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نســترن فرخه: همه چشم انتظار خبری از شکستن حکم اعدام هستند، یکی چشــم به زمین دوخته و حرفی نمی زند، دیگری قطره های اشک را 
از روی صورت خســته خود پاک می کند، یکی مادر است و دیگری همسر، یکی بی تابی می کند و دیگری از ترس آینده پسر سه ساله اش چهره ای 
مبهوت به خود گرفته است. پسربچه ای که حاال پدرش باعنوان زورگیر اتوبان نیایش معروف شده، پدر ۲۱ ساله ای که در مرداد ماه با حمل سالح 
ســرد، از راننده ماشینی در ترافیک اتوبان، زورگیری می کند و گوشی همراه زن راننده را می قاپد و همان لحظه هم فرار می کند. هم زمان با انتشار 
فیلمی از این زورگیری، خبر دســتگیری و حکم اعدام علیه او صادر شد و حتی در شــهریور ماه، یعنی چند هفته بعد از دستگیری زورگیر جوان، 
رسانه ها اعالم کردند «حکم اعدام سارق جوانی که فیلم زورگیری اش از زنی جوان در بزرگراه نیایش باعث دستگیری اش شد و پرده از ده ها فقره 

از زورگیری او در پایتخت برداشت، روز گذشته در دادگاه انقالب به او ابالغ شد». 

گفت وگوی «شرق» با خانواده زورگیر اتوبان نیایش

محرومیت هایی که
 سیاهی به بار می آورد

شروع یک داستان اشتباه
«حســین» یا همان زورگیــر خیابان نیایش، یکــی از هزاران 
کودک افغانســتانی محروم از تحصیل ساکن در ایران است که 
هرگز تجربه درســتی از حضور در فضای آموزشــی و مدرســه 
نداشــته، موضوعی که جدا از بحث حقوقــی و انتقادهایی به 
صادرکــردن چنین احکامی کــه نه تنها باعث کاهش آســیب 
اجتماعی نخواهد شد  بلکه منجر به افزایش التهاب اجتماعی 
هم می شود، بســیاری از فعاالن مدنی و کارشناسان این حوزه 
به اهمیت مســئله آموزش در مناطق معضل خیز و حاشیه ای 
اشــاره می کنند، همانند ماجرای این جــوان، که طبق اظهارات 
مــادرش و مددکارهای مرتبط با این خانواده، حســین تا کالس 
ششم را در مدرسه دولتی درس می خواند و بعد از آن به دلیل 
تکمیل نبــودن مدارک هویتی، منع از تحصیل می شــود، همان 
زمان شــروع به کار می کند و برای همیشــه از فضای آموزشی 
دور می شــود، با اتمــام دوره نوجوانی هــم ازدواج می کند و 
صاحــب فرزند می شــود. برای امــرار معاش خانــه، خیاطی 
می کرده  اما خرج عمل های جراحی فرزندش و زمزمه دوستان، 
برای زورگیری، راه دیگری جلوی او گذاشت که آن هم به حکم 
اعدام منتهی شده است. این خانواده حتی نام و نشانی از وکیل 
پرونــده هم ندارد تــا پیگیری خاصی بــرای جلوگیری از حکم 
اعدام انجام دهند. البته این روایت های خانواده حسین است و 
با وجود پیگیری خبرنگار «شرق» برای پیداکردن خانواده شاکی 
اتوبــان نیایش و حتی وکیل پرونده و بررســی بیشــتر موضوع 

موفقیتی حاصل نشد.
خانه ای کوچک و تاریک

در انتظاری ناخواسته برای حکم اعدام همسر
دِر یکی از اتاق های خانه نیمه باز می شــود و چند کودک قد 
و نیم قد با شیطنت وسط پذیرایی می آیند اما بزرگ ترهای خانه 
بــا بی حوصلگی آنها را به داخل اتاق برمی گردانند. امیرعلی از 
همه کوچک تر اســت اما چند دقیقه یک بــار صدای گریه یکی 
از این بچه ها را درمی آورد و بعد به ســرعت در آغوش مادرش 
پناه می گیرد اما مــادرش با صورتی درهم و غم زده، این کودک 
سه ساله را سرگرم چیز دیگر می کند تا زودتر به جمع بچه های 
داخــل اتاق برگــردد و بعد دســتش را زیر چانــه می گذارد و 
می گوید: «این مدت که پدرش را ندیده، بی تاب شده و تمام روز 
بی قراری می کند». بعد آهســته ســرش را پایین می اندازد و به 
صحبت بقیه اهالی خانه گوش می دهد. گوشــه دیگر این خانه 
محقر، مادربــزرگ امیر علی که پیرزنی ریزجثه اســت، بی صدا 
نشســته و قطره های اشــکش را که آرام آرام بــه روی صورت 
پرچین و چروکش پهن می شــود، پاک می کند، با گویش خاص 
افغانستانی  زیر لب زمزمه می کند: «۴۰ روز است که روز و شب 
نداریم، هر روز با گریه می گذرد، هر روز جلوی در دادگاه هستیم 
تــا خبری بگیریم اما هیچ چیزی بــه ما نمی گویند، اصال جواب 

ما را نمی دهند».
مهاجرتی برای ساختن زندگی بهتر

«حســین»، جوان معروف به زورگیر خیابــان نیایش که در 
مرداد مــاه کلیپی از زورگیــری او از یک ۲۰۶ ســفید در فضای 
مجازی منتشر شد، بعد از انتشار صحنه زورگیری و ایجاد رعب 
و وحشــت در جامعه، به سرعت دستگیر شــد و بعد از یک ماه 
حکــم اعدام آن صادر شــد و حاال کودک سه ســاله اش منتظر 

