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مورد عجیب شاکی های حرفه ای در شهر سیرجان

پیشه: شاکی حرفه ای

داستان شاکیان حرفه ای در سیرجان
چهار هفته پیش محســن نیک ورز، دادستان سیرجان از شناسنامه دارشدن 
شــاکی های حرفه ای این شــهر خبر داد. نیک ورز در ادامه هــم گفته بود این 
اشخاص از مجموعه  قضائی نه برای احقاق حق بلکه بیشتر به عنوان یک ابزار 
برای رسیدن به اهداف و اغراض خود سوء استفاده می کنند. مثال یک شاکی در 
طول ســال بیش از صد پرونده علیه شــهروندان تشکیل می دهد. این مورد از 
حیطه احقاق حق خارج می شود و نشان می دهد در این زمینه آسیب و ایرادی 
وجود دارد. این اشخاص در قالب معامالت حقوقی اشخاص را شکار می کنند 
و آنها را به چرخه  دادرســی و رسیدگی می رســانند و در همین مدت از ظرف 
حقوقی استفاده می کنند و به منفعت خود می رسند. تعداد این اشخاص زیاد 
نیســت و همکاران دادسرا و حوزه  قضائی آنها را تشخیص می دهند. این افراد 
شناســایی و به ســایر مراجع استانی و کشوری معرفی شــده اند تا آنها هم از 
سابقه شــان مطلع شــوند و با ایشــان برخورد کنند» (به نقل از نشریه محلی 

پاسارگاد).
پرس وجوهای محلی ما را در ســیرجان به چند اسم رساند. گویا این پیشه 
در سیرجان مورد توجه گروه های مختلفی است. یکی از گزینه ها زوجی بودند 
که بیشتر درگیر پرونده های قضائی علیه دستگاه ها و بخش های دولتی بودند. 
همچنیــن نام زنی که به گفته وکیل یکی از افراد درگیر در این پرونده، بیش از 
۳۰۰ پرونده قضائی را در چند سال اخیر در دستگاه قضائی پیگیری کرده است 
هم در میان گزینه ها شنیده می شد. کسی که به همراه پرونده های قضائی اش 
به ســوژه اصلی این گزارش تبدیل شد. بعید است یکی از روزهای هفته سری 
به دادسرای سیرجان بزنید و او را نبینید یا از وکالی زیادی که بیشترشان مقابل 
دادگستری سیرجان در بلوار سیدجمال اسدآبادی دفتر دارند، نامش را بپرسید 
و او را نشناســند. نام او برای کارمندان دادسرای سیرجان تا سربازهای وظیفه 
و قضات آشناســت، چنان که گویی درباره یکی از همکاران شان حرف می زنند. 
اولیــن و تنها باری که با این خانم صحبت کردم، بدون اینکه از تماس ناگهانی 
من درباره پروند هــای قضائی اش تعجب کند با ذهنــی دقیق و منظم ریز به 
ریز پرونده، شــماره پرونده ها، احکام صادره و مواد قانونی را بیان می کرد. یک 

حقوق دان خودآموخته که در نتیجه بیش از ۱۰ 
سال رفت و آمد به دادگاه و پیگیری های حقوقی 
فراوان مانند یک وکیل به زیر و بم حقوقی آشــنا 

شده بود.
داستان چاه آب حسین آباد

۲۰ ســال پیــش وقتــی پیش بینی می شــد 
بزرگ تریــن چالش دهــه ۹۰ زندگــی در ایران 
بحران آب خواهد بــود، عده ای باور نمی کردند 
یا آن را جدی نمی گرفتند. تنها چند ســال زمان 
کافــی بود تا پا بــه دهه ۹۰ بگذاریــم و ببینیم 
بحران آب چه بر سر زندگی مردم ایران خواهد 
آورد. در گوشه گوشــه ایران مردم درگیر مسائل 
و مشــکالت مرتبط با آب هستند. از شمال غربی 

