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پیگیری «شرق» از ماجرای پرونده  زورگیر اتوبان نیایش

کاش برخی احکام بشکند
نســترن فرخه: «امان»، جوانی کــه حاال در انتظار قطعی بودن یا نبــودن حکم اعدام خود 
نشســته، اما همچنان خبری از ارتباط وکیل تســخیری با خانواده یــا مالقات با خود امان 
نیست. فقط خانواده از تشکیل دادگاه فرجام خواهی باخبر شده ولی از نتیجه آن هم چیزی 
نمی دانــد؛ موضوعی که طبق قانون ایرادات متعدد حقوقــی دارد؛ از عدم ارتباط وکیل با 
موکل و خانواده تا بی خبری آنها از تاریخ و نتایــج برگزاری دادگاه. همچنین موضوع دیگر 
انتقاد فعاالن حقوقی و مدنی به احکام اعدام اســت که حتی خشــم و آسیب اجتماعی را 
بیشــتر خواهد کرد و بنابراین نیاز به مجازات های بازدارنده دیگر به خوبی دیده می شــود. 
آن هم برای افرادی که بســتر آســیب زا منجر به ایجاد بزه در بزرگسالی شان شده و حتی 
مددکارها و مربی های ســابق این جوان، با وجود معضالت متعــددی که در کودکی امان 
دیده بودند، چنین سرنوشــتی را برای او پیش بینی می کردند ولی به دلیل محدودیت های 
این سازمان های مردم نهاد توانی برای کنترل میزان آسیب های امان را نداشتند. نعیم رضا 
نظامی چهارمحالی، وکیل پایه یک دادگستری ضمن اشاره به اینکه اخالقا مجازات این جوان 
زورگیر نیایش اعدام نخواهد بود، در بخش دیگر صحبت هایش اضافه می کند: «در نظر بگیرید 
که ترافیک سنگینی در یک اتوبان وجود دارد و فردی شروع به زورگیری از یک ماشین می کند، 
رانندگان و مســافران ماشین ها چقدر دید دارند تا این صحنه را ببینند؟ نهایت ماشین های 
جلو، عقب و کنار می بینند اما زمانی که کلیپ این صحنه منتشــر می شــود، به وسعت ۸۰ 
میلیون جمعیت را در برمی گیرد ولی باز هم باید مسئله رعب و وحشت شهروندان را اینجا 

مورد بررسی قرار داد».

اخالقا مجازات زورگیر نیایش اعدام نیست
این وکیل پایه یک دادگســتری عضو کانون وکالی مرکز در 
گفت وگو با «شــرق»، به شــرح حقوقی برخی احکام سنگین 
مانند اعدام و جزئیات مجازات دزدی و زورگیری می پردازد و 
می گوید: در رابطه با مسائلی که در رابطه با سرقت در قانون 
ذکر شده چند مقرره داریم، مثال در ماده های ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳ 
و ۶۵۴ به سرقت های خاص می پردازد؛ یعنی سرقت هایی که 
مجازات های ســنگین در آن تعریف شده است و معموال بین 

سه تا ۲۰ سال مجازات دارند.
 اما در ماده ۶۵۴ و ۶۵۳ یک شرطی گذاشته شده، درواقع 
قبل از اینکه مجازات حبس تعیین شده باشد، گفته اگر کسی 
ســرقت مســلحانه انجام دهد، دو نفر باشند و در شب انجام 
شــده باشد، اگر عنوان محارب نداشــته باشد، مجازاتش مثال 
پنج تا ۱۵ سال حبس است. اما مجازات محاربه یک مجازات 
حدی اســت و حدود هم مجازاتی اســت که تکلیف اســت 

که حق اهللا اســت؛ یعنی حق الناسی تعریف نمی شود. شارع 
مقدس اســالم هم در بــاب حدود می خواهــد تخفیف قائل 
شــود. مثال می گویند فرد شراب خوار باید دو بار اقرار کند ولی 
حتی اگر یک بار اقرار کرد، شــما اصــراری برای تکرار بار دوم 

نکنید.
 در هرحال دســت قاضی آن چنان باز نیســت که حدی را 
ثابــت کند. صرف نظــر از اینکه متأســفانه می بینیم در بحث 
محاربــه که حــق اهللا اســت، مجازاتــش دقیقا در شــرایط 
تعریف شده و چهار مدل مجازات دارد؛ از قطع انگشت ادامه 

