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کالس آموزشی و ارشاد یا ...

موضوع بدحجابی طبق قانون جرم در نظر گرفته شده و طبق 
نظر برخی مســئوالن مربوطه، بی حجابی جرم مشــهود است و 
دســتگیری و جرم مشهود نیاز به حکم قضائی ندارد. البته این در 
حالی اســت که همچنان حجاب در قوانین ما تعریف مشخصی 
نــدارد، امــا در هر حــال طبق نظر ایــن مســئوالن، از این جهت 
دستگیری بدحجاب ها در معابر شهری هم نیازمند حکم نیست. 
از طرفی دیگر گفته می شود زنان را بعد از سوارشدن در ون نیروی 
انتظامی، برای ارشــاد و کالس آموزشــی و نه بازداشت به پایگاه 
پلیس می برند که همین موضوع هم جای بحث دارد؛ زیرا ارشاد 
و آموزش به این شــکل، تأثیرات معکوس خواهد داشت. از این رو 
طبق اظهارات امیر ریسیان فیروزآباد، وکیل  پایه یک دادگستری، اگر 
اجباری در کار نبود، افراد اختیار این را داشتند که به مراکز پلیس 
مثل وزرا بروند یا نه. وقتی اجباری باشد، این یک فعالیت آموزشی 
محســوب نمی شــود. همچنین بازداشــت فرد الزامات حقوقی 
خــودش را دارد؛ یعنی آنجا باید رعایت همــه اصول و مقررات 
مربوط به بازداشــتگاه ها را انجام دهند. اول باید در حین ورود به 
بازداشتگاه، وضع سالمت فرد بازداشتی را از هر جهت تحت نظر 
قرار دهند و از هر نظر مســئول جان فرد باشــند. حال اینکه گفته 
می شــود این افراد را بازداشت نمی کنند، بلکه به کالس آموزشی 

می برند، برای آن است که تبعاتش را نادیده بگیرند.
کالس آموزشی و ارشادی اختیاری است؟

امیر ریســیان فیروزآباد، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون 

وکالی مرکز، با اشــاره به واکنش اخیر ستاد امر به معروف و نهی 
از منکر که خواهان تبدیل بدحجابی از جرم به تخلف شده است، 
به «شــرق» می گوید: تا به حال نــگاه به بحث حجاب و ضمانت 
اجرا برای عدم رعایت آن، در قالب قانون مجازات اســالمی، جرم 
و تظاهر به عمل حرام تلقی می شده است؛ یعنی رویه قضائی به 
این شــکل بوده که به عنوان چیزی که در قانون مجازات اسالمی 
جرم انگاری شده و تظاهر به عمل حرام است، مثل روزه خواری در 
مألعام، بــرای آن هم همین اتفاق خواهد افتاد . در بعضی موارد، 
در دادگاه هــای مربوط به حجــاب، برای افرادی کــه در مألعام 
حجابشــان را رعایت نکردند، طبق مــاده ۶۳۸ این موضوع جرم 
شناخته شده و گفته شده زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر 
و انظار ظاهر شــوند به حبس یا جریمه نقدی محکوم می شوند؛ 
اما در حواشی این بحث، نکاتی وجود دارد. االن تقریبا تمام فقها 
در رابطه با کیفیت حجاب اتفاق نظر دارند؛ با توجه به اینکه بین 

مجتهدان ایرانی و مثال لبنانی تفاوت نظرهایی وجود دارد.
ایــن وکیل اضافــه می کند: با ایــن وجود، آنچه ســتاد امر به 
معروف عنوان کرده یک ایراد بنیادی دارد؛ ایشان می گویند نباید با 
شیوه جرم با بدحجابی برخورد شود، ولی این سؤال پیش می آید 
کــه نیروی انتظامی مگر در غیر از موارد جرائم و مجازات ها اصال 
حق دخالت دارد؟ حتی اگر وظایف را بر اســاس مقررات خاص 
ارشادی یا آموزشی به نیروی انتظامی سپرده باشیم، باز هم ارشاد 
و آموزش یک امر ارادی اســت؛ یعنی مخاطب باید خودش مایل 
باشد ارشــاد یا آموزش شما را بپذیرد و بشنود. مخاطبی که برای 
هیچ کدام مایل نیست، ارشاد هم نمی شود. حتی از جهت تربیتی 
و منطقی هم ایــن موضوع اثر عکس دارد. در نتیجه وقتی اجبار 