ایــران که با بحران دریاچــه ارومیه وضع به حالت بحرانی رســیده تا جنوب 
غرب و جنوب شــرق و مشکالتی که خوزستان و سیستان و بلوچستان درگیرش 
هســتند. داســتانی که در اینجا قرار اســت روایت شــود، از این قاعده مستثنا 
نیســت. چاه آب غیرمجازی در حســین آباد ســیرجان که مثل نخ و ســوزنی 
زندگی خانواده های زیادی را به هم دوخته است. چاه آبی که اکنون می دانیم 
غیرمجاز اســت و توســط دولت پر شده ولی ســال ها بهانه ای بود برای طرح 
دعواهای حقوقی علیه اهالی حســین آباد و روستاهای اطراف. تقریبا هرکسی 
کــه نامش روی برگه ای مرتبــط با این چاه آمده بعدها پایــش به یک یا چند 
پرونده حقوقی هم باز شده است. روستای حسین آباد در شمال سیرجان قناتی 
قدیمی داشته که پیش از انقالب خشک شده است. بر اثر خشکی قنات دولت 
مجوز حفر دو چاه را به اهالی این روســتا که عمده کارشــان باغداری پســته 
اســت، داد. از ســال های پیش از انقالب تا دهه ۸۰ این روســتا همین دو چاه 

را برای آبیاری باغ های پســته داشــت تا اینکه در میانه دهه ۸۰ چاه ســومی 
هم در این روســتا حفر شــد. از زمان حفر این چاه بیشتر کسانی که به نوعی با 
این چاه در ارتباط بودند، درگیر پرونده های قضائی و سلســله ای از شکایت ها 
شده اند. تنها در یک نمونه از فردی که سهمی از آب این چاه را خریده بود، ۲۲ 
شکایت در دستگاه قضائی ثبت شده است. نوع ارتباط افراد با چاه هم اهمیتی 
نداشــت، چه شــما ســهمی از این آب خریده باشــید و چه در فرایند حفر آن 
درگیر باشید، به نوعی درگیر پرونده ای حقوقی شده اید. مثل آقای «ع.ز» که کار 
لوله کشی آب چاه را انجام داده و بعدها به جای دستمزد، قطعه باغی دریافت 
کرده و ســال ها بعد به اتهام معامله ربوی پایش به دادگاه باز شــده است. یا 
آقای «م.ص» که حتی با صاحبان چاه هم طرف معامله نبود و ســهمی را از 
شــخص ثالثی خریده ولی طرف شکایت مستقیم کسی قرار گرفته که اساسا با 
او معاملــه نکرده بود. در ادامه به همه این جزئیات می رســیم  اما گره اصلی 

داستان از همین چاه شروع می شود.
طی حکمی که شــعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سیرجان در 
۱۳۹۷/۳/۳۰صادر کرده حفر این چاه از ابتدا اشــتباه و در نتیجه مجموعه ای 
از اقدامات غیرقانونی و برنامه ریزی شــده بوده اســت. اســناد ارائه شده برای 
حفــر این چاه جعلی بوده و از یک روش تکراری هم برای جعل آن اســتفاده 
شده اســت. همچنین کارکنانی در شرکت آب منطقه ای در انجام این فعالیت 
غیرقانونی دخیل بوده اند که مجازات شــده اند. در حکم دادگاه آمده: «شرکت 
آب منطقــه ای کرمان ادعا کرده که مجوز چاه حســین آباد براســاس مدارکی 
صادر شده که با بررسی سازمان بازرسی غیرواقعی بودن آن محرز شده است. 
از آنجایی کــه در صدور پروانه تعــدادی از کارمندان شــرکت آب منطقه ای 
کرمان مرتکب تخلف شــده اند، موضوع از طریق سازمان بازرسی بررسی و به 
هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و توسط هیئت مذبور رأی محکومیت 

متخلفان صادر گردید».
در این حکم همچنین آمده که مجوز این چاه براســاس «اسناد غیرواقعی» 
و «مخدوش» صادر شده است. همچنین اصل سندی که ادعا می کند این چاه 
آب دهی ۱۵/۸ لیتر دارد (سندی که مجوز چاه بر اساس آن صادر شده) هیچ گاه 

