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كارشناسان در گفتوگو با رسالت وضعيت معيشتي زنان سرپرست خانوار را بررسي كردند

نبرد زنان سرپرست خانوار برای معیشت

ليال سعدوندي
دولت يازدهم پس از روي کار آمدن توانافزايي شغلي
زنان را با تاكيد بر زنان سرپرست خانوار در دستور کار
خود قرار داد اما با اين همه به نظر مي رسد اين روزها بار
اقتصادي بر دوش اين قشر آسيب پذير جامعه سنگيني
مي کند .محروميت ،فقر ،فوت ،طالق ،مفقوداالثر شدن،
معلوليت يا از کار افتادگي و زندان از جمله مشکالتي
است که باعث مي شود خانواده ها از داشتن سرپرست
محروم باشند و نهايتا اين زنان هستند که بار هزينه ها را
بر دوش مي کشند.
گرچه هنوز هيچ آمار متقني در خصوص جمعيت اين
افراد در کشور وجود ندارد و خأل بانک اطالعاتي در اين
زمينه احساس مي شود ،اما سال گذشته يکي از اعضاي
فراکسيونزنان مجلس از افزايش سه تاچهاربرابري تعداد
اين افراد نسبت به سال  1370در کشور خبر داد و البته
آمارهاي سال  95نيز نشان مي دهد که حدود  13درصد
زنان ايران سرپرست خانوارند که قطعا اين آمار با توجه
به روند رو به رشد طالق و ساير بحران هاي اجتماعي در
سالهاي اخير رو به افزايش گذاشته است.
به نظر مي رسد گراني هاي اخير و وضع نه چندان مساعد
چرخ اقتصاد به مشکل اين دسته از افراد جامعه دامن زده
و عرصه را براي حضور توانمند و سالم اين جمعيت سه
ميليون نفري در جامعه تنگ کرده است.
شايد اين شرايط باعث شد تا تدوين بودجه  98با رويکرد
حمايت از اقشار آسيب پذير از جمله زنان بي سرپرست
شکل بگيرد و حتي اهميت رسيدگي به وضعيت زنان
سرپرست خانوار در برنامه ششم توسعه لحاظ شود.
اگر بپذيريم که سالمت جامعه به سالمت بانوان و خانواده
بستگي دارد،لزوم بهره مندي اين قشر از جامعه از الزاماتي
چون بيمه ،تامين اجتماعي و بازنشستگي مسئله مهمي
است که بايد محقق شدن آن را از مسئوالن و نمايندگان
مجلس انتظار داشت .
با اين حال به نظر مي رسد سياست گذاري هاي دولت
در حوزه زنان تا به امروز چندان اثرگذار نبوده و بودجهاي
که تحت لواي زنان سرپرست خانوار هزينه شده عمال به
بيراهه رفته است.
افزايش نگاه ابزاري به زنان
يک جامعه شناس با اشاره به بحران اقتصادي که در
سالهاي اخير گريبانگير کشور شده است مي گويد :اين
روزها جامعه ايران با بحران شديد اقتصادي روبه رو است
و به تبع اين مسئله عرصه را براي زنان سرپرست خانوار
که با مشکالت و محدوديت هاي جدي در حوزه قوانين
روبه رو هستند تنگ تر مي کند.
"سعيد معيد فر" مي افزايد :گرچه زنان همواره به عنوان
شهرونددرجهدوم تلقيشدهاند امادرشرايطبداقتصادي
انتظارميرودکهاولويتدولتحمايتازاينقشرآسيبپذير
باشد زيرا عالوه بر خانه داري بار اقتصاد خانه را هم بر
دوش مي کشند.
وي ادامه مي دهد :به نظر مي رسد اين روزها گراني و
افزايش قيمت ها بيشترين فشار را به همين طيف آسيب
ديده وارد کرده و انتظار مي رود که دولتمردان نگاه ويژه اي
به اين قشر از جامعه داشته باشند .يعني اگر قرار است

خبر

تبعيض هاي مثبتي در اين حوزه داشته باشيم هرچه
زودتر بايد آن را عملي کنند.
اين جامعه شناس تصريح مي کند :اگر به داد اين افراد
نرسيمبحرانهايروحيوروانيبيشتريبراينقشرحاکم
خواهد شد ،نگاه ابزاري به آنها افزايش يافته و به دنبال
آن مشکالت و مفاسد اخالقي بسياري را در جامعه شاهد
خواهيم بود .
معيد فر با نگاه انتقادي به سياستگذاري هاي دولت براي
سعيد معي دف ر :گرچه زنان همواره به
عنوان شهروند درجه دوم تلقي شدهاند
اما در شرايط بد اقتصادي انتظار مي رود که
اولويت دولت حمايت از اين قشر آسيب پذير
باشد زيرا عالوه بر خانه داري بار اقتصاد خانه
را هم بر دوش مي کشند

