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حوادث

یکشنبه  29آبان 1390

رخداد

تكرار جنايت ميدان كاج در خيابان شريعتي

سرقت در  15ثانيه

ش�رق :دو كفزن حرفهاي كه در يكي از ش��عب
موسس��ه مالي اعتباري مبلغ يك ميليون و  450هزار
تومان س��رقت كرده بودند در ش��عبهاي ديگر به دام
افتادن��د .به گزارش خبرنگار م��ا دو مرد جوان ،پنجم
مهر به ش��عبه س��تارخان موسس��ه مالي و اعتباري
موليالموحدين رفتند و درحالي كه با زبان انگليس��ي
حرف ميزدند خودشان را جهانگردان خارجي معرفي
كردن��د .اي��ن دو نفر بعد از خرد ك��ردن چکپول 50
هزارتوماني خيلي سريع از شعبه خارج شدند .اين دو،
روز بعد مجددا به همان شعبه رفتند و به بهانه تفاوت
چکپول آنها با بس��ته چکپول كه در دست كارمند
شعبه بود ،بسته را براي ديدن چكها حدود  15ثانيه
در اختيار گرفتند و در مقابل چشمان كارمند شعبه آنها
را تماشا كردند و سپس تحويل دادند .اين دو جهانگرد
بعد از اين كار خيلي سريع از شعبه خارج شدند .كارمند
شعبه كه به كار دو مرد جوان شك كرده بود با شمردن
تراولها متوجه شد تعداد  29فقره  50هزارتوماني كم
شده است .با بازبيني تصاوير دوربين مداربسته شعبه
س��تارخان معلوم ش��د دو مرد ج��وان در همان زمان
بسيار كوتاه و مقابل چش��مان كارمند موسسه اقدام
به كفزني تراولها و س��رقت كردهان��د .كارآگاهان با
شكايت نماينده حقوقي اين موسسه تحقيقاتشان را
ش��روع كردند .در ادامه در بخش��نامه داخلي موسسه
مالي اعتباري ،شرح ماجرا و هشدارهاي الزم به همراه
يك فيلم از اين سرقت به تمامي شعب سراسر كشور
ارس��ال شد .سرانجام روز  11آبان همان دو مرد جوان
به شعبه رازي شهرري موسسه موليالموحدين رفتند و
ميخواستند با معرفي خود به عنوان جهانگرد خارجي
به بهانه آشنايي بيشتر با چکپولهاي ايراني ،از كارمند
شعبه درخواس��ت كردند بستهاي از تراولها را به آنها
نشان بدهد .از آنجايي كه اين كارمند فيلم سرقت شعبه
ستارخان را ديده بود پس از مشورت با رييس شعبه در
را قفل كرد و با مركز فوريتهاي پليسي  110تماس
گرفت .لحظاتي بعد مام��وران كالنتري حرم حضرت
عبدالعظيم(ع) در محل حاضر ش��دند و متهمان را به
كالنتري انتقال دادند .با تشكيل پرونده مقدماتي براي
اي��ن دو نفر كه حس��ين و علي نام دارن��د ،آنان اتهام
خود را رد كردند اما براي تحقيقات بيش��تر در اختيار
كارآگاهان پايگاه نهم پليس آگاهي تهران قرار گرفتند.
در اين مرحله مش��خص ش��د اين دو نفر در سرقت از
شعبه ستارخان نقش داشتند .در تحقيقات بعدي فيلم
ديگري از يكي از باجههاي پستبانك در كرج به دست
كارآگاهان رسيد كه در اين مورد نيز متهمان با همان
ش��يوه اقدام به سرقت چکپول كرده بودند .سپس با
انگشتنگاري از متهان ،سوابق آنها به دست آمد و فاش
شد اين دو قبال نيزبا مراجعه به مراكز مالي و تجاري
اقدام به س��رقت كرده بودند .در حالي كه تحقيقات از
متهمان ادامه داشت آنها به افسر پرونده پيشنهاد مبلغ
ي��ك ميليون و  800هزار تومان رش��وه دادند كه اين
موضوع نيز صورتجلسه و بر اتهامات آن دو افزوده شد.
سپس «حسين» و «علي» به بيش از  10فقره كفزني
در موسس��ات مالي و اعتباري و بانكهاي خصوصي و
دولتي در سراسر كشور اعتراف كردند.