ارائه نشده است.
این تنها ســند جعلی  نیســت که مجوز چاه 
بر اساس آن صادر شده است. طبق حکم دادگاه 
ســندی که مدعی اســت دبی این قنات ۳۷/۶۰ 
لیتر در ثانیه اســت و مورد اســتناد کمیســیون 
بهره بــرداری بــوده هــم غیرواقعــی و جعلی 
اســت. موارد به کار رفته در این ســند هم مانند 
قبلــی اســت؛ یعنی کپی این ســند ارائه شــده 
و اصــل آن هیچ گاه ارائه نشــده و نهایتا بعد از 
سال ها اســتفاده از آن و کسب مجوز به صورت 
غیرقانونــی و ضربــه زدن بــه منابع آبی کشــو 

مشخص شده که این سند هم جعلی است.
یک نکته مهم در بررسی همه این پرونده های 
حقوقی، تکرارشــوندگی برخی روش هاســت. برای نمونه آنچه در این پرونده 
برای ارائه ســندی غیرواقعی انجام شــده، در پرونده های دیگر هم تکرار شده 
اســت؛ یعنی اســنادی در پرونده های دیگر قرار دارند که تنها یک برگ کپی از 
آن موجود اســت و اصل آن ارائه نشده و بعدها جعلی و غیرواقعی بودن آن 

مشخص شده است.
به هــر روی دادگاه در ســال ۱۳۹۷ حکم به غیرمجاز بــودن حفر چاه آب 
عمیقی در یکی از بحرانی ترین مناطق کشــور در زمینه آب داد و چاه پر شــد. 
ســؤال اینجاســت که آیا حفرکنندگان چاه بابت حفر این چاه مجازات شدند؟ 
کســانی که بیش از ۱۰ ســال در حال برداشــت بیش از حد آب از ســفره های 
زیرزمینی ایران بودند و حاال کشــور را با بحران هایی مانند فرونشســت درگیر 

کرده اند، مجازات درخوری شده اند؟
پیداشدن الگوی خاص در میان پرونده ها

وقتی پای حرف یکی از قربانی ها می نشــینید، احتمال دارد کمی به روایت 
مشکوک شــوید. وقتی چند روایت کنار هم بیان می شــوند، می توانید امیدوار 
باشــید که از خالل روایت ها به نتیجه ای برسید. نتیجه زمانی حاصل می شود 
که بتوانید در میان روایت ها یک الگوی مشــخص پیدا کنید. پیدا شدن این الگو 
می تواند کمک کند که کمی تا قسمتی به واقعیت پی  ببرید. این همان اتفاقی 
اســت که در جریان سفر به سیرجان و صحبت با افرادی که درگیر پرونده های 
قضائــی با یک نفر هســتند، برایم رخ داد. از دل روایت افــرادی که درگیر این 
سلسله پرونده های قضائی هستند، می شــد چند الگوی مشخص را پیدا کرد. 
رفتارهای تکرارشــونده و البته هوشــمندانه ای که روند بررسی پرونده قضائی 
را دگرگون می کنند. در همه این پرونده ها چند مورد مشــترک است. در بیشتر 
پرونده ها خواهان از قاضی پرونده شــکایت کرده است. «معامله ربوی» اتهام 
مشترک بیشــتر این پرونده هاست. پرونده ها در دادگاه سیرجان اغلب احکامی 
علیه خواهان دارنــد. این آرا در دادگاه های تجدیدنظــر کرمان یا دیوان عالی 
کشور با دگرگون شدن رأی به نفع خواهان می شوند. تنها دیوان عالی کشور ۱۰ 

رأی دادگاه های سیرجان را نقض کرده و به نفع سوژه گزارش رأی داده است. 
در بیشــتر پرونده ها اثری از جعل به شیوه ارائه کپی یک مدرک دیده می شود. 
این موضوع در برخی از پرونده ها مانند حکم چاه آبی که در باال اشــاره شد یا 
چند پرونده دیگر به اثبات هم می رســد؛ اما عقوبتی برای جاعل در پی ندارد. 
اســتفاده از شاهدهای خریداری شده هم از دیگر رفتارهای تکرارشونده در این 
پرونده هاست. تاکنون حداقل سه شاهد با پس گرفتن شهادت خود به دریافت 
وعده، پول یا زمین برای دادن شــهادت اعتراف کرده اند. همه این موارد از دل 
ده ها پرونده که برای اهالی حســین آباد ساخته شده، بیرون آمده که در سوی 
مقابل فقط به یک شــخص باز می گردند. قرار دادن این شــواهد در کنار هم به 
ما می گوید که قطعا یک جای کار می لنگد. در واقع اگر یک سیستم نظارتی در 
دســتگاه قضائی روی این پرونده ها تمرکز کند، بی شــک به سؤال های مهمی 