حسين راغف ر :اتفاقي که افتاده آن است
که عموم مردم ما به شدت فقيرتر شده اند
و در اين بين خانواده هاي زن سرپرست سهم
بيشتري از فقر را به خود اختصاص مي دهند
طيبه سياوشي شاهعنايتي :در اينکه
شرايط بد اقتصادي بحران زيادي را گريبانگير
زنان سرپرست خانوار کرده شکي نيست ،به
همين دليل ما در ب رنامه ششم توسعه نگاه
ويژه اي به اين مسئله داشتيم و تالش کرديم
تا امتياز بيشتري براي اين قشر آسي بپذير
کسب کنيم که از جمله آن مسئله بيمه است
زهرا ساعي :در شرايط حاد اقتصادي
انتظار م يرود که دولت نگاه حمايتي خود
به اين قشر را افزايش دهد .کما اينکه ما
در مجلس هم تالش کرديم تا بيمه زنان
سرپرست خانوار را اجرايي کنيم و امسال
هم براي اين مسئله يک بودجه  300ميليارد
توماني تعريف کرده ايم
حمايت از زنان سرپرست خانوارمي گويد :دولت ما دولت
تفکر نيست و متاسفانه گوش شنوايي هم در دولتمردان
براي شنيدن مشکالت وجود ندارد ،در چنين شرايطي
بهتر است از ظرفيت سازمان هاي غير دولتي و مردم نهاد
کمک بگيريم که البته اين روزها دست آنها هم براي کمک
به بحران هاي اجتماعي بسته است.
وي با اذعان به اين مطلب که فعاليت مدني بهترين راه
برايبرونرفتازمشکالتاجتماعياست،اظهارميکند:
تازمانيکهدولتراهرابرايحضورمردمدراينعرصهمهيا
نکند به جايي نخواهيم رسيد و مشکالت زنان سرپرست
خانوارهم مثل همه بحران هاي اجتماعي به قوت خود
باقي خواهد ماند.
اميدي به دولتمردان نيست
حسين راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه نيز با اشاره به
وضعيت بد اقتصادي که اين روزها طبقه متوسط جامعه
را هدف قرار داده است مي گويد :اتفاقي که افتاده آن است

که عموم مردم ما به شدت فقيرتر شده اند و در اين بين
خانواده هاي زن سرپرست ،سهم بيشتري از فقر را به خود
اختصاصميدهند.ويميافزايد:اينافرادکهنانآورخانه
هستند ،نوعا مشاغلي با دستمزدهاي نازل يا شغل هاي
غير رسمي دارند و بيمه نيستند لذا در شرايطي که با
افزايش روزافزون قيمت ها مواجهيم دستمزد اين افراد
که عموما قدرت چانه زني هم ندارند بسيار پايين است و
اين مسئله ميزان آسيب پذيري آنها را افزايش مي دهد.
راغفر خاطرنشان مي کند :آنچه به وضوح در جامعه
امروز ايران ديده مي شود گسترش روزافزون فقر است و
متاسفانه بسياري از خانوارهاي زن سرپرست در وضعيت
عسرت و مشقت به سر مي برند!وي تصريح مي کند :از
آنجا که اين قشر آسيب پذير راهي براي خروج از وضعيت
بحران ندارند ،مسئوليت رسيدگي به اين موضوع برعهده
حاکميت است و دولت بايد دامنه اقدامات حمايتي خود
در اين حوزه را افزايش دهد.
او البته مي گويد :بايد بپذيريم که خود دولت مسئول به
وجود آمدن اين شرايط است هرچند به نظر مي رسد تواني
هم براي مقابله با آن ندارد.
راغفربااشارهبهشرايطکنونيدولتوناتوانيمنابعموجود
براي حمايت از اقشار آسيب پذير از جمله زنان سرپرست
خانوار مي گويد :در شرايطي که منابع دولت تقليل يافته
توجه به ظرفيت هاي عمومي مانند ماليات قوت مي گيرد
و انتظار مي رود که دولت با دريافت ماليات از افراد مشمول
به حمايت از اقشار آسيب پذير بپردازد.
اين اقتصاددان همچنين مي افزايد :از آنجا که به نظر مي
رسد دولت در زمينه جذب ظرفيت هاي عمومي مثل
ماليات ضعيف است نمي توان به کمک آن اميدوار بود
و به تبع آن چشم انداز خوبي را هم نمي توان براي زنان
سرپرست خانوار کشور پيش بيني کرد.
مجلسي ها بيمه را نهادينه کردند
با اين حال طيبه سياوشي شاه عنايتي عضو فراکسيون
زنان مجلس در اين باره مي گويد :در اينکه شرايط بد
اقتصادي بحران زيادي را گريبانگير زنان سرپرست
خانوار کرده شکي نيست ،به همين دليل ما در برنامه
ششم توسعه نگاه ويژه اي به اين مسئله داشتيم و تالش
کرديم تا امتياز بيشتري براي اين قشر آسيب پذير کسب
کنيم که از جمله آن مسئله بيمه است.
وي با اشاره به برخي رفتارهاي حمايتي سازمانهاي دولتي
چونبهزيستيوکميتهامدادازايندستهاززنانميافزايد:
سال گذشته مستمري زنان سرپرست خانواري که تحت
پوشش اين نهادها بودند افزايش يافت اما مسئله آن است
که با افزايش قيمت ها در يکسال اخير و اجراي تحريم ها
اين رقم کفايت نمي کند و جوابگوي نياز آنها نيست.اين
عضوکميسيونفرهنگيمجلسدرحاليکهتاکيدميکند
نهادهاي دولتي بايد چتر حمايتي خود از زنان سرپرست
خانوار را افزايش دهند ،مي گويد :با توجه به نياز خانواده ها
و فرزند دار بودن بيشتر آنها ،اين چتر حمايتي مي تواند
در قالب يارانه هاي آموزشي ارائه شود.
فقدان بانک اطالعاتي
زهرا ساعي نيز به عنوان عضو کميسيون اجتماعي
مجلس با صحه گذاردن به وضعيت حاد زنان سرپرست

سخنگوي قوه قضائيه:

