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لزوم تناسب میان 
مجازات های جرائم مواد مخدر 

  مهسا محمدی*
سیاست جنایی تقنینی مناسب، اقتضاء می کند 
که ضمانت اج��را با واقعیت ه��ای جامعه، جرائم 
ارتکابی و شخصیت بزهکار و میزان لطمه ای که به 

اجتماع وارد شده هماهنگ و سازگار باشد.
یکی از توجیهات اساسی مجازات، عادالنه  بودن 
آن است و این مهم جز از طریق برقراری تناسب 
مجازات با جرم ک��ه از ش��ئونات قانونگذار تلقی 

می شود، میسر و ممکن نخواهد بود.
برای جرائم خرد م��واد مخدر که از س��وی افراد 
پایین دس��ت واقع می ش��وند، مجازات سنگینی 
مثل اعدام یا حبس ابد وضع ش��ده  است. یکی از 
مؤلفه های جرم انگاری، همس��ویی مجازات جرم 
با میزان قبح اجتماعی آن اس��ت تا اینکه عادالنه   
بودن مجازات و تناس��ب آن با جرم توجیه شود. 
افکار عمومی به هیچ  وج��ه قبح اجتماعی جرائم 
قتل عمد یا تجاوز به عنف را در مقایسه با فروش 
مثاًل ۳۱ گرم هروئین ک��ه مجازات اعدام دارد، به 

یک میزان برنمی تابد.
قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر با مبانی 
فقهی هم سر س��ازگاری ندارد چراکه اکثر فقها 

معتقدند که اعدام تعزیری نداریم.
بنا بر قاعده فقهی »التعزی��ر دون الحد«، »تعزیر 
از لحاظ مجازات در درج��ه پایین تری از حد قرار 
دارد « سنگین  ترین مجازات تعزیری در مجازات 
جلد قطعاً باید از کمترین حد جلد )که ۷۵ ضربه 
در ش��رع مقدس پیش بینی شده اس��ت( کمتر 
باشد که قانون مجازات  اس��المی هم همین  نظر 

را پذیرفته  است.
 به بیان ساده تر، حد باالی مجازات جلد تعزیری 
۷۴ ضربه اس��ت. پس نمی توانیم اع��دام جرائم 
مستوجب تعزیر داشته  باش��یم. اساساً در اسالم، 
در حفظ ج��ان تأکی��د فراوانی ش��ده  و تا جایی 
که امکانپذیر اس��ت و حتی در موارد مجازات  ها 
می بایس��ت از مجازات اعدام جلوگیری ش��ود و 

دستگاه قضا هم همین رویه را دارد.
در باب مجازات های اس��المی نی��ز این یک اصل 
است که مجازات باید با جرم تناسب داشته  باشد. 
از نظر می��زان مجازات، برخ��الف حدود، کمیت 
مجازات تعزیری به صالحدید حاکم باید متناسب 
با جرم و حال بزهکار باش��د. ب��ه همین دلیل در 
مجازات م��واد مخدر حکم اعدام وج��ود دارد اما 
بهتر است با بازبینی در مجازات های اعدام مربوط 
به مواد مخدر، رویه اعتدالی دستگاه قضا با قانون 

حمایت شود.
حکم استفاده از سالح سرد

م��اده 6۱۷ قان��ون مج��ازات اس��المی درب��اره 
مجازات های مخصوص به س��الح سرد است. هر 
کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر 
ب��ه قدرت نمایی کند ی��ا آن را وس��یله مزاحمت 
اش��خاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی 
گالویز شود، مشمول این ماده می شود. این اعمال 
در صورتی که از مصادیق محارب نباشد، به حبس 
از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شالق محکوم 

خواهد شد.
سالح س��رد به هر نوع س��الحی که برای دفاع یا 
تهاجم مورد اس��تفاده قرار بگیرد اطالق می شود 
اما در قانون تعریف مشخصی از سالح سرد نشده 
اس��ت. مواردی هم که در قانون نیام��ده باید در 
آیین نامه ها یا بخش��نامه ها تعریف را جست وجو 