می رسد که پاسخ آن می تواند گره از کار جمع زیادی از شهروندان باز کند.
تکنیک یک: معامالت ربوی

معامله ربوی از آن دســت معامالتی است که در فقه اسالمی تنبیه هر دو 
طرف را در پی دارد. ربا از گناهان کبیره اســت و در روایات اسالمی آن را پیکار 
با خدا می دانند. در قانون مجازات اسالمی هم برای ربا دهنده و هم رباگیرنده 

مجازات در نظر گرفته شده.
با این توصیف چرا کســی باید دعوایی حقوقی بــا موضوع دریافت ربا را در 
دادگاه به جریان بیندازد؟ آن هم نه یک بار بلکه چند بار. پاسخ را باید در اشراف 
خوب سوژه داســتان بر راه حل های حقوقی در ایران بدانیم؛ چرا که یک راه فرار 
بــرای دریافت کننــده ربا وجود دارد تا بــه کمک آن از مجازات در امان باشــد، 
آن هــم اینکه بــه دادگاه ثابت کند که در اضطرار بــوده و راهی جز دریافت ربا 
نداشــته است. با این مقدمه به داســتان مان بازگردیم. معامله ربوی کجای این 
سلســله شکایت های قضائی قرار دارد؟ شاید مثالی که در ادامه می آورم بتواند 
راه گشــا باشــد. آقای الف از خانم ب در سال ۹۰ چند ســهم آب به قیمت ۸۰۰ 
میلیون تومان می خرد. ســال ۹۵ که با افزایش شــدید قیمت زمین، قیمت آب 
هم چند برابر شــده، خانم ب به سراغ آقای الف می رود و می گوید ۸۰۰ میلیونی 
را که ســال ۹۰ داده ای، پس بگیر و سهم آب را به من برگردان. طبیعتا به دلیل 

افزایش شدید قیمت و ارزش آب آقای الف قبول 
نمی کنــد. اینجاســت که پای معاملــه ربوی به 
داستان باز می شــود. خانم ب در دادگاه ادعایی 
مطرح می کنــد مبنی بر اینکه در ســال ۱۳۹۰ و 
به دلیــل قرار گرفتن در اضطرار از آقای الف ۸۰۰  
میلیون پول ربا دریافت کرده ام و چند ســهم آب 
را به عنــوان ضمانت در اختیارش قــرار داده ام. 
حاال (پنج ســال بعــد از معامله) کــه می گویم 
۸۰۰ میلیــون را پــس بگیــر و آب را برگــردان، 
قبول نمی کند! برای محکم شــدن ادعا هم چند 
ســند کپی با امضاهــای مخــدوش و همچنین 

شاهدهایی به دادگاه فراخوانده می شوند.
یا در معامله ای دیگر در ازای لوله کشــی آب 

به پیمانکار لوله کشــی، باغی را اهدا می کنم. دستمزد لوله کشی چیزی حدود 
۱۳۰ میلیون اســت و قیمت زمین چیزی حدود صد میلیون. چند سال بعد که 
صاحــب باغ تقاضای صدور ســند دارد، از او به جرم معامله ربوی شــکایت 
می کنــم. به این معنی که این باغ ضمانت پولی بوده که باید می دادم و ندادم 

و حاال که می خواهم صد میلیون را پس بدهم، باغ را به من باز نمی گردانند.
در همــه این ادعاها هــم دادگاه راضی شــده که این معامله در شــرایط 