ادامه از صفحه اول

ریشههای افزایش آمار
پروندههای جرایم

 -3نب��ود راهكارهاي فرهنگي براي حل اختالفات از
مسير و راههاي غيرقضايي و دادگاهي و اهميتندادن به
جايگاه ريشسفيدان ،عقال و معتمدان در رفع اختالفات
در جامعه ميتواند دليل ديگر اين موضوع باشد البته نمود
بسيار جزيي ريشسفيدي در شعب حل اختالف وجود
دارد اما اين ش��وراها نيز روند قضايي و دادگاهي دارند و
حال آنكه بسياري از مسايل در چارچوب خانواده ،محله
و ريشس��فيدي قابل حل هستند و افرادي ميتوانند به
عنوان داور غيررسمي قدم پيش بگذارند تا كار به دادگاه
كشيده نشود و آمار جرايم باال نرود.
 -4منظرهاي سياسي ،اجتماعي و اقتصادي و بيكاري
در افزايش جرايم نقش دارند .افزايش مشكالت اقتصادي،
فرهنگي و اجتماعي و ناكاميهاي گسترده مردم و ناتواني
آنه��ا در تامين نيازها و افزايش بي��كاري ،بيتوجهي به
اين معضل و تعريف غلط از اش��تغال باعث حل ش��دن
مشكل نميشود بلكه فقط صورتمساله را پاك ميكند
و مش��كالت ناديده گرفته ميشود .گسترش فقر و تورم
و فش��ار روحي و رواني ناشي از ناتواني اقتصادي ،تراكم
جمعيت ،فس��اد اداري و بيهنجاري و تعارض هنجاري
جامعه نيز زمينه گس��ترش مس��ايل اجتماعي را فراهم
ميكند و پيامد آن ش��يوع آسيب اجتماعي و در نهايت
ارتكاب جرم توسط افراد است .پديدههايي مثل سرقت،
تكديگري ،كالهبرداري ،طالق و اعتياد رابطه مستقيمي
با نابس��امانيهاي اقتصادي دارند كه اين نابس��امانيها
موجب افزايش چني��ن رخدادهايي ميش��ود .با وجود
اين رخدادها افزايش جرم اتفاقي بديهي اس��ت كه نياز
به تحليل و تفسير ندارد .در نهايت ميتوان حل اختالف
در خارج از دادگاه را يكي از الگوهاي مناسب براي ايجاد
نهض��ت و جنبش مردمي براي حل مس��ايل اينچنيني
دانست ،بايد توجه داشت حل مسايل اجتماعي موضوعي
بيروني و س��اختگي نيس��ت و وقتي گرايش عمومي به
نهضتي براي حل مش��كالت وج��ود دارد بايد فرصت را
غنيمت شمرد و از آن براي ارتقاي فرهنگي ،اجتماعي و
اقتصادي بهره برد .در اين بين ميتوان به جنبش گروهي
حمايت از كودكان كار اشاره كرد كه به تازگي شاهد آن
بوديم و عدهاي خودشان در خياباني حاضر شدند و مانند
كودكان كار شروع به پاك كردن شيشه خودروها كردند،
بنابراين راهحل هر معضلي را بايد از درون جامعه يافت.
*جرمشناس و استاد دانشگاه

سال نهم شماره 1397

شرق :جنايت ميدانكاج سعادتآباد اينبار در خيابان شريعتي
تهران تكرار ش��د و مردي به خاطر رقابت عشقي با مردي ديگر
او را با ضربات چاقو به قتل رساند .در جنايت ميدانكاج كه آبان
سال گذشته رخداد مردي به نام يعقوب وقتي فهميد زن مورد
عالق��هاش با مردي ديگر به نام محمدرضا نيز رابطه دارد با وي
قرار گذاشت و او را در محل حادثه با ضربات چاقو كشت .يعقوب
بعد از دستگيري و محاكمه به قصاص در مالءعام محكوم و حكم
وي زمستان همان سال اجرا شد .اينبار نيز مردي به نام آيدين
با همين انگيزه و همين شيوه دست خود را به خونآلوده كرد اما
اين پرونده پاياني متفاوت داشت .چراكه متهم قبل از دستگيري
به زندگي خودش پايان داد .ش��امگاه پنجش��نبه هفته گذشته

شرق :زني كه هفت سال قبل براي به قتلرساندن شوهرش دو
آدمكش اجير كرده بود به اتفاق همدس��تانش محاكمه شد .به
گزارش خبرنگار ما ،اين زن كه اكرم نامدارد هفت س��ال قبل با
ارتباط برقرار كردن با دو مرد به نامهاي سعيد و خدارحم نقشه
قتل ش��وهرش را طراحي كرد .در ابتداي جلس��ه محاكمه اين
متهمان ،سيدرضايي نماينده دادستان در گفت :هفت سال قبل
اكرم به ماموران خبر داد ش��وهرش ايرج گم شدهاست .چند ماه
بعد از اين گزارش برادر ايرج به پليس گفت كه فكر ميكند اكرم
از سرنوش��ت برادرش خبر دارد .وقتي اكرم دوباره مورد بازجويي
قرار گرفت به ماموران گفت كه با همدس��تي دو مرد به نامهاي
س��عيد و خدارحم نقشه قتل شوهرش را كش��يده و آنها بعد از
به قتل رس��اندن ايرج مبلغي را كه قرار بود براي اين آدمكش��ي
بگيرند ،طلب كردند و به همين دليل او خانهاش را فروخت .چند
روز بع��د از اين اعتراف مردي با مام��وران تماس گرفت و گفت
كه جس��د ايرج در باغي دفن شدهاست .ماموران به باغ رفتند و
جسد را از داخل يك چاهبيرون كشيدند .نمايندهدادستان تهران
ادامهداد :مدتي بعد ماموران پليس گرگان متهمان را شناسايي و
بازداشت كردند ،البته دو متهم ابتدا به خاطر مشكوكشدن پليس
بازداشت شدند و بعد به قتل اعتراف كردند و گفتند در شهريار
مردي به نام ايرج را كش��تهاند .در ادامه جلسه سه دختر مقتول
اعالم گذش��ت كردند ،سپس سعيد متهم رديف اول در جايگاه
شرق :رييس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي ويژه شرق
تهران از انهدام باند سه نفري سارقان و كشف هفت دستگاه
اتومبيل سرقتي و 30فقره سرقت داخل خودرو خبر داد.
سرهنگ «كمانكش» گفت :ماموران پليس ورامين در پي
دريافت خبري مبني بر فعاليت سارقان پس از چند روز كار
شبانهروزي ،دو نفر از سارقان سابقهدار و معتاد را شناسايي
و هنگام تردد با يكدستگاه خودرو مسروقه آنها را دستگير
به نظر ش�ما آي�ا يك دليل اين ضعف اس�تقالل
ادامهاز
صفحه سوم ميتوان�د ضعيف ب�ودن نهادهاي مدن�ي در مقابل
نهادهاي رسمي و دولتي باشد؟

