتاره دارد نیتز ایتن
مسئاه را مورد توجه قرار داده اند .با توجه به این مقدمه در این مقاله تالش خواهد شد با استفاده از منتابع کتابخانتهای و نیتز مقتا
امی و پژوهشی مرتبط موضوع مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری در نظام کیفری ایران تبیین و تحایا شود.

واژگان کلیدی :مزاحمت برای گردشگران ،اماکن گردشگری ،نظام کیفری ایران ،حقوق گردشگران.

( -7نویسنده مسئول) law.rahimi@yahoo.com
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مقدمه
گردشگری 7پدیدهای است که از زمانهای بسیار دور ،در بین انسانها وجود داشته و این پدیده کمکم رواج داشته تاا
امروز با توجه به تحوالت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به صورت کنونی رسیده است .ایران یکی از ده کاانون ممام
شکل گیری تمدن بشری در جمان بوده است و نخستین آثار مدنیت که در این سرزمین کشف شده ،به هزارهی پانجم
پیش از میالد مسیح تعلق دارد .چنان که ورود آریاییها در هزارهی دوم پایش از مایالد باه ایان کشاور و حکومات
عیالمی ها ،مادها ،هخامنشیان ،ساسانیان و  ...حکایت از ایجاد تمدن پربار و دیرینه در این سرزمین دارد .در عین حال
این کشور در طی دوره های مختلف مورد توجه بسیاری از افراد بوده که باه من ورهاای ااصای از تجاارت و داد و
ستد ،تفریحی ،فرهنگی و  ...به آن مسافرت میکردهاند و همین طور وجود رسوم مختلف در این کشور از جمله پنااه
بردن به طبیعت در ایام مختلف سال به صورت دسته جمعی و گروهی نشان از وجود روحیاهی گاردش و تفاریح را
در بین مردم این سرزمین داشته است (.)Ghaffari & Molaee, 2002: 218
بنابراین هر چند مطالعات و تحقیقات انجام شده در زمینه ی گردشگری و مسافرت و شیوه و قوانین مربوط باه آن در
ایران باستان و حتی در ایران پس از اسالم بسیار اند است ،ولی آنهه مسلم است اینکاه در ایاران قبال از اساالم و
حتی قبل از ورود آریایی هاا باه ایان سارزمین ،مساافر و جماانگرد دارای حقاوق و امتیاازات ویا های باود کاه در
حکومتهای مختلف در شکل های مدنی هر دوره حدود و میزان آن یکسان و مشابه نبوده است ،بلکاه باا توجاه باه
انگیزه و هدف مسافر یا جمانگرد ،آن حقوق و حدود آن تعیین و اجرا میشده است .عالوه بار ایان ایاران باه دلیال
موقعیت جغرافیایی ااص و وجود فرهنگ و آداب و رسوم ،آثار تاریخی ،هنری و میراث فرهنگی اود به طور قطا
باارای جمااانگردان و گردشااگران عمااد قاادیم بمتاارین مقصااد محسااوب ماایشااده اساات ( & Heidari Chineh

.)Hosseinzadeh Delir, 2003: 59
در واق در مورد مسافرت به نواحی روستایی در این زمان(ایران باستان) تحقیقات و مطالعات ،بسیار اناد اسات و
اطالع دقیقی در دست نیست ،ولی با توجه به آداب و رسوم ایرانیان و وجود اکثریات جمعیات در منااطق روساتایی
می توان گفت که گردشگری روستایی در ایران از زمان شکلگیری تمدنهای بزرگ و ایجاد شامرها شاکل گرفتاه و
گردشگران در این زمان به من ور ااصی به این نواحی سفر میکردهاند .در ایران پس از اسالم ،با توجاه باه ساابقهی
زندگی مدنی و تجربیات حاصل از حسن الق و رفتارهای موجود نزد ایرانیان که از گذشتههای کمن بااقی ماناده و
همهنین فرهنگ ااص ایرانیان که با میممان نوازی های ااص شرقیان توأم بوده و به وی ه در پرتاوی اجارای آیاات
قرآن و احکام اسالمی ،گردشگری رونق بیشتری یافته و با ایجاد تأسیسات جدید رفاهی و درمانی ،ایجاد مممانساراها
و محلهای پذیرایی از میممان به طریق وقف باعث شد تا گردشاگری در ایاران باه مرحلاهی تاازهای برساد کاه در
سفرنامهها و یادداشتهای سیاحان متعدد و مشمور اعم از ایرانی و اارجی به نیکی یااد شاده اسات ( Zaki, 2004:

.)87
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. Tourism
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الزم به ذکر است که در دوره ی بعد از اسالم ،قرآن مجید ،نمج البالغه ،روایات و احادیث امامان و بزرگاان دیان باه
انحای گوناگون مسلمانان را به گردشاگری و گردشاگری تشاویق و ترغیا

نماوده اناد .چنانکاه از دیادگاه اساالم

گردشگری و سیر و سیاحت رشد و تعالی انسانی را به دنبال اواهد داشت که قبالً ذکر کردیم؛ بنابراین اسالم ضامن
تشویق و تأکید بر گردشگری و سیاحت به فواید معیشتی و بمرهمندی از نعم انبوه اداوندی اشاره مینماید و معتقاد
است که گردشگری با همهی اثرات و فواید معیشتی و دنیوی ،هیچگاه فینفسه ناقض جنباههاای ااالقای ،عباادی و
سازندگی نفس و هدفهای فراتر از اا و ادا محوری نبوده ،بلکه تمام سفرها تممیدی است برای سفر باه ساوی
اداوند و صعود به دار القرار .در زمینه ی اهمیت سیر و سیاحت در اسالم و قرآن همین بس که تعداد  23آیاه از 24
سورهی قرآن کریم به این امر ااتصاص دارد که در هفت آیهی اول صراحتاً به عنوان سایروا فای االرض و در هفات
آیه دیگر عنوان أفلم یسیروا فی االرض بیان شده است (.)Salehi, 1995: 58
با توجه به مطال

فوق می توان دریافات کاه اساالم تاأثیر بسازایی در گردشاگری و نحاوه ی مساافرت و همهناین

انگیزههای مسافرت در ایران بجای نماده است .در این دوره سیاحان زیادی به ایران مساافرت کاردهاناد و از منااطق
مختلف از جمله نواحی و روستایی و ایالت و عشایر این سرزمین دیدن کردهاند که در کت

تاریخی و سفرنامههاای

مختلف به آن اشاره شده است .در زمینهی گردشگری ،ایران به وی ه از قرن هفدهم میالدی دوران حکومت صافویان
به عنوان یک کشور مورد توجه جمانگردان قرار گرفته و اذهان اروپاییان را به اود جل

نموده است ،صرف ن ار از

صدها مسافری که قبل از قرن هفدهم به ایران سفر کرده اند .قرن هفدهم میالدی که مقارن با قرن یازدهم و دوازدهام
هجری قمری است را میتوان سرآغاز توجه گردشگری اارجی به ایران دانست .در این دوره میتاوان از سایاحان و
گردشگران مختلفی از جمله پیتر دالواله ،ژان شاردن ،تاورنیه ،آنتونی شرلی ،مادام دیوالفو ،جرج کاالر  7و ...کاه باا
ملیت های مختلف به همراه فمرست بلندی که جرج کرزن 2انگلیسی در پایان قرن  73میالدی در کتاب معروف ااود
ایران و قضیهی ایران 9از مسافرانی که به ایران سفر کردهاند ،نام مای بارد کاه نشاانگر جاای گارفتن ایاران در صادر
کشورهای آسیایی به لحاظ تعداد گردشگران در طی قارون  71و  71مایالدی اسات ( Ardeshir Tajzadeh Namin,

.)2014: 2014
قرن نوزدهم ،قرن متفاوتی در تاریخ گردشگری ایران شنااته میشود .سیاحان ،دیپلماتها ،بازرگانان ،باستانشناسان،
محققان و حتی افراد کنجکاو به ایران سفر میکردند تا صرفاً حس کنجکاوی اود را ارضا کنند .در نیماهی دوم قارن
نوزدهم ،لیدی ،شل ،وانسون ،گوبینو و دکتر بروگسی 4از زمره نویسندگانی بودند که با کتابهای ااود ناام ایاران را
به نیکی بر سر زبانها افکندند .به هر حال هرچند که در دورهی مذکور روند ورود گردشگران اارجی باه ایاران رو
به تزاید گذاشته بود ولیکن هیچ گاه به عنوان صنعت به شکل امروزی که دارای تشکیالت من م و قوانین و مقاررات
1

. Peter Delawale, Jean Chardin, Tavernie, Anthony Shirley, Madame Diyalofo, George Clarke.
. George Curzon, 1st Marquess Curzon of Kedleston
 .9آنهه کرزن با دیدی محققانه و ژرف در اثنای این جمانگردی به رشته تحریر درآورد به شکل مقاالتی در روزنامه تایمز لندن به چاپ رسید و همین
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مقالهها بود که استخوانبندی سه کتاب معروف وی ،روسیه در آسیای مرکزی ( ،)7113ایران و قضیه ایران ( )7132که نامآورترین اثر او بود و مشکالت
ااور دور ( )7134را تشکیل داد.
4

. Lady, Shell, Wanson, Gobin and Dr Borges
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وی های باشد و درآمد زایی نماید مورد توجه نبوده است .صنعت گردشگری در ایران از نیم قرن پیش به ایان طارف
به من ور شناساندن مفاار ایران و تمدن این سرزمین باستانی رسماً شکل گرفات و بارای اولاین باار از ساال 7974
ادارهای در وزارت کشور به نام اداره ی امور گردشگری تأسیس شاد کاه فعالیات آن محادود باه چااپ نشاریات و
کتابهههای راهنمای گردشگری ایران میبود .بعد از شمریور  ،7921ادارهی مذکور جاای ااود را باه شاورای عاالی
گردشگری داد که زیر ن ر وزارت کشور باود و در نمایات در ساال  7942هیئات وزیاران تأسایس ساازمان جاذب
سیاحان را تصوی