برگشت او به خانه است.
بــرادر بزرگــش از روزهــای دوری می گویــد کــه در نبود 
همیشــگی پدر، حکم بزرگ تر خانه را داشــته و حســین را در 
آغوش می گرفته تا از میان ناآرامی های افغانستان برای زندگی 
بهتر به مرز ایران برســند، حاال ۱۷ ســال است که ساکن یکی از 
مناطق پرمعضل شــهر تهران، یعنی هرندی هستند؛ منطقه ای 
که در آن آســیب هر روز آبســتن درد جدید می شــود و سیاهی 

سهم اجباری خانه های بسیاری از آن محل است.
برادر حسین آرام به پشــتی کوچکی تکیه می دهد، با دقت 
به دنبال چیزی در گوشــی همراه خــود می گردد، «چند لحظه 
صبر کنید، تا چیزی نشــانتان بدهم، االن پیدا می کنم، همین جا 
بــود، آهان، ببینید این برادرم»، عکســی از نوجوانی برادرش را 
پیدا می کند و جلو می آورد: «ببینید، اینجا، این پســری که لباس 

نارنجی دارد، برادر من حســین اســت، اینجا یکی از مرکزهای 
خیریه شــوش است که برادرم آنجا مدتی درس می خواند. این 
گروه خیلی به ما افغانستانی ها کمک می کردند... برادرم پیش 
همین گروه فوتبال یاد گرفته بود و خیلی خوب و حرفه ای بازی 
می کرد». همان موقع مادر حسین دستی بر روی گونه های خود 
می کشد و شروع می کند، از خاطرات دور فرزندش روایت کردن 
«پســرم تا کالس ششم در مدرسه معمولی مثل بچه های دیگر 
درس خوانــد اما بعد از آن دیگر نتوانســت، چــون ما مدرک یا 
شناسنامه ای نداشــتیم و برای همین مدرسه ها هم پسر من را 
قبول نکردند. چنــد وقتی هم در همین مؤسســه های منطقه 
خودمــان درس خواند». برادر حســین، صحبت های مادر را از 
سر می گیرد و اضافه می کند: «این بچه چند سالی است که کار 
خیاطی می کند، یعنی با کار خیاطــی خرج خانه را درمی آورد 
اما با دوستان ناباب دوست شد، ما که پدر نداشتیم، برای همین 
خودمــان از بچگی خرج مادر و خواهرمــان را دادیم، بعد هم 
که ازدواج کرد و رفت ســمت شــهریار. نمی دانــم آن روز چه 
چیزی مصرف کرده بود که این کار را کرد. دوســتانش قرصی یا 
دارویی به او داده بودند، بعد هم گفته بودند برو از آن ماشــین، 
گوشی صاحبش را بگیر و بیا. برادر من هم که در حال خودش 
نبوده، رفته گوشــی را از صاحب ماشــین گرفته. اصال حســین 
چنین بچه ای نبود که زورگیــری یا خفت گیری کند. با خانمش 
دوتایی خیاطی می کردند و به این شــکل هم زندگی می کردند. 
االن همه دوســتان برادرم را گرفتند، هر ۱۲ نفر در آگاهی شاپور 

هستند».
همســر حســین، زن جوانی که حاال درگیر آینده نامعلومی 
شــده، تمام مدت با چهره ای ثابت در سکوتی فرو رفته و فقط 
هر از گاهی جمله ای کوتاه می گوید و دوباره ســاکت می شــود. 
از زندگی در ترکیه و ماجرای برگشتشــان بــه ایران می گوید، از 
روزهایی که این زوج جوان در ترکیه زندگی جدیدی را شــروع 
کــرده بودند اما بخت بــا آنها یار نبــوده و به اجبــار به ایران 
بازمی گردنــد، بین صحبت هــا از بیماری کودک سه ســاله  اش 
می گوید؛ بیمــاری ای که آثار زخم های ترمیم شــده آن بر روی 

شــکم و پهلوهای کوچک امیرعلی نمایان اســت 
و ادامــه می دهد: «امیرعلی از وقتــی به دنیا آمد 
روده هایش مشکل داشت، حتی مدتی روده ها را از 
شکمش خارج کردند و چند عمل پشت هم انجام 
داد، برای عمل ها به ترکیه رفتیم، چون ما آنجا هم 
که اتباع محسوب می شــدیم ولی عمل ها رایگان 
انجام می شــد، بعد هــم قصد کردیــم همان جا 
بمانیم، در اســتانبول خیاطــی می کردیم  اما یک 
دفعــه ماجرای کرونا پیش آمد و همه جا قرنطینه 
شد، دیگر آنجایی که ما کار می کردیم هم تعطیل 
شد و جایی نبود که کار کنیم، کرایه خانه و خرج و 
مخــارج هم آنجا خیلی باال بود، برای همین دچار 
مشکل مالی شــدیم و به ایران برگشتیم، االن هم 
یــک عمل دیگــر باید انجام دهیم ولــی پولش را 

نداریم».
از دوســتان همســرش که می پرســم، آهسته 
می گوید: « ما اصال شــهریار زندگــی می کردیم که 
دوستانش مدام تماس می گرفتند که با هم بیرون 
بروند. ما که نمی دانســتیم چه خبر اســت، مدام 
تمــاس می گرفتنــد و به حســین می گفتند برویم 
فوتبــال بازی کنیم. آن قدر بــا این رفیق های ناباب 
گشــت که این طور شــد. به همســر من می گفتند 
با پول کارگــری نمی توانی خرج عمل پســرت را 
در بیاوری، بیا با ما این کار را انجام بده، کم کم افتاد 
در خط مواد و قرص و این اواخر مواد هم مصرف 
می کــرد، امــا مــن نمی دانم چه چیــزی مصرف 
می کــرد، فقــط از حالت هایش متوجه می شــدم 
چیزی مصرف می کند. البته آنجا از او تست گرفتند 
و خــودش هم گفته که در حــال خودم نبودم که 