وجود دارد، اسم آن ارشاد و آموزش نیست.
۲ ادعای متعارض مسئوالن

ریسیان ادامه می دهد: مسئوالن می گویند این افراد بازداشت 
نمی شــوند و برای ارشــاد به کالس آموزشــی می روند. یکی از 
چیزهایی که نشان می دهد صحبتشان قابل نقد است که پیش از 
این موقعیت گفته می شــود به چه مجوزی فالن شخص توسط 
گشت ارشــاد توقیف می شود؟ در پاســخ گفته می شد این جرم 
مشهود اســت و برای جرم مشــهود هم نیاز به حکم بازداشت 
نیســت. این درست است و ضابط وقتی جرم مشهود را در اماکن 
و معابــر می بیند باید اقدامات پیشــگیرانه خــود را انجام دهد، 

ولــی باز یعنی اینکه ما داریم در چارچــوب جرائم و مجازات ها 
حرف می زنیم. اگر بگوییم چون جرم مشهود است نیاز به حکم 
قضائی نــدارد، پس هنوز این را به عنوان جــرم تلقی می کنید و 
اگر به عنوان جــرم تلقی می کنید، ارادی بودن موضوع یا آموزش 
و ارشــاد هم دیگر معنا ندارد؛ چون کالس آموزشــی برای جرم 
نیســت، بلکه برای کســانی اســت که مثال در معرض جرم قرار 
دارنــد که آن هم ارادی اســت، بــه این معنا که خودشــان باید 
عالقه مند باشــند این آموزش ها را ببیننــد. در نتیجه این دو ادعا 
با هم در تعارض اســت؛ ادعای اول که مدعی می شود این جرم 
است، ادعای دوم که مدعی می شــود این جرم نیست و یک امر 
به معروف است که در قالب ارشاد انجام می شود. این دو با هم 
در تعارض هســتند و هیچ کدام پایه های درستی ندارد. اگر ما آن 
را ارشاد تلقی می کنیم، پس اراده شخص موضوعیت دارد و اگر 
آن را جرم تلقی می کنیم، باید ضمانت اجرائی و مســئولیت های 
بازداشــتگاه ها را هم در نظر بگیریم که افراد جان و جسم شــان 

در حفاظت باشد.
پژوهش مرکز پژوهش های مجلس جدی گرفته نشد

این وکیــل می گوید: از صحبت های اوایــل انقالب آیت اهللا 
طالقانــی و تأیید امــام خمینی در این مورد مســتنداتی وجود 
دارد که همه فراموش شده اند؛ اما مرکز پژوهش های مجلس 
درباره بحث حجاب و رویکرد قانون گذاری و غیرقانون گذاری در 
ســال های قبل پژوهش هایی منتشر کرده که در این پژوهش ها 
از نیروهــای مورد اعتماد بــرای تنظیم و کارشناسی شــدنش 
اســتفاده کردند. طبق چیزی که ارائه شــده اســت، شیوه های 
برخــورد انتظامی با این موضوع تــا االن کارآمد نبوده و از این 
به بعد هم نخواهد بود، بلکه مسئله حجاب باید از یک طریق 
دیگــر غیر از این حل شــود. چیــزی کــه در گزارش های مرکز 
پژوهش آمده، در نظرسنجی های سازمان تبلیغات اسالمی به 
این موضوع اشاره شــده که محبوبیت این شیوه الزامی فعلی 
بســیار پایین است و اینها همه از مراجع و نهادهای مورد تأیید 
و اعتماد حاکمیت گزارش شــده اســت. نتیجه اینکه ضرورت 
اســت به این موضوعات توجه شود. از ســوی خود نهادهای 
حاکمیتــی و دســتگاه قانون گذار و تصمیم گیــران اخطار داده 
شده، ولی متأسفانه در این زمینه بی توجهی شده و کار به اینجا 

رسیده است.

نسترن فرخه: ستاد امر به معروف و 
نهی از منکر به تازگی خواهان تبدیل 
تخلف  به  جرم  از  بدحجابی  موضوع 
شده و در بخشی از اظهاراتش اشاره 
کرده «برای رفــع معضل بدحجابی 
باید مســئله جرم بــودن بدحجابی 
که نیاز به دســتگیری، پرونده سازی 
برداشــته  دارد،  دادگاهی شــدن  و 
شود و بر اســاس طرح جامع عفاف 
و حجاب بــا نگاه تخلف با بدحجابی 

برخورد شود».