کرد و ایان ساازمان رسام ًا کاار ااود را آغااز نماود .ایان ساازمان کاه باه ارا اهی طار هاا و

برنامهریزی های وسی زیربنایی در امر گردشگری موفق شد ،در سال  7929جزء تشکیالت وزارت اطالعات درآمد و
نخست عنوان وزارت اطالعات و گردشگری مسئول تن یم امور ایرانگردی و گردشگری میشود .از آن بعاد ادارهی
ایرانگردی و گردشگری به وسیلهی چمار شرکت سمامی با ن ارت وزارت اطالعات و ایرانگردی اداره شاد ( Zaki,

.)2004: 112
پس از انقالب اسالمی به من ور جلاوگیری از تاداال وااایف و هماهناگ نماودن فعالیاتهاا وساایل مرباوط باه
گردشگری این چماار شارکت در یکادیگر ادغاام گردیاد و ساازمان مرکاز ایارانگاردی و گردشاگری باا بافات و
اطمشی های جدید و اهدافی متمایز از گذشته تشکیل و شروع به کاار نماود .ایان ساازمان اداره و بمارهبارداری از
واحدهای اقامتی به شکل ممماناانه ،مممانسرا ،اردوگاه ،کلبه ،چادر ،غذا سرا ،چاپخاناه ،پیسات اساکی ،تأسیساات
کنار دریا ،آبهای معدنی ،مراکز آموزشی زمستانی و هر نوع محل مناس

دیگری برای ایرانگردی و گردشاگری باه

عمده دارد .بعد از آن سازمان میراث فرهنگی در سال  7964از یازده اُرگان دولتای تحات ن اارت وزارت فرهناگ و
آموزش عالی ،و در سال  7912از وزارت آموزش عالی منتزع و به وزارت فرهنگ و ارشااد اساالمی وابساته گردیاد
( .)Set the rules and regulations of Cultural Heritage, 12: 1993دوباره در سال  7919با مصوبه شاورای عاالی
اداری سازمان میراث فرهنگی با سازمان ایرانگردی و گردشگری ادغام گردید ،در همان سال این ساازمان از وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی منتزع و تحت عنوان یکی از معاونتهای ریاست جمماوری اداماه فعالیات داد؛ بناابراین در
سال  7912با مصوبه شورای عالی اداری سازمان صنای دستی با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ادغاام گردیاد.
با توجه به مطال

فوق به طور کلی می توان گفت که صنعت گردشگری ،صنعت نوپایی در کشور است که هناوز در

ابتدای کار اود میباشد ( .)Sarlak, 2000: 239بر پایه گزارش ساازمان جماانی گردشاگری 7شامار گردشاگران در
سراسر دنیا تا  1درصد افزایش داشته است .بیشترین رشاد از آن اروپاا و آفریقاا باوده اسات .اروپاا باا  617میلیاون
گردشگر ،همهنان رتبه نخست را به اود ااتصاص داده است .رتبه دوم را منطقه آسایا و اقیانوسایه باا  924میلیاون
گردشگر در سال  2171از آن اود کرد و قاره آمریکا با  211میلیون گردشاگر ،آفریقاا و ااورمیاناه باا  791میلیاون
گردشگر در رتبههای بعدی قرار دارند .اروپا و آفریقا با  1درصد ،بیشترین رشد را داشتهاند و پس از آن منطقاه آسایا
و اقیانوسیه با  6درصد رشد .در چند دهه گذشته ،بسیاری از کشورها به توریسم باه عناوان وسایلهای بارای ارتقاای
توسعه و رشد اقتصادی نگاه کرده اند .توریسم تالش کرده که دومین صنعت بزرگ جمان شود به طوری که بر اساس

1

. World Tourism Organization
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آمار شورای سفر و توریسم جمانی 7قری

چمار درصد از تولید نااالص جمانی در ساال  2112مایالدی مرباوط باه

توریسم بوده است .تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که توریسم می تواند بر اقتصاد هم اثارات مثبات و هام
اثرات منفی داشته باشد .باید یادآور شد که هر فرایند توسعه توریسم و پیامدهای این توسعه ،بار کشاور هزیناه هاای
اجتماعی ،فرهنگی و زیست محیطی را وارد می سازد .توریسم یکی از صنای ممم جمانی است که  14/2میلیاون نفار
شاغل در سراسر جمان دارد یا به عبارتی  2/1درصد از کل اشتغال جمان را دارا می باشاد .ایان صانعت ،حادود 9/1
درصد از کل تولید نااالص ملی جمانی را در سال  2112در بر مایگیارد .باا در ن ار گارفتن ترکیا

فعالیاتهاای

اقتصادی مستقیم و وابسته به توریسم ،تخمین زده می شود که این صنعت حدود  227میلیون نفر شاغل یا  1/9درصد
از کل اشتغال جمان را در برگیرد و  71/6درصد از کال تولیاد ناااالص ملای جماانی را دارا باشاد ( Rasoulzadeh

.)aghdam et al., 2016: 63

شکل شماره  -1جایگاه گردشگری ایران در سال 7112
(Source:(eqtesad.com

2

یکی از مممترین عواملی که باعث افول صنعت توریسم در هر کشور میشود ،فقدان امنیت در آن کشاور اسات؛ باه
عبارت دیگر با گسترش ناامنی در ابعاد جانی و مالی ،میزان تمایل و رغبت جمانگردان ،به صورت تصااعدی کااهش
اواهد یافت .گام اول در بمبود صنعت توریسم برقراری و تضمین امنیت فراگیر ،هم در بعد اارجی و هام در بعاد
داالی و ملی آن است .به من ور تحقق این هدف باید پس از برقراری امنیت کامل با به کارگیری وساایل ارتبااطی و
رسانههای بینالمللی ،وجود امنیت کامل در کشور را به سم و ن ر عموم مردم و جمانگردان همه کشاورهای جماان
رساند تا تصویر نادرست فقدان امنیت در کشور ،مان از رشد و توسعه صنعت توریسم نشود .امنیت یکای از اجازای
کلیدی در جمانگردی است و باید تالش شود تا امنیت الزم در محیط فراهم شاود و بایاد باه جماانگرد اطالعاات و
راهنمایی الزم را ارا ه داد چون مناطق جمانگردی معموالً شلوغ و پر ازدحام است .امنیت یعنی جلوگیری از اطرات
احتمالی که فرد یا اجتماعات بشری را مورد تمدید قرار میدهد امنیت برای یک کشور یعنی کس

اطمینان در رابطاه
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با سالمت موجودیت و مایملک .امنیت یکی از نیازهای انسان به شمار میرود که هر انسانی ابتدا به حفظ موجودیت
اود میاندیشد و در درجات بعد به ارضای نیازهای دیگر (.)Ghaffari & Molaee, 2002: 218
دولت و بخش اصوصی باید نسبت به حفظ سالمت گردشگران حساس باشند و به طور کلی جنباههاای اطرناا
گردشگری باید حل و فصل شوند .به هر گونه مشکل تندرستی ،حمله به توریستها ،بیمااریهاایی مانناد ماالریاا و
ایدز پردااته شود و از آن مطل باشند و دیگر دولتها را در جریان امر قرار دهند .شرایط و آیاینناماههاای تسامیل
مسافرتی ،به وی ه قسمت مماجرت و گمر باید تا حد امکان کارآمد و کاربر پسند باشد ،در عاین حاال مقاررات را
اعمال کند .در آن سوی فراگرد ارتباطی جمانگردی جامعه میزبان قرار دارد .میزبان فرد یا نمادی اسات کاه گردشاگر
در مقصد اود با او سر و کار دارد .در این مورد تقسیمبندی را میتوان بر اسااس ناوع و میزباان درگیاری میزباان و
میزان اهمیت آن در ارتباط با موضوع امنیت با جمانگردان بررسی کرد .نخستین نماد درگیر با مسئله دولتها هساتند.
داالت دولت در امر جمانگردی از چند راه صورت میپذیرد .نخستین و مممترین آن داالت از راه سیاساتگاذاری
است .در بیشتر موارد ،دولتها با بررسی وض کلی کشور از جنبههاای مختلفای باه تن ایم و اعماال سیاساتهاای
محدودکننده ،جمت دهنده یا تشویقی میپردازند .همهنین انجام تشریفات اداری ،ورود و اروج گردشگران اارجی
و مسا ل امنیتی آنان از قبیل صدور روادید و ن ارت گمرکی بر عمده دولت است .شرکتهاا و ساازمانهاا و مراکاز
ادماتی وابسته به گردشگری دومین گروه میزبان هستند (.)Zahedi, 1995: 48
متصدیان امور تأسیسات حمل و نقل از قبیل شرکتهای هواپیمایی و مؤسساات کرایاه ااودرو ،تأسیساات اقاامتی
مانند هتلها و متلها ،آژانسهای هواپیمایی و مسافرتی ،ادمات مالی مربوط به گردشگری مانند کارتهای اعتبااری
و چکهای مسافرتی ،فروشگاههای وی ه گردشگری مانند فروشگاههای صنای دستی ،ادمات آموزشای و همهناین
انتشارات این حوزه در این دسته جای میگیرند .کارگران غیر محلی و حتی اارجی را نیز که بارای کاار باه منطقاه
دارای جاذبه گردشگری مماجرت میکنند باید از جمله این گروه به حساب آورد .این گروه در کنار دولتهاا وایفاه
تأسیس و نگمداری از جاذبهها را نیز باه عماده دارد .ساومین گاروه افاراد و کسابهای هساتند کاه اگرچاه در باازار
گردشگری دارای سممی هستند ،اما امرار معاش آنان وابسته به این صنعت نیست .به هر حال این عده بهطور مستقیم
و شخصی با گردشگران سروکار دارند و از آنجا که برای گردشگران نگاهی عمیقتر واقعیتر به جامعه میزبان فاراهم
میکنند ،در فراگرد امنیت نقش مممی بازی مایکنناد .سارانجام در آاارین گاروه عاماه ماردم قارار مایگیرناد کاه
واقعیترین محملهای فرهنگ کشور میزبان به شمار میروند و در عاین حاال کمتارین فرصات را بارای ارتبااط باا
گردشگران معمولی در ااتیار دارند .در ارتباط با این گروه که نصی