پیدا می کند و به اعدام می رسد.
این وکیل درباره ایجاد رعب و وحشت بین مردم با جرائمی 
مانند محاربه، اضافه می کند: در همین پرونده، قاضی به دلیل 
ترس عمومی مجازات نهایی اعدام را در نظر گرفته اما در نظر 
بگیرید که ترافیک ســنگینی در یک اتوبان وجود دارد و فردی 
شــروع به زورگیری از یک ماشین می کند، رانندگان و مسافران 

ماشــین ها چقدر دید دارند تــا این صحنــه را ببینند؟ نهایت 
ماشین های جلو، عقب و کنار می بینند اما زمانی که کلیپ این 
صحنه منتشــر می شود، به وسعت ۸۰ میلیون جمعیت را در 
برمی گیرد ولی بازهم باید مســئله رعب و وحشت شهروندان 
را اینجا مورد بررســی قرار داد. با تمام این صحبت ها  اخالقا 

مجازات این جوان زورگیر نیایش اعدام نخواهد بود.
نظامی درباره افزایش شاکی ها بعد از دستگیری سارقان و 
زورگیران می گوید: معموال ماجرا به این شــکل است که افراد 
برای اعالم ســرقت موبایل به پلیس مراجعه می کنند، پلیس 
هم باید پرونده ها را زودتر مختومه اعالم کند، حال وقتی یک 
نفر در هنگام ارتکاب جرم دســتگیر می شود، شهروندانی که 
گزارش سرقتی داده بودند، برای شناسایی به آگاهی می روند 
و متأســفانه برای اینکه به مالشــان برســند، ۹۰ درصدشان 
فردی که دستگیر  شده را به عنوان سارق گوشی خود معرفی 
می کنند و به همین راحتی پرونده مختومه می شــود. در نظر 

داشته باشید واکنش جوامع بین المللی در این پرونده ها بسیار 
مؤثر است. 

وقتی در موارد حقوق بشــری که یک جرم مجازات اعدام 
دارد، باید دید واکنش ها مؤثر بوده یا نه. مثال در ایران ســاالنه 
حــدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ اعــدام داریم و در نظــر بگیرید در قوانین 
مربــوط به مواد مخــدر برای ۱۰۰ گــرم هروئین فــرد اعدام 
می شــد اما االن میزان اعدام در این حوزه کمتر شــده یا مثال 
قطع دست در ســال ۱۴۰۰ شاید ســه تا چهار بار انجام شده 
و برای زنا حکــم می دهند ولی رأی اینهــا معموال در دیوان 
عالی کشور می شکند، برای همین امیدواریم با توجه به چنین 

پرونده هایی، رأی این پرونده هم در دیوان بشکند.
با این حجم آسیب، این اتفاق دور از ذهن نبود

قدیســه کلهر، مددکار اجتماعی منطقه شــوش و هرندی 
در تهــران کــه در دوران نوجوانی زورگیــر نیایش مددکارش 
بــوده، از تجربه آن روزهای کارش به «شــرق» از مشــکالت 

متعدد این کودک افغانســتانی می گوید: این پســر ما از همان 
کودکــی هم دچار مشــکل بیش فعالی بود، بــرای درمانش 
مــا خیلــی پیگیــری کردیم امــا به دلیــل شــرایط زندگی و 
بیمــاری توجه و تمرکز کافی نداشــت، در کنــارش خانواده 
هم شــرایط اقتصادی خوبی نداشــت . همه خانواده از مادر، 
پدر و خواهر ســبزی پــاک می کردند و این پســر آنهــا را در 
فرغون می ریخــت و می فروخت. تصور کنیــد کودکی که در 
شــرایط اقتصادی بســیار ضعیفی قرار دارد، پدری نداشته و 
درگیر بیش فعالی هم هســت، باید با آن ســن کار هم انجام 
دهــد؛ بنابراین ما احتمال بروز چنین اتفاقی را در بزرگســالی