سوتزنهاي اقتصادي تشويق ميشوند
سخنگوي قوه قضائيه با تشريح جزئيات سازوکار قانون رسيدگي به اموال مسئوالن
گفت:ازافشاکنندگاناعمالخالفقانونودرآمدهاينامشروعحمايتميکنيموبه
حسب مورد ،آنها را تشويق هم خواهيم کرد.به گزارش فارس ،غالمحسين اسماعيلي
در گفتوگوي ويژه خبري گفت :اصل  ۱۴۲قانون اساسي رئيس جمهور و وزرا را
مشمول قانون رسيدگي به اموال مسئوالن دانسته بود و اين قانون جديد که نسخه
بسيار تکامل يافتهاي است ،براي اعتمادسازي در جامعه و صيانت از خدمتگزاران
است و يک اثر بازدارندگي براي کساني که عهدهدار اين مناصب ميشود ،خواهد
داشت.وي گفت :اين قانون طيف گستردهاي از مقامات در قواي سه گانه و نهادهاي
تحتپوششرهبري،شوراهاياسالميوشهردا ريهاويکوسعتکامالگستردهاي
را مشمول خود قرار داده است.اسماعيلي در پاسخ به اينکه برخي به عنوان سوتزن
هستند که فسادهاي مالي را گزارش ميدهند،آيا از اين افراد حمايتي ميشود،
تصريح کرد :ما از نظارت موثر مردم استقبال ميکنيم ،مردم به عنوان صاحبان
ي و مفاسدي مواجه شدند حتما به مقامات
اصلي نظام ،انقالب و کشور اگر با ناهنجار 
ذيربط و به ويژه دستگاه قضائي اعتماد کرده و گزارش کنند و اطمينان داشته باشند
که مورد حمايت قرار خواهند گرفت و اسرار و هويت آنها افشا نخواهد شد و چون
اصالح ساختارها زمانبر است ميتوان از فردا نظارت همگاني را اجرا کرد.وي گفت:
افشاکنندگان اعمال خالف قانون و درآمدهاي نامشروع نگراني نداشته باشند و
مورد حمايت قرار خواهند گرفت.

رئيس سازمان نظام پزشکي:

عدم توازن در اقتصاد
سالمت مردم را دچار آسيب ميکند
خانوار در يکسال اخير مي گويد :در شرايط حاد اقتصادي
انتظار مي رود که دولت نگاه حمايتي خود به اين قشر را
افزايش دهد .کما اينکه ما در مجلس هم تالش کرديم
تا بيمه زنان سرپرست خانوار را اجرايي کنيم و امسال
هم براي اين مسئله يک بودجه  300ميليارد توماني
تعريف کرده ايم.
به گفته وي برخورداري زنان سرپرست خانوار از بيمه
مي تواند تا حدي شرايط را براي تامين سالمت جسمي
و روحي آنها فراهم کند.
اين نماينده مجلس همچنين داشتن آمار و اطالعات
دقيق در اين حوزه را الزمه هرگونه برنامه ريزي صحيح و
اثرگذار دانسته و مي افزايد :متاسفانه هنوز بانک اطالعاتي
براي زنان سرپرست خانوار در کشور تشکيل نشده و اين
موضوع همچنان در دست اقدام است.
ساعي مي گويد :در همين راستا قرار است وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعي به عنوان متولي و معاونت امور زنان و
خانواده رياست جمهوري به عنوان ناظر پاي کار بيايند تا
شرايط براي شناسايي و دسته بندي اين گروه از زنان در
سراسر کشور و به تبع حمايت هاي بهتر و حساب شده تر
از آنها مهيا شود .
وي به لزوم حرفه آموزي زنان و توانمند کردن آنها از طريق
سازمان فني و حرفه اي کشور اشاره کرده و مي افزايد:
بايد کاري کنيم که زنان از کارهاي خرد و کم درآمد به
اشتغال پايدار و پردرآمدي برسند.
ساعيهمچنيننقشاثرگذارسازمانهايمردمنهادرامفيد
و ارزشمند ارزيابي کرده و تصريح مي کند :دولتمردان
بايد شرايط را براي رفع مشکالت مردم با حضور خود
آنها مهيا کنند که استفاده از ظرفيت ان جي او ها يکي
از اين موارد است.
وي يادآور مي شود :ما در حوزه زنان خود سرپرست مشکل
قانونينداريموخألييکهوجودداردمربوطبهحوزهنظارتي
است که بايد براي آن به فکر چاره باشيم.
چه بايد کرد؟
باهمهاينتفاصيلآنچهعمالدرجامعهامروزايرانمشاهده