گردشگران میشود ایان ارتبااط ارزشامندترین

نوع ارتباط است که در گردشگری میتواند به وقوع بپیوندد و مبانی سیاستگذاریها در دولت قرار گیارد( Musa'i,

 .)2004: 244هدف این مقاله بررسی موضوع مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری در ن اام کیفاری ایاران
است .سؤال اصلی مقاله حاضر این است که مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشاگری در ن اام کیفاری ایاران
چگونه مورد توجه قرار گرفته است؟ در این مقاله تالش اواهد شد با اساتفاده از منااب کتابخاناهای و نیاز مقااالت
علمی و پ وهشی مرتبط موضوع مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری در ن ام کیفری ایران تبیین و تحلیل
شود.
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رویکرد نظری
حقوق گردشگری 7به مجموعهای از قوانین و مقررات گفته میشود که در جمات تاأمین ،حفاظ و صایانت از حقاوق
اولیهی یک گردشگر به طور مدون شکل گرفته است .حقاوق گردشاگری ،حقاوق بنیاادی و شاالودهی ایان فعالیات
ادماتی را در بردارد و ترکیبی از تمام حقوق :مادی و معنوی که یک گردشگر باید از آن بمرهمند باشاد را شاامل مای-
شود .بنابراین جمت موفقیت در عرصهی گردشگری ضمن توجه به ابعاد مادی ن یر زیرسااتها ،باید باه ساازههاای
معنوی آن که رعایت حقوق گردشگر و تدوین قوانین حقوقی مناس
از گردشگران در بسیاری از کشورها در حال تصوی

گردشگری است نیز توجه شود .حقوق حمایت

شدن است .این قاوانین بارای حمایات از جماانگردان طراحای

شدهاند تا مؤسسات جمانگردی فاقد مدیریت و اصول ااالقی از آنها سوء استفاده نکنند .همهنین ایان کاه مسائلهی
قوانین حقوقی گردشگری دارای پیهیدگیهای و تنوع بسیاری هستند .قانون حفاات محیط زیست ،سالمت و امنیت،
حقوق کارمندان ،حمایت مصرف کننده ،قانون قراردادها ،شرکتها و غیره که در سیستمهای حقوقی متفاوت هساتند.
میتواند گفت سیستم حقوقی که حوزهی گردشگری پوشش میدهد ،چه در سطح ملی و چاه در ساطح باینالمللای،
شامل قوانینی است که بر اساس سیستمهای حقوقی ملی تغییر میکنند .سطو عملکردی قوانین در گردشاگری مانناد
سطو برنامهریزی آن متفاوت است که عبارتاند از -7 :محلی و منطقهای :شامل ،سالمت و امنیت ،حقوق کارمنادان،
حمایت مصرفکننده  -2ایالتی (استانی) شامل قانون حفاات محیطزیست  -9ملی :شامل قوانین مرباوط باه ویازا یاا
اروج اجناس بهوسیلهی گردشگران (قوانین گمرکی)  -4بینالمللی :شامل قوانینی است که سازمان جمانی گردشگری
برای گردشگری مطر میکندیا قراردادهای حقوقی گردشگری که بین دو کشاور بارای توساعهی گردشاگری بساته
میشود(.)Khakpur et al., 2013: 94
همانطور که مشخص است ،قوانین حقوقی در یک جامعه در حوزههای مختلف در یک سااتار مدیریتی و بر اسااس
شرایط حاکم بر یک کشور تدوین شدهاند و برای اجرا به سازمانهای دولتی و اصوصی که در سلسلهمرات

ساااتار

سازمانی آن حوزه قرار دارند ابالغ میگردد؛ بنابراین ممکن است که سااتار نمادی و مدیریتی در حوزهی مورد ن ر به
دالیل مختلف مانند عدم استقالل در قانون گذاری ،عادم تواناایی مادیران در تادوین قاوانین حقاوقی و غیاره دچاار
کاستیهایی گردد .از طرف دیگر محتوای قوانین نیز ممکن است تحت قوانین مدنی و اجتماعی دااال یاک جامعاه و
بدون توجه به قوانین بینالمللی تعیین شده من ر قرار گیرد که در تعارض با قوانین بین المللی قرار مایگیارد و ساطح
مطلوبیت قوانین کاهش پیدا اواهد نمود .همهنین اینکه نمادهای مسئول در زمینهی اجرای قوانین تعیین شده ممکان
است با چالشهایی مواجه شوند و قوانین مورد ن ر به صورت مطلوب اعماال و اجارا نگاردد ( Afzali et al., 2010:

.)119
دو دسته حقوق برای گردشگران متصور است :حقوق اصوصی و حقاوق عماومی .2اماا حقاوق اصوصای کاه در
قوانین مختلف ما برای بیگانگان وض شده است کمتر جای بحث دارد .به ن ر میآید مایشاود از حقاوقی بارای او
سخن گفت که موج

آسایش ااطر و امنیت او باشد برای یک مسافر مممتارین چیاز جاان و ماال اوسات دولات
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میزبان باید در این امر اصالً کوتاهی ننماید؛ بنابراین مممترین حقوق جمانگردان را میشاود در ماوارد ذیال فمرسات
کرد:
 -7حق تراف قضایی و اقامه دعوی :یعنی یک جمانگرد مثل تمام ایرانیان بتواند بهراحتای در دادگاهاای ایاران بارای
احقاق حق از دست رفت ه و یا به دست آوردن یک حق مشروع اودش اقامه دعوی کناد و بیگاناه باودن او موجا
جمانگرد بهراحتای و سامولت بیشاتر امکاانپاذیر باشاد،

محرومیت او نباشد .هر چه روش پیگیری دعوی از جان

اعتماد آنان به ن ام قضایی ما بیشتر اواهد بود و احساس امنیت اواهند کرد .البته این حق برای بیگانگاان در قاانون
آیین دادرسی مدنی و کیفری ایران وجود دارد ولی با شرایطی وی ه که درست هم اسات اصوصااً اگار طباق رفتاار
متقابل کشوری دیگر باشد (.)Hosseini, 1997: 286
 -2ممنوعیت بازداشت بیدلیل او :جمانگرد باید وجود امنیت و آسایش را در یک کشور لماس نمایاد .اگار مقاماات
ایرانی بدون دلیل محکم و قانونی به دستگیری یک بیگانه اقدام کنند موج

میشود تاا دیگاران هام ایان حالات را

برای اود تصور نمایند و از ورود به اا ما پرهیز کنند.
 -9حق احترام به شخصیت او :گردشگر به عنوان یک انسان دارای این حق طبیعی است که مورد کرامت قارار گیارد
و این حق طبیعی نباید به هیچ وجه مورد تعرض و یا بی توجمی فرار گیرد .جادای از ایان کاه او دارای چاه زباان،
دین ،ن اد و تابعیتی باشد .کشور میزبان مواف است به این امر و موضوع اوب توجه کند.
 -4حق آشنا شدن با قوانین و آداب و رسوم کشور میزبان :هر کشور میزبان وایفه دارد تا مقدماتی را فراهم آورد کاه
جمانگردان قبل از ورود به کشورش به گونهای مناس

با قوانین و رسوم بسیار ممم دینی و یا ملای جامعاهاش آشانا

گردند .به ااطر اینکه با ورود اود مشکلی را برای کشور میزبان و اودشان ایجاد ننمایند .پس برای این من ور بایاد
در یک مجموعهای مختصر و جام و به صورت کتابهه که حاوی مممترین مقررات و سنن حاکم بر آن جامعه است
را منتشر نماید و به هنگام اعطای حق ورود در ااتیار جمانگردان گذارد (.)Ibid., 1997: 286
 -2حق براورداری از ادمات به موق و مناس  :باز هم تکلیف دولت میزبان است تا امکانات اوبی را جمت ایان
امر فراهم نماید .چون اگر گردشگر بهطور اضطراری با مشکالتی مواجه شد بتواند ایلی ساری آناان را حال کناد و
اگر دولتی در این زمینهها اقداماتی شایسته را انجام دهد به تعاداد ممماناان او هام افازوده اواهاد شاد .پاس بارای
حمایت از گردشگر الزم به ن ر میرسد که این را به عنوان حق طبیعای بارایش در ن ار گرفتاه و باه او در شارایط
ضروری کمک سری رسانده شود.
گردشگری در نظام کیفری ایران
در سال  7974برای اولین بار در وزارت دااله (کشور) ،ادارهای به نام اداره جلا

ساایاحان اااارجی و تبلیغااات

تأسایس گردید و انجام امور مربوط به جمانگردی کشور را به عمده گرفت .تأسایس ایان نمااد در وزارت کشور باا
این هدف شکل گرفت تا امکاناتی را برای توسعه و گسترش این صنعت فراهم آورد .این اقادام نخااستین گااام در
جمت تدوین قوانین گردشگری باود کاه البتاه ارتبااطی باه حاق گردشاگر نداشات .در ساال  7921شاورای عاالی
گردشگری جایگزین اداره امور گردشگری شاد تاا اینکاه در ساال  7942تأسایس سازمان جل