پنجشنبه
۳۱ شهریور  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۸۱

یادداشت

موضوع ســرقت و زورگیری یا به اصطالح خفت گیری آن قدر 
فراگیر شــده اســت که رئیس محترم قوه قضائیــه برابر گزارش 
خبرگــزاری میزان با حضور در شــعب مختلف، ســاعتی را برای 
مطالعه قرارهای صادره برای سرقت های مختلف به ویژه زیر ۲۰ 
میلیون تومان اختصــاص داد. همین خبرگزاری به نقل از رئیس 
محترم قوه قضائیه آورده اســت وقتی شاکی خصوصی رضایت 
می دهد و شرایط مقرر در قانون برای آزادی محکوم علیه از زندان 
وجود دارد، عده ای می گویند ســارق آزاد شد؟ مسئله سرقت زیر 
۲۰ میلیون تومان به موضوع اختالفی تبدیل شــده است. عده ای 
اصل را بر این گذاشــته اند که اگر مال مســروقه زیــر ۲۰ میلیون 
تومان باشــد، با توجه به اصالح مــاده ۱۱ قانون کاهش مجازات 
حبس تعزیری در صورتی که سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، 
مجازات ســارق به نصف تقلیل پیدا می کند. کجــای این ماده از 
آزادی سارق یاد کرده اســت؟ درحالی که رسیدن به این مهم که 
سارق فاقد ســابقه مؤثر کیفری است، خود نیاز به بررسی دارد و 
بالطبع منجر به تشکیل پرونده و تحقیق مقدماتی می شود تا پس 
از احراز اینکه متهم فاقد ســابقه مؤثر کیفری است، او را مشمول 
ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات ها بدانیم. تفاوت ســرقت باالی ۲۰ 
میلیون تومان با ســرقت زیر ۲۰ میلیــون تومان در همین مطلب 
یعنی اگر سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شاکی نیز گذشت 
کرده باشــد، وضع متهم فرق می کند. متأســفانه این گونه در بین 
مردم به ویژه ضابطان پلیس مطلب جا افتاده اســت که ســرقت 
زیر ۲۰ میلیون تومان جرم نیســت و سارق را باید رها کرد. همین 
نگاه باعث تجری ســارقان شده اســت که اگر سرقت آنها زیر ۲۰ 
میلیون تومان باشــد، بعد از دســتگیری آزاد می شوند یا دستگیر 
نمی شوند. پرسش این اســت که آیا دادسرا مرجع آزادی سارقی 
اســت که ارزش مال مســروقه اش زیر ۲۰ میلیون تومان است یا 
دادگاه. معلوم است که دادسرا نمی تواند مجازات را تقلیل دهد؛ 
بلکه این دادگاه است و تا رسیدن پرونده به دادگاه به باور نگارنده 
تغییری در شرایط سارقی که ارزش مال مسروقه اش تا ۲۰ میلیون 
باشد یا بیش از ۲۰ میلیون باشــد، در دادسرا داده نشده و اعمال 
ماده ۱۱ درخصــوص کاهش مجازات ســارق در صورتی که فاقد 
سابقه مؤثر کیفری باشد و شاکی هم گذشت کرده باشد، با دادگاه 
اســت و تأثیری در سرنوشت ســارق در مرحله تحقیق مقدماتی 
ندارد. با این مقدمه می روم ســر اصل مطلــب، به کمک فضای 
مجازی و امکان تهیه فیلم از لحظه ســرقت و سرعت پخش در 

فضای مجازی جامعه بیشتر با 
این جرم متأسفانه رو به رشد 
آشنا شده است؛ واال تا همیشه 
این نــوع زورگیری هــا بوده و 
هســت؛ اما آنچه باعث شده 
سارقان هم دنبال سرقت های 
کوچک باشند، همان برداشت 
از تفسیر ماده ۱۱ قانون کاهش 
یا رهایی سارق در  مجازات ها 
ابتدای تحقیق، حتی به وسیله 
ضابطان اســت که موارد آن 
زیاد دیده شــده اســت. دیگر 

هیچ جا امن نیســت. نگارنده چند روز پیــش حوالی پمپ بنزین 
اتوبان محمدعلی جناح پارک کرده و منتظر کسی بودم. جلوی من 
یک دستگاه موتورسیکلت که راکب آن مشغول گفت وگو با تلفن 
خود بود، سرنشین ماشــین بغل دستی در حال صحبت با موبایل 
بود و جوانی نزدیک ماشــین قدم می زد. به طرف ماشــین رفت 
و موبایل راننده ماشــین در حال گفت وگو را به راحتی از دســتش 
قاپید. موتورسوار جلویی هم آماده حرکت که جوان سارق پشت 
موتور او سوار شد و به راحتی از صحنه فرار کردند. راننده ماشین 