مي شود آن است که حجم فشارهاي رواني و اجتماعي
در کنار سياست گذاري هاي غلط دولت و حاال شرايط بد
اقتصادي همه و همه دست به دست هم داده اند تا اين قشر
آسيب پذير تلخ ترين روزگار خود را سپري کنند.
متوليان امر مي گويند با آنکه چندسالي است به اسم
زنان سرپرست خانوار بودجه هاي کالني دريافت ميشود
اما سياست هاي دولت در اين زمينه اثرگذار نبوده و
علل گسترش تعداد زنان سرپرست خانوار کاهش نيافته
است .لذا به نظر مي رسد در اين راستا نياز به يک عزم
ملي داريم.
انتظار مي رود تا دولتمردان سهمي که در شأن و منزلت
زنان سرپرست خانوار باشد را در سياستگذاري و قانون
گذاريهايشانلحاظکنند.درواقعدراصل29قانوناساسي
ن اجتماعي ،بازنشستگي
مسائلي نظير بهرهمندي تأمي 
و مسائل بيمهاي براي زنان بيان شده که دولت را موظف
ميکند تا حقوق مادي زنان را در تمام مسائل بررسي و
احياء کند .اما چطور و چگونه؟
چطور مي شود از دولتي که خود در منجالب بحران ها
گرفتار آمده و عمال خزانه پري ندارد انتظار مساعدت و
همراهي داشت؟!
چنين به نظر مي رسد که دولت بايد براي برون رفت از
بحران اقتصادي از ظرفيت هاي عمومي چون ماليات براي
کمک به اقشار آسيب پذير استفاده کند.
درشرايطيکهنميتوانبهبودجههايدولتيدلخوشبود
زنان خودسرپرست پيش از هرچيز نياز به يک باور عمومي
دارند ،نگاهي انساني و به دور از جنسيت که شرايط را براي
حضور موفق و توانمند آنها در جامعه فراهم کند.
پيشنهاد مي شود تا معاونت امور زنان و خانواده رياست
جمهوري با استفاده از ظرفيت سازمانهاي مردم نهاد در
يک برنامه مشترک با بهزيستي ،وزارت تعاون و کميته
امداد پاي کار بيايد ،برنامه بريزد و راهکارها و چالش ها را
مد نظر قرار دهد .حاال که بحران اقتصادي گريبانگير همه
آحادجامعهشدهنبايدبگذاريمبارآنبردوشضعيفترين
قشر جامعه سنگيني کند!

رئيس کل سازمان نظام پزشکي ايران ،با بيان اينکه عدم توازن در اقتصاد سالمت مردم
را دچار آسيب ميکند ،گفت :خواستار توجه وزارت بهداشت به جايگاه فيزيوتراپي در
نظامسالمتکشورهستيم.بهگزارشفارس،محمدرضاظفرقنديدرکنگرهبينالمللي
و سي امين کنگره انجمن فيزيوتراپي ايران ،گفت :نگاه ما به جايگاه فيزيوتراپي از آنچه
هست ،بايد تغيير کند .زيرا ،بازتواني بيماران بعد از عمل جراحي ،باعث ميشود آنها به
زندگي و کار باز گردند.وي با عنوان اين مطلب که نگاه درستي به فيزيوتراپي نداريم،
بر ضرورت تربيت دکتراي حرفهاي فيزيوتراپي در کشور تاکيد کرد و افزود :متأسفانه
در اين زمينه عقب ماندهايم.ظفرقندي ادامه داد :سازمان نظام پزشکي ،شوراي عالي
و کميسيونهاي مربوطه بايد وارد عرصه شوند و از طريق تعامل با وزارت بهداشت،
بتوان به جايگاه واقعي فيزيوتراپي در نظام سالمت کشور دست يافت.وي به موضوع
اقتصاد سالمت و تعرفهها اشاره کرد و افزود :طبيعتاً يکي از موانع پيش رو براي حفظ
جايگاه حرفه طبابت ،موضوع اقتصاد سالمت است .ما انتظار داريم با افزايش هزينهها
و تورم ،رشد تعرفهها نيز واقعي و قانوني ديده شود.رئيس سازمان نظام پزشکي با
عنوان اين مطلب که روز به روز دچار عقب افتادگي از اقتصاد سالمت هستيم ،گفت:
ادامه اين روند ،باعث نزول خدمات به مردم و بيماران خواهد شد .در حالي که جامعه
پزشکي با تمام توان مشغول خدمت است ،اما کمبود امکانات باعث کاهش کيفيت در
ارائه خدمات خواهد شد.

محمد اميد خبر داد:

وجود چهار هزار مدرسه
در روستاهاي فاقد سکنه

معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري ازوجودچهار
هزارمدرسه در روستاهاي فاقد سکنه خبر داد .به گزارش ايسنا ،محمد اميد
در نشست فصلي مديران کل دفاتر امور روستايي و شوراهاي استانداريهاي
کشور گفت :چهارهزار مدرسه در حال حاضر در روستاها قرار گرفتهاند که
امروز فاقد سکنه هستند اين به اين معني است که در  10سال گذشته و هنگام
ساخت اين مدارس به فکر آينده اين روستاها نبوديم لذا مقرر شده نظم و
انضباطي در اين حوزه روستايي برقرار شود و در اين مسير راهاندازي شوراي
عالي روستاها مدنظر قرار گرفته تا اگر کاري در روستاها در حوزههاي مختلف
از جمله اشتغال فرهنگ و اقتصاد قرار است انجام شود ،اين شورا نظارت کند.
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم کشور با اشاره به اين که توليد و اشتغال
ميتواند در روستاها تداوم زندگي و ماندگاري به همراه داشته باشد اظهار کرد:
براي سال جاري نيز پيشنهاد داديم معادل رقم  ۱/۵ميليون دالر از صندوق
توسعه ملي براي ايجاد اشتغال روستايي اختصاص پيدا کند.وي افزود :يکي
از وظايف دستگاههاي مختلف براي توسعه روستايي انجام بهينه خدمات در
روستاها است لذا يکي از برنامههاي مهم براي توسعه روستاها اين است که
نظم و انضباط در دستگاههاي روستايي برقرار شود و شاهد گسيختگي در
اين دستگاهها نباشيم.