سیاحان به تصوی

هیئت وزیران رسید و این سازمان به کیفیت مذکور رسامیت یافات و فعالیات اااود را گساترش داد .بعادها اماور
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ایرانگردی و گردشگری بهوسیله چمار شرکت سمامی باه نامهای شاارکت ساامامی تأسیااسات گردشاگری ایاران،
شرکت سمامی گشتهای ایران ،شرکت سمامی مرکز اانههای ایران و شرکت سامامی ساازمان مراکااز گردشاگری،
برای ورزشهای زمستانی زیر ن ر وزارت اطالعات و گردشگری اداره مایشاد تاا اینکاه در سااال  ،7921بعااد از
پیروزی انقالب اسالمی به من ور جلوگیری از تداال وااایف چماار شارکت مااذکور و هماهنااگ کااردن کلیااه
فعالیتها و موضوعات مربوط به گردشگری بر اساس مصوبه  7921/1/27شاورای انقاالب ،ادغاام چمااار شاارکت
تاصوی

گردیاد و سازمان مراکز ایرانگردی و گردشگری با ترکی

و بافت جدید و با اطمشی و اهدافی متمایز از

گذشته ،به من ور اداره و بمرهبرداری از  744واحد پذیرایی و ارا ه ادمات گردشگری باا سارمایه اولیاه 22639111
ریال فعالیت اود را آغاز کرد (.)Salehi, 1995: 58
در سال  7921اساسنامه جدید سازمان تمیه و تن یم شد و بعدها تغییرات دیگری با ن ریه قانون اساسی حااکم ایجااد
شد .در پی چنین تغییراتی بر اساس مصوبه  7921/77/73شورای انقالب ،ارید و اداره هتلهاای بنیااد علااوی بااه
ساازمان مراکز ایرانگردی و گردشگری تفویض گردید .این اقادام حجام عملیاات ساازمان مراکااز ایارانگاردی و
گردشاگری تفاویض گردید .این اقدام حجم عملیات سازمان مراکز ایرانگردی و گردشگری را در سطح وسیعی باال
بارد و سارمایه ساازمان را بسیار افزایش داد و بر دیون و تعمدات نیز افزود .معضالت و مشکالت حاادث از چناین
ادغامی و مخالفت سازمان برنامه و بودجه ،زمینه را برای تصوی

مقررات دیگار فاراهم کارد تاا این کااه در سااال

 7967طباق ماصوبه شاماره  7914ماورخ  7967/7/76اداره هتلهاا تحات پوشاش ساازمان مراکاز ایارانگاردی و
گردشگری مجدداً به بنیاد مستاضعفان (بنیااد علاوی) برگشت داده شد و دفتر ایارانگاردی و گردشاگری از ادارات
تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سال  7923باه من اور ایجااد همااهنگی ،نارخگاذاری تأسیساات سایاحتی
کشور  -اعم از اصوصی و دولتی -برقراری ارتباط بینالمللی با ارگانها ،نمادهای گردشگری ااارجی ،شارکت در
سمینارها ،نمایشگاههای و مجام بینالمللی گردشگری ،تمیه جزوه و نقشه حاوی اطالعات مورد نیاز برای راهنماایی
سیاحان داالی و اارجی ،ن ارت بر امور ادمات مسافرتی ،توسعه و گسترش تبلیغاات ایارانگاردی و گردشاگری
در سطح کشور تشکیل شد .در این رهگذر در سال  7921بر اساس ماصوبه هیئت وزیران اداره امور ساازمان عماران
کیش به سازمان ایرانگردی و گردشگری واگذار گردید و پس از آن باه علات مااشکالت عدیااده ،در ساال 7967
مجدداً از سازمان ایرانگردی و گردشگری جدا شد (.)Babaei Feini, 2015: 44
در تاریخ  7911/1/1قانون توسعه صنعت ایرانگردی و گردشاگری باه من اور تعیاین سیاساتهاای ایارانگاردی و
گردشگری و ایجاد هماهنگی الزم بین دستگاههای ذیربط شورای عالی ایرانگردی و گردشگری به ریاست معاااون
اول ر یس جممور و عضویت وزرای فرهنگ و ارشاد اسالمی ،اماور اارجاه ،اماور اقتصاادی و دارایای ،فرهناگ و
آموزش عالی ،راه و ترابری کشور ،ر یس سازمان حفاات از محیط زیست کشور و ر یس ساازمان برناماه و بودجاه
تاشکیل شاد .صانعت گردشگری بدین منوال در کشور در جریان بود تا اینکه در تاریخ  7912/71/29قانون تشاکیل
سازمان میاراث فرهنگای و گردشگری در جلسه علنی روز سه شانبه  29دی مااه  7912مجلاس شااورای اسااالمی
باه تاصوی

رساید و باه وسایله ر یس جمموری برای اجرا به نمااد ریاسات جمماوری ،وزارت فرهناگ و ارشااد

اسالمی و سازمان مدیریت و برنامهریزی ابالغ شد .این قانون مشتمل بر  72ماده و  1تبصاره باود .بار اسااس ماااده

 020فصلنامه علمي  -پژوهشي نگرشهای نو در جغرافیای انساني – سال دهم ،شماره چهارم ،پاییز 7931

یاک ایان قاانون ساازمان میاراث فرهنگای کاشور و ایران گردی و جمانگردی از وزارت فرهنگ و ارشااد اساالمی
منتزع گردید و از ادغاام آنها ساازمان میاراث فرهنگای و گردشگری با کلیه ااتیارات و وااایفی کاه ساازمانهاای
مذکور به موج

قوانین و مقررات مختلف دارا بودهاند هماراه باا کلیه امکانات و اموال و نیروی انساانی ،زیار ن ار

مستقیم ر یس جممور تشکیل شد .ر یس سازمان باا حکام ر ایس جمماور منصوب میشود .در این روناد تااریخی
تعاریف گردشگری نیز دستخوش تغییراتای شده است؛ اما آنهه که امروز مطر اسات ،بار اسااس دیادگاه ساازمان
میراث فرهنگی ،صنای دستی و گردشگری ،کاسی گردشگر است که در حوزه سرمایهگذاریهای صنعت گردشاگری
حرکت میکند :یعنی با تور سفر میکند ،در هتل اقامت میکند ،در رستوران غذا میاورد ،از مراکاز دیادنی باا تمیاه
بلیت دیدن میکند و سوغاتی میارد (.)Babaei Feini, 2015: 44
سازمان گردشگری جمانی عمدهترین سازمان بین المللی در زمینه موضوع جمانگردی و گردشگری اسات .کشاورمان
در سال  7921با تصوی

قانونی از سوی مجلس شورای ملی به این سازمان پیوسته است .سازمان گردشگری جمانی

سازمانی است بینالمللی و بین دولتها که هدف اساسی تأسیس آن تشویق و گسترش گردشگری به من ور کمک به
توسعه اقتصادی و تفاهم بین ملتها ،صلح و آسایش و احترام جمانی و رعایات حقاوق بشار و آزادیهاای اساسای
برای همه بدون تبعیض از ن ر ن اد و جنس و زبان و دین است (.)Ildari, 2007: 20
اصل  22قانون اساسی مقرر میدارد  :حیثیت ،جان ،مال ،حقوق ،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگار
در مواردی که قانون تجویز کند .در این اصل اشخاص تبعه دااله و اارجه هر دو را شامل میشود و اهمیت حفاظ
و حمایت از جان و مال و مسکن اشخاص را مورد توجه قرار می دهد و به امنیت آناان نیاز توجاه ااصای دارد .در
قانون اساسی سابق هم این اصل ممم بوده است .به جز قانون اساسی ،قانون گذرنامه مصوب اسفند  ،27قاانون ورود
و اقامت اتباع اارجه مصوب  7996و اصال و الحاق چند ماده و تبصره ان مصوب  21و آیینناماه اجرایای مرباوط
به آن که به چگونگی اعطای گذرنامههای سیاسی ادمتی یا عادی و برگ لسه پاساه (بارگ عباور) از طریاق نیاروی
انت امی و وزارت اارجه اشاره دارد .البته بررسی این مواد و مقررات الزم است و باید االءهای قانونی و یاا نقاص
آنها برطرف گردد (.)Hashemi & Zare, 2016: 202
قانونگذار باید دقیق باشد تا با وض قوانین دست و پاا گیار مشاکالتی را باه وجاود نیااورد یاا ساختگیاریهاای
بیموردی را ایجاد نکند .قانون باید از حیث استداللهای حقوقی و منطقی مناس

باشد تا موجا

راحتای را فاراهم

بیاورد .به گونهای که گردشگران آن قانون را در جمت حمایت اود بدانند و تلقی نمایند.
در حالی که توسعه صادرات غیرنفتی یکی از هدفهای اساسی کشور محساوب مایشاود ،صانعت گردشاگری کاه
می تواند ادمت بزرگی برای رسیدن به این هدف بکند ممجور مانده و مورد توجاه قارار نمایگیارد .قاانون توساعه
ایرانگردی و جمانگردی مصوب  ،7911/1/1پس از بیان این تعریف در ماده اول اود در مااده دوم کاه در ساال 12
اصال شده است مقرر میدارد :به من ور تعیین سیاستهای ایرانگردی و جماانگردی و ایجااد همااهنگی الزم باین
دستگاههای ذیربط شورای عالی ایرانگردی و جمانگردی به ریاست معاون اول رییسجمماوری و عضاویت وزرای
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،امور اارجه ،امور اقتصاد و دارایی ،فرهنگ و آموزش عاالی ،راه و تراباری کشاور ،ریایس
سازمان حفاات از محیطزیست و رییس برنامهوبودجه تشکیل میشود (.)Welayatia, 1995: 85
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قانون توسعه ایران گردی و جمانگردی با توجه به عنوان و فلسفه تصوی