مات و مبهوت سرقتی به این راحتی در شلوغ ترین ساعات روز. در 
دیگر موارد هر روزه در فضای مجازی فیلم هایی پخش می شــود 
که باورکردنی نیســت. موضوع قیمت مال مسروقه تا ۲۰ میلیون 
تومــان فضایی را به وجود آورده که ســرقت تا ۲۰ میلیونی اصال 
تعقیــب نــدارد. درحالی که مــاده ۱۱ قانون کاهــش مجازات ها 
به مســئله قابل گذشت بودن این دسته از ســرقت ها پرداخته و 
شــرایطی که در ماده پیش بینی شده اســت، به مرحله تحقیق و 
دادسرا مربوط نیست و انطباق آن با شرایط سرقت برمی گردد به 
مرحله رســیدگی در دادگاه و حتی به باور من بعد از صدور رأی. 
ضرب المثلی اســت قدیمی که تخم مرغ دزد، شتر دزد می شود. 
وقتی با ســارقان صحبت می شود و کی و چرا و چگونه دست به 
ســرقت زدید و می زنید، همه از سرقت های کوچک یاد می کنند و 
چون در این مسیر، گیر نمی افتند یا با اغماض مال باخته یا مأموران 
روبه رو می شوند، به کار خود ادامه می دهند و زمانی که به گفته 
یکی از سارقان وقتی که مزه پول بدون دردسر زیر دندان آدم رفت، 
به راحتی نمی تواند از آن بگذرد و در اولین بازداشت و ورود به بند 
عمومی و دیدار با سارقان حرفه ای که به دام افتاده اند، باز هم به 
گفته یکی از سارقان سابقه دار که می گفت اولین بار که به زندان 
افتادم، پرونده سبکی داشــتم. وقتی دیگر سارقان از سرقت های 
آن چنانی یاد می کردند، خجالت می کشــیدم که موضوع سرقتم 
را شرح دهم و در دلم می گفتم پرونده من که مثال زاپاس ماشین 
را دزدیده بودم، ســرقت است و فالنی که صدها ماشین را سرقت 
کرده و با دستکاری در شــماره ماشین ها توانسته برای خود اسم 
و رســمی پیدا کند یا فالن سارق فقط مشتری فرش های آنتیک و 
گران قیمت اســت و حســاب بانکی خانواده اش ده ها صفر دارد. 
روز مالقات کسی ســراغ من نمی آمد؛ چون مادرم زنی مسجدرو 
و صاحب ســفره باور نمی کرد فرزندش ســارق بشود و به زندان 
بیفتد؛ درحالی که مادرم هزینه رفت و آمد به زندان را هم نداشت؛ 
اما سارق فرش ها در روز مالقات جمعیتی مالقات کننده داشت و 
در تمام مدت زندان از جیره غذایی زندان استفاده نمی کرد و یکی، 
دو تــا از زندانیان هم اجیر او بودند و همه کارهای شــخصی اش 
را در زندان انجــام می دادند. اتفاقا جایگاه باالیی هم داشــت و 
در تعیین وکیل بند نقش داشــت و هرکــس در بیرون زندان کار 
داشت، کافی بود به ایشان رجوع کند. برای زندانیان وکیل انتخاب 
می کرد، حق الوکاله می پرداخت و پول تأمین می کرد. ترتیب سند 
و وثیقه را می داد و مهم تر از همه در داخل زندان یارگیری می کرد 
که در بیرون فعالیت او ادامه داشــته باشد. زندان را متأسفانه به 
محلی تبدیل کرده ایم که ســارقان خرد تازه کار تبدیل به سارقان 
حرفه ای می شوند. از طرفی بی کاری، نبود شغل و ناامیدی حاکم 
بر جامعه باعث شــده که عده ای برای تأمین مخارج خود دنبال 
راه هایی بگردند که در نهایت به ســرقت منتهی می شود. مدتی 
قبل یکی از مسئوالن نیروی انتظامی به آمار ناامیدکننده ای اشاره 
کرد. بیش از ۵۰ درصد از سارقان 
دستگیر شده نوبت اولی هستند؛ 
یعنی ۵۰ درصد از ســارقانی که 
پای شــان به کالنتــری و عده ای 
از آنها بــه زندان باز می شــود، 
افرادی هستند که سابقه کیفری 
ندارند. از طرفــی مردم وقتی با 
روبه رو  عجیب و غریب  آمارهای 
می شــوند، نســبت به پلیس و 
بی اعتماد  انتظامــی  مأمــوران 
می شــوند. وقتی اعالم می شود 
به چندین  سارق دستگیرشــده، 
فقره ســرقت اعتراف کرد یا سارق سابقه داری دستگیر شد، کافی 
اســت خواننده این مطالــب از طریق گوگل به مــواد مربوط به 
ســرقت در قانون مراجعه کند و از میزان حبس جرم ســرقت با 
اطالع شــود و با این پرسش روبه رو شــود که چرا سارقان دارای 
حاشیه امن هستند؟ مگر در خبر نیامده است که سارق سابقه دار 
یا سارقی با ده ها فقره ســرقت دستگیر شد، چرا سارق سابقه دار 
آزاد اســت و چرا سارقی با چندین فقره سرقت در جامعه آزادانه 