رسالت ابعاد حقوقي انتشار اخبار پرونده قتل ميترا استاد را در گفتوگو با كوهپايه زاده ،وكيل دادگستري بررسي ميكند؛

قانونشکني مجريان قانون

بعد از رسانهاي شدن پرونده قتل همسر دوم شهردار اسبق
تهران افرادي اعالم کردند اين کار خالف قانون بوده است.
اکنون بررسي کرده ايم که آيا پليس و دستگاه قضائي هم در
اين پرونده کم کاري کردهاند؟
چندروزيازپروندهقتلهمسردومشهردارسابقميگذردوتب
و تاب خبرهاي مربوط به اين پرونده کمي فرو نشسته است.
از آنجايي که اين اتفاقها در ايران هر از چند گاهي رخ ميدهد
و کم پيش ميآيد مسئولي مرتکب چنين جرم سنگيني شود و
خبرشرسانهايشودازهمانساعاتاوليهاينخبرشتابزدگي
را ميتوان در بازنشر اخبار و حتي رفتار پليس از جهت اطالع
رساني اخبار مربوط به اين پرونده را ديد.
پخش گزارش از سوي صداوسيما ،در دست گرفتن آلت قتل
توسط يک خبرنگار ،منتشر شدن تصوير متهم به قتل بدون
پوشش در صداوسيما و رسانههاي ديگر و خيلي از موارد ديگر،
سبب شد تا بر حاشيههاي اين پرونده اضافه شود.
اما آيا موارد ذکر شده از لحاظ حقوقي هم ايرادي دارد و يا اينکه
رويهاي معمول براي اطالع رساني اخبار اين چنيني است؟
رسول کوهپايه زاده در گفتوگو با رسالت با اشاره به پرونده
اتهاميقتلهمسردومشهرداراسبقتهراناظهارکرد:متأسفانه
شاهد وقوع اتفاقاتي در اين پرونده هستيم که ميتوانيم بگوييم
اين اتفاقات هم نامتعارف است و هم با صراحت قوانين آمره
آئين دادرسي کيفري مغايرت دارد.
تحقيقات مقدماتي بايد به صورت محرمانه انجام شود
وي افزود :ماده  ۹۱قانون آئين دادرسي کيفري بيان ميدارد
که تحقيقات مقدماتي بايد به صورت محرمانه صورت گيرد و
تمامي اشخاصي که در جريان تحقيقات مقدماتي حضور دارند
موظف به حفظ اين اسرار هستند و در صورت تخلف به مجازاتِ
جرم افشاي اسرار شغلي و حرفهاي محکوم ميشوند.
اين وکيل پايه يک دادگستري با اشاره به ماده  ۹۶قانون آئين
دادرسي کيفري تصريح کرد :اين قانون اظهار ميدارد که
انتشار تصاوير و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم در
تمامي مراحل تحقيقات مقدماتي توسط رسانهها ،مراجع
قضائي و انتظامي ممنوع است.
کوهپايه زاده گفت :همانطور که مالحظه ميکنيد قانونگذار
به درستي و با حکمت ،محدوديت و ممنوعيت خاصي را در
ارتباط با مرحله مقدماتي در دادسرا در ارتباط با حفظ اسرار
و محرمانه بودن انجام تحقيقات و ممنوعيت انتشار تصاوير و
ساير مشخصات مربوط به هويت متهم را اعالم کرده و صراحتاً
آن را ممنوع اعالم کرده است.
وي با اشاره به اطالع رساني صداوسيما قبل از انجام مراحل
اوليه تحقيقات از سوي مراجع قضائي خاطرنشان کرد :اينکه
از بدو وقوع اين حادثه و بعد از دستگيري و يا معرفي متهم به
مرجع انتظامي با حضور رسانه ملي و خبرنگار صدا و سيما از
لحظه به لحظه اين قضيه گزارش تهيه و منتشر شود يقيناً با
مواد قانوني مذکور در تضاد و تعارض آشکار قرار دارد.
رسانهاي شدن بخشي از پرونده در مرحله مقدماتي
آفتي جهت کشف حقيقت است
اين حقوقدان ادامه داد :اساساً رسانهاي شدن برخي از پروندهها
آن هم در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا ميتواند آفتي
بزرگ جهت کشف حقيقت و احراز واقعيت و نهايتاً اجراي

