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رويكردهاي كيفري و وضعي
 در پيشگيري از جرم

كت�اب »پيش�گيري از ج�رم، پيش�گيري 
رش�دمدار« ب�ه قلم دكت�ر محم�ود مهدوي 
توسط انتش�ارات س�مت در س�ال 1399 به 
زينت چاپ س�وم آميخته ش�د. آق�اي دكتر 
محمود مهدوي اس�تاديار دانشكده حقوق و 
علوم سياسي دانش�گاه تهران از سال 1391 
تدريس را در اين دانش�كده آغاز كرده  است. 
 آثار متعددي از دكتر محمود مهدوي منتش��ر 
شده است كه شامل دانشنامه پليس پژوهشگاه 
عل��وم انتظام��ي و مطالعات اجتماع��ي 1395، 
دانشنامه بزه ديده شناس��ي و پيشگيري از جرم 

نشر ميزان 1394 و... است. 
بزهكاري پديده اي است كه در طول تاريخ زيست 
بشر، ابعاد فردي و اجتماعي زندگي وي را تحت 
تأثير قرار داده است. به همين دليل پيشگيري از 
ارتكاب جرم همواره مورد توجه جوامع مختلف 
ب��وده و رويكردهاي گوناگوني ب��راي نيل به اين 

هدف به كار گرفته شده است. 
توفيق نداش��تن رويكردهاي كيف��ري و وضعي 
در پيش��گيري از جرم و تالش جامعه شناسان، 
جرم شناسان و روان شناس��ان در شناخت بهتر 
زمينه هاي ارتكاب جرم، رويكرد نوين پيشگيري 
رشدمدار را محور مطالعات و اقدامات پيشگيرانه 

سازمان ها قرار داد. 
 اين رويكرد معتقد است گرايش به ارتكاب جرم، 
مسيري است كه از دوران كودكي و نوجواني آغاز 
مي شود. از همين رو كتاب حاضر داراي يك بخش 
تمهيدي، دو بخش اصلي و فصول جانبي است. 

 در بخش تمهيدي نويسنده به تبيين پيشگيري 
رش��دمدار، كليات و تعاريف پرداخته و در فصل 
نخس��ت اين بخش مفاهيم پيش��گيري، طفل 
و خطر را بي��ان مي كند و در فص��ل دوم حقوق 
رشدمدارانه اطفال در اسناد بين المللي و قوانين 

داخلي مورد مداقه قرار مي گيرد. 
**بخش نخس��ت در قالب چهار فصل، عوامل 
خطر گرايش اطفال و نوجوانان به بزهكاري را از 
ديدگاه رشدمدار تشريح نموده كه اين عوامل را در 
سطح فردي و نيز نهادهاي اوليه تربيتي كودكان و 
نوجوانان يعني خانواده، مدرسه، گروه همساالن و 

رسانه ها مورد بررسي قرار مي دهد. 
** در بخش دوم، نويسنده در قالب پنج فصل به 
بيان عوامل و اقدامات حمايت كننده در شرايط 
و زمينه هاي مختلف خط��ر مي پردازد و پيش از 
بيان عوامل و اقدامات حمايت كننده اصول الزم 
الرعايه در طراحي و اجراي مداخالت پيشگيرانه را 
به منظور تبيين نحوه اجراي مداخالت پيشگيرانه 

رشدمدار تشريح مي نمايد. 
اين عوامل و اقدامات حمايت كننده شامل عوامل 
حمايت كننده ف��ردي، عوام��ل حمايت كننده 
خانوادگي، عوامل حمايت كننده در مدرس��ه و 
عوامل و اقدامات حمايت��ي در زمينه برنامه هاي 

حمايتي همساالن و رسانه ها را دربرمي گيرد. 
در نتيجه نويسنده نتايج حاصل از نظريه عمومي 
خطر گرايش به بزهكاري از ديدگاه رش��دمدار و 
ديدگاه حق محور از پيش��گيري رشدمدار ارائه 
مي نمايد. اين نتايج و پيش��نهادات در سه زمينه 
پيشنهادهاي ساختاري و نهادي، پيشنهادهاي 
اجرايي و پيش��نهادهاي پژوه��ش تكميلي ارائه 
ش��ده اس��ت تا زمينه براي پژوهش دانشجويان 