بديهي اس��ت كه جز اين نيست .نهادهاي مدني در كشور ما مثل
همين نهاد وكالت و مثل س��اير نهادهاي اينگونه قدمت زيادي ندارد.
البته بررس��ي اينكه چرا چنين اس��ت بحث تاريخي ،روانشناس��ي و
جامعهشناس��ي است و در محدوده بحث ما نيست ولي ترديدي نيست
كه اگر ما جامعه خودمان را با بس��ياري از جوامع ديگر مقايس��ه كنيم،
مالحظه خواهيم كرد كه تشكلها و گروههاي صنفي و كال گروههايي
كه به جهات همفكري يا همكاري و امثال اينها دور هم جمع شده باشند
و تش��كيل يك مجموعهاي را داده و بعد س��عي كنند كه در روندهاي
اجتماعي اثرگذار باشند ،در جامعه ما يا وجود ندارند يا بسيار كم هستند
و آنهايي هم كه وجود دارند ،قدمت تشكيل و ايجادشان بسيار كم است.
در عين حال هميشه هم با مقابله و مواجهه دولتها مواجه بودهاند و البته
اين صحبت امروز و ديروز هم نيست .حال آنكه در بسياري از كشورهاي
ديگر مالحظه ميكنيد كه چنين نهادهايي و چنين تش��كلهايي هم
وجود داشتهاند و هم بسيار موثر بودهاند و اصوال سياستگذاري كشورها
ش��ايد بدوا از اين جوامع مدني سرچش��مه ميگرفته و ميگيرد .نمونه
بارزش احزاب هستند كه ما هرگز حزبي به معناي آنچه در كشورهاي
ديگر است ،نداشتهايم و اگر هم چيزي بوده كه قابل تشبيه به آن بوده
از درون و در واقع و در نفس امر آنگونه نبوده است .طبيعي است ساير
نهادهاي مدني هم در همين وضعيت بودهاند.
Á Áبراي فعال ش�دن نهادهاي صنفي و مس�تقل چه شرايطي
الزم است؟

نياز به ايجاد يك پويايي فكري و فرهنگي در همگان است تا به اين
سمت برويم كه اينگونه گروهها ،دستهها و تشكلها بهطور جدي وجود
داشته باشند و بهطور جدي هم بتوانند در امور اثرگذار باشند.
 Á Áدر اينج�ا اين س�وال مطرح ميش�ود كه چق�در فرهنگ
ميتواند در اين زمينه تاثيرگذار باشد؟

خيلي تاثيرگذار است .ميزان آشنايي مردم با پديده وكالت و اينكه از
وكيل چه استفادههايي ميتوانند بكنند و نهاد وكالت چه ميزان ميتواند
حامي مردم باش��د ،نسبت مستقيم دارد با پيشرفتگي و توسعه جامعه.
فرهنگ اس��تفاده از وكيل در كش��ورهاي پيشرفته بسيار گستردهتر از
كشورهاي در حال توسعه يا عقبمانده است .بديهي است ما براي طي
اين راه بايد زحمت بكشيم و سعي كنيم اين فرهنگ را جا بيندازيم.
 Á Áدر ح�وزه قوانين چطور؟ چه تالشهايي براي اصالح قانون
داشتهايد؟

كانونهاي وكال از سال  ،1385البته با هماهنگي قوهقضاييه تالشي
را براي تنظيم يك متن ش��روع كردند كه دربرگيرنده تمامي نيازها و
پاسخگوي كليه ابهامات و سواالت بود.
Á Áاين متن آماده شده؟

بله ،اين متن آماده شد و در اختيار قوهقضاييه هم گذاشته شد و البته
هنگامي كه در حال تهيه بود ،بين نمايندگان كانونهاي وكال و نمايندگان
قوهقضاييه هم تعاطي افكار و همكاري و همفكري وجود داشت.
Á Áنظر قوهقضاييه در مورد اين متن چه بود؟

بعد از اينكه اين متن به قوهقضاييه ارسال شد ،قوهقضاييه نظرش را
به ما اعالم نكرد تا زماني كه در  1388با آييننامه اجرايي اليحه استقالل
كانون وكال مواجه ش��ديم كه چيزي بود به كلي متفاوت با آنچه كانون
وكال در اختيار رياست محترم قوهقضاييه وقت قرار داده بود .اين آييننامه
بهطور كلي استقالل كانون وكال را از بين ميبرد.
Á Áيعني آييننامه اجراي�ي مذكور منطبق بر متن كانون وكال
نبود و مستقال از سوي قوهقضاييه نوشته شده بود؟

البته از سوي تعداد محدودي در قوهقضاييه.

Á Áمنظورتانچيست؟

خوش��بختانه اجراي اين متن چه در زمان رياس��ت محترم سابق

افرادي كه از تقاطع خيابان شريعتي و خيابان دولت ميگذشتند،
شاهد نزاع دو جوان بودند يكي از اين دو ،چاقو در دست داشت
و ضرباتي را بهطرف مقابل وارد كرد ،دقايقي بعد موضوع به مركز
فوريتهاي پليسي اطالع داده شد و تيم ويژهاي از كارآگاهان به
دس��تور بازپرس شاهنگيان -بازپرس ويژه قتل تهران -به محل
جنايت رفتند تا در اين رابطه تحقيق كنند .آنها فهميدند مقتول
پسر جواني به نام محسن است كه به دلیل اصابت چاقو به نقاط
حساس بدن و خونريزي ش��ديد جانباخته است .در حالي كه
ضارب از محل گريخته بود ،كارآگاهان سعي كردند با تحقيقات
ميداني ردي از او به دست آورند اما اين كار نتيجهاي دربرنداشت
و كارآگاهان همچنان به تحقيقات خود ادامه ميدادند كه پسر