این کار را کردم».
با هــر ســکوتی در میان صحبت هــای اهالی 

خانه، صدای بازی کودکان، نوری به فضای خانه می بخشــد و 
با شــروع مجدد صدای بزرگ ترها تیرگــی دوباره در فضا حاکم 
می شود. مادر امیر علی، بین صداهای در هم تنیده شده کودکان، 
بــه صحبت های خــود ادامــه می دهد که: «همــه رفیق های 
همســرم، بچه های همین منطقه هســتند. چــون این بچه ها 
خانواده درست و حسابی که نداشــتند، با همدیگر در محل ول 
می چرخیدند، همین ها باعث شــد تا همســر من هم به این راه 
کشــانده شود. اصال به شــما گفتیم که قبال حسین فقط فوتبال 
کار می کرد». همان موقع برادر حســین، حرف عروس خانه را 
قطــع می کند و با صدای بلند، به میان صحبت وارد می شــود 
و می گوید: «یکی از همین مؤسســه های شــوش، حسین را به 
کالس فوتبــال می بــرد، برادرم پیشــرفت کرده بــود، حتی در 
اســتادیوم آزادی هم بازی می کرد، اما بچه های محل از راه به 

درش کردند که این طور شد، به شکلی که وقتی کسی جلویش 
ســیگار هم می کشــید، حالش بد می شــد و بدش می آمد. به 
جوان های ســیگاری می گفت به جای ایــن کارها بروید ورزش 
کنید. تا ۱۵، ۱۶ سالگی فوتبال بازی می کرد. اما االن کجاست؟ ما 
فقط شنیدیم پلیس ریخته همه دوستانش را هم گرفته است. 

هیچ چیز دیگری نمی دانیم».
مادری با ترس از داغ فرزند

مادر حسین زنی ریز اندام است. با هر جمله پسر و عروسش، 
قطره های اشــکش را با گوشه روسری ســیاه رنگ روی سرش 
پــاک می کند. یکباره دســتش را روی پاهای لرزانش می کوبد و 
با صدایی نســبتا بلند می گوید: « ما هیــچ چیز نمی دانیم، به ما 
چیزی نمی گویند، ما را در دادگاه راه نمی دهند». برادر حســین 
به نشان تأیید در ادامه صحبت های مادرش، کمی جلو می آید 
و ادامــه می دهد: « امــروز خانمش رفته بود تــا برگه مالقات 
حضوری بگیرد، اصال راهش نداده بودند. فقط یک بار از پشت 
شیشه مالقات داشــته . این روزها سخت می گذرد. آن روزی را 
که متوجه این ماجرا شــدیم، هرگز فرامــوش نمی کنم. یکی از 
دوستانش آمد به ما گفت داداشت را گرفتند، خبر داری؟ گفتم، 
نه. چرا؟ گفت: ســوار موتور بوده و مأمورها دنبالش بودند. اما 

بعد از آن ما سه روز از حسین بی خبر بودیم».
مادر حســین قطره های اشــک روی صورتش را مرتب پاک 
می کنــد و با صدای لرزانی می گوید: «آن روز من ســر کار بودم، 
بعد هر چه گریه کردم که این بچه است، پدر هم نداشته، فایده 

نداشت، کسی به حرف من گوش نکرد».
قطره ها روی خطــوط پیر صورتش نقش بــازی می کنند و 
بعد از صحبت هایش، ســکوتی چند ثانیه ای حکمفرما می شود 
و صدای بازی کودکان تا حدودی این ســکوت را برهم می زند. 
برادر حســین که تا این لحظه در فکر فرو رفته بود، با چشــمان 
خیره به زمیــن، می گوید: «من آن روز ســر کار در میدان پونک 
بــودم که این اتفــاق افتاد. ما اول فکر کردیم به دلیل مشــکل 
بی مدرک بــودن او را گرفته اند. اما بعد از ســه روز که با مادرم 
و همســرش به اداره آگاهی رفتیم تا پیگیری کنیم، به ما گفتند 
برادرتان همین جاســت، اما دیگر جــواب ما را ندادند و 
گفتند دیگر اینجا نیایید. بعد از یک هفته هم که فیلمش 
در رسانه ها پخش شد. ما هیچ اطالعی از جریان پرونده 
و دســتگیری نداشــتیم تا اینکه مثل بقیه مردم ما هم 
آن فیلم اعترافــش را دیدیم. ما همه با دیدن این فیلم 
یکه خوردیم. هر کسی که ما را می شناخت، از این اتفاق 

تعجب کرده بود».
اصال نه تــا به حــال وکیــل را دیدیم و نه بــه دادگاه 

راهمان دادند
زن حســین، حیــن صحبت ها، دســتش را زیر چانه 
خود می گذارد و به گل های کهنه قالی خیره می شــود، 
اما مشــخص اســت تا االن تمام حرف هــا را به خوبی 
دنبال کرده و برای همین بعد از اتمام روایت های برادر 
حســین، از احواالتش در زمان اطالع از خبر دستگیری 
می گوید: «اول که این خبر را شــنیدم، فکر کردم شــاید 
تصادف کــرده، بعد هم که با بــرادر و مادرش پیگیری 
کردیم، متوجه شــدیم چه اتفاقی افتاده، من اصال باور 
نمی کــردم چنین اتفاقی افتاده باشــد. همــان روز که 
دادگاه داشــت، ما حضور نداشتیم و به ما اطالع نداده 
بودند، اما بیرون دادگاه همان خانمی که در فیلم ازش 
زورگیری شده بود، حضور داشت. من رفتم گریه و زاری 
کردم که به بچه کوچک من رحم کنید، اما مأمور اجازه 
نــداد با هم صحبت کنیم. همان موقع پدر همان خانم 
ســمت ما آمد و گفت «ما راضی به این حکم نیســتیم، 
راضی نیســتیم برای یک گوشــی این کار را با او انجام 
دهند». اصال هم معلوم نیســت گوشی کجاست و چه 
اتفاقی افتاده. حتی نمی توانیم حضوری مالقات داشته 
باشــیم تا در مورد این ماجرا با حســین صحبت کنیم. 
در صورتی که اصال اجازه نمی دهند حتی ما درخواستی 
داشــته باشــیم. االن هم زنــدان قزل حصار اســت. از 
خودش که در مورد حکم پرسیدم، گفت « ۱۰ سال زندان 