را فراهم كند. 
در انته��اي اين كت��اب هم تصريح ش��ده كه هر 
شهري كه در آن امور فرهنگي و ديني رشد داشته 
باشد پرونده ها كمتر، اما در شهري كه بُعد معنوي 
كم اس��ت، پرونده هاي قضايي نيز بيشتر خواهد 
شد. اگر بعد معنوي در جامعه وجود نداشته باشد 
مشكل امروز جامعه نيز مثل جامعه زمان پيامبر 
و امام حسين )ع( خواهد شد، بنابراين بايد امروز 
كاري كنيم معروف ها در جامعه ثابت قدم مانده و 

مردم به معنويات پايبند باشند. 
جامعه تبلور عدالت را در دستگاه قضا مي بيند كه 
اين منش و رفتار را اسالم به جامعه آموخته است، 
بنابراين دستگاه قضايي يكي از اصول دين را در 
جامعه اجرايي مي كند. دستگاه قضائيه امروز هر 
آسيبي را شناسايي مي كند و به موقع زنگ خطر 
را در جامعه به ص��دا در م��ي آورد، بنابراين بايد 
پيامدهاي كاركرد عدالت خواهي و توحيد افعالي 

در جامعه رصد شود. 
دستگاه قضا بايد بزنگاه هاي اختالف را شناسايي 
و تشكيالت فرهنگي انديش��ه جامعه را درست 
كند و اين همان معناي همگرايي اس��ت. اكنون 
منشأ بسياري از اختالفات خانوادگي، دعوا و نزاع 
كمرنگ شدن اصول اخالقي است پس بايد رعايت 
آن را ابتدا از خودمان ش��روع كنيم و الزمه تبلور 

عدالت و توحيد افعالي در جامعه اخالق است.

کتاب
به دنب�ال ش�هادت دو محيط بان منطق�ه حفاظت 
ش�ده فيله- خاصه، محيط بانان كشور در بيانيه اي 
خواهان حمايت س�ه قوه مقننه، قضائيه و مجريه و 
تغيير در قوانين و  مجازات هاي شكارچيان غيرمجاز 
شده اند. تخلفات گسترده توسط افرادي كه سالح 
با مجوز دارند، ني�از به حكم دادگاه ب�راي مقابله با 
سودجويان س�ايبري، دريافت هزينه كارشناسي 
براي پرونده هاي سازمان محيط زيست از سوي قوه 
قضائيه و مجازات اندك زمين خواري از مش�كالت 
مهمي اس�ت كه محيط بانان تاوان آن را مي دهند. 
در سه دهه گذش��ته بيش از 14۰ محيط بان ايراني در 
درگيري با شكارچيان غيرقانوني كشته شده  و صدها 

نفر از آنها هم زخمي شده اند. 
 هشدار محيط بانان

در قانون اساسي كشور، اصل 5۰ به خوبي جرم انگاري 
را نسبت به تمام جوانب زيست محيطي اعالم كرده، اما 
مهم اين است كه اين اصل كلي بايد در دل قوانين عادي 
قرار گيرد تا بتواند ضمانت اجرايي كافي داشته باشد. 
متأس��فانه نوع نگاه به اين اصل ضعيف ب��وده و در دل 
قوانين و جزو سياست هاي كلي سازمان هاي نظارتي و 

اجرايي در كشور قرار نگرفت. 
دو محيط بان به تازگي در منطقه حفاظت شده فيله- 
خاصه زنجان به شهادت رسيدند. همين اتفاق موجب 
شد تا جمعي از محيط بانان در بيانيه اي به اين وضعيت 
اعتراض كرده و خواهان اقدام مسئوالن، تغيير قوانين و 

مجازات شكارچيان غيرمجاز شوند. 
هر چند پليس در كمتر از 1۲س��اعت پ��س از حادثه 
توانست عوامل كشته ش��دن دو محيط بان زنجاني را 
بازداشت كند و اين افراد در بازجويي هاي اوليه، اعتراف 
كرده اند.  محيط بانان اما هش��دار داده ان��د اگر قوانين 
تغيير نكنند و كمك هاي الزم در اختيار آنها قرار داده 
نشود، درگيري ميان محيط بانان و شكارچيان غيرمجاز 
بيشتر خواهد ش��د و طبيعت و حيات وحش ايران به 

خطر خواهد افتاد. 
 3 هزار محيط بان براي 23ميليون هكتار

در كش��ور ۲8 پارك مل��ي، 35 اثر طبيع��ي ملي، 43 
پناهگاه حي��ات وحش و 17۲ منطقه حفاظت ش��ده 
وجود دارد كه در مجموع ۲78 منطقه تحت مديريت 
س��ازمان محيط زيس��ت قرار دارند كه ج��زو مناطق 
چهارگانه به حساب مي آيند و بر اس��اس قانون بايد از 