جواني نزد آنها رفت و خبر داد از دوس��تان محسن است و قاتل
را ميشناس��د .اي��ن جوان كه خودش نيز زخمي ش��ده بود به
كارآگاهان گفت« :محس��ن با زني رابطه داشت و چند روز قبل
فهميد آن زن با پس��ري به نام آيدين نيز دوس��ت است .آنها به
اين دليل كه درباره اين موضوع با هم صحبت كنند قرار مالقات
گذاشتند ،من هم همراه محسن رفتم در آنجا آيدين را ديديم و
بين او و دوستم مشاجرهاي درگرفت .با باالگرفتن درگيري آيدين
با چاقو به من حمله كرد و ضربهاي زد در اين هنگام محس��ن،
آيدين را گرفت تا من فرار كنم من به سرعت از آنجا دور شدم
اما ساعتي بعد وقتي موضوع را پيگيري كردم فهميدم دوستم
كشته شده اس��ت».كارآگاهان بعد از بهدستآوردن اين سرنخ

دسيسه زن جوان براي قتل شوهر
حاضرش��د و گفت؛ اتهام را قبول
دارم ،با همدستي خدارحم و اكرم،
ايرج را كشتيم .مدتي قبل از قتل
با اكرم آشنا شدم .خانه او روبهروي
مغازه من بود .وقتي س��ر صحبت
را با من باز كرد گفت ش��وهرش
اذيت��ش ميكن��د و او را كت��ك
ميزند .او ش��وهرش را دوس��ت
نداش��ت .خدارح��م هم دوس��ت
من بود و م��ا قبال در جايي ديگر
با هم كار ميكرديم .او چندباري
به مغازه من آم��د و از اين طريق
با اكرم آشنا شد .آنها با هم رابطه
داش��تند و بعد از آمدن خدارحم
موضوع قتل ايرج جديتر ش��د .اك��رم به ما گفت كه براي قتل
شوهرش  9ميليون تومان ميدهد ،قرارها گذاشت ه شد و خدارحم
محلي كه بايد اين قتل را انجام ميداديم ،انتخاب كرد .قرار شد
اك��رم چند قرص خ��وابآور به ايرج بدهد و بعد م��ا او را به باغ
ببريم و بكشيم .متهم ادامه داد :ايرج يك دستگاه گنجياب خريده

و اك��رم آن را مخفي كردهبود .به
ايرج گفتيم كه دستگاه گنجيابش
را در ي��ك باغ ديدهايم و ميدانيم
شركايش آن دستگاه را برداشتهاند
به اين بهانه او را به باغ كشانديم و
كشتيم .در ادامه خدارحم ،متهم
رديف دوم در جايگاه حاضر ش��د
و گفت :من هي��چكاري نكردم و
فقط در محل شاهد بودم .با اكرم
در مغازه سعيد آشنا شدم و هيچ
ارتباطي با اين زن نداشتم .وقتي
موضوع قتل شوهرش را مطرح و
سعيد در مورد آن با من صحبت
كرد چندبار ميخواستم ،به شوهر
اكرم اين موضوع را بگويم اما پشيمان شدم چون ميترسيدم ايرج
زنش را بكش��د .روز حادثه هم س��عيد من را وادار كرد كه با آنها
بروم و محل قتل را هم خود س��عيد مشخص كردهبود .در ادامه
وكالي متهمان از موكالن خود دفاع كردند .مومنآبادي ،وكيل
سعيد در دفاع از موكل خود گفت :خدارحم اعترافات متناقضي

انهدام باند سرقت خودرو
كردند .وي ادامه داد :متهمان در تحقيقات و بازجوييهاي
اوليه منكر هرگونه جرمي شدند اما با ارايه شواهد و قرائن
ضمن معرفي نفر اصلي سرقتها ،از راز سرقت خودروهاي
فاقد سيس��تم هش��داردهنده و ايمني پرده برداشتند و
گفتند خودروها را براي تهيه موادمخدر سرقت ميكردند

و س��پس لوازم خودرو را به فروش ميرساندند .اين مقام
انتظامي تصريح كرد :با شناسايي محل اختفاي همدست
سارقان ،ماموران به محل اعزام شدند و ضمن دستگيري
سارق اصلي خودروها ،در بازرسي از محل و مخفيگاه متهم
شش دستگاه خودرو مسروقه ،دو دستگاه ضبط صوت ،دو

کشاورز :لباس كانون وكال را«پرو» نميكنند
قوهقضاييه و چه در زمان رياس��ت محترم فعلي معلق شد و كانونهاي
وكال هم دادخواس��تي ب��ه ديوان عدالت اداري براي ابط��ال آن دادند و
تا آنجايي ك��ه ما اطالع داريم ،ديوان عدالت اداري هم در كميس��يون
كارشناسياش به همان نتايجي رسيد كه كانونهاي وكال از نظر وجود
موجب��ات بطالن در اين آييننامه رس��يده بودند .در نهايت ناگهان اين
بحث مطرح شد كه اصوال مصوبات قوهقضاييه نميتواند در ديوان عدالت
اداري ابطال شود و ديوان اين صالحيت را ندارد .ما در زمان خودش در
اين مورد بحث فراواني كرديم كه االن نميخواهم وقتتان را بگيرم چون
ما بر اين عقيده بوديم و هستيم كه ديوان اين صالحيت را دارد و حتما
هم دارد كمااينكه چهار ،پنج ماه پيش از دادن اين دادخواس��ت هيات
عموم��ي محترم ديوان عدالت ماده « »2آييننامه اجرايي ماده «»187
قانون برنامه سوم توسعه را با استدالل بسيار قوي و دقيقي ابطال كرده
بود .ما متوجه نشديم كه در اين چند ماه چه اتفاقي افتاد كه ناگهان اين
صالحيت از ديوان عدالت سلب شد؟ حال آنكه من قبال هم عرض كرده
بودم كه تركيب قضات در ديوان با توجه به وضعيت اجتهادي بسياري از
قضاتش چنان است كه آقايان نميتوانند و نبايد غير از تصميم قضايي و
فقهي خودشان عمل كنند.
Á Áبعد از آن متن يا اليحه ديگري را ننوشتيد؟