اود از دو روش برای توسعه این صانعت

استفاده کرده است .اولین روش مممان نوازی است؛ بنابراین تسمیالتی را به من ور رعایات حاال گردشاگران من اور
داشته است .ماده  9می گوید :هر جمانگرد اارجی که از کشور اارج میشود میتواند بر اساس تسامیالت مقارر در
این قانون عالوه بر لوازم شخصی متعارف اود حداکثر تا میزانی که در آییننامه اجرایی این قاانون تعیاین مایشاود،
صنای دستی یا محصوالت مجاز کشور و کتاب و مطبوعات را با حفظ جنبه غیر تجارتی آن از کشاور ااارج کناد».
گمر ایران هم مطابق ماده  4باید تسمیالت وی ه گردشگران اارجی را در مبادی ورودی و اروجای رعایات کناد
(.)Jahanyan et al., 2014: 125
قانون توسعه گردشگری و ایران گردی روش دیگری را نیز برای توسعه این صانعت در ایان قاانون در پایش گرفتاه
است .این قانون اوالً وایفهای را برای تشویق سرمایهگذاری بخش اصوصی و دولتی در زمینه توسعه گردشگری بار
عمده بانکها گزارده و مقرر داشته تسمیالت بانکی را به نرخ صنعتی تأمین و پرداات کنند .از سوی دیگار ساازمان
زمین شمری ،شمرداریها ،سازمان جنگلها و مرات کشور و سایر وزارت اانهها و سازمانهاای ذیرباط را موااف
کرده است زمین مورد نیاز برای احداث تأسیسات ایرانگردی و جماانگردی را باا معرفای وزارت فرهناگ و ارشااد
اسالمی به قیمت منطقهای یا تمامشده به گونهای که موج

تقلیل درآمد عمومی نشود به متقاضیان واگذار کنند .نکته

اینجاست که تغییر کاربری تأسیسات ایران گردی و جمانگردی بدون موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در هار
وضعیتی ممنوع است و در صورت موافقت ،تمامی تخفیفها و تسمیالت و معافیتهای داده شاده بارای تأسیساات
مزبور ملغی و بایستی عین یا معادل آن به قیمت کارشناسی روز به دولات پردااات شاود ( Jhanyan et al., 2014:

.)125
صدور یا تمدید هرگوناه مجاوز تأسایس و ایجااد دفااتر اادمات سایاحتی و زیاارتی و تأسیساات ایارانگاردی و
جمانگردی و نیز تعلیق یا لغو آن به عمده وزارت فرهنگ و ارشاد اساالمی اسات .تماامی دفااتر اادمات سایاحتی،
زیارتی و تأسیسات ایران گردی و جماانگردی متعلاق باه بخاش دولتای ،اصوصای و نمادهاای انقاالب اساالمی و
موسیات عمومی غیردولتی مواف به رعایت سیاستها و اطمشیهای ابالغی مربوط به ایرانگاردی و جماانگردی
توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هستند .با وجود این ،تبصره ماده  1قانون مایگویاد« :مرجا صادور تمدیاد،
تعلیق یا لغو مجوز تأسیس دفاتر ادمات مسافرتی وزارت راه و ترابری است .میازان وجاوهی کاه بابات صادور یاا
تمدید مجوزهای موضوع این قانون ااذ میشوند به پیشنماد جداگانه وزارت اانههای فرهنگ و ارشاد اسالمی و راه
و ترابری و تصوی

شورای عالی ایرانگردی و جمانگردی تعیین اواهد شد (.)Amoshahi, 2000: 36

هر چند میتوان سیاست گذار و تصمیم گیر مسا ل گردشگری در کشور را شورای عاالی ایارانگاردی و جماانگردی
دانست اما متولی اصلی این امر در کشور ما سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است؛ سازمانی که با عناوان میاراث
فرهنگی شنااته می شود .متن اساسنامه این قانون نیز این را اثبات می کند که این سازمان انصاف را ماابین دو وایفاه
عمده اود رعایت نکرده و در بین واایف این سازمان که در ماده  9به آن ها اشاره شده است ،از  24مورد فقط یاک
مورد را به طور صراحت به گردشگری ااتصاص داده و در بند  29آورده است :همکاری با وزارت فرهنگ و ارشااد
اسالمی در زمینه امور ایران گردی و جمانگردی .هر چند در سال های اایر اابار فراوانی از جدیت این سازمان بارای
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رف محدودیت ااتیارات گردشگری به میراث فرهنگی شنیده شده که عمالً باید نتیجه این تالش ها برای ماردم قابال
رؤیت باشد (.)Ibid., 2000: 36
جدول شماره  -1موارد ذکرشده در خصوص صنعت گردشگری در اسناد و قوانین فرادستی ایران
قانون اساسی جمموری اسالمی ایران

درباره گردشگری و مفاهیم نزدیک آن ،چیزی ذکر نشده است.

سند چشمانداز ایران در افق 7414

درباره گردشگری و مفاهیم نزدیک آن ،چیزی ذکر نشده است.

سند نقشۀ جام علمی کشور

در این سند در اصوص گردشگری و رشتههای پیرامون آن چیزی ذکر نشده است.

برنامۀ اول توسعه ()7912 - 7961

تقویت و توسعه ایرانگردی و جمانگ ردی در جمت تبادل تجربه و دانش و شناساندن میراث تمدن و فرهنگ اسالمی و ایران و کماک باه
ارتقای سطح تفاهم و وحدت ملی و اسالمی با حمایت ،تشویق و سازماندهی مشاارکتهاای عماومی و جاذب و هادایت سارمایههاای
غیردولتی در این زمینه (بخش اطمشیها ماده .)9

برنامۀ دوم توسعه ()7911 - 7914

دربارۀ گردشگری و مفاهیم نزدیک آن ،به صورت مشخص چیزی ذکر نشده است.

برنامۀ سوم توسعه ()7919 - 7913

بانکهای کشور در مبادی ورودی هوایی ،دریایی ،زمینی ،هتل ها و دفاتر ادمات جمانگردی نسبت به ارید ارز گردشگرانی که به ایاران
آمدهاند اقدام کنند .شع

ن ام بانکی همهنین می توانند به گردشگرانی که قصد اروج از کشور دارند ،به شرط ارا ۀ مدار الزم ارزهاای

معتبر بفروشند (ماده .)764
تأمین هزینههای مربوط به تقویت امر حفاات از میراث فرهنگی (مادّۀ  .)762به من ور حسن اجرای مرمت و احیای بافاتهاا و بناهاای
تاریخی فره نگی ر یس سازمان میراث فرهنگی کشور در شورای عالی شمرسازی و معماری ایران عضویت مییابد .ایجاد سازوکار مدیریتی
مناس

در شمرداری های برای حفاات از بافت تاریخی .دولت مکلف است امکانات و شرایط الزم جمت استفاده از مناب ماالی یونساکو

برای توسعه امکانات و حفاات آثار ملی و میراث فرهنگی فراهم نماید .شمرداری تمران مواف به حفاظ بافات قادیمی و سانتی منطقاه
جماران و تبدیل آن به مجموعه ای فرهنگی و ادماتی برای زا ران و گردشگران داالی و اارجی است (ماده .)766
برنامۀ چمارم توسعه ()7911 -7914

ن ارت و حمایت از مالکین و دارندگان اموال فرهنگی ا تاریخی منقول مجاز ،ایجاد و توسعه موزههای پ وهشی ا تخصصای وابساته باه
دستگاههای اجرایی ،ایجاد و تجمیز پایگاههای میراث فرهنگی در آثار تاریخی ممم کشور ،ایجاد صندوق احیاا و بمارهبارداری از بناهاا و
اماکن تاریخی فرهنگی کشور ،تکمیل ن ام جام آماری گردشگری با ن ارت و هدایت مرکز آماار ایاران ،شناساایی و مستندساازی آثاار
تاریخی و فرهنگی ،شناسایی و حمایت از میراث فرهنگی حوزه فرهنگی ایران در کشورهای همسایه ،ایجاد مراکز حفظ و آثار فرهنگ ایلی
در شمرستانها و استانهای کشور از قبیل دهکدههای توریستی ،موزه و نمایشگاه (ماده .)774

برنامۀ پنجم توسعه ()7931-7934

ایجاد مرکزی برای ن ارت بر اقامتگاهها و دفاتر ادمات گردشگری ،حمایت مالی از راهاندازی موزههای تخصصی دفاع مقدس و شمدا و
ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ عشایری و روستایی توسط بخش غیردولتی ،حمایت از مالکین بناهای تااریخی و بیماه آثاار فرهنگای و
هنری و تاریخی (ماده  .)77شناسایی دقیق نیازها زا ران در شمرهای مقادس و سااماندهی آنهاا و تاأمین زیرساااتهاای الزم ،توساعه
امکانات ،فعالیتهای فرهنگی و ادمات زیارتی در قط های زیارتی (ماده )72

)Source: (compilation and adjustment of the writer based on Iran's extensive documentation

مزاحمت برای گردشگران در نظام کیفری ایران
کشورهای مختلف برای تعیین صالحیت قضایی اود از روشهای گوناگونی بمره میگیرند .برای از یک سیساتم و
برای دیگر از تلفیق چند سیستم استفاده میکنند .به طور کلی سیستمهای ذیل در دنیا مطر میباشند:
 - 7سیستم سرزمینی بودن قوانین جزایی
 - 2سیستم شخصی بودن قوانین
 - 9سیستم حق مجازات جمانی
 - 4سیستم واقعیت قوانین جزایی (.)Shariat Bagheri, 2008: 59
در حقوق اسالم این اصل در آیات و روایات بیان شده است ن یر:
الف – ال یکلف اهلل نفساً اال ما اتیما(طالق )1
ب – ما کنا معذبین حتی نبعث رسوال(-اسراء)
ج -حدیث رف (رف عن امتی تسعه اشیاء :الخطاء ،النسیان- ،و ما ال یعلمون)
د -اصول فقمی مانند اصل جواز و اباحه و قاعده قبح عقاب بالبیان (.)Vakilzadeh, 2007: 33
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اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی ما هم بیان شده است مانند موارد ذیل:
 -7اصل ( 22مصونیت اشخاص)  - 2اصل ( 92حمایات از آزادی اشاخاص)  -9اصال ( 96قاانونی باودن جارم و
مجازات)  -4اصل ( 761صدور احکام مستدل و مستند به قانون)  – 2اصل ( 91بیان اصل برا ت)  -6اصال ( 766در
بیان جلوگیری اودسرانه از اعمال حق از سوی قوه قضاییه)(.)Habibzadeh, 2004: 10
از دیدگاه اسالم جمان به دو قسمت دار االسالم و دارالحرب تقسیم شده است .قوانین اسالم نسابت باه تماام ساکنه
یک کشور اسالمی قابل اعمال است بنابراین موضوع مصونیت را مخالف شرع دانستهاند چراکاه ایان امار را موجا
عدم تساوی انسانها در برابر قانون تلقی کردهاند .ابو حنیفه اعتقاد دارد که درباره مستأمن تنما کیفرهاای حاق النااس
اجرا میگردد و مجازاتهای حق اهلل اعمال نمیشود .البته من ور از مستأمن مانند ماأمورین سیاسای اسات ( Arjini,