 او می دادیم.
کلهر ادامه می دهد: این پســر فاقد مدارک هویتی بود و از 
این جهت نتوانســت وارد پروســه تحصیل در مدارس دولتی 
شود. باید اشــاره کنم با وجود این موضوع، یکی از مشکالت 
مــا در دروازه غار هم این اســت که اغلب ان  جی اوها تا ســن 
نوجوانی را پوشــش می دهند و بعد از آن کودک رها می شود 
که همین منجر به آســیب خواهد شد؛ چون دسترسی به آن 
فرد هم کم می شود و دیگر از پروسه حمایت خارج می شود. 
حاال همین کودکی که در شــرایط سخت زندگی کرده، به ۱۷ 
یا ۱۸ ســالگی که می رســد، ازدواج می کنــد و صاحب فرزند 
بیماری می شــود که آن هــم هزینــه و گرفتاری های خاص 
خودش را دارد. حتی اگر وقتی در نوجوانی و کودکی این پسر 
دارو برای کنترل اختاللــش هم مصرف می کرد، باید حمایت 
خانواده را هم می داشت؛ چون از عوارض مصرف این داروها 
چاقی، الغــری و نیاز به خواب زیاد اســت. درصورتی که این 
بچه بعد از مصرف دارو فرغون به دست می گرفت و بیرون از 
خانه مشــغول کار می شد. همه اینها فشار بر روی او بوده که 

خود را به این شکل نشان داده.
از سن کم  کارهای جدی می کرد

مربی روزهای نوجوانی فردی که امروز با نام زورگیر اتوبان 
نیایــش در صدر اخبــار جای گرفتــه، و از آن روزها می گوید: 
این بچــه چون مدارک هویتی نداشــت، مثل کــودکان دیگر 
سر چهارراه مشغول گل فروشــی و تکدی گری نمی شد بلکه 
مجبور بود بــه کارگاه ها بــرود و آنجا مشــغول کیف دوزی، 
فرش بافی بود یا مثال تعمیرگاه موتور می رفت، یعنی از همان 
سن کم کارهای جدی انجام می داد که خارج از توان سنی او 
بود. این روزها بسیاری می گویند، از روی تنبلی زورگیری کرده 
و این شــکل اظهارات، در صورتی  است که این بچه از سن کم 

نان آور خانه بوده است. 
همچنیــن بــا وجود آســیب بــاالی منطقــه، جوان ها و 
نوجوانانی که حمایتی هم شامل حالشان نمی شود، قطعا از 

آسیب منطقه دور نخواهند ماند.

یکی از جرائمی که در شــرع و قانون تحت عنوان جرم علیه امنیت و آسایش 
عمومی نام برده می شود، جرم محاربه است. به موجب ماده ۲۷۹ قانون مجازات 
اســالمی مصوب ۱۳۹۲ جرم محاربه عبارت اســت از اســتفاده از اسلحه با قصد 
کشــتن، سرقت مال، وارد شــدن به حریم ناموس یا ترســاندن مردم به طوری که 
امنیت جامعه را از بین ببرد و محارب کســی اســت که این اعمال را انجام دهد. 
جرم محاربه زمانی محقق خواهد شــد که این اعمال جنبه عمومی داشته باشد و 
شــخص توانایی سلب امنیت را داشته باشد. اگر کسی با نیت شخصی یک یا چند 
نفر را هدف قرار دهد و با آنها درگیری شــخصی داشته باشد و این اعمال را فقط 
نســبت به آنها انجام دهد و عمل او عمومیت نداشــته باشد، این عمل به موجب 
قانــون محاربه نخواهد بود. همین طور اگر کســی به صــورت عمومی دیگران را 
هدف قرار دهد اما به دلیل ناتوانی ای که دارد موجب برهم زدن امنیت در جامعه 

نشود، این شخص قانونا نمی تواند محارب باشد.
شرایط تحقق جرم محاربه

بــرای تحقق جرم محاربه وجود شــرایطی از جمله همراه داشــتن ســالح و 
اســتفاده از آن، داشــتن قصد برای انجام اعمالی مانند کشــتن افراد، سرقت مال 
افراد، هتــک حیثیت ناموس افراد و ترســاندن آنها و برهــم زدن امنیت عمومی 
جامعه الزم اســت. بایــد بدانیم که جرم محاربه باید عمومیت داشــته باشــد و 
شــخصی که دســت به اســلحه برده، باید توانایی برهم زدن امنیت جامعه را نیز 