می گردد.

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. 

و زننده ۹- نفی عرب- شــانس- نوعی سوســیس بلند 
۱۰- واحد نظامی- آزرده- برشته شــده ۱۱- کامپیوتر قابل 
 حمل- نوعــی ماهی در خلیــج فــارس ۱۲- کهن ترین 
قسمت اوستا- امپراتوری آلمان- پسر گودرز که در جنگ 

یازده رخ کشــته شــد ۱۳- دوره هزارســاله- ملکه شهر 
ســبا- نوعی حلوا ۱۴- از خود گذشتن- اتحادیه جهانی 
پست- برتری داشتن ۱۵- لقب گابریل گارسیا مارکز، چهره 

سرشناس ادبیات اسپانیا- هم نوعان  افقی: 
 ۱- مائده- نویســنده بلژیکی کتــاب موریانه- یال 
اســب ۲- صمغی بســیار تلخ- دیوی در شــاهنامه 
که با رســتم جنگید- هدیــه دادن ۳- درخت انگور- 
بی موقع- نوعی فعالیت ذهنــی ۴- تراژدی معروف 
پایــان  فرانســوی-  نمایشــنامه نویس  راســین،  ژان 
۵- نغمه- پیشامد- کم پهنا ۶- رهبر قزاق های روسی 
و فاتح ســیبری- بازیکن دفاع آزاد- نســبت دو زن با 
یک شــوهر ۷- متوسل شدن- کامیون حمل مایعات- 
معبــر رودخانه ۸- پــروردگار مــا- درمان کننده- پدر 
۹- حرف نــدا- آهو- نحیــف و الغــر ۱۰- از میادین 
مهم و اصلی تهران- اصطبــل- از ظروف غذاخوری 
۱۱- چراغ نفت ســوز قدیمی- اهل روســتا- همسایه 
عمان و عربســتان ۱۲- ... گفتیم و عشــق آغاز شــد- 
صحت و ســالمت ۱۳- نوشتن- چاشنی های غذایی- 
پــول ژاپن ۱۴- دو برابر- متنفر- زبانه آتش ۱۵- حرف 
دهن کجی- مشهورترین گردشگاه جنوب شهر مشهد- 

توزیع کننده 
عمودی: 

۱- واحد پول تاجیکستان- شهری در ایالت پنجاب 
پاکســتان ۲- عنصری از گروه هالوژن ها- بصیر- توپ 
چــوگان ۳- چهره- معادل فارســی کرومــوزوم- به 
ســختی یافت می شــود ۴- از یاران امام حسین(ع)- 
پیشــوا- پرنــده ای باتالقــی ۵- از تیم هــای فوتبال 
باشــگاهی هلند- فرمان بردن ۶- آهن ربا- خجالتی- 
چــاق و فربه ۷- دســر خامه و میوه- درآمد- ســوره 
سی وششم ۸- عبور گروهی از افراد نظامی در صفوف 
منظــم- عنوان مجتهدان شــیعه- گازی بــا بوی تند 

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  ۴۳۲۴      طراح: بیژن گورانی
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 حل جدول  ۴۳۲۳

   سودوکو سخت ۳۳۲۰ 

   سودوکو ساده ۳۳۲۰ 

آیا سارقان جزء حاشیه امن دارند

حقوق دان
نعمت احمدی