.)2003: 34
این که ما تصور نماییم اسالم همان چیزی است که ما دریافتیم و دیگر مکت های اسالمی راه اشتباه رفتاهاناد و در
درستی از دین ندارند بسیار تصور غلطی اواهد بود .اگر دقیاق شاویم در فقاه و در تفسایر آیاات باین دانشامندان
اسالمی ااتالفهای زیادی وجود دارد .پیامبر اکرم میفرماید :ایر االمور اوسطها در اعمال حاکمیات و در محاکماه
افراد و در تمامی سیاستهای الزم باید از این رویه استفاده کرد .راه اعتدال موجا
موج

اعالم موض مناس

وحادت باین مسالمانان اسات،

به تمامی جمانیان است و این میتواناد باه تقویات اساالم انجاماد .ماا نبایاد از اساالم

چمرهای اشن نشان دهیم ،چمرهای که موج

وهن مسلمانان باشد.

ما در مقررات حقوق بشر اصول مشترکی را مشاهده میکنیم که تمام جمانیان آن را قبول کردهاند .اما در هر کشاوری
هم قوانینی وجود دارند که در تباین با قواعد و مقررات اعالمیههای حقاوق بشار اسات .پاس صارف اینکاه قاوانین
کشوری با آن مقررات فرق داشته باشد و سیاستی مخالف را اتخاذ کرده باشد دلیلی بر مغایر بودن تمام سیاستهاای
آن دولت و مردم با اهداف شایسته و منطقی جمانی نخواهد بود .علت اساسی این فرقها را میشود در ااتالفهاای
فرهنگی و آداب و رسوم مردم جمان در وهله اول دانست ،دلیل دوم را میشود در مناف متعارض ملاتهاا دانسات.
مناف اقتصادی و سیاسی هر کشوری هم در ایجاد این ااتالفها نقش مممی دارد .ولای اگار کشاوری باه اقاداماتی
دست زند که موج

اعتراض بسیاری از مردم و حکومتهای جمان گردد ،این عکسالعمل نشان از غیرمنطقی بودن

رفتار آن دولت و یا مردم دارد .از سویی مناف یک ملت در این است که با بیشتر دول قدرتمند رابطه حسنهای داشاته
باشد تا امنیت و سود بیشتری را به دست آورد (.)Faqih Habibi, 2016: 81
آنهه که در اعالمیههای حقوق بشر ممم دانسته شده است را میشود در موارد ذیل فمرست کرد :عدم تبعیض ،احترام
به شخصیت انسان ،احترام به عقاید و افکار دیگران ،آزادی بیان و عقیده و قلم ،بیتأثیر باودن جنسایت ،نا اد ،زباان،
دین و تابعیت اشخاص .در هر کشوری بمنگام وض قانون اساسی و قوانین عادی حتی در حقوق کامن لو مبتنای بار
عرف این موارد ممم مورد توجه قرار گرفته است ( .)Zakerian Amiri, 1998: 95در قانون اساسای ایاران هام ایان
موضوعات مورد تأکید قرارگرفته است .این موارد بسیار کلی میباشند و از مصادیق مختلفی برااوردار هساتند و بار
همین اساس در این زمینههای اعتباری چون عرفهای گوناگون حاکم میباشند ،ااتالفهای بسیاری به وجود آماده
است .یکی از ااتالفها در دین و مذه

است .در قانون اساسی ما اسالم بهعنوان دین و شیعه بهعنوان مذه

برتار
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دانسته شده است و تنما امتیازی که ادیان دیگر داده شد در انجام مراسم عبادی اودشان است و ایان رفتاار و آزادی
عمل تنما برای ادیان و مذاه

ااصی وجاود دارد باه عباارتی روشانتار ادیاان و ماذاه

دیگار احترامای از ن ار

قانونگذار ایران ندارند ( .)Habibzadeh, 2004: 15این تفکر را اعالمیه حقوق بشر قباول نادارد اینکاه ماا باه طاور
صریح به عقاید دیگران از نگاهی تحقیرآمیز بنگریم و انت ار داشته باشیم آنان در هر حالتی از ما پاایینتار باشاند .در
اصول  79و  74احترام به غیرمسلمانان ذکر شده است ،اما اگر دقیق شویم تعارضی در همین دو اصل وجود دارد .در
قوانین عادی ما هم اشکاالتی دیگر است مانند عدم برابری زن و مرد در حقوق و تکالیف در قوانین مدنی و مجازات
اسالمی بسیار با این موارد روبرو میشویم  .در قانون مجازات اسالمی در قصااص و دیاات در قاانون مادنی در امار
طالق و ارث که البته از حیث ن ام حقوق اسالم برای مسلمانان هم جای ااتالف وجاود دارد چارا کاه از یاک آیاه
تعابیر مختلفی بیان میشود و هر یک میگوید من درست میگویم پس اسالم را از جنبههای گوناگون نگاه کردن و بر
حس

میل و رغبت و مناف اود تعبیر کردن آرا متفاوتی را به وجود میآورد (.)Daneshpazhouh, 2011: 38

این تعارضها هم مزید بر علت است که چمره ضعیفی از اسالم معرفی گردد .گروهای تنادروی کنناد و گروهای از
اسالم تنما نامش را قبول داشته باشند .ما باید تکالیف اودمان را در این گونه موارد هم مشاخص نمااییم تاا راه بااز
باشد برای یک غیرمسلمانی که وارد ایران می شود بتواند با امنیت و راحتی بیشتری مدتی را بماند چون ما میاواهیم
برای جل

گردشگران کاری را انجام دهیم باید میزان این تعاارضهاا را اناد کنایم؛ یعنای مقادار حقاوقی را کاه

میاواهیم برای جمانگردان در ن ر بگیریم کم نباشد.
اگر منصفانه نگاه کنیم ما ایرانیان و همه مسلمانان وقتی به یک کشور غیر اسالمی سفر میکنایم آزادی کااملی داریام
حداقل از حیث انجام مراسم مذهبی اما همان بیگانه اگر وارد اا ما شود از این امتیاز برااوردار نیسات باهعناوان
مثال یک مسیحی اگر به گونهای عمل کند که بوی تبلیغ مسیحیت بیاید ما مسلمانان عرصه را بر او تناگ مایکنایم و
این حق را از او میگیریم حال آن که اودمان در آلمان ،انگلستان ،فرانسه و آمریکا و ...انت ار داریم باا آزادی کااملی
این حق را اعمال کنیم چون اعتقاد داریم اسالم برتر از همه ادیان است اود این فکر و تصور برای ماا مشاکل سااز
است (.)Ibid., 2011: 38
به هر حال تعارضهای فراوان مقررات جزایی ما که بسیار ممم نیز است با اعالمیههاای حقاوق بشار توانساته نقاش
منفی و مؤثر اودش را نشان دهد .ما چارهای نداریم مگر به اط اعتدال رفتار کنیم و اگر اواهاان ورود گردشاگران
بیشتر به کشور اودمان هستیم ناچاریم که قوانین جزایی اودمان را در مورد موضوع گردشگری تعادیل نمااییم باه
صورتی که هم هویت ایرانی و اسالمی ما حفظ گردد و هم مناف ما در جل

جمانگردان تأمین شود ( Mohammadi

.)Jurkuyeh, 2004: 174
دو دسته حقوق برای گردشگران متصور است :حقوق اصوصی و حقوق عمومی اما حقوق اصوصی که در قاوانین
مختلف ما برای بیگانگان وض شده است کمتر جای بحث دارد؛ اما چه حقوقی را برای یاک گردشاگر مایشاود در
ن ر گرفت؟ آیا یک گردشگر که مدت اقامت او در ایران کوتاه است مانند یک ایرانی است؟ به ن ر می آید می شود از
حقوقی برای او سخن گفت که موج

آسایش ااطر و امنیت او باشد برای یک مسافر مممتارین چیاز جاان و ماال
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اوست دولت میزبان باید در این امر اصالً کوتاهی ننماید؛ بنابراین مممترین حقوق جمانگردان را مایشاود در ماوارد
ذیل فمرست کرد:
 -7حق تراف قضایی و اقامه دعوی :یعنی یک جمانگرد مثل تمام ایرانیان بتواند بهراحتای در دادگاهاای ایاران بارای
احقاق حق از دست رفته و یا به دست آوردن یک حق مشروع اودش اقامه دعوی کناد و بیگاناه باودن او موجا
جمانگرد بهراحتای و سامولت بیشاتر امکاانپاذیر باشاد،