کنیم.
 سالح سرد

قانونگذار در قسمتی از ماده 6۱۷ قانون مجازات 
آورده اس��ت که چنانچه عمل اس��تفاده کننده از 
سالح سرد محاربه باشد، متهم به مجازات آن جرم 
محکوم خواهد ش��د. در تعریف محاربه نیز گفته 
شده است که کشیدن سالح به قصد جان، مال یا 
ناموس مردم به نحوی که موجب ایجاد ناامنی و 
رعب و وحشت در بین افراد جامعه شود، مصداق 
بارز محاربه است. بنابراین تفاوت محاربه با جرم 
استفاده از س��الح سرد در این اس��ت که محاربه 
جرمی علیه امنیت کشور تلقی شده در حالی که 
در استفاده از سالح سرد مسئله مربوط به صدمه 

به جان اشخاص است.
 مصادیق مربوط به سالح سرد

سالحی س��رد محسوب می ش��ود که استفاده از 
آن با صدا، ش��عله و حرارت نباش��د که از جمله 
این سالح ها می توان از چاقو، زنجیر، قمه، پنجه 

بوکس، افشانه های خواب  آور و شوکر نام برد.
گاهی حتی تشخیص مصداق سالح سرد با دادرس 
)قاضی( اس��ت و حتی ممکن است از کارشناس 
رسمی یا پزشکی قانونی نیز در خصوص آن اظهار 

نظر کارشناسی خواسته شود.
بنا به گزارش تارنمای معاونت پیشگیری از جرایم 
قوه قضائیه، در این خصوص آرای متعددی نیز از 
دادگاه ها صادر شده و ایراد ضرب و جرح عمدی 
با چاقو، جرمی با عناوین متعدد مجرمانه شناخته 

می شود.
از آنجا که استفاده از سالح سرد می تواند مصداق 
محاربه باشد، بنابراین نباید اشخاص به ویژه جوانان 
به سوی چنین رفتارهای خشونت باری سوق پیدا 
کنند. در غیر این صورت ممکن اس��ت رفتار آنها 
مصداق محاربه باش��د که جرم علیه امنیت تلقی 

شده و مجازات آن بسیار سنگین است.
 *دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق
 دانشگاه فردوسی مشهد

یادداشت

در س�فر اخیر وزی�ر ام�ور خارجه به چی�ن، توافق 
ش�د که دو کش�ور اجرایی و عملیاتی شدن توافق 
همکاری های راهب�ردی و جامع ۲۵ س�اله را اعالم 
کنند. از نظر حقوق بین الملل، س�ند همکاری ایران 
و چین را نمی ت�وان معاهده عنوان ک�رد. به عقیده 
حقوقدانان اس�تفاده از یادداش�ت تفاه�م به جای 
معاه�ده، محرمان�ه ب�ودن و حفاظ�ت از اطالعات 
حس�اس اقتصادی ی�ا دیگ�ر نگرانی ه�ای امنیتی 
کشور ها را پوش�ش می دهد. این اس�ناد با توجه به 
ماهیت حقوقی خود بس�یار سریع تر از یک معاهده 
می توانن�د به نتیج�ه رس�یده و قابل اجرا باش�ند.

آغاز بح��ث پیرامون س��ند هم��کاری 2۵ س��اله بین 
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین به سفر 
رئیس جمهور چین به ایران در سال ۱۳9۴ برمی گردد. 
این سند در تاریخ ۷ فروردین ۱۴00 به امضای وزرای 
خارجه دو دولت رسید. از همان زمان امضای این سند 
نظرات متع��دد و گاهی متضاد، پیرامون ماهیت س��ند 
مزبور و اینک��ه از حیث الزام آوری چ��ه وضعیتی دارد، 

ارائه شده است.
 الزام آور هست یا نیست؟

به طور کلی در خصوص ماهیت سند همکاری 2۵ ساله 
ایران و چین می توان قائل به دو فرض شد. نخست آنکه 
چنین سندی یک معاهده بین المللی بوده و برای طرفین 
 ) MOU( الزام آور است. دوم آن که یک یادداشت تفاهم

بوده و جنبه الزام آوری ندارد.
ماده 2 کنوانسیون ۱969 وین در قسمت » الف « بند یک 
خود معاهده را چنین تعری��ف می کند: از نظر عهدنامه 
حاضر، معاهده عبارت اس��ت از ی��ک توافق بین المللی 
که بین کشور ها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول 
حقوق بین الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و 
اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط 

به هم منعکس شده باشد.
بنا بر نظر برخی حقوقدان ها، سند منعقده بین ایران و 
چین یک معاهده بین المللی طبق این تعریف بوده و در 
نتیجه برای طرفین الزام آور است. زیرا با عنایت به ماده 
فوق  اوالً در تش��خیص معاهده بودن یک سند، عنوان 
آن مالک نیست و بنابراین سند همکاری ایران و چین 
نیز فارغ از نام آن می تواند یک معاهده بین المللی تلقی 
شود. ثانیاً س��ند پیش گفته یک توافق بین المللی بوده 
و بین دو کشور نیز منعقد ش��ده و به صورت کتبی هم 

موجود است. بنابراین از این حیث نیز می توان آن را یک 
معاهده دانست.