اضطرار انجام گرفته تا مجازاتی متوجه فرد یاد شده نباشد.
تکنیک ۲: شکایت از قضات

چند نفر از شــما می دانید که در صورت شــکایت از قاضــی پرونده تان به 
دادســرای کارکنان دولت، دیگر امکان بررسی پرونده از سوی آن قاضی وجود 
ندارد؟ این اتفاقی اســت که در بسیاری از این پرونده ها رخ داده است. در واقع 
ســوژه داســتان ما از تعداد زیادی از قضات سیرجان شــکایت کرده است. او 
از دادســتان فعلی و دادستان سابق سیرجان نیز شــکایت کرده است. به این 
ترتیب پرونده های مورد بررســی اش از میز برخی قضات برداشــته می شــود. 
اتفاق جالب اینکه این اتفاق چنان با ســرعت انجام می شود که امکان بررسی 
پرونده از ســوی برخی قضات را ناممکن می  کند. ســؤالی که برایم ایجاد شد، 
این است که آیا در پی این شکایت های متعدد، هیچ قاضی یا دادستانی جریمه 
شــد؟ یعنی آیا ادعاها و شکایت ها مبنای درســتی داشته یا تنها ترفندی برای 
برداشتن پرونده از روی میز برخی قضات بوده؟ بنا بر گفته های سوژه گزارش، 
هیچ کدام از شکایت ها به جایی نرسیده است. یکی از قضاتی هم که در جریان 
رسیدگی های این پرونده از او شکایت شده، سرانجام شکایتش را هیچ می داند 
و می گوید این شــکایتی بیهوده و تنها برای ایجاد وقفه ای در مســیر دادرسی 
بوده اســت. البته این احتمال وجود دارد که شــما از ۱۰ قاضی شکایت کنید و 
هر ۱۰ پرونده هم بدون نتیجه بماند  ولی همان طور که در باال گفتیم، بررســی 
الگوهــای رفتاری در این اقدامات می توانــد تصویری جالب تر در برابر دیدگان 

ما ترسیم کند.

تکنیک ۳: جعل سند
دو مورد از پرونده های مهم شکایت در این داستان متعلق به آقایان «م.ز» 
و «ع.ز» اســت. هر دو معامله هایی را با سوژه داستان بر سر سهم چاه مذکور 
داشــته اند. هر دو ســال ها بعد به اتهام معامله ربوی بــه دادگاه فراخوانده 
شده اند. نکته جالب اینکه در هر دو پرونده خوانده توانست اقدامات سوژه این 
گزارش در راســتای جعل اسناد را اثبات کند اما با این حال نتوانست مجازاتی 
علیه او به اجرا در آورد. مطابق رأیی که شــعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری سیرجان در 
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ صادر کرده اســت، ایشان در مجموع به دلیل جعل برخی اسناد 
و عدم ارائه نســخه اصل آنها به هشت ســال زندان محکوم شد، اما این رأی 
مشــمول مرور زمان شــد و به اجرا در نیامد. ذکر این نکته ضروری اســت که 
هیئت  بررسی ســه نفره ای در اســتان کرمان و همچنین هیئت پنج نفره ای در 
اســتان فارس مسئول بررسی اســناد بودند و همگی متفق القول اعالم کردند 
این اســناد که همگی کپی بودند، جعلی و ساختگی است. در اینجا هم مانند 
پرونده مجوز چاه آب، با الگوی تکرارشــونده ارائه کپی از یک سند و عدم ارائه 
اصــل آن مواجه هســتیم. در این دو پرونده هم ماننــد پرونده مجوز چاه آب، 
علی رغم اثبات ادعای جعلی بودن اســناد ارائه شــده و حتــی با صدور حکم 

زندان، جریمه ای مشمول حال سوژه این داستان نشد.
تکنیک ۴: تعدد شکایت از یک سوژه

در تنهــا گفت وگوی تلفنی که با این خانم داشــتیم،  گفــت تنها از یک فرد 
در این سلســله پرونده ها ۲۲ شــکایت انجام داده اســت. در گفت وگو با سایر 
افرادی که در این ماجرا دخیل هســتند نیز این الگو قابل ردیابی است. به گفته 
این افراد، تکنیک تعدد شــکایات موجب می شود هم قضات فرصت نکنند به 
دقت پرونده را بررســی کنند و هم خوانده های پرونده در پیگیری آن سردرگم 
شــوند. در این پرونده ها، شکایت های متعددی دیده می شود؛ از شکایت علیه 
افراد اصلی بگیرید تا اعضــای خانواده تا قضات پرونده و وکالی افراد. به این 
ترتیب با تشــکیل چند جبهه قضائی، اگر یک مســیر هم به شکست برسد، در 
مسیرهای دیگر امکان پیروزی وجود دارد. ضمن اینکه این موضوع توان طرف 
مقابل در بررسی پرونده ها را کم و امکان شکست خوردن شان را بیشتر می کند.