در اسكودا هم بر مبناي متن قبلي ،پيشنويس كاملتري تهيه شده
است اما در اين اواخر يعني حدود هشت ماه پيش متني با امضاي 157
نماينده بهعنوان طرح نمايندگان به اسم طرح جامع وكالت به مجلس
تقديم ش��د .توجه داريد كه وقتي يك طرحي  157امضا داش��ت عمال
مصوبه است و ميشود بهعنوان مصوبه روي آن حساب كرد .اما هنگامي
ك��ه اين طرح بعد از اعالم وصول مراحل مقدماتي قرار گرفتن در نوبت
بررسي را ميگذراند ،مطلع شديم كه در قانون برنامه پنجم يك مادهاي
با شماره  212گنجانده شده كه ظاهرا قوهقضاييه را مكلف كرده كه در
سال اول برنامه اليحه جامع وكالت را به مجلس تقديم كند .بعد از آن
شنيديم كه متني در قوهقضاييه براي قانون جامع وكالت تهيه شده است
كه گفته ش��د به كلي با اين چيزي كه در مجلس با عنوان طرح اعالم
وصول شده است ،در موارد بسيار كليدي متفاوت است.
Á Áمصوبه مجلس به چه صورتي بود؟

اين طرح « »157مادهاي بدون اينكه بگوييم بدون نقص اس��ت و
هيچ اشكالي ندارد (و البته امكان ندارد ساختههاي ذهن دست بشر هيچ
اشكالي نداشته باشد) ،اما بهعنوان يك قانون براي وكالت طرحي است
قابل قبول و قابل دفاع و منتظر هستيم ببينيم آنچه از قوهقضاييه بيرون
خواهد آمد ،چه چيزي است.
Á Áشما براي ديدن متن ،تقاضايي از قوهقضاييه داشتيد؟

ظاهرا كانون مركز مالقاتي با يكي از معاونان محترم قوهقضاييه در
اواخر  1389داش��تند و در آن جلسه تقاضا كرده بودند كه اين متن در
اختيارشان گذاشته شود و اين وعده هم داده شده بود كه به زودي اين
اتفاق خواهد افتاد.
Á Áاين وعده محقق شده؟

يدانم تا اين لحظه هيچكس از كانون وكال و ساير
تا آنجا كه بنده م 
كانونها اين طرح را نديدهاند .به هر حال اين سوال قابل طرح است كه
لباس و قبايي كه به بدن و تن وكال و كانونهاي وكال دوخته ميش��ود
و بايد دوخته شود چرا روي تن اينها «پرو» نميشود؟ و يك دفعه قرار
است لباسي كه شايد خيلي گشاد ،تنگ يا بيقواره باشد ناگهان بر تن
اينها پوش��انده شود .به هر حال اميدواريم كه پيش از اينكه اين اليحه
تقديم مجلس و وارد روند بررسي و تصويب شود ،در اختيار كانونهاي
وكال گذاش��ته شود كه مورد بررسي قرار بگيرد ،چون آنچه مسلم است
ي يا گنجاندن
مطمئنا هيچك��س در كانونهاي وكال در پ��ي خرابكار 

مسايل منفي در قانوني كه مربوط به خود وكالست ،نيست.

Á Áچق�در وكال و كانونهاي وكال براي رفع موانع با قوهقضاييه
تعام�ل داش�تهاند و در مقاب�ل قوهقضاييه درباره اي�ن موانع با
كانونهاي وكال مشورتي داشته يا نه؟

در گذش��ته همان زماني كه متن س��ال  1385تنظيم شد ،چنين
ارتباط و تعاملي وجود داش��ت .جناب آقاي آيتاهلل آمليالريجاني هم
در مالقاتي كه شايد هفت ،هش��ت روزي پيش از اينكه بهطور رسمي
مش��غول كار بشوند با تعدادي از روس��اي كانونها كه بنده هم توفيق
داشتم كه در اين جلسه حاضر باشم داشتند فرمودند كه سعي خواهد
شد كه مالقاتهاي منظمي بين كانونهاي وكال و مديريتهاي كانون
وكال با حضرت ايش��ان باشد كه در اين جلسات مسايل مطرح و احيانا
مشكالت حل شود .اما تا آنجا كه بنده ميتوانم عرض كنم ،اين مالقات
در سطح روساي كانونهاي 21گانه وكال با حضرت ايشان تكرار نشد .اما
گويا كانون وكالي مركز با ايش��ان يك يا دو مالقاتي داشتند و مطالبي
هم مطرح شده است.
 Á Áاين مالقات چقدر كارساز بوده است؟