و اعدام در مــأل عام حکم دادند»، اما چیــزی که ما در فضای 
مجازی و رسانه دیدیم، نوشته بود ۲۵ سال زندان و حکم اعدام 
که چون تا االن مــا اصال وکیل این پرونده را ندیدیم و نامش را 
نمی دانیم، اصال نمی دانیم حکم دقیقی که دادند چیست و آیا 
می توانیم تالش کنیم تا تغییری ایجاد شــود یا نه. اصال جواب 
ما را نمی دهند و نمی گذارند حتی داخل دادگاه شــویم». برادر 
حسین دستش را به نشــان تأکید در هوا تکان می دهد و ادامه 
می دهــد: «حتی اجازه نمی دهند وارد دادگاه شــویم. تا دم در 

می رویم، چون افغانستانی هستیم هزار حرف به ما می زنند. 
مأمــور جلو می آید و مــا را بیرون می اندازد. االن شــرایط 
پرونــده همدســتش را کــه ایرانی بــوده، می بینیــم، مادر و 
پدرش راحت می روند و می آیند، کســی هم با آنها کار ندارد، 
در صورتی کــه ما اصال حتی وکیــل پرونده را هــم ندیده ایم، 
حتی اســم وکیل را هم نمی دانیم. حتی جلوی در دادگاه هم 

نگذاشتند بمانیم».
از بین حرف های مادر حســین، مشخص است که در یکی، 
دو روز گذشــته جلوی دادگاه رفته، اما کسی به درخواستش 
بــرای مالقــات اعتنــا نکرده و بــا گویش خاص خــود ادامه 
می دهد: «ما اصال نمی دانستیم دو دادگاهی که تا االن داشته 
چه زمانی بوده، ما خودمان آن قدر جلوی در دادگاه می ماندیم 
که اتفاقی می دیدیم او را می برند یا می آورند. اصال نمی گفتند 

ما خانواده اش هستیم و ما را در جریان پرونده قرار دهند».
همســر این جــوان معروف بــه زورگیر اتوبــان نیایش، از 
روزهای اول دســتگیری همســرش می گوید که برای پیگیری 
پرونده همســرش همراه فرزندش به دادگاه انقالب رفته بوده 
و بــا همان بی حوصلگی ادامه می دهد: «آن روز درخواســت 
کردم که بگذارند همســرم را ببینم؛ اما من را هم سوار ماشین 
کردنــد و آمدند خانه ما و کل خانه را گشــتند؛ اما هیچ چیزی 
پیدا نکردند؛ در صورتی که در خانه دوســتش کلی وسیله های 
مختلف پیدا کردند، با دســتبند و پابند همسرم در ماشین بود 
و پســرم که ایــن صحنه ها را دیده بود تا چنــد روز حالش بد 
بود». االن ما هم هیچ جایی را نمی شناســیم تا ما را راهنمایی 
یا کمک کنند. چند روز پیش هم که توانســتم با قاضی پرونده 
آقــای صلواتــی صحبت کنم، گفت همســرت جــرم کرده و 
باید مجازات شــود، مــا هم خودمان برایــش وکیل گرفتیم و 
نمی خواهد شــما کاری انجام دهیــد. هرچه گفتم برای عمل 
پســرم این کار را کرده، قاضی می گفت خــب از خیریه کمک 
می گرفت تا تو را هم در این شــرایط نگذارد. در صورتی که پدر 
همان خانمی که ســوار ماشــین بود، به ما می گفت همسرت 
آسیب جسمی نرسانده و ما راضی به این حکم نیستیم. قاضی 
گفت همســرم محکوم به اعدام شده و درمورد ماجرای چند 
سال حبس در پرونده هم گفت این برای مجازات سرقت های 
دیگرش اســت. چیزی هم که ما در فضای مجازی می بینیم، 
نوشــته ۴۶ تا شــاکی دارد. به قاضی گفتم این همه سرقت را 
همسر من انجام نداده، فقط همان چند باری که مواد مصرف 
کــرده، این کارها را کــرده؛ اما اصال به حرف ما کســی گوش 
نمی دهد و برای هیچ کــدام از دادگاه ها به ما اطالعی ندادند 
تا حداقل شــاکی های پرونده را ببینیــم. فقط می دانیم دادگاه 

بعدی که ۱۱ مهر خواهد بود، دادگاه فرجام خواهی است».
بــرادر این جــوان، به نظر هنــوز حرف های نــزده دارد، به 
کوله پشــتی صورتی رنگ دختر خردســالش که گوشه پذیرایی 
رهــا افتاده، نگاه می کند و با صدای غمناکی در آخرین لحظات 
حضــورم در این خانــه می گوید: «ایــن بچه شــاید اگر درس 
می خواند، درگیر چنین شرایطی نمی شد، من حتی االن سه سال 
اســت که با التماس دخترم را در مدرسه ثبت نام می کنم. چون 
افغانستانی هســتیم، با هر زحمتی تالش می کنم دخترم حتما 
درس بخواند، هر ســال با هزار التمــاس و خواهش دخترم را 
در مدرســه ثبت نام می کنند، ما حتی یک حمایت ساده درمانی 
هم نداریم، شــرایط بســیار سخت اســت. از کودکی که امکان 
درس خواندن ندارد، چه توقعی می توان داشت؟ ما امیدواریم 