هرچند ک��ه در نگاه نخس��ت، اس��تدالل ای��ن عده از 
حقوقدانان صحیح جلوه می نماید اما به نظر می رس��د 
که یکی دیگر از شروط بیان شده در ماده 2 کنوانسیون 

۱969 وین از نظر آنان مغفول مانده است.
  تفس�یر ارائ�ه ش�ده از کمیس�یون حق�وق 

بین الملل
ماده قانونی مغفول مانده این است که یک معاهده  باید 
مشمول حقوق بین الملل بوده و تحت حاکمیت آن باشد. 
مطابق تفسیر ارائه شده از کمیسیون حقوق بین الملل، 
عبارت »مش��مول حقوق بین الملل باشد « بدین معنی 
است که طرفین یک معاهده  باید قصد ایجاد تعهداتی بر 

اساس حقوق بین الملل را داشته باشند.
چنانچه قصد ایجاد تعهداتی بر اساس حقوق بین الملل 
وجود نداشته باشد، سند مزبور یک معاهده تلقی نخواهد 
شد. حال پرس��ش مهمی مطرح می شود که آیا ایران و 
چین چنین قصدی را از انعقاد سند همکاری 2۵ ساله 
داشته اند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به سؤال 
مذکور است که می توان سند منعقده بین ایران و چین 
را یک معاهده بین المللی دانست. در غیر این صورت به 
نظر می رسد چنین سندی را باید یک یادداشت تفاهم 

تلقی کرد.
 یک مسئله مهم حقوقی

از نظر حقوقدانانی چون پروفس��ور ج��ان کالبرس هر 

 »توافقی « که ماهیت هنجاری داش��ته و بین دولت ها 
منعقد شود، معاهده محس��وب می شود. این حقوقدان 
هیچ تمایزی بین معاهده )همان طور که در کنوانسیون 
۱969 وین تعریف ش��ده اس��ت( و یادداش��ت تفاهم 

نمی بیند زیرا هرکدام یک توافق را تشکیل می دهند.
پروفسور کالبرس اس��تدالل می کند که قصد دولت ها 
تعیین کننده نیس��ت. این در حالی است که باید توجه 
کرد چنین اس��تداللی تاریخچه ای را که پشت تعریف 
معاهده در کنوانس��یون ۱969 وین وجود دارد، نادیده 

می گیرد.
کمیسیون حقوق بین الملل در مواد پیش نویس خودش، 
قصد ایجاد تعه��دات حقوقی را در تعری��ف معاهده در 
نظر گرفته اس��ت. اطالعات موج��ود از کنفرانس وین 
نیز این عنصر اساس��ی را تأیید می کند. به عالوه، هیچ 
اصل یا قاعده ای در حقوق معاهدات یا حقوق بین الملل 

عمومی وجود ندارد که تعیین کند هر تعامل و تبادلی 
بین دولت ها باید به لح��اظ حقوقی الزام آور بوده یا یک 
معاهده باشد. ضمن آنکه استدالل پروفسور کالبرس به 
طور گسترده توس��ط رویه دولت ها حمایت نمی شود. 
در نتیجه، تمایز بین معاهده و یادداشت تفاهم و توجه 

نمودن به قصد طرفین یک مسئله مهم حقوقی است.
وضعیت های حقوقی یک سند

یادداشت تفاهم یا MOU سندی است که بین دولت ها 
منعقد می ش��ود ولی به لحاظ حقوقی غیرالزام آور بوده 
و طرفین قصد ندارند تا حق��وق بین الملل یا هر حقوق 
دیگری بر آن حاکم باشد اما مسئله این است که چگونه 
و با استفاده از چه قرائن و اماراتی می توان به این نکته پی 
برد که قصد طرفین انعقاد معاهده و ایجاد تعهد و الزام 
بوده است یا سند منعقده بین آنها صرفاً یک یادداشت 