در س��طح كالن يعني از نظر ضوابط وكال��ت و قانون وكالت بنده
تصوري نميكنم كارساز بوده باشد .به دليل اينكه همانطور كه عرض
كردم ،حتي متن تدوين شده در قوهقضاييه تا به امروز به دست كانون
مركز كه چنين مالقاتي را انجام داده نرسيده بود .بنابراين تصور نميكنم
اين قضيه فايده عملي و جدي داش��ته باشد .در زمينههاي فرعي نظير
تفتيش يا عدم تفتيش كيف و وسايل وكال در موقع ورود به مجتمعها و
در سطح مديريتهاي مياني قوهقضاييه بعضي ارتباطات باز هم با كانون
وكالي مركز وجود داشته كه بعضا هم شايد نتايجي داشته است .بنابراين
ش��ايد در اين حدود تعاملي وجود داش��ته ولي تعامالت مهمتر خير و
البته من گمان ميكنم در مجموع ب��ا قوهمقننه ارتباطات نزديكتر و
بهت��ر بوده كه اميدوارم در تدوين قوانين مربوط به وكالت و همينطور
ساير قوانين كه به نوعي بار قضايي و حقوقي دارد ،اين ارتباطات بتواند
موثر واقع شود .البته اخيرا يك رابطه خاص با قوهقضاييه از طريق ستاد
پيشگيري از جرم قوهقضاييه برقرار شد چون ميخواهند از نهاد داوري با
دخالت كانونهاي وكال براي كم كردن بار دادگاهها استفاده شود ،يكي
از زيرمجموعههاي اين ستاد يعني مديركل محترمشان با اتحاديه تماس
و مالقاتي داشتند و بنده اين مطلب را به تمام كانونها اعالم كردم و با
توجه به اينكه روس��اي دادگستريهاي استان هريك معاوني دارند كه
مسوول پيگيري مساله پيشگيري از جرم است به روساي كانونها توصيه
ش��ده اس��ت كه با اين بزرگواران براي برپايي نهاد داوري در استانهاي
مختلف با دخالت و كمك كانونهاي وكال هماهنگي كنند ،براي اينكه
شايد مقداري از پروندههاي ارجاعي به دادگستريها به نهادهاي داوري
منتقل و بار دادگستريها كمتر شود.
Á Áاخي�را انتقاداتی را به فعال ش�دن مجدد مركز مش�اوران
قوهقضاييه يا همان ماده معروف  187داش�تید .در این راس�تا
اقداماتی را انجام دادهاید؟

در مورد فعاليت مركز مشاوران بهخصوص از نظر جذب افراد جديد
بعد از پايان مدت اجراي قانون برنامه سوم توسعه اين مساله بسيار مهم
گفتني است كه اين نحوه فعاليت و اين غيرقانوني بودن اقدامات اينها
يكي از مس��ايلي است كه در گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي
اس�لامي از قوهقضاييه در چند س��ال آمده بود و يكي از امهات مسايل
بود كه خيلي هم روي آن تفصيل داده بودند و وارد جزييات هم ش��ده
بودند و عجيب اس��ت كه با وجود اين مورد باز هم اين اتفاق دارد تكرار
ميش��ود .بهخصوص كه بند بودجه مربوط ب��ه اجراي اين ماده هم اگر
اشتباه نكنم در مجلس ششم حذف شد و معلوم نيست كه اصوال بودجه

تحقيقات خود را ادامه دادند و فهميدند محسن چند روز قبل از
قتل هنگامي كه با زن مورد عالقهاش بيرون رفته بود ،تلفن همراه
او را كنترل كرد و به دوستي وي با آيدين پي برد و بعد از آن بقيه
وقايع رقم خورد .ماموران آن زن را بازداشت كردند اما نتوانستند
ردپايي از آيدين به دس��ت بياورند تا اينكه روز جمعه از يكي از
بيمارس��تانها با پليس تماس گرفتند و از مرگ مشكوك پسر
جواني خبر دادند .ماموران وقتي به بيمارستان رفتند ،فهميدند
متوفي همان آيدين است .تحقيقات فاش كرد ،اين جوان بعد از
فرار از صحنه قتل با خوردن قرص برنج به زندگياش پايان داد.
به اين ترتيب ،پرونده وارد مرحله تازهاي شد و در حال حاضر زن
جوان در بازداشت بهسر ميبرد.

دارد و در جلس��ه دادگاه هم نتوانس��ت دليل قانعكنندهاي براي
اينكه چرا به محل قتل رفته بيان كند و اين نشان ميدهد قتل
فقط توسط موكل من انجام نگرفت ه و درخواست دارم قضات به
اين نكته توجه كنند .سپس اكرم ،متهم رديف سوم اتهام معاونت
را رد كرد و گفت 13 :سالم بود كه خانوادهام من را به ايرج دادند.
من فقط يك دختربچهب��ودم اما ايرج مجبورم ميكرد كارهاي
خان��هرا انجام دهم و از نوچههايش ه��م پذيرايي كنم .هر روز از
صبح نوچههايش به خانه م��ا ميآمدند و من مجبور بودم براي
آنه��ا چاي و ترياك و چيزهاي ديگ��ر آمادهكنم .در همان زمان
باردار هم شدم و وقتي  14سال ه بودم دختر اولم به دنيا آمد .بچه
هم نتوانست زندگي ما را نجات دهد و ايرج هر روز من را كتك
م��يزد .خيلي اذيتم ميكرد و من از زندگ��يام راضي نبودم اما
نميخواستم او بميرد .شوهرم هميشه دعوا ميكرد و من او را از
كالنتري بيرون ميكشيدم .هربار كه گم ميشد ،ميدانستم بايد
ب��ه كالنتري بروم .روز حادثه هم به كالنتري رفتم ،اما آنجا نبود
و بعد فهميدم شوهرم كشتهشده است .او ميخواست دختر 10
سالهام را به يك پيرمرد بفروشد و در آن زمان سر اين موضوع با
هم دعوا داشتيم و من كتك ميخوردم .نميدانستم اين دو مرد
شوهرم را كشتهاند .بنا بر اين گزارش بعد از پايان جلسه محاكمه
هيات قضات شعبه  71دادگاه كيفري استان تهران براي صدور
راي وارد شورشدند.