داشــته باشد. اگر افرادی برای مقابله با اشخاص محارب از اسلحه استفاده کنند، 
آنهــا محارب نخواهند بود. اگر افرادی در مســیر راه ها از اســلحه اســتفاده کنند 
و امنیــت جــاده و مردم را از بین ببرنــد نیز تحت عنوان محــارب دارای مجازات

 خواهند بود.
بررسی سالح در جرم محاربه

یکی از شرایط تحقق جرم محاربه استفاده از سالح است. در این قسمت مقاله 
می خواهیم ببینیم منظور قانون گذار از ســالح چیســت؟ سالح اعم از سالح سرد 
و گرم است و شــامل مواردی مانند هفت تیر، مسلسل و هر سالح اتوماتیک دیگر 
تحت عنوان ســالح گرم است و مواردی مانند چاقو، قمه، کارد تحت عنوان سالح 
ســرد قرار دارد و اگر کسی با در دست داشــتن این ابزار موجب برهم زدن امنیت 
عمومی شــود، قطعا تحت عنوان محارب مجازات حد خواهد داشــت اما ابزاری 
مانند تازیانه، ســنگ، عصا، اســپری فلفل یا قفل فرمان کــه عرفا نمی توان عنوان 
سالح را بر آنها بار کرد، آیا اگر کسی از آنها استفاده کند، تحت عنوان محارب قابل 
مجازات اســت؟ به نظر می رسد در پاســخ به این سؤال باید گفته شود که باتوجه 
به اینکه عرفا عنوان سالح بر این موارد بار نمی شود، در چنین شرایطی باید تحت 

عناوین مجرمانه دیگری این اشخاص مجازات شوند.
مجازات گناه محاربه

حکم محاربه در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اســالمی بیان شــده است. محاربه 

یکی از جرائمی اســت که مجــازات آن از نوع مجازات حدی اســت. یعنی نوع، 
میزان و کیفیت آن در شــرع مقدس اســالم مشــخص شده اســت و قانون گذار 
نیــز بر همــان مبنا به جرم انــگاری آن پرداخته اســت. به موجب ایــن ماده حد 
محاربــه می تواند یکی از چهار مجازات اعدام، به صلیب کشــیدن، قطع دســت 
راســت و پای چپ یا تبعید باشــد. البته باید گفت که قاضــی دادگاه در انتخاب 
ایــن چهار مجازات مختار اســت و در کشــور ما عموما به مجــازات اعدام حکم

 داده می شود.
جرم محاربه مطلق است یا مقید

به موجب ماده ۲۷۹ قانون مجازات اســالمی که بیــان می کند: «به نحوی که 
موجب ناامنی در محیط گردد»، به نظر می رسد جرم محاربه یک جرم مقید باشد 
و نیازمند برهم خوردن نظم و امنیت جامعه اســت و صرف استفاده از سالح این 

جرم را محقق نخواهد ساخت.
شرایط سقوط حد محاربه با توبه محارب

بــه موجب ماده ۱۱۴ قانون مجازات اســالمی مصــوب ۱۳۹۲ اگر محارب قبل 
از اثبات جرم توبه کند، حد محاربه ســاقط نخواهد شــد اما اگــر جرم محاربه با 
اقرار محارب ثابت شــود و توبه محارب چه بعد از اثبات جرم و چه قبل از اثبات 
جرم باشــد، قاضی پرونده می تواند عفو او را از طریق رئیس قوه قضائیه از رهبری 
تقاضا کند. در غیر شــرایط مزبور اگر محارب قبل از دستگیرشدنش توبه کند، حد 

محاربه ساقط خواهد شــد اما اگر بعد از دستگیری توبه کند، از موارد سقوط حد 
نخواهد بود.