تفاهم است؟ 
اوالً موضوع یک س��ند راهنمای مناس��بی در خصوص 
وضعیت آن س��ند )به لحاظ معاهده ب��ودن یا نبودن( 
نیس��ت زیرا هم در یک معاهده و هم در یک یادداشت 
تفاهم موضوعات مشابهی را می توان یافت کرد. به طوری 
که یک معاهده می تواند تاحدی بی اساس باشد اما یک 
یادداش��ت تفاهم می تواند بسیار مهم باشد، مانند سند 

نهایی ۱9۷۵ خلع سالح هلسینکی.
ثانی��اً ام��روزه اکث��ر دولت ه��ا به خاط��ر س��وءتفاهم 
احتمالی که ممکن اس��ت در مورد وضعیت یک س��ند 
پیش آید، قصدش��ان نس��بت به انعقاد ی��ک معاهده 
 را از طریق ب��ه کار ب��ردن واژگان ال��زام آوری همچون 
 shall, agree undertake, rights, obligations.

enter into force مشخص می کنند.
در غیر این صورت، زمانی ک��ه دولت ها قصد انعقاد یک 
معاهده را ندارند و قصدشان صرفاً انعقاد یک یادداشت 
تفاهم اس��ت، به جای واژه ای مانند shall  از اصطالحی 
اس��تفاده می کنند که جنبه ال��زام آوری کمتری دارد؛ 
مانن��د will.  ثالثاً مقررات صریح موجود در متن س��ند 
می تواند تعیین کننده وضعیت یک س��ند باشد. به طور 
مثال، دولت هایی که سند نهایی هلسینکی را پذیرفتند، 
با بیان اینکه این سند واجد شرایط برای ثبت )به عنوان 
یک معاهده( در دبیرخانه سازمان ملل متحد طبق ماده 
۱02 منشور نیست، آشکار ساختند که قصدشان وارد 

شدن به یک معاهده نیست.
در سندی که بین روس��یه و ناتو در سال ۱99۷ منعقد 
شد، در مقدمه سند به الزام و تعهد سیاسی اشاره شده 

است و زمانی که یک کپی از این سند به دبیرکل سازمان 
ملل متحد فرستاده شد، ناتو بیان کرد که آن سند واجد 
ش��رایط به جهت ثبت در دبیرخانه سازمان ملل طبق 

ماده ۱02 منشور نبوده است.
تفاهم نامه 2002 آتن در مورد ب��ازار برق منطقه ای در 
جنوب ش��رقی اروپا نیز در همین زمره است. با اینکه تا 
rparties, adhe  حدودی از زبان معاهده ای )همچون
ing parties, agree ( استفاده کرده است اما پاراگراف 
8 آن تعیین کرده که این تفاهم نامه یک توافقی که در 
حقوق بین الملل الزام آور است را تشکیل نمی دهد. البته 
الزم به ذکر است که هر چند به کار بردن چنین عباراتی 
به طور قطع وضعیت یک سند را مشخص می کند اما از 
قلم انداختن آنها نیز نشان نمی دهد که سند به عنوان 

یک معاهده در نظر گرفته نشده است.
  پیش زمینه ای برای توافقات آینده

از سوی دیگر اگر شکل، واژگان یا اصطالحات و مقررات 
صریحی از سند  حقوقی وضعیت آن را مشخص نکند، 
اوضاع و احوالی که سند منعقد ش��ده است و اقدامات 
بعدی دولت ه��ا مانند ثبت ی��ا ثبت نکردن س��ند در 
دبیرخانه س��ازمان ملل متحد نی��ز می تواند در تعیین 
وضعیت آن کارس��از باش��د. در مجموع ثبت س��ند در 
سازمان ملل متحد عموماً دلیل خوبی در مورد معاهده 
بودن یک س��ند اس��ت. به طور کلی و در خصوص سند 
همکاری ایران و چین، نمی توان پاس��خ صریحی را در 
مورد معاهده یا یادداش��ت تفاهم بودن این سند داد. با 
توجه به اطالعات فعلی و با دقت نظر در پیش نویسی که 
از سند موجود است، و نیز با در نظر داشتن توضیحاتی 
که از سوی وزارت امور خارجه ارائه شده است، می توان 
اذعان نمود که طرفین بیشتر قصد ایجاد پیش زمینه ای 
برای توافقات آینده را دارند. گذشته از این، ثبت نشدن 
این سند در سازمان ملل متحد نیز موضوع قابل توجهی 
اس��ت که فرض معاهده بودن آن را تضعیف می کند. از 
سوی دیگر باید توجه کرد که ثبت نشدن در سازمان ملل 