تکنیک ۵: شاهدان دروغین
همان طور کــه در این پرونده با «شــاکی های 
حرفه ای» طرف هســتیم، موضوع «شــاهدان 
حرفــه ای» هــم در کنــار آن در جریان اســت. 
مسئله ای که به تازگی توجه دستگاه قضائی را به 
خود جلب کرده و با راه اندازی سامانه ای جلوی 
فعالیت شاهدان حرفه ای گرفته شده است. به 
کمک این زیرساخت، دیگر کسی نمی تواند برای 
چند پرونده شهادت بدهد و به این ترتیب امکان 
استخدام شــاهد برای پرونده های قضائی کمتر 
می شــود. در جریان سفر به سیرجان، حداقل با 
سه شــاهدی که در پرونده های مربوط به سوژه 
داســتان شــهادت داده بودند، صحبت کردیم. 
همگی به تازگی شــهادت خود را پس گرفته و اعتــراف کرده بودند با تطمیع 
خواهان پرونده راضی شــده اند شهادت دهند. جزئیاتی که در هماهنگی های 
پیش از شهادت بیان می کنند، شایان توجه است؛ اینکه چند بار صحنه شهادت 
را با هــم بازســازی کرده اند یــا اینکه مجموعــه ای از ســؤال های احتمالی و 

جواب های الزم به آنها داده شده تا در دادگاه بیان کنند.
تکنیک ۶: رساندن پرونده به دیوان عالی

«م.ص» نزدیک به ۱۰ ســال است درگیر سلســله پرونده هایی در این زمینه 
با محوریت یک شاکی اســت. وی می گوید چند سال پیش وقتی دادگاهی در 
ســیرجان به نفع او حکم داده، از شــاکی پرونده شــنیده که به احکام دادگاه 
سیرجان دلخوش نباشید، چون رأی اصلی از تهران صادر می شود. در بسیاری 
از پرونده ها هم با ارســال پرونده به دیوان عالی کشور، رأی پرونده تغییر کرده 
است. شاکی این پرونده می گوید تا کنون ۱۰ رأی قطعی را در دیوان عالی نقض 
کرده است. همچنین چند رأی دیگر را در یک شعبه از دادگاه تجدیدنظر کرمان 
نقض کرده اســت. در یک مورد از این آرِای صادر شــده از ســوی دیوان عالی، 
اتفاق جالبی افتاده است. قاضی پرونده رأی صادره از دادگاه سیرجان را نقض 
کرده، ولی در حکمش اشــاره ای به دلیل این کار نکرده اســت. تنها می گوید 
چون در پرونده قبلی این فرد که بررسی کرده، رأی را نقض کرده، پس این رأی 
هم نقض می شــود. یعنی قاضی دیوان پرونده شکایت خانم الف و آقای ب را 
بررسی و رأی را نقض کرده، سپس پرونده خانم الف و آقای ج را بدون بررسی 
و تنها با اســتناد به نقض رأی پرونده قبلی نقض کرده اســت. پیش آمدن این 
سؤال طبیعی است که اگر پرونده اول به شعبه پنج دیوان عالی کشور می رفت 

و پرونده دوم به شعبه شش، بازهم چنین سرنوشتی در انتظارش بود؟
چند خرده روایت دیگر

آنچه در اینجا بیان شد، ذکر چند نمونه از میان چندین و چند پرونده مرتبط 
با یک شاکی در سیرجان بود؛ آن هم تنها مواردی که قابل الگوسازی بودند و از 
کنار هم قراردادن الگوها امکان ســاخت یک تصویر فراگیرتر وجود داشت. در 
این میان داســتان های دیگری هم وجود دارد که اگرچه الگوی تکرارشونده ای 
ندارند، موضوعات قابل بحثی هســتند. در یک نمونه می توان از نامه فرماندار 
وقت ســیرجان در سال ۸۷ به اســتاندار کرمان نام برد که در آن به تصاحب 