عدالت محسوب شود .به همين دليل است که قانونگذار بر اين
موضوع تأکيد کرده است که در اين مرحله (مرحله مقدماتي)
بايد انجام امور به صورت محرمانه انجام شود.
کوهپايه زاده با اشاره به اهميت پرونده قتل همسر دوم شهردار
اسبق از نظر جايگاه اجتماعي و سياسي فرد متهم به قتل تأکيد
کرد :اينکه در اين پرونده مسائلي از قبيل موارد منافي عفت يا
ارتباطات غير شرعي و خانوادگي مطرح ميشود و يا مسائلي
مربوط به اينکه عنوان شده است که مقتول فايل صوتي متهم
را براي نهادهاي امنيتي ارسال ميکرده است و يا مسائلي از اين
دست اين موارد حساسيت موضوع را دو چندان ميکند و ما بر
اساس اصول آئين دادرسي کيفري و قوانين و مقررات مربوطه
در جرايم منافي عفت و خانوادگي و مسائل امنيتي يقيناً بايد
جنبه محرمانه قضيه را بيش از پيش رعايت کنيم.
اين حقوقدان يادآور شد :به ويژه اينکه صحبتهايي مطرح
ميشود و اتهاماتي به مقتول زده ميشود که او در قيد حيات
نيست و نميتواند از خودش دفاع کند .اين قضيه با شئونات
اخالقي و ديني ما هم سازگار نيست و مضامين اخالقي ما اين
افشاگريهاي قبل از تحقيقات اوليه را نفي کرده است.
وي خاطرنشان کرد :اين مصاحبهها و رسانهاي کردن اظهارات
متهم به قتل اشتباهي فاحش است و به هيچ عنوان موجه به
نظر نميرسد .چرا که در مورد مسائل حيثيتي يک طرف اين
پرونده يعني همان مقتول در قيد حيات نيست و نميتواند
از خود دفاع کند.
اين وکيل دادگستري افزود :يک نکته بسيار قابل انتقاد در اين
قضيه اين است که همانطور که مالحظه کرديد خبرنگار صدا
و سيما در مقابل دوربين سالحي که گفته ميشود متهم با آن
مرتکب قتل شده است را به عنوان آلت قتل در دست گرفته
و تعداد فشنگها را ميشمارد و از خشاب خارج ميکند .اين
امر ،اقدامي بسيار غير فني ،غير قانوني و مغاير با اصول پليسي و
ضوابط حقوقي و قضائي است .چرا که وقتي آلتي به عنوان آلت
قتل کشف و در اختيار مأمورين و ضابطان قرار ميگيرد طبق
يک اصول و استانداردهايي بايد مورد بررسي آزمايشگاهي و
هويتي قرار گيرد و از حيث احراز اثر انگشت بايد تأييد شود و
به همين دليل بالفاصله بعد از کشف آلت قتل بايد آن سالح و
آلت را در لفافه قرار دهند و مهر و موم کنند و آثار جرم بايد باقي
بماند .اساساً يکي از وظايف ضابطين و بازپرس و مرجع تحقيق
در مرحله دادسرا حفظ آثار و داليل وقوع جرم است.
آلت قتل حتي در صورت اعتراف قاتل هم نبايد در
دسترس افراد باشد
وي يادآور شد :شنيده شده است که پليس اعالم کرده چون
متهم خودش آمده و اقرار کرده و آلت ارتکاب قتل را در اختيار
قرار داده پس نيازي به آن حفاظتهاي پليسي و قضائي
نيست ولي بايد بگويم که اين توجيه هم خالف واقع و مغاير با
اصول ،ضوابط و قوانين کيفري ،قضائي و پليسي است ،چرا که
در مسائل کيفري حتي اگر فردي اقرار به وقوع و ارتکاب جرم
کند ،تا زماني که اين اقرار بررسي قضائي نشده و مقرون به واقع
و صحت تلقي نشود نميتواند مستند باشد و حتي هنگامي که
متهم اقرار ميکند بايد او را سر صحنه جرم برده ،صحنه جرم
را بازسازي کرده تا يقين حاصل شود حتماً اين اقرار با واقعيت
منطبق است و اين اقرار از سر اجبار و يا براي پنهان کردن

مجرم اصلي و واقعيت امر نيست.
اين وکيل دادگستري ادامه داد :بايد در اين پرونده دقت کرد
که فرد متهم به قتل (محمدعلي نجفي) ولو اينکه االن اقرار
کرده است فعال در جايگاه متهم قرار دارد و تا زماني که پس از
طي تشريفات قانوني از سوي مرجع ذيصالح قضائي رأي قطعي
صادر نشده ،جرمي اثبات نشده فلذا بايد تمامي داليل و آثار و
اسباب ارتکاب جرم تا زمان صدور رأي قطعي و يا حتي بعد از
آن حفظ شود براي اينکه موارد ديگري جهت اعاده دادرسي و
بازبيني مجدد پرونده وجود دارد بايد تمامي اين آثار و داليل
محفوظ و مکتوم و دور از دسترس باقي بماند.
پاک کردن اثرانگشتها از روي آلت قتل به هيچ وجه
قابل قبول نيست
وي افزود :اينکه گزارشگر صدا و سيما اسلحه را دستش
ميگيردوبهراحتياثرانگشتهاپاکميشودواثرانگشتهاي
ديگري روي آلت قتل آورده ميشود به هيچ وجه قابل قبول
و پذيرش نيست.

شوراي امنيت کشور و شوراي تأمين
استانها بايد دقت الزم را داشته باشند .افراد،
اشخاص و مقاماتي که به دليل پس تها و
جايگاههاي قبلي قبال مجوز حمل سالح را
داشتند و زماني که از آن سمت کنار م يروند
بايد مجوزشان باطل و سالح را تحويل دهند
قانون وقتي م يگويد انتشار تصوير و
مشخصات متهم در اين مرحله ممنوع است
فعلي تخلف است كه شامل هر شخصي
م يشود که با اين قضيه مرتبط بوده است .از
اهمال پليس بگيريد تا خب رنگار و حتي صدا و
سيما و مسئوالن م ربوطه پخش که اين قضيه
را خبري کردهاند .يعني اگر ذينفع و ذي سمت
پيگير اين قضيه باشد م يتواند اين افراد را
تحت تعقيب قرار دهد
کوهپايهزادهتصريحکرد:نکتهديگريهمکهجاداردبهآنتوجه
شود اين است که هر فردي که در مظان اتهام قرار ميگيرد ولو
اينکهازجايگاهباالياجتماعي،سياسيهمبرخوردارباشديقيناً
بايد مطابق با ضوابط و مقررات و قانون و اصول دادرسي عادالنه
کيفري با همه به نحو يکسان برخورد شود .طبق اصول قانون
اساسي همه افراد در مقابل قانون مساوي و برابر هستند و ماده
 ۲قانون آئين دادرسي کيفري هم در اين خصوص ميگويد که
دادرسيکيفريبايدنسبتبهاشخاصيکهدرشرايطمساويبه
سببارتکابجرايممشابهتحتتعقيبقرارميگيرندبهصورت
يکسان اعمال شود و هر گونه تبعيض در اين خصوص و يا تغيير
رويه قابل پذيرش و موجه نيست.
وکيل پايه يک دادگستري با اشاره به اتمام تاريخ مجوز سالح
نجفي از سال  ۹۴تاکنون ،خاطرنشان کرد :در ضرورت توجه به
مسئله سالحهاي غير مجاز و حمل و استفاده از آن سالحها که
بدونمجوزهستند،شورايامنيتکشوروشورايتأميناستانها