حادثه

طلبكار ،جنازه بدهكار را
به آتش كشيد

ش�رق :م��ردي كه به خاطر طل��ب دو ميليون
تومانياش دس��ت به قتل زده و جن��ازه مقتول را
به آتش كش��يده بود ،در بازجوييهاي پليس��ي به
جرمش اعتراف كرد.
به گزارش خبرنگار ما ،ماموران كالنتري شهرري
س��اعت  22:30پنجمين روز ماه ج��اري از طريق
مركز فوريتهاي پليس��ي در جريان آتش گرفتن
يك خودرو در خيابان فداييان اس�لام – بنبست
به��ار قرار گرفتن��د و به آنجا رفتند .پ��س از آنكه
آتشنشانان حريق را مهار كردند ،ماموران با بقاياي
به جاي مانده از جسد متعلق به يك مرد در صندلي
عقب خودرو روبهرو ش��دند و موضوع را به بازپرس
جنايي و كارآگاهان ويژه مبارزه با قتل اطالع دادند.
كارآگاه��ان در گام اول با بررس��ي اركان اصلي
خودرو موفق شدند هويت مالك  40ساله آن به نام
«غفار» را شناسايي كنند .ماموران وقتي به خانه اين
مرد رفتند ،اعضاي خانوادهاش گفتند او ساعت 13
روز پنجم آبان به قصد ديدن فردي به نام غالمرضا
از منزل خارج ش��ده و تاكنون به منزل بازنگش��ته
اس��ت ،به همين دلي��ل خانواده غفار به پزش��كي
قانوني دعوت شدند و بعد از ديدن جنازه ،اين مرد
را شناسايي كردند.
كارآگاه��ان در ادام��ه تحقيق��ات ،غالمرضا را
بازداش��ت كردند .او با رد اتهام قتل گفت« :من در
منطقه كيانش��هر كارگاه توليدي روكش صندلي
ماش��ين دارم .غفار س��اعت  14:15روز پنجم آبان
به كارگاه��م آمد و پس از پرداخت مبلغ 200هزار
تومان وجه نقد و تحويل دادن س��ه فقره چك در
ازاي هزينه خريد روكش صندلي در ساعت 15:15
از كارگاه خارج شد و ديگر از او هيچ اطالعي ندارم».

حلقه الستيك خودرو ،كارت و بيمهنامه خودرو را كشف
كردند .س��رهنگ كمانكش در پايان خاطرنشان كرد :در
ادامه بازجوييهاي به عملآمده از متهمان ابعاد ديگري
از اعمال مجرمانه آنان روشن و مشخص شد متهم اصلي
پرونده عالوه بر هفت فقره سرقت خودرو30 ،فقره سرقت
لوازم داخل خودرو نيز در سطح شهرستان ورامين مرتكب
شده است.
اجراي اين ماده از كجا تامين ش��ده و ميش��ود كه اين هم حتي در آن
گزارش تحقيق و تفحص آمده بود .بديهي اس��ت ما فقط بهعنوان ناظر
بيروني اين مطلب را ميبينيم و ميشنويم و ميخوانيم و احيانا اگر به
كسي برنخورد ميگوييم ،ولي اين تحقيق و تفحص را مجلس شوراي
اسالمي انجام داده است و اوست كه بايد ببيند در مورد آنچه كه انجام
داده چه بايد بكند و آيا چيزي برخالف آن انجام ميش��ود يا نميشود.
گمان ميكنم كه بدون ارتباط با اتحاديه يا كانون وكال شايد اقدامي الزم
باشد انجام شود و من اين كار را بهصورت اعالم مطلب به رياست محترم
مجلس شوراي اسالمي و رونوشت دادن به كميسيون اصل  90مجلس
انجام دادهام ،چون فكر ميكنم كه اجراي اين ماده بعد از انقضاي مدتش
مطلقا وجاهت قانوني ندارد و اين مجلس و كميسيون اصل  90است كه
بايد در اين مورد تصميم بگيرد .در عين حال من تصور ميكنم اقداماتي
ك��ه كانونهاي وكال دارند انجام ميدهن��د يا ما بهعنوان اتحاديه داريم
انجام ميدهيم به نوعي حمايت از افرادي هم است كه به موجب همين
ماده  187جذب تشكيالت ماده  187شدند ،پروانه گرفتند و دارند كار
ميكنند .اين مطلب كه تورم وكيل و تعداد زياد وكيل و مشاور حقوقي
كه عمال وكالت ميكنند باعث شده است وكال بيكار شوند و اين مطلب
كه كمكاري و بيكاري ناچار مفسدهآور است و باعث اشكال ميشود اينها
مسايلي نيست كه نياز به تفصيل و استدالل زياد داشته باشد .به گمان
من اين اقدام اخير و جذب مجدد داوطلبان اين مش��كل را پيچيدهتر و
بزرگتر خواهد كرد و يك س��وال بيجوابي بارها و بارها مطرح ش��ده و
هرگز كس��ي جوابي نداده و باز هم مطرح ميش��ود كه جذب اين همه
وكيل در پاس��خگويي به كدام نياز است؟ البته يك مطلب عجيب هم
اخيرا شنيدم كه كسي گفته علت عدم تنفيذ صريح ماده  187در قانون
برنامه چهارم توسعه -كه خود اين عدم تنفيذ مويد غيرقابل اجرا بودن
آن اس��ت -اين است كه اين ماده دايمي بوده است! سوال اين است اوال
چطور قانون برنامه كه طبعش موقتي است ،ميتواند مشتمل بر حكم
دايمي باش��د؟ مضافا اگر چنين اس��ت چرا قانونگذار ماده  189را در
مورد شوراهاي حل اختالف -كه مايل به ادامه اجرايش بود -تنفيذ كرد؟
 Á Áفكر ميكنيد استقالل كانونهاي وكال چه اثري بر كاركرد و
اعتبار قوهقضاييه ميتواند داشته باشد؟