بخشی از اراضی ملی در پی حفر این چاه اشاره شده است.
یا کیفرخواســتی که در سال ۱۳۹۹ برای شــاکی پرونده صادر شده و در آن 
اعالم می شــود جرم «جعل سند» سوژه این داستان محرز بوده ولی نزدیک به 
۱۹ ماه است که به آن رســیدگی نشده است. تعداد این خرده روایت ها فراوان 
اســت و به نظر می رســد به یک بررســی دقیق تر و جامع تر از سوی دستگاه 
قضائی نیاز دارد. «شــرق» بخش زیادی از این اسناد و مدارک را در اختیار دارد 

و در صورت نیاز می تواند به دستگاه قضائی ارائه کند.

ســامان موحدی راد: هیچ چیــز در این گزارش قطعی نیســت. روایت هایی که در اینجا بیان می شــوند، بارها 
دســتخوش تغییراتی اساسی شــده اند. احکام دادگاه در دادگاه های بعدی منقضی شــده و رأی منقضی شده 
هم ممکن اســت در یک دادرســی دیگر تغییراتی کند. اســنادی که روزی معتبر بوده اند، حــاال جعلی تلقی 
می شــوند. شــاهدانی اجاره ای گواه دادگاه هایی بودند که حاال شهادت شــان را انکار می کنند. احکام قطعی 
دادگاه ها که هیچ گاه اجرا نشــده و چندین و چند داســتان و خرده روایت دیگر. این داستانی است از یک چاه 
آب در دل روســتای حســین آباد در جنوب ایران که منجر به یک سلســله شکایت در دســتگاه قضائی ایران 
شــده اســت. چیزی بیش از ۳۰۰ پرونده قضائی، هزاران برگه در پرونده های شکایت و ساعت ها وقت گذرانی 
در پله های دادســراهای ســیرجان و تهران. اتفاقی که نزدیک به دو دهه است شــغل چند نفر را در سیرجان 
تغییر داده. تعداد زیادی از اهالی حســین آباد محمدیه ســیرجان حاال اولین کار روزانه شــان این اســت که 
به دادســرا بروند و پیگیر پرونده های شکایت شــان باشــند. در سیرجان یک شــغل جدید پدید آمده است؛ 

شاکی حرفه ای بودن!

چند نفر از شــما می دانید که در صورت شکایت از 
قاضی پرونده تان به دادسرای کارکنان دولت، دیگر 
امکان بررسی پرونده از ســوی آن قاضی وجود ندارد؟ این 
اتفاقی است که در بســیاری از این پرونده ها رخ داده است. 
درواقع سوژه داســتان ما از تعداد زیادی از قضات سیرجان 
شکایت کرده است. او از دادســتان فعلی و دادستان سابق 
سیرجان نیز شکایت کرده اســت. به این ترتیب پرونده های 
مورد بررسی اش از میز برخی قضات برداشته می شود. اتفاق 
جالب اینکه این اتفاق چنان با ســرعت انجام می شــود که 
امکان بررسی پرونده از سوی برخی قضات را ناممکن می  کند.

وقتی پــای حرف یکی از قربانی ها می نشــینید، 
احتمال دارد کمی به روایت مشــکوک شــوید. 
وقتی چنــد روایت کنار هــم بیان می شــوند، می توانید 
امیدوار باشــید که از خالل روایت ها به نتیجه ای برسید. 
نتیجه زمانی حاصل می شود که بتوانید در میان روایت ها 
یک الگوی مشخص پیدا کنید. پیدا شدن این الگو می تواند 
کمک کند که کمی تا قســمتی به واقعیــت پی  ببرید. این 
همان اتفاقی اســت که در جریان ســفر به ســیرجان و 
صحبت با افرادی که درگیر پرونده های قضائی با یک نفر 

هستند، برایم رخ داد.
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