بايد دقت الزم را داشته باشند .افراد ،اشخاص و مقاماتي که به
دليل پستها و جايگاههاي قبلي ،شغلي و سياسي خودشان،
قب ً
ال مجوز حمل سالح را داشتند و زماني که از آن سمت کنار
ميروند بايد مجوزشان باطل و سالح را تحويل دهند .به همين
جهت بايد در اين خصوص دقت الزم بشود .بررسي الزم انجام
شود تا از وقوع و تکرار موارد مشابه جلوگيري شود.
کوهپايهزادهدرپاسخبهسواليمبنيبراينکهدراينماجراکمکاري
و اهمال پليس مشهود است و چه کسي بايد با اين کم کاري
و غفلت برخورد کند؟ اظهار داشت :در مراجع نظامي و انتظامي
سلسله مراتب وجود دارد و اگر تخلفي انجام شود مقام مافوق
بايدآنتخلفرابررسيوگزارشکندوالبتهدادسرايرسيدگي
به جرايم نيروهاي مسلح هم ميتواند به اين قضيه ورود کند و
همچنين نهادهاي حفاظتي و نظارتي و بازرسي در خود نيروي
انتظامي هم وجود دارد که باز ميتواند اين موضوع را پيگيري
کند اما به طور کلي نيروي انتظامي و پليس ضابط تحت امر
مقام قضائي هستند و اينجا الزم است تذکرات مربوطه را مقام
قضائي به ضابطين خودش بدهد و اگر احساس ميکند در اين
پرونده تخلفي انجام شده و يا حتي جرمي به وقوع پيوسته بر
اساس آن به نهادهاي مربوطه ذيصالح ارجاع دهد.
تهيه گزارش و انتشار آن تا قبل از صدور رأي نهايي
وصف مجرمانه دارد
وي افزود :متهم در اين پرونده به دليل اينکه هنوز رأي نهايي
برايش صادر نشده ميتواند مدعي باشد طبق ماده  ۹۱و ۹۶
قانون آئين دادرسي کيفري ،اين کار (تهيه گزارش و انتشار
آن) كه وصف مجرمانه دارد شکايت کند و يا حتي فرزند مقتول
هم ميتواند از آنجايي که مسائلي در رسانهها مطرح ميشود
مبني بر اينکه حيثيت خانوادگي مقتول امکان دارد مخدوش
شود پيگيري و شکايت کند.
حساسيت افکار عمومي دليلي براي نقض قوانين نيست
اين وکيل پايه يک دادگستري در پاسخ به سوالي مبني بر
اينکه رئيس پليس تهران بزرگ ادعا کرده از آن جهت ما
گزارش تهيه کردهايم که بعد از اعالم خبر قتل شايعاتي درباره
خودکشي آقاي نجفي يا فرار او مطرح شد و ما سعي کرديم که
با تهيه اين گزارش ،اين شايعات را رد کنيم ،گفت :هرچند که
اين موضوع با حساسيت افکار عمومي روبه رو بوده و پرونده را
در وضعيت خاصي قرار ميداده است ،به هيچ عنوان مجوزي
براي نقض قانون و توجيه اعمال مخالف با قانون نيست .در اين
مورد هم پليس ميتوانسته صرف يک گزارش خبري کوتاه
اعالم کند مظنون اصلي و يا متهم دستگير شده و در اختيار
ماست .اين حساسيت عمومي نميتواند مجوز انجام اين اعمال
خالف قانون باشد.
وي با اشاره به اينکه برخي اعالم ميکنند رفتار رئيس پليس
آگاهي با متهم شأن پليس و جايگاه پليس را خدشه دار کرده
است ،افزود :در اين موضوع هم بايد به ماده  ۲قانون آئين
دادرسي کيفري اشاره کرد که ميگويد بايد نسبت به افرادي
که در شرايط مساوي به سبب ارتکاب جرايم مشابه دستگير
و يا تحت تعقيب قرار ميگيرند به صورت يکسان اعمال شود.
يعني دادرسي کيفري بايد به صورت يکسان براي اين افراد
اعمال شود و اين دادرسي از ابتدا يعني بررسي صحنه وقوع
جرم تا بازداشت متهم شروع ميشود و تا آخر ادامه دارد.