این حکم را تغییر دهند».
حاال همه اهالی خانه آرام و بی صدا گوشــه ای نشســته اند، 
شاید فکر می کنند تمام آنچه را باید به طور کامل شرح دادند و 

دیگر قصه ناگفته ای از این ماجرا باقی نمانده است. تنها صدای 
بازی کودکان، امیدی در این فضای غم زده ایجاد می کند، همان 
موقع امیرعلی با قد کوتاه و موهای نامرتبش به سمت مادرش 
می دود و همچنان مادر با بی حوصلگی او را سرگرم کار دیگری 
می کنــد تا از صحبت هــا درمورد ماجرای پــدرش دور بماند و 
کمتر چیزی بشــنود؛ اما نگاه های منتظر این خانواده در هنگام 
خداحافظی، نشان از نیاز به حضور فردی به عنوان منجی برای 

شکستن حکم اعدام فرزندشان را دارد.
حق آمــوزش را که از کــودک بگیریم، نتیجــه ای جز افزایش 

آسیب نخواهد داشت
یکــی از مددکارهــای اجتماعی فعال در منطقه شــوش و 
هرندی که با این خانواده هم ارتباط تقریبا نزدیکی داشــته، به 
تأثیر نقش آموزش و حضور کودکان در فضای مدرسه بر کاهش 
میزان آسیب ها و معضالت اجتماعی که گاه منجر به بزه دیدگی 
کودکان و نوجوانان می شــود، اشاره می کند و می گوید: حضور 
کودکان در مدرســه عالوه بر بحث آمــوزش که اتفاق می افتد، 
منجر به آموزش پذیرکردن آنها خواهد شــد. در مدارس قوانین 
را بــه کودکان یــاد می دهند تا همان را در جامعــه اجرا کنند، 
در واقع مدرســه دومین نهاد جامعه پذیر کننده کودکان اســت، 
حال در منطقــه ای مثل دروازه غار، اگر کــودکان در این بافت 
فرهنگی، مدرســه نروند، جایگزین مدرســه، برای آنها خیابان 
است و این خیابان است که آنها را به شکل دیگری جامعه پذیر 
می کند، همین جامعه پذیری به شــکل خیابانی، باعث آشنایی 
این کودکان با بســیاری از بزهکاری ها و خالف ها خواهد شد. با 
این شیوه هر ســری بعد از انجام یک ناهنجاری به دنبال فعل 
چالش برانگیزتر دیگــری می گردند. در کنار این باید اضافه کنم 
که در دروازه غار مراکز مردم نهاد بسیاری وجود دارد؛ اما اغلب 
آنهــا فقط مقطع ابتدایی را پوشــش می دهند؛ یعنی هر چقدر 
هم بگوییم این ســازمان ها کار خودشــان را به درســتی انجام 
می دهنــد؛ اما به هــر حال آن هــم محدودیت های خودش را 
دارد. در هــر حال در مقاطع باالتر این بچه ها باید به مدرســه 
بروند، آن هم مدارسی که پیش از این آنها را راه نمی داده یا خود 
بچه ها به دلیل نداشــتن امکان مالی آنجا تحصیل نمی کردند. 
قبال تحصیل کودکان در مدارس دولتی ســخت بود؛ ولی االن 
ســخت تر هم شده و حتی می توان گفت اصال تحصیل کودکان 

اتباع به شکلی غیرممکن شده است.
این مددکار اجتماعی اضافه می کند: مواردی مثل نداشــتن 
اوراق هویتی و سرشماری، مانع از ثبت نام این کودکان می شود، 
در کنار آن اگر این موارد را هم انجام دهند، شــرایط مالی مانع 
ثبت نــام آنها خواهد شــد. همه این موارد باعث آن می شــود 
که این کودکان از فضای آموزش دور بمانند و با ســن کم وارد 
بازار کار شــوند. اغلب کارهای این منطقه هم خالف هستند از 
خرده فروشــی مواد تــا دزدی و کار در کارگاه های زیرزمینی که 
هزار آســیب برای کودکان دارد. باید این را هم در نظر بگیریم، 
کودکی که در مدرســه حضور دارد، در هر صورت یک ناظم یا 
معلمی او را مدیریت می کنــد، هر چقدر هم بخواهیم بگوییم 
آن مدرســه خیلی تخصصی و حرفه ای نبوده باشد؛ اما در هر 
حال نظارت کلی وجــود دارد؛ اما این قضیه برای کودکانی که 
مدرســه نمی روند، کامال فرق می کند؛ چــون به طور کامل رها 
هســتند، هیچ نظارتی روی آنها وجود ندارد و می بینیم که این 
بچه ها از همان ســن کم به سمت مواد و اعتیاد می روند و این 
موضوع که از کودکان برای خرید و فروش مواد اســتفاده کنند، 
در دروازه غار خیلی رایج شده است. در این منطقه هر چیزی را 
که سخت پیدا کنید؛ اما مواد مخدر به هر شکلش را در کمتر از 
دو دقیقه می توانید تهیه کنید. در پایان هم باید به این موضوع 
اشاره کنم که تابستان امسال به دلیل چالش های موجود برای 
ثبت نام مدرســه کودکان بسیار سخت گذشت و حتی از بچه ها 
کســانی بودند که وقتی می خواستند از مشکل ثبت نام ها حرف 
بزننــد، بغض می کردند. مــن نمی دانم این چه نوع سیاســتی 
اســت؛ اما واقعا می دانیــم اگر از فردی مثل حســین حمایت 
می شــد، شاید درســش را ادامه می داد و هیچ وقت این اتفاق 
بــرای او پیش نمی آمد. باید در نظــر بگیریم که هزینه تحصیل 

چقدر است و هزینه برخورد با این جرائم چقدر خواهد بود.