بن��ده اين را بارها گفت هام كه وجود كانونهاي وكالي دادگس��تري
مس��تقل و مقتدر و وكالي مستقل باعث افزايش اعتبار قوهقضاييه چه
در س��طح ملي و چه در س��طح جهاني اس��ت .علت هم اين است كه
يكي از علما كه حقوقدان فقيه يا فقيه حقوقدان هس��تند و نس��بت به
مسايل كانون وكال هم احاطهاي به لحاظ سابقه كارشان داشتند و دارند
هميشه ميگفتند و ميگويند بهترين بازرس و مميز براي امور دادگاهها
و دادگستري و قوهقضاييه وكال هستند و بهترين مميز و بازرس براي امور
وكال قضات و دادگاهها .يعني در واقع اين دو همديگر را مميزي و ارزيابي
ميكنند و نتيجه اين است كه هر دو نهاد ميتوانند در حد مطلوبي قرار
بگيرند و قرار داشته باشند و آحادشان هم همينطور .در سطح جهاني
هم توجه داش��ته باش��يد كه بارها گفتيم و باز هم عرض ميكنيم اگر
كشورهاي جهان متوجه شوند كه سيستم دفاع در نظام قضايي كشوري
ضعيف است يا چيزي بيش از محدود است يا جدي نيست ،برايآرای
دادگاههاي آن كشور و قوهقضاييه آن كشور اعتباري قايل نخواهند شد
و فقط در حدي كه مجبورند از باب رعايت نزاكت بينالمللي اين اعتبار
را قايل ميش��وند ،نتيجهاش اين خواهد شد كه در برخوردهاي قضايي
بينالمللي چه در زمينه حقوق خصوصي ،قراردادها و مسايل مالي و چه
در حتي در امور كالن سياسي كه جنبه قضايي پيدا ميكند كشورهايي
كه عنصر دفاعي در آنها ضعيف باش��د دست پايين را خواهند داشت و
در اين اصال ترديدي نيست و تجربه هم اين را ثابت كرده است .بنابراين
باز هم ما توصيهمان اين اس��ت كه اگر قرار اس��ت تشكيالت قضايي ما
در جهان در موضع مطلوبي قرار گيرد ،حتما بايد كانون وكال و وكالي
مستقل داشته باشد و معموال هم بيش از يك نهاد وكالتي در يك كشور
قابل پذيرش نيست و آن هم بايد حتما مستقل باشد.

كارآگاهان هنگام بازجويي از غالمرضا فهميدند
دس��ت راست او سوخته اس��ت ،به همين دليل به
اين مرد بيش از قبل مش��كوك شدند و با توجه به
اظهارات ضد و نقي��ض غالمرضا درخصوص علت
سوختگي دستش به بازجويي از وي ادامه دادند.
در شرايطي كه غالمرضا همچنان بر بيگناهي
خود اصرار داش��ت ،كارآگاهان موفق به شناسايي
شخصي شدند كه متهم را در تاريكي شب در حال
انتقال يك كيسه به صندلي عقب خودرو پرايد قرمز
رنگ متعلق به مقتول مشاهده كرده بود .با شناسايي
اين شخص ،غالمرضا كه ديگر چارهاي جز اعتراف
نداش��ت ،پس از گذشت  17روز از جنايت به ناچار
لب به اعتراف گشود و در اظهارات خود به ارتكاب
قتل و به آتش كشيدن جسد اعتراف كرد.
متهم ب��ه كارآگاهان گفت« :مقتول حدود يك
ماه پيش به واسطه آشنايي قبلي با من لوازم داخل
خ��ودرو به ارزش تقريبي دو ميلي��ون و  300هزار
توم��ان خريد اما پولي پرداخت نك��رده بود و براي
پرداخت پول هر روز بهانه ميآورد تا اينكه ساعت
 15:15روز حادث��ه به كارگاه توليدي من مراجعه
ك��رد و گفت آن مبل��غ و  600هزار تومان ديگري
را كه ب��ه من بدهكار اس��ت ،بعدازظهر همان روز
ميپردازد .س��اعت  18:30وقتي مقتول به كارگاه
بازگشت از او طلبم را خواستم كه ناگهان شروع به
ناسزا گفتن كرد و پس از آن بود كه بين ما درگيري
ايجاد شد و من در يك لحظه ،ضربهاي را به سينه
او وارد كردم كه باعث ش��د او كنترل خودش را از
دست بدهد و از پشت سر با ميز چرخ خياطي داخل
كارگاه برخورد كند .او سپس روي زمين افتاد در آن
لحظه بسيار ترسيده بودم بياختيار از داخل كارگاه
خارج ش��دم و پس از گذشت يك ساعت و به اميد
آنكه به هوش خواهد آمد مجددا به كارگاه بازگشتم
اما او همچنان روي زمين افتاده بود و هيچ حركتي
نميكرد».
متهم در ادامه اعتراف��ات خود به كارآگاهان
گفت« :بسيار ترسيده بودم ،تصميم گرفتم به هر
شكل ممكن خودم را از دست جنازه غفار نجات
بدهم ،براي همين زمانيكه هوا باراني بود جنازه
را به داخل پرايد غفار بردم و در يكي از كوچههاي
خاكي و تاريك در حوالي خيابان فداييان اسالم
ماش��ين را به همراه جن��ازه غفار كه در صندلي
عقب ماشين بود به آتش كشيدم و به سرعت از
محل دور شدم اما به علت پاشيده شدن بنزين از
ناحيه مچ و انگشتان دست راست دچار سوختگي
شدم .اميدوار بودم غفار درخصوص قرار مالقاتش
با من به كس��ي چيزي نگفته باشد اما زمانيكه
دستگير ش��دم فهميدم مقتول قبل از آمدن به
كارگاه من ،موضوع را با برادرش در ميان گذاشته
بود».
بنابر اين گزارش متهم در حال حاضر با صدور
قرار بازداشت در اختيار كارآگاهان اداره  10پليس
آگاهي قرار دارد تا تحقيقات از وي تكميل شود.