محرومیت او نباشد .هر چه روش پیگیری دعوی از جان

اعتماد آنان به ن ام قضایی ما بیشتر اواهد بود؛ و احساس امنیت 7اواهند کرد .البته این حق برای بیگانگان در قانون
آیین دادرسی مدنی و کیفری ایران وجود دارد ولی با شرایطی وی ه که درست هم اسات اصوصااً اگار طباق رفتاار
متقابل کشوری دیگر باشد (.)Shariati, 2005: 32
 -2ممنوعیت بازداشت بیدلیل او :جمانگرد باید وجود امنیت و آسایش را در یک کشور لماس نمایاد .اگار مقاماات
ایرانی بدون دلیل محکم و قانونی به دستگیری یک بیگانه اقدام کنند موج

میشود تاا دیگاران هام ایان حالات را

برای اود تصور نمایند و از ورود به اا ما پرهیز کنند.
 -9حق احترام به شخصیت او :گردشگر به عنوان یک انسان دارای این حق طبیعی است که مورد کرامت قارار گیارد
و این حق طبیعی نباید به هیچ وجه مورد ترض و یا بیتوجمی فرار گیرد .جدای از این که او دارای چه زباان ،دیان،
ن اد و تابعیتی باشد .کشور میزبان مواف است به این امر و موضوع اوب توجه کند.
 -4حق آشنا شدن با قوانین و آداب و رسوم کشور میزبان :هر کشور میزبان وایفه دارد تا مقدماتی را فراهم آورد کاه
جمانگردان قبل از ورود به کشورش به گونهای مناس

با قوانین و رسوم بسیار ممم دینی و یا ملای جامعاهاش آشانا

گردند .به ااطر اینکه با ورود اود مشکلی را برای کشور میزبان و اودشان ایجاد ننمایند .پس برای این من ور بایاد
در یک مجموعهای مختصر و جام و بهصورت کتابهه که حاوی مممترین مقررات و سنن حاکم بر آن جامعه اسات
را منتشر نماید و به هنگام اعطای حق ورود در ااتیار جمانگردان گذارد (.)Ibid., 2005: 32
 -2حق براورداری از ادمات به موق و مناس  :باز هم تکلیف دولت میزبان است تا امکانات اوبی را جمت ایان
امر فراهم نماید .چون اگر گردشگر بهطور اضطرار با مشکالتی مواجه شد بتواند ایلی سری آنان را حل کناد و اگار
دولتی در این زمینهها اقداماتی شایسته را انجام دهد به تعداد مممانان او هم افزوده اواهد شد .پس برای حمایات از
گردشگر الزم به ن ر میرسد که این را به عنوان حق طبیعی برایش در ن ر گرفته و به او در شرایط ضاروری کماک
سری رسانده شود (.)Kamyar, 2004: 213
کشورها برای حفظ میراث فرهنگی و احترام به ن م عمومی و ااالق حسنه مقرراتی را وض میکنند که تماام اتبااع
دااله و اارجه ملزم به رعایت آن میباشند  .هار دولتای نیاز جمات ایجااد آراماش و امنیات در مملکات ااودش
سیاستهایش را اعمال میکند تا موجبات حفظ آرامش را برای عموم مردم با رعایات تماامی جوانا
بنابراین در تمام جمان هم ما یک سری جرا م را سراغ داریم که هرکسی آنها را مرتک

فاراهم کناد؛

شود محکاوم باه مجاازات

است .هر که باشد و از هر کجا هم باشد .ما آنها را در عناوان تکاالیف عماومی جماانگردان مایگنجاانیم .در تماام

1

. Feeling of security
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سیستمهای حقوقی دنیا هم روی این امر با هم اتفاق ن ر دارناد .جرا مای مثال سارقت ،زد و ااورد ،قتال و هتاک
حرمت و ...که در سرتاسر جمان مجازاتهایی را به دنبال دارند هرچند متفاوت باشد (.)Kamyar, 2004: 213
پس هر گردشگری که وارد ایران می شود با آگاهی از این نوع جرا م ملزم است که رعایت کند تا کارش به محاکم ما
نکشد .موضوع حفظ آثار ملی و میراث فرهنگی هم از همین اهمیت براوردار است یعنی یک جماانگرد مایداناد و
باید بداند که احترام به حقوق متعلق به دیگران وایفه و تکلیف اوست .این نیازی باه اساتدالل و برهاان نادارد؛ اماا
همیشه موضوع به این راحتی نیست که ما بتوانیم تکالیف علایحادهای را بارای جماانگردان فمرسات کنایم و تاازه
درست هم نیست که بار فراتر از توان و طاقت را بر بیگانهای تحمیل نماییم .شاید وقتی ما حرف از تعدیل مایزدیام
بیشتر هدف ما همان مواردی بودند که جنبه عمومی و جمانی نداشتند ناه آن ماواردی کاه از تکاالیف عماومی یاک
گردشگر در تمام نقاط دنیاست .پس از تکالیفی که بسته به آداب و رسوم و مذه

یک کشور است برای بیگانه بایاد

دقیقاً تعریف گردد و شناسانده شوند و نباید انت ار داشت که یک اارجی و بیگانه کامالً مانند یک تبعه داالی رفتاار
کند و کوچکترین نافرمانی او مورد مجازات قرار گیرد .در هرصورت موارد ذیل از ممامتارین تکاالیف گردشاگران
میتواند بشمار رود:
 -7احترام به اصول مسلم قانون اساسی جمموری اسالمی ایران
 -2رعایت قوانین و مقررات جزایی
 -9رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی
 -4عدم داالت در امور سیاسی
 -2عدم سوء نیت نسبت به آثار ملی و میراث فرهنگی
 -6احترام به آداب و رسوم ملی ،فرهنگی و دینی
 -1داشتن رابطه حسنه با اتباع ایرانی در طول اقامت اودش
البته هر یک از تکالیف فوق میتواند مصادیق مشتر و متنوعی داشته باشد؛ بنابراین بمتر است که حدود و میزان آن
مشخص گردد .تا بیگانه مشمول قاعده قبح عقاب بال بیان نشود (.)Maleki, 2003: 168
نتیجهگیری و دستاورد علمی و پژوهشی
در توسعه گردشگری عوامل متعددی تأثیرگذار هستند که امروزه امنیت به عنوان مممتارین و زیربنااییتارین اصال در
تدوین استرات ی توسعه گردشگری در جمان به شمار میآید؛ که بیش از پیش باید ماورد توجاه قارار گیارد چارا کاه
مممترین عاملی که دوام بازدید از یک مقصد را به دنبال دارد امنیت آن مقصد است .همگام با گسترش این صانعت در
برهه کنونی ،ارتباط ارگانیک این صنعت با مؤلفههایی چون امنیت ملی ،صانای حمال و نقال ،اادمات ،رساانههاای
جامعه ،آموزش و پرورش و غیره ایجاد میشود ،به اعتقاد کارشناسان بین ثبات و توسعه و امنیت رابطاه تعریاف شاده
وجود دارد چرا که توسعه زیرسااتهای گردشگری ،همکاری دستگاههای فرهنگی و تبلیغاات مناسا

و مشاارکت

گسترده دستگاههای امنیتی و اطالعاتی همزمان با توسعه گردشگری ،توسعه امنیت ملی را نیز به همراه اواهاد داشات
که اکثریت کشورهای توسعه یافته با وجود دارا بودن مناب کالن اقتصادی و درآمد ترجیح مایدهناد بار روی صانعت
توریسم متمرکز شوند .حضور مستقیم بازدیدکنندگان و گردشگران در یک کشور عالوه بر توسعه اقتصااد و تباادالت
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فرهنگی ،آن کشور را به عنوان یک قط

امن گردشگری به جمانیان معرفی میکند تا آنجا که امنیت در معنای گساترده

یکی از مممترین مسا لی است که در میزان تقاضای گردشگران اارجی برای سفر به هر کشور دیگر تأثیرگذار است.
جلوگیری از اطرات احتمالی که فرد یا اجتماعات بشری را ماورد تمدیاد قارار مایدهاد؛ و برقاراری امنیات در هار
منطقهای باعث رشد و توسعه توریسم میشود؛ و تالش در جمت ایجاد امنیت داالی و ااارجی بارای جلاوگیری از
حرکات تروریستی و ربودن جمانگردان ،موج