سوال اينجاست که آيا اگر مرتکب و متهم فردي به غير از آقاي
نجفي بود باز هم با همان ادب و احترام با همان حالت تعظيم و
تکريم رفتار ميشد يا خير؟ البته اينکه کرامت انساني و حقوق
شهرونديدرهمهجرايمونسبتبههمهاشخاصبهنحويکسان
رعايت شود قابل تحسين است.
فرزند مقتول ميتواند عليه قانو نشکنيهايي که
شده ،شکايت کند
کوهپايه زاده در سوالي مبني بر اينکه فرزند مقتول  ۱۳سال
دارد و هنوز به سن قانوني نرسيده است ،پس چطور ميتواند از
پليس ،رسانهها و يا هر فرد ديگري شکايت کند؟ گفت :قيم اين
فرد و حتي مدعيالعموم به قيموميت از آن ميتواند از طرف اين
نوجوان طرح شکايت کند و موضوع را پيگير باشد.
اين وکيل پايه يک دادگستري در پاسخ به سوالي مبني بر
اينکهدراينقضيهچهکسيمقصراستوبايدچهنهاديطرف
صحبت باشد و يا اينکه صدا و سيما و خبرنگار آن هم مرتکب
تخلفي شدهاند يا خير؟ تصريح کرد :قانون وقتي ميگويد
انتشار تصوير و مشخصات متهم در اين مرحله ممنوع است
فعلي تخلف است و شامل هر شخصي ميشود که با اين قضيه
مرتبط بوده است .از اهمال پليس بگيريد تا خبرنگار و حتي
صدا و سيما و مسئوالن مربوطه پخش که اين قضيه را خبري
کردهاند .يعني اگر ذينفع و ذي سمت پيگير اين قضيه باشد
ميتواند اين افراد را تحت تعقيب قرار دهد.
در پروند ههاي قتل مشابه به هيچ وجه اينگونه
اطالع رساني نشده بود
وي با اشاره به پروندههاي مشابه با پرونده قتل همسر دوم
شهرداراسبقتهرانورفتارپليسدراينپروندههااظهارداشت:
در پروندههاي مشابه مثل خفاش شب يا پرونده بيجه که قاتل
چند نفر از خانمها بود تا جايي که من به ياد دارم اينگونه از
بدو دستگيري رسانهاي نشد که لحظه به لحظه صحبتهاي
آنان خبري شود .البته بعد از آنکه تحقيقات مقدماتي انجام و
تکميل شد ،در دادگاه اطالع رساني شد ولي در بدو بازداشت
و تحقيقات مقدماتي در پروندههاي مشابه هيچ وجه به اين
صورت عمل نشده بود.
کوهپايه زاده در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا تمامي
رسانهها اعم از مکتوب ،برخط و تصويري که تصوير و اظهارات
آقاي نجفي را منتشر کردهاند مرتکب تخلف شدهاند ،گفت:
ماده  ۹۴قانون آئين دادرسي کيفري ميگويد انتشار تصاوير
و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم در کليه مراحل

تحقيقات مقدماتي توسط رسانهها و مراجع قضائي و انتظامي
ممنوع است.
اين وکيل دادگستري در پايان يادآور شد :متأسفانه در اين
قضيه قوانين آمره و مصرح آئين دادرسي کيفري که تضمين
کنندهحقوقمتقابلوبنياديناشخاص(متهم)وجامعهاست
آشکارانقضوپايمالشد،اگرقرارباشدمجريقانوناينچنين
نسبت به جايگاه و اعتبار و ارزش قانون بي اعتنا باشد ديگر
سنگ روي سنگ بند نميشود.
چه نهادهايي در پرونده قتل ميترا استاد کم کاري
کردند؟
چند روز پيش اعالم شد سرپرست دادسراي امور جنايي گفته
است :هيچ رسانهاي حق ندارد چهره متهم را بدون پوشش
منتشر کند ،چه برسد به صورت فيلم آن هم در صداوسيما
و اينکه اسلحه يک آلت قتاله است و نبايد به غير از قضات و
تيم جنايي کسي آن را در اختيار داشته باشد .حتي خبرنگار
در تصاوير اعالم ميکند که ساعت  ٧غروب است در حالي که
بعد از اذان مغرب بوده است .اينها همه جرايم جداگانهاي دارد
که به زودي عليه صداوسيما اعالم جرم ميشود.
اين صحبتها از سوي سرپرست دادسراي امور جنايي تهران
در شرايطي گفته ميشود که خبرنگاران حاضر در جلسه اوليه
بازجوييازمحمدعلينجفيميگويند«:بعدازاتمامجلسهشخص
آقاي شهرياري به ما اجازه ورود و مصاحبه با آقاي نجفي را داده
است ،حتي از آقاي نجفي سوال کردند که آيا حاضر به مصاحبه
با خبرنگاران هستيد و او هم پاسخ مثبت داده است».
هرچندطبققانون۹۱قانونآئيندادرسيمدنيتحقيقاتبايد
کام ً
المحرمانهانجامشودومرجعقضائيوپليسبايدتحقيقات
را کام ً
ال محرمانه انجام دهند نه اينکه در جلسه بازجويي اوليه
آقاي شهرياري خودشان به خبرنگارها اجازه ورود به جلسه
توگو
را بدهند و حتي در برابر دوربين صداوسيما با متهم گف 
کنند که از فيلمهاي منتشر شده آنگونه برداشت ميشود که
سرپرست دادسراي امور جناييکام ً
البا تصويربردار و خبرنگار
صداوسيما همکاري داشته است.
و اما در پايان ،با استناد به صحبتهاي محمد شهرياري
سرپرستدادسرايامورجناييتهراناينسوالايجادميشود
که آيا افراد ،نهادها و سازمانهايي که اجازه تصويربرداري
به تصويربردار صداوسيما را داده اند و حتي اسلحه متهم به
قتل را در اختيار خبرنگار قرار داده اند مرتکب خطايي نشده
و نبايد عليه آنها اعالم جرم کرد؟