از ویژگی های بارز یک یادداشت تفاهم است.
  نیازمند تصویب مجلس نبود

همچنی��ن باید توج��ه کرد ک��ه یکی از دالی��ل اصلی 
استفاده از یادداش��ت تفاهم به جای معاهده، محرمانه 
بودن و حفاظت از اطالعات حس��اس اقتصادی یا دیگر 
نگرانی های امنیتی و نیز فقدان تشریفات در انعقاد آن 
است. در یادداشت تفاهم نیازی برای به دقت شرح دادن 
قیود نهایی یا نیازی به تشریفاتی )ملی یا بین المللی( که 

پیرامون معاهدات مطرح شده، نیست.
این اسناد بدون نیاز به هیچ روند دیگری همچون ارائه به 
مجلس، با یک امضا قابل اجرا می شوند )اگرچه این امر به 
قانون اساسی و رویه هر دولتی بستگی دارد( و به همین 
علت نیز این نوع از اسناد عموماً می توانند بسیار سریع تر 

از یک معاهده به نتیجه رسیده و قابل اجرا باشند.
 از آنجایی که یادداشت تفاهم با معاهده از نظر حقوقی 
فرق دارد، عموماً هیچ نیازی به لحاظ ملی و بین المللی 
برای انتشار آن وجود ندارد و در بسیاری موارد به خاطر 

اهمیت سیاسی که دارد منتشر نمی شود.
تمامی این مش��خصه ها را در س��ند همکاری 2۵ ساله 
ایران و چین نیز می توان به خوبی مشاهده کرد چراکه 
س��ند مذکور صرفاً با امض��ای وزرای خارجه طرفین و 
بدون هیچ گونه تصویبی در مجلس ب��ه اجرا درآمده و 
متن اصلی آن نیز تاکنون به صورت محرمانه نگهداری 
شده است. بنا بر همین دالیل، به نظر می توان گفت که 
این سند بیش��تر به یک یادداشت تفاهم مشابهت دارد 
تا یک معاهده بین المللی. البت��ه نباید تصور کرد که به 
علت جنبه غیرالزام آوری این اسناد، اجرا نشدن مفاد آن 

هیچ گونه عواقبی را در پی نخواهد داشت.
حتی اگر بی اعتنایی به مفاد یادداشت تفاهم معموالً اثر 
حقوقی نداشته باشد )که در شرایط خاصی ممکن است 
اثرات حقوقی نیز داشته باش��د( ، این قطعاً بدین معنی 
نیست که دولت آزاد است )به لحاظ اخالقی و سیاسی( 
تا آن را نادیده گرفت��ه و رعایت نکند. ای��ن امر نه تنها 
ناشایست خواهد بود، بلکه همچنین می تواند یک پاسخ 

سیاسی زیان آور را نیز  برانگیزد.
 گفتنی است این س��ند طبق قانون اساسی و به دلیل 
ایجاد نکردن هیچ گونه تعهدی، نیازمند تصویب مجلس 
شورای اسالمی نبود. البته همان زمان امضای این توافق، 

نسخه ای از آن برای نمایندگان مجلس ارسال شد.

در مورد جایگاه زنان در نظام قضایی کشور همواره بحث 
و جدال هایی بوده اما توجه به این نکته ضروری اس��ت 
که همین حضور زنان در جایگاه دادیاری و جانش��ینی 
دادستان یا معاونت دادستان اساساً گویای این مهم است 

که زنان جای خود را در قوه باز کرده اند.
با ابالغ اولین برگه سبز به اولین قاضی زن توسط ریاست 
قوه ، یعنی محلی برای جدال میان بودن یا نبودن زنان 
باقی نیست. قوه قضائیه هر سال مطابق با سیاست های 
خود اقدام به جذب بانوان در ق��وه می کند و متقاضیان 
می توانند از چند طریق ش��امل جذب عمومی، جذب 
اختصاصی، دانش��گاه علوم قضایی جذب قوه شوند و از 