افزایش جمانگرد به کشاور و روناق و توساعه جماانگردی ،افازایش

درآمد و ایجاد ثبات میگردد .متأسفانه گردشگران باهآساانی طعماه جنایتکااران مایشاوند .گردشاگران از منااطق و
موقعیتهای اطرناکی که میتوانند آبستن جنایات غیرطبیعی باشند ،اطالعی ندارند .سارقان و متجاوزان به راحتی باه
گردشگران تعدی میکنند ،زیرا گردشگران به آسانی شناسایی میشوند و معموالً در برابار حماالت بایدفااع و بادون
تجمیزاتاند .برای اوقات ،جاذبههای مشمور گردشگری ،مانند پار ها و یا سواحل ،در چند قدمی هتلها قرار دارند،
امّا گاهی قدم زدن برای رسیدن به این نواحی ممکن است گردشگران را مستقیم به منطقهای برساند که بسیار جرم ایز
است .در صورت وجود چنین مناطقی ،باید در راستای اطالعرسانی به بازدیدکنندگان و مممانان بسیار کوشید .جنایات
علیه گردشگران منجر به بدنامی و تصویر نااوشایند در اذهان بازدیدکنندگان میشود؛ بنابراین ،سازمانهای تورگردان
از فرستادن تور به مقصدهایی که به جنایت علیه گردشگران شمرت دارند اجتناب مایورزناد .موضاوع گردشاگری و
امنیت توسط کارشناسان زیادی بیان گردیده و این نتایج بیان شده است که این دو مسئله در کنار هم قرار دارناد و بایاد
چنین اامار داشت که گردشگران در سفرهایشان به دنبال آرامش ااطر هستند .حال این سفر به قصد تجارت یا تفریح
یا مسابقات ورزشی و غیره باشد و اواهان این هستند راهی را که در پیش گرفتند در کمال آسودگی و به راحتی سپری
شود؛ و امّا درباره کشور ایران این فکر ایجاد شده که کشوری ناامن و سختگیر در اصوص توریستهاای ااارجی
است باید گفت ایران نیز همانند هر کشور دیگر یکسری اصول و قواعد دارد ،همانطور که در سایر کشورها به هنگاام
ورود ملزم به رعایت آنها هستیم در ایران هم اینگونه است و یکساری اتفاقاات کاه در بحاث امنیات رخ مایدهاد،
مسا لی قابل حل هستند و بسیار کسان هستند که با همین فکر وارد ایران شدند اما بعد از پایان سفرشان ایان مسائله را
نقض کردند؛ و بسیاری از این مسا ل معموالً به دنبال مسا ل سیاسی ما بین کشورها شاکل مایگیارد .روناق حاوزهی
گردشگری ،به تأمین یک محیط امن و سالم برای گردشگران بستگی دارد و امنیت به جزء کلیدی از صنعت گردشگری
تبدیل شده است و مدیریت معقول باید تالش کند تا محیطی امان را فاراهم آورد .کشاورهایی کاه از امنیات و ثباات
سیاسی الزم جمت حمایت از جریانات گردشگری براوردار میباشند نمایات اساتفاده را باردهاناد و اکناون در حاال
تجربهی اقتصادی درآمدهای ارزی ،مقبولیت و مشروعیت بینالمللی در عرصههای سیاسی و معرفی فرهنگ و تمدن به
جمانیان میباشند .امّا مناطق و کشورهایی که درگیر بیثباتی سیاسی و ناامنی بودهاند ،هرگز قادر به برپایی بستر مناس
جمت استفاده از کارکردهای مثبت صنعت گردشگری نبودهاند.
متأسفانه تبلیغات منفی و غیرواقعی ،درباره کشور ما است؛ و باید گفت که مرزهای کشور ما آنطور که ذکرشده اسات
ناامن نیستند .بلکه در همهی جوام انسانی و در میان همهی قشرها در دورانهای مختلف ،انسانهاایی هساتند کاه باا
قانون شکنی ،هنجارشکنی ،با ترجیح اواستههای شریرانه اود به اواستههای دیگران ،موجبات نااامنی را در جامعاه
فراهم میکنند .این ناامنی ناشی از سوء سیاستها ،ناشی از قدرتطلبیهاا ،ناشای از بایااالقایهاا ،ناشای از دوری
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انسانها از تزکیه است .اکنون وایفه ما است که هم اندیشههای ناصحیح و مواردی اینچناین را کاه امکاان تغییرشاان
وجود دارد را تغییر دهیم و هم در جمت برقراری هرچهتمامتر امنیت در داال (مرزهای) کشورمان تاالش نماا یم؛ و
برای این کار به دانستن داشتهها و تواناییهای الزم و استفاده و یاری از افکار افراد ابره و دساتگاههاای مربوطاه نیااز
است .حقوق گردشگران غیرمسلمان در کشورهای اسالمی از نگاه اسالم عبارتاند از:
 بمرهمندی از آزادی در انجام واایف مذهبی و برگزاری مراسم ملی و دینی :حضاور در معاباد و مراکاز ماذهبی کاهوجود و بقای آنها از ن ر قانون رسمیت دارد ،مانند کنیسه و انجام فرایض و مراسم مذهبی آزاد است .البتاه باه شارط
حفظ حرمت حریم جامعه اسالمی.
 آزادی در انجام احکام و اعمال شخصی برابر آیینی که دارند ،مانند نوشیدن شراب ،اوردن گوشت ااو و ن اایراینها ،بهشرط اینکه پنمانی و در محیطهای بسته وی ه اودشان باشد و اما اگر آشکارا به اینگوناه رفتارهاای ناهنجاار
دست زدند و در جامعه و حضور مردم مسلمان انجام دادند ،برابر مقررات اسالمی با آنها براورد میشود.
 -در داد و ستد با مسلمان و حضور در بازار تجارت و کس

آزادند و هرگونه غش و ایانت در معامله نسبت به آناان

حرام و ممنوع است.
-توهین به آنان و دشنام و ناسزاگویی به مقدسات آنان ممنوع است .البته احترام به آنها به گونهای که موج

اذیات و

تحقیر مسلمانان باشد ،نارواست .به طور کل تمامی گروههای غیرمسلمانی که بر اساس شرایط و آیینهاا و معیارهاای
پیمانی که با دولت اسالمی بستهاند وارد کشور اسالمی شوند و به تمام موارد درج شده در متن قرارداد که مورد توافاق
واق شده است پایبند باشند تا زمانی که به عنوان شمروند و یا میممان چه بازرگان و یا گردشگر در کشور اساالمی باه
سر میبرند و مادامیکه پیمان اود را نشکستهاند و مدت قرارداد و اقامت آنان به پایان نرسیده است ،در جامعه اسالمی
حقوقی دارند که رعایت حقوق آنان بر دولت و شمروندان واج

است .از جمله :مصونیت و امنیت همه جانبه جانی،

مالی ،حیثیتی و شغلی؛ هیچ کس حق تعرض و مزاحمت به آنان را ندارد .اگر به آناان تعارض شاود ،دولات اساالمی
مواف به حفاات از حقوق و حمایت از آنان است .دزدیدن مال آنان حرام و سب

ضمان اسات کاه بایاد باه وسایله

مراج ذی صال قانونی ،حق و اموال آنان برگردانیده شود .وسایل و ابزارهای کار و محال فعالیاتهاای اقتصاادی و
تحقیقاتی آنها که بر اساس قانون اجازه کار و تالش گرفتهاند باید از هرگونه تعرض در امان باشند.
جرم را میتوان هر فعل یا تر فعلی بدانیم که مطابق قانونی که در جمت حمایت از عموم مردم وض شده و بر اساس
یک فرآیند قضایی .تردیدی وجود ندارد که در مناطق دارای گردشگران زیاد اشخاصی نیز حضور پیادا مایکنناد کاه:
معین قابل مجازات است .از این موقعیت سوء استفاده کارده و جرا مای را علیاه جماانگردان مرتکا

شاوند .دالیال

واضحی برای اینکه جمانگردان ،بیش از اشخاص محلی ،قربانی جرم واق شوند وجود دارد .آنان معموالً مقدار زیادی
پول نقد ،جواهرات و وسایلی چون دوربین به همراه دارند که سارقین ،پس از سرقت آنها ،به سمولت بیشتری قادر به
فرواتنشان میباشند .زمینه دیگری که ارتکاب جرم علیه جمانگردان را تقویات مایکناد ،براوردهاای باین آناان باا
اشخاص محلی است که در ایران نیز نمونههایی از آن مشاهده شده است .این براورد میتواند ناشی از عواملی چاون
عدم رعایت معیارهای مورد قبول افراد محلی از لحاظ طرز لباس پوشیدن ،سخن گفتن یا رفتار کردن باشد کاه گااهی
باعث مخالفت شدید اشخاص محلی با پدیده جمانگردی و جماانگردان مایشاود .قابال ذکار اسات کاه جماانگردان
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میتوانند قربانی جرا م متعددی مثل سرقت ،قتل ،تجاوز جنسی ،نمونه آنها که در ایاران باا آن رو باه رو باودهایام را
میتوان سرقت ،گروگانگیری و ن ایر آنها قرار گیرند .سا و لوازم در پایانههای مسافربری ،سرقت مدار ااانواده
آلمانی ،گروگانگیری اانم چینی توسط برای گروههای تبمکار ،گروگانگیری جمانگردان اروپا ی در ایران ذکر کارد
که قطعاً تأثیر سو ی بر تعداد جمان گردان اارجی که مایل به بازدید از ایران هساتند اواهاد داشات ،چارا کاه طباق
تحقیقات و پرسشهای به عمل آمده یکی از مممترین عوامال در انتخااب محال بارای گاردش و مساافرت از ساوی
جمانگردان ایمن بودن آن است .این افراد طبیعتاً مایل نیستند که در حین سفر مدام نگران ایمنی و سالمتی اود باشاند؛
و نه تنما ارتکاب جرم ،بلکه وقای طبیعی نیز میتواند باعث کم شدن شدید تعداد جماانگردان ااارجی ،باه ویا ه در
کوتاه مدت گردد .همه اینها از مواردی هستند که باعث ضعف احساس امنیت در گردشگر میگاردد .تماامی منااطق
جمانگردپذیر در این زمینه نقش مؤثر و مممی را ایفا میکنند ،ولی در هر حال تردید وجود ندارد که ارتکاب جرم علیه
جمانگردان ،با توجه به اینکه معموالً بازتاب تبلیغی وسیعی پیدا میکند ،باعث کاهش شدید تعداد جمانگردان میگردد؛
بنابراین نباید ،با تنگن ری ،کشور و مردم را از این منب ع یم بالقوه محروم ساات و با براوردهاای نسانجیده باعاث
اودداری اتباع سایر کشورها از سفر به ایران شد که الجرم تأییدی بر تبلیغات بیگانگان در مورد فقدان امنیت در ایران
و تروریست بودن ایرانیان اواهد بود .چراکه نیاز به امنیت از جمله مممترین نیازهای انسانی است که برای حتای آن
را از نیازهای زیستی میدانند و معتقدند اگر امنیت نباشد نمیتوان نیازهای فیزیولوژیک و زیستی را هم برآورده کارد.
استرات ى کنترل جرم و حفظ ن م ،روش پیشگیرانه آن است .برترى شیوه مزباور ،از ن ار ااالقا اسات چارا کاه باا
پیشگیرى از وقوع جرم ،افراد را از نادانیها و سرشکستگ ناش از روبرو شدن با ن ام عدالت کیفرى حفظ مینمایاد.
این روش ،نشانگر نگران و توجه جامعه نسبت به وقوع جرا م است ،امرى که هم فرد مرتک

و هام شخصا را کاه

جرم علیه او ارتکاب یافته است قربان میسازد.
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