تعریف جرم محاربه در قانون ایران چیســت؟ ارکان تشکیل دهنده این جرم از چه 
قرار اســت؟ مراحل اثبات جرم محاربه در قانون کشــور ما چگونه است؟ در نهایت 
مجــازات این جرم چه خواهد بود؟ گروه وکالی امین عدالت به شــکل جامع در این 

مقاله درباره جرم محاربه توضیح خواهد داد.
فهرست مطالب این مقاله:

۱) تعریف جرم محاربه در قانون ایران
۱٫۱) دلیل مقیدبودن این جرم

۲) ارکان تشکیل دهنده جرم محاربه در قانون
۲٫۱) منظور از اسلحه چیست؟

۳) مراحل اثبات جرم از منظر قانون
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۴) مجازات جرم محاربه در حقوق ایران
۵) دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم محاربه

۶) وکیل پرونده محاربه در تهران
تعریف جرم محاربه در قانون ایران

جرم محاربه از لحاظ لغوی به معنای کســی یا کسانی است که امنیت جامعه را 
بــر هم می زنند. بهترین وکیل کیفری بیان می کند: تعریف قانونی محاربه عبارت از هر 
کســی که سالح بکشــد به روی مال یا ناموس مردم یا ترســاندن آنها. به گونه ای که 
باعث ناامنی در محیط شــود. در قرآن آیه ۳۳ ســوره مبارکه مائده به محاربه اشاره 
کــرده البته محاربه در این آیــه باعث به وجودآمدن اختالف نظر بین فقهای شــیعه 
شــده است. پس هرگاه کسی به سوی یک یا چند نفر که خاص هستند سالح بکشد و 
فعل او جنبه عمومی نداشــته باشد و همچنین باعث ناامنی نشود محاربه محسوب 

نمی شود.
نکته: در تعریف محارب باید گفت محارب کســی است که برای گرفتن مال انسان، 
اسلحه به دست گرفته است یا به عبارت دیگر محارب کسی است که مال مردم را به 

زور و به صورت آشکار می گیرد و مردم را اسیر می کند.
دلیل مقیدبودن این جرم

جرم محاربه یک جرم مقید اســت؛ یعنی منوط به حصول (حاصل شــدن) نتیجه 

اســت. در واقع باید نظم و امنیت جامعه برهم بخورد و تنها اســتفاده از ســالح را 
نمی توان دلیل این جرم دانســت. باید کشیدن ســالح همراه با برهم زدن نظام باشد. 
جرم محاربه می تواند در خشــکی، دریا یا در ســفر انجام گیرد. از سوی دیگر تعریف 

قانونی جرم محاربه در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسالمی صراحتا بیان شده ست.
وکیل قتل | بررسی جرم قتل و انواع آن

ارکان تشکیل دهنده جرم محاربه در قانون
وکیل محاربه بیان می دارد: ارکان تشکیل دهنده جرم محاربه به مانند دیگر جرائم 

نیازمند سه رکن اصلی است که از دیدگاه بهترین وکیل سه رکن عبارت اند از:
رکن قانونی و آن زمانی اســت که جرم در قانون جرم انگاری شــده باشــد؛ یعنی 
قانون گذار برای فعل و ترک فعل در قانون، مجازات تعیین کرده باشد. به عبارت دیگر، 
در واقع جرم انگاری شــده است. در پرونده هایی که موضوع آن دعاوی، جرم محاربه 
اســت، وکیل کیفری می گوید: این عمل از لحاظ قانون جرم اســت؛ چون درمورد این 
جرم قانون گذار صراحتا در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسالمی برای آن مجازات تعیین 

کرده است و در ماده ۲۷۹ قانون مجازات آن را تعریف کرده است.
رکــن مادی همــان رفتار فیزیکی مرتکــب (فعل و ترک فعل و شــرایط اوضاع و 
احــوال) را می گویند. رفتار مجرمانه در جرم محاربه وفــق قانون ایران، عمل و رفتار 

فیزیکی مرتکب همان کشیدن اسلحه و اسیرکردن افراد است.
رکــن معنوی یا روانی جرم مذکور، که در برگیرنده ســوءنیت اعم از ســوءنیت عام 
کــه عمد بودن عمل ارتکابی از ســوی مرتکب را نشــان می دهد. یا ســوءنیت خاص 
که رســیدن به نتیجه اســت و در این جرم ایجاد ناامنی و خواســتن محیطی نا امن و 

ضرر زدن را در بر می گیرد.
نکته: خوب اســت بدانید در صورت محقق شــدن نتیجه (همان سوءنیت خاص) 
جــرم محاربه در حالــت تام بوده و در صــورت عدم حصول نتیجه شــروع به جرم 
محسوب می  شود. وکیل متخصص بیان می دارد: پرونده جرم محاربه اگر این سه رکن 

اصلی را دارا باشد برای رسیدگی باید مراحل قانونی را طی کند.
منظور از اسلحه چیست؟

مطابق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اســالمی کشیدن سالح رکن مادی است و منظور 
قانون گذار تمامی موارد ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسالمی است و منظور سالحی است 

که عرف آن را ســالح محسوب کند. اعم از اســلحه گرم و اسلحه سرد به نحوی که 
باعث ترس و وحشت در مردم شود.