ظرفیت شان استفاده شود.
با صدور سند تحول قضایی توسط حجت االسالم رئیسی، 
تمام نظامات جذب متحول شد و فضایی که از قبل بسیار 

بسیار رقابتی بود به سمت رقابتی تر شدن پیش رفت.
در مواجهه با دفترچه جذب عمومی و اختصاصی قسمتی 
گنجانده شده با عنوان محدودیت پذیرش بانوان، همواره 

هم با این جمله آغاز می ش��ود: با عنای��ت به نیازمندی 
دادگستری های سراسر کش��ور، پذیرش بانوان در این 
نوبت جذب اختصاصی یا عمومی ب��ا محدودیت  هایی 

مواجه است.
بعد هم ش��روع می ش��ود ب��ه ذک��ر اس��تان  ها و مرکز 
اس��تان هایی که فاقد ظرفیت پذیرش بانوان هس��تند. 
در انته��ا نیز متذکر می ش��وند که قبول��ی در مصاحبه 
علمی به منزله پذیرش نهایی نیست و شرایط داوطلب 
در مراحل بعدی بررسی و افراد فاقد اولویت از روال کار 

خارج خواهند شد.
اتفاقاً امسال دانشگاه علوم قضایی نیز بر خالف سال های 
پیش که الاقل ۱0 نفر زن به عنوان دانشجوی خانم در 
گرایش ارشد ناپیوسته حقوق خانواده می پذیرفت، این 
ظرفیت را برای بانوان به صفر رساند و مصلحت را در آن 

دید تا در آن گرایش20 نفر قاضی مرد تربیت شوند.
از جمله سمت  هایی که یک خانم قاضی می تواند داشته 
باش��د عبارتند از: دادیار تحقیق، دادیار اجرای احکام، 

دادیار ناظر زندان، دادیار دیوان عالی کش��ور )به تعداد 
محدود در حد ۱۵ نفر(، جانشین دادستان )که در واقع 
سمت محسوب نمی ش��ود و ابالغی نیست و در صورت 
نبود دادستان نفر بعدی اعم از این که خانم باشد یا آقا 
جایگزین می شود(، معاون دادستان )به تعداد محدود(، 
قاضی ش��ورای حل اختالف، دادرس اج��رای احکام و 
قاضی مشاور زن )که با عنایت به قانون حمایت خانواده 
92 باید پیگیری می ش��د، منتها به علت این که اصوالً 
دادگاه خانواده با صالحیت ذاتی نداریم و قضات مشاور 
زن اساس��اً تصمیم گیر نیس��تند، ناچاراً حتی با سابقه 
قضایی ۱0 یا ۱2 سال، قاضی مش��اور فقط در شعبات 

حاضر می شود و برگه امضا می کند(.
اینها در حالی است که در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳99 رئیس 
وقت قوه قضائی��ه با حضور در مجتم��ع قضایی خانواده 
شماره یک استان تهران به احیای نقش قاضی مشاور زن 

در مجتمع های قضایی تأکید داشتند.
حجت االسالم رئیسی در آن بازدید گفت: حداکثر ظرف 

مدت سه ماه، با نگاه به سیاست های جدید نظیر تقویت 
بخش های قبل از دادگاه نظام حکمیت و احیای نقش 
مشاوران و قضات زن شرایط متفاوتی برای مجموعه های 

دادگاه خانواده داشته باشیم.

امید است که با تأکید حجت االس��الم محسنی اژه ای 
بر لزوم بازنگری و تغییر برخی قوانین و رفتار ها به نفع 
زنان، ش��اهد تغییرات مثبتی در جهت بهبود وضعیت 

بانوان در پیکره نظام قضایی کشور باشیم.

قواعدی برای یك همكاری 25 ساله
سند همکاری ایران و چین از منظر حقوق بین الملل الزامات قابل توجهی برای دوطرف دارد

ساواالن محمدزاده
  گزارش

جایگاه زنان در نظام قضایی کشور
زهرا نعمتی

  نکته

اگر ش�کل، واژگان ی�ا مق�ررات صریحی از 
س�ند حقوقی وضعیت آن را مشخص نکند،  
اقدامات دولت ها مث�ل ثبت کردن یا نکردن 
در دبیرخان�ه س�ازمان مل�ل می توان�د در 
تعیین وضعیت آن  س�ند تأثیرگذار باش�د