راه های اثبات جرم محاربه
جــرم محاربه بــا یک بار اقرار محاربــی که عاقل، بالغ، قاصد و مختار اســت، 
قابــل اثبات خواهــد بود. عالوه بــر اقرار ادله دیگــری که برای اثبــات این جرم 
وجود دارد، شــهادت دو مرد خواهد بود. دلیل دیگــری که موجب اثبات محاربه 
خواهد شــد، علم قاضی است که باتوجه به گزارش ضابطان، اظهارات مطلعین، 
تحقیقــات محلی، فیلم دوربین مداربســته و امــارات و قرائن دیگــر قابل اثبات 

خواهد بود.
تفاوت محاربه با بغی و افساد فی االرض

محارب به کســی اطالق می شود که با در دست داشــتن سالح و استفاده از آن 
به قصد جان، مال و ناموس مردم یا برای ترســاندن آنها موجب برهم زدن امنیت 
عمومی جامعه شــود اما باغی به کسی گفته می شــود که در مقابل اساس نظام 
جمهوری اسالمی ایران به نحو مسلحانه قیام کند و مفسد فی االرض کسی است 
که به نحو وســیع مرتکب جرائمی علیه جان افراد، امنیت کشور، برهم زدن نظم 
اقتصادی، پخش مواد ســمی و میکروبی و ایجاد مراکز فساد و فحشا به طوری که 
موجــب برهم زدن امنیت عمومی، ورود خســارت به جان و مــال افراد و موجب 

اشاعه فحشا شود، اطالق می شود.

شنبه
۱۶ مهر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۸۸

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

بریان فرانسوی- ایشان ۹- قوه بینایی- پیشوا- هوای گرم 
مرطوب ۱۰- خوراکی بــرای چارپایان اهلی- از ماهیان 
خاویــاری دریای خزر- معبر رودخانه ۱۱- زرد روشــن- 
مرض ۱۲- ضمیر اول شــخص مفرد- مساوات- لبه تیز 

شمشیر ۱۳- جمع حس- اتحادیه جهانی پست- دستور 
۱۴- سوره ای که نام آن به خط سیر ستارگان اشاره دارد- 
بی سر و پا- سقف نیمکره ۱۵- پند گرفتن- رمانی از جک 

لندن، نویسنده آمریکایی  افقی: 
 ۱- رســوم- پیرو دین حضرت موسی(ع)- محل 
پیدایش چیزی ۲- نجار- ساز پرویز یاحقی- چاشنی 
غذایــی ۳- دارای جنبــه داســتانی- ناممکن- زن 
زیبای بهشــتی ۴- از ســوره های شــریف قرآن که با 
حروف مقطعه آغاز می شــوند- شــعر کوتاه ژاپنی- 
نوعــی هواپیمای پهن پیکــر ۵- دریــغ- از نام های 
خداوند ۶- آن ســوی ســقف- از آ رایه هــای ادبی- 
مرکز اســتان کهگیلویه وبویراحمــد ۷- دوره تجدید 
حیات اروپــا- ادب آموختن- قومی ایرانی ۸- همراه 
پشــتک- دســتور زبان خارجی- از طایفه های بلوچ 
ایران ۹- محل ورود- آرزوها- شــهری در خراســان 
قدیم ۱۰- پیوسته- برای بیان آرزو به کار می رود- بابا 
۱۱- اطالع- یار ژولیــت ۱۲- قطر داخلی دهانه لوله 
تفنگ- بزرگداشت- سوغات اصفهان ۱۳- امت ها- 
ســهولت- یاقوت سرخ ۱۴- حایل میان دو چیز- روز 
جمعه- فرســتاده خــدا ۱۵- پول قزاقســتان- اهل 

نیست- حفاظ راه پله 
عمودی: 

۱- بازیگر مرد فیلم های پیانیســت و ژاکت- نوار 
ضبط صوت ۲- درس ها- شهری در شهرستان نائین- 
مقابــل رفتن ۳- صدا- شــریک زندگی- تندرســت 
۴- غیر قابل انــکار- دربه دری- از دل پرســوز برآید 
۵- دسته ای از موجودات زنده ای که تحریک پذیرند- 
شــهری در آذربایجان غربی ۶- مساوی- دوره ای از 
زندگی زنان- شــهری در اســتان کرمانشاه ۷- سخن 
کوتاه و پرمعنا- رشته کوه معروف آمریکای شمالی- 
مادر آذربایجانی ۸- ورزشی رزمی- اثری به قلم شاتو 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

   جدول ۴۳۳۱      طراح: بیژن گورانی
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  حل جدول  ۴۳۳۰

 سودوکو سخت ۳۳۲۷   

  سودوکو ساده ۳۳۲۷   

از حکم محاربه چه می دانیم؟