مراحل اثبات جرم از منظر قانون
وکیل متخصص جرم محاربه می گوید: گاه اتفاق افتاده که جرم محاربه را با افساد 
فی االرض در یک راســتا قرار می دهند؛ اما در ابتدا بهتر است تعریفی درمورد هریک 
از آنها داشــته باشــیم. محاربه یعنی اسلحه کشیدن به روی مال و ناموس مردم و به 
وجود آوردن محیطی ناامن به قصد اســیر کردن و ضرر زدن به مال دیگران؛ اما افساد 
فی االرض دارای معنی گسترده تری در ناامنی است و گروهی هستند که در برابر اساس 
نظام قیام مســلحانه می کنند که در صورت داشتن اسلحه مجازات آنها اعدام است. 
(البته وسیع بودن و گســترده بودن برمی گردد به نظر قاضی) تفاوت دیگر در موضوع 
توبه است؛ به این معنا که توبه مرتکب در محاربه اگر قذف (یعنی متهم کردن دیگری 

به زنا و لواط) نباشد محارب ابتدا اقرار می کند و سپس توبه می کند.
رئیس قــوه قضائیه از مقام رهبری درخواســت عفو می کند. اگــر محارب قبل از 
دستگیری توبه کند، مجازات حد از او ساقط (از بین می رود) می  شود و اگر توبه قبل از 
اثبات یا در حین رسیدگی باشد موجب ساقط شدن حد نمی شود. زمانی این جرم ثابت 
می  شــود که مرتکب عاقل، بالغ و قاصد (قصدداشــتن) باشد و دو مرد عاقل شهادت 

بدهند و علم قاضی در این امر مؤثر است.
نکتــه: درمورد جرم افســاد فی االرض، اگــر توبه مرتکب قبــل از اثبات و در حین 
رسیدگی باشد مجازات آن ساقط می  شود. جرم افساد فی االرض همانند جرم محاربه 

مقید به وقوع نتیجه است. و این می تواند وجه اشتراک آنها باشد.
تقسیم بندی قانونی جرائم

جرم محاربه و افســاد فی االرض از دســته جرائم علیه آســایش و امنیت هستند. 
جرائم به ســه دسته کلی تقسیم می شــوند. جرائم یا علیه تمامیت جسمانی هستند 
ماننــد قتــل و قطع عضو (قصــاص و دیه) یا علیــه اموال و مالکیت هســتند مانند 
کالهبرداری، سرقت یا علیه آسایش و امنیت مانند محاربه، توهین به مقامات است.

مجازات جرم محاربه در حقوق ایران
مجــازات جرم محاربه در حقوق ایران مطابق ماده ۲۸۲ قانون مجازات اســالمی 

مصوب ۱۳۹۲ تعیین شده است که در چهار بند به قرار ذیل است:
۱- اعدام (سلب حیات)

۲- صلب (یعنی به صلیب کشیدن)
۳- قطع دست راست و پای چپ

۴- نفی بلد (به معنی تبعید شدن است)
نکته: انتخاب یکی از این چهار بند به عنوان مجازات بر عهده قاضی دادگاه اســت؛ 
یعنــی قاضی با بررســی و تحقیقات (همان علم قاضی) تصمیــم می گیرد که کدام 
مجازات را بر محارب جاری سازد. در حقوق ایران عموما مجازات جرم محاربه اعدام 

است.
جرم محاربه از دسته جرائم حدی است و جرم حدی جرمی است که نوع و میزان 
و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس معین شده است (تعریف جرم حدی در ماده ۱۵ 
قانون مجازات اســالمی) و بر  اساس این قانون گذار آن را جرم انگاری کرده است. جرم 
محاربــه که همراه با ایجاد ترس بین مردم به خاطــر اموال و ناموس و گاهی همراه 
با اســیرکردن و به وجودآوردن محیط ناامن است؛ از جمله جرائمی است که امنیت و 
آســایش جامعه را برهم می زند و با ترس و وحشــت در میان مردم نظم عمومی را 

دچار مشکل می کند.
در بســیاری از مواقع، در یک فیلم شــاهد صحنه ای هســتیم که گروهی به روی 
عده ای از مردم اسلحه می کشند تا مال یا ناموس آنها را با ترسی که در مردم به وجود 
آورده انــد، بگیرند و گاهی اوقات آنها را اســیر می کنند. این امــر باعث به وجود آمدن 
محیطی نا امن و برهم زدن نظم می  شــود. بهترین وکیل جرم محاربه می گوید: وظیفه 

هر حکومتی در کشور خودش برقرارکردن امنیت است.
دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم محاربه

دادگاه و مرجع رســیدگی کننده به جرم محاربه دادســرا و دادگاه انقالب اســت. 
دادگاه انقــالب مرجعی اســت که به موجب ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرســی کیفری 
صالحیت رسیدگی به جرائم امنیتی را برعهده دارد که جرائم ارائه شده به این دادگاه 
می تواند پراهمیت باشد. مانند جرم محاربه که مجازات آن اعدام یا قطع عضو است 

که با توجه به قانون باید دادگاه کیفری یک به آن رسیدگی کند.
دادگاه کیفری یک و دو: دادگاه کیفری یک دادگاهی اســت که به جرائم پر اهمیت 
رسیدگی می کند. جرائمی که مجازات آنها اعدام (سلب حیات) قطع عضو که دیه آن 
بیشــتر از نصف دیه کامل باشد، حبس ابد، جرائم سیاسی و مطبوعاتی، مجازات هایی 
که حبس بیش از ۱۵ سال داشته باشد (تعزیری درجه ۳/۲/۱) که با حضور سه قاضی 
(تعدد قاضی) مورد رســیدگی قرار می گیرد (ماده ۳۰۳ آیین دادرسی کیفری). الباقی 
جرائــم در دادگاه کیفری دو با حضور یک قاضی رســیدگی می  شــود؛ بنابراین دادگاه 

کیفری دو نمی تواند به جرم محاربه رسیدگی کند.