آنها محافظت شود. 
مساحت مناطق چهارگانه كش��ور 17ميليون هكتار و 
مجموع مناطق ش��كار ممنوع حدود 6ميليون هكتار 
است )در مجموع مي شود ۲3 ميليون هكتار( در حالي 
كه در خوشبينانه ترين حالت 3هزار محيط بان در كشور 
وجود دارد، در صورتي كه براي رسيدگي به اين اراضي، 

به حداقل 1۲هزار و 5۰۰ نيرو نياز است. 
در بسياري از كشور هاي جهان حداقل 1۰ درصد يك 
پارك ملي، مورد اس��تفاده تفريحي قرار مي گيرد. در 
ايران اما در اي��ن زمينه حدود پنج دهه اس��ت كه كار 
خاصي انجام نشده است. نتيجه اين مي شود كه از اين 
قس��مت از خاك خود درآمدزايي نداري��م و در ضمن، 

تكليف محيط بان هم مشخص نيست. 
از سوي ديگر مناطق انتخاب شده در سازمان حفاظت 
محيط زيست، مناطق بكر و دست نخورده اي نيستند، 
مثاًل پارك ملي خجير در اس��تان تهران ك��ه با انواع و 
اقسام تعارضات درگير است و پارك ملي ورجين هم با 

زمين خواري دست و پنجه نرم مي كند. 
 تخلفات سايبري

چندي قبل هم معاون يگان حفاظت س��ازمان محيط 
زيست درخصوص مشكالت محيط باني در گفت وگو با 
ايرنا گفت: »پارك ملي الر يكي از منابع عمده تأمين آب 
شرب شهر تهران است و بر اساس استانداردهاي پارك 
ملي هيچ گونه دامي نبايد داخل اين مناطق باش��د اما 
فقط در سه ماه حدود 1۰۰ تا 14۰هزار رأس دام وارد 
اين پارك ملي مي شود. يعني يكس��ري افراد دام هاي 
خود را به آنجا مي برند و در آب ش��ربي كه وارد سد الر 
مي شود، شست وشو مي دهند. اين وضعيت پارك ملي 
ماس��ت حاال آن را به مناطق ديگر تعمي��م دهيم تا به 

مشكالت محيط بانان پي ببريم!«
منوچهر فالحي، تأكيد كرد: »8۲ درصد از كش��فيات 
در حوزه سالح ها، س��الح هاي مجاز هستند؛ يعني از 

طريق نهادهاي رسمي كش��ور مجوز دريافت كرده اند 
و 8۲درصد تخلفات توسط اين افراد انجام مي شود كه 

رقم بسيار بااليي است.« 
وي گفت: »با اس��تناد به ماده قانوني 14 درباره فردي 
كه قصد دارد تخلفي را انجام ده��د، قاضي مي تواند با 
استناد به اين ماده، س��الح طرف را به نفع دولت ضبط 
كند و ديگر به فرد اين فرصت را ندهد كه به خود اجازه 
تخلف بزرگ تر را بدهد، اما آنط��ور كه بايد به اين ماده 

توجه نمي شود.«
اين فعال محيط زيستي افزود: »يكي ديگر از مشكالتي 
كه با آن دست به گريبان هستيم و در دهه اخير شدت 
يافته، بحث تخلفات سايبري اس��ت، شايد تا 1۰ سال 
پيش در اين زمينه تخلفاتي صورت مي گرفت، اما اين 
تخلفات اكنون توسعه يافته است و عده اي سودجو از 
طريق فضاي س��ايبري اقدام به خريد و فروش حيات 

وحش مي كنند.«

 بوروكراسي طوالني از دادگاه تا پليس
معاون يگان حفاظت س��ازمان محيط زيس��ت گفت: 
»ماده ۲۲ قانون شكار و صيد جرائم رايانه اي را مشخص 
كرده كه در آن كميته اي است كه مصاديق تخلفات را 
مش��خص مي كنند؛ يعني وقتي تخلف اعالم مي شود 
پليس فتا موظف است سايت متخلف را مسدود كند، 
اما در اين مورد هم كم كاري مي شود. وقتي وارد فضاي 
مجازي مي شويم و مي خواهيم اين تخلفات را پيگيري 

كنيم، بايد به بند ج