شــرق: حکم اعدام، همیشه مخالفانی داشته و بســیاری آن را راهکار مؤثر برای 
کاهــش میزان جرائم یک جامعه نمی دانند؛ اما در هر حــال مجازات جرائمی مانند 
جرائم جنســی و فســاد فی االرض، اعدام در نظر گرفته شــده اســت. موضوعی که 
طبق اظهــارات برخی افراد حقوقی، گاه با گســترده کردن تعریف فســاد فی االرض، 
هر مجازاتی شــامل حکم اعدام می شــود. در همین مورد بابک پاک نیا وکیل پایه یک 
دادگســتری اشــاره می کند: بارها پرونده هایی بوده کــه از دادگاه تجدید نظر بدوی و 
فرجام خواهی نسبت به موکلم، حکم اعدام صادر شده؛ اما وقتی اعاده دادرسی شده 
و شــعبه دیگر به موضوع رســیدگی کرده و پرونده مجددا مورد بررســی قرار گرفته، 
مشــخص شده، این پرونده مســتحق صدور حکم اعدام نبوده است. سؤال این است 
که اگر اعاده دادرســی نمی کردیم و این حکم اجرا می شد، این شخص حیاتش سلب 

می شد، آن زمان چه کسی پاسخ گو بود؟
پرونده هایی که حکم اعدام به ۵ یا ۱۰ سال تبدیل شده

بابک پاک نیا، وکیل پایه یک دادگســتری و عضو کانــون وکالی مرکز، درباره احکام 
اعدام در ایران به «شــرق» می گوید: بحث این اســت که احکام اعدام برخالف خیلی 
از بیانیه های حقوق بشــر اســت، باید در آن تجدید نظر کنیم و مضاف بر این همیشه 
می دانیم یک قاضی که یک انسان اســت، در حال رسیدگی به این نوع پرونده هاست 
و حکــم را صــادر می کند. بارهــا پرونده هایی بوده کــه از دادگاه تجدید نظر بدوی و 
فرجام خواهی نسبت به موکلم، حکم اعدام صادر شده. اعدام هم یعنی مجازاتی که 
راه برگشــت نیست؛ اما وقتی اعاده دادرســی شده و شعبه دیگر به موضوع رسیدگی 
کرده و پرونده مجددا مورد بررســی قرار گرفته، مشخص شــده، این پرونده مستحق 
صدور حکم اعدام نبوده. وقتی پرونده به شعبه رفته حبس چهار سال، پنج سال تا ۱۰ 
سال برای آن صادر شده. سؤال این است که اگر اعاده دادرسی نمی کردیم و این حکم 
اجرا می شــد، این شخص که حکم اعدامش می خواســته اجرا شود و حیاتش سلب 

شود، چه کسی پاسخ گو بود؟
این وکیل ادامه می دهد: اســناد حقوق بشــر می گویند باید نســبت به این احکام 
بازنگــری صورت گیرد، در واقــع این طور می گویند که هیچ انســانی حق گرفتن جان 
یک انســان دیگر را ندارد، همیشــه قاضی به عنوان یک انســان امکان خطا در صدور 
حکم را دارد و برای او این مســئله محتمل است که اعدام یک مجازات برگشت ناپذیر 
است. پس ما باید در قوانین واقعا تجدید نظر کنیم و این بسیار موضوع مهمی است. 
من به عنــوان یک وکیل که در چند پرونده این تجربــه را دارم، دیده ام در پرونده های 
متعدد وضعیت به چه صورت اســت و شاید االن آدم های مختلفی هم اعدام شدند 
و ایــن احکام قابل نقض بوده؛ ولی کســی نبوده که از آن افــراد در برابر حکم اعدام 
دفــاع کند و متهم از حقوق قانونی خودش هم مطلــع نبوده، برای همین ما باید در 
بحث صدور احکام تجدید نظری انجام دهیم. اگر قانون وجود داشــته باشد که برای 
جرمی مجازات اعدام در نظر بگیرد، محدودیت یا ســقفی وجود ندارد که اگر هزاران 
نفر همان جرم را مرتکب شــوند، برای آنها حکم اعدام صادر شــود. در واقع این طور 
نیســت که بگوییم ســاالنه نرمی برای تعداد اعدام وجود دارد که از آن تجاوز نکند و 
اگر هزاران نفر همان جرم را مرتکب شــوند، مجازات اعدام برای آنها صادر می شود. 
ما هم در کشــورمان مرجعی نداریم که تعداد اعدام ها را بررســی کند و وقتی قانون 
اصالح نشــود، کاری نمی تواند بکنیم؛ چون قانون این اســت و مجازات هم به همین 

شکل است؛ بنابراین ما باید خود قوانین را اصالح کنیم.
این تعداد حکم اعدام اشتباه است

پاک نیا  می گوید:  مثال برای فردی که در اتوبان نیایش حکم اعدام دادند، اگر پرونده 
را به چند مرجع تقلید نشــان دهید، می دانم که دو نفر هم این حکم اعدام را منطبق 
با بحث فساد فی االرض یا محاربه نمی دانند؛ چون در هر حال محاربه و فساد شرایط 

خودش را دارد. 

باید در حکم اعدام تجدید نظر کنیم

جرم محاربه چیست؟

مادر حسین زنی ریز اندام است. با هر جمله پسر 
و عروسش، قطره های اشکش را با گوشه روسری 
سیاه رنگ روی سرش پاک می کند. یکباره دستش را روی 
پاهای لرزانش می کوبد و با صدایی نســبتا بلند می گوید: 
« ما هیچ چیز نمی دانیــم، به ما چیزی نمی گویند، ما را در 
دادگاه راه نمی دهند». برادر حســین به نشــان تأیید در 
ادامه صحبت هــای مادرش، کمی جلــو می آید و ادامه 
می دهــد: « امــروز خانمش رفتــه بود تا برگــه مالقات 
حضوری بگیرد، اصال راهش نداده بودند. فقط یک بار از 
پشت شیشــه مالقات داشته . این روزها سخت می گذرد. 
آن روزی را که متوجه این ماجرا شــدیم، هرگز فراموش 
نمی کنم. یکی از دوســتانش آمد به ما گفت داداشت را 
گرفتند، خبر داری؟ گفتم، نه. چرا؟ گفت: سوار موتور بوده 
و مأمورهــا دنبالش بودنــد. اما بعد از آن ما ســه روز از 

حسین بی خبر بودیم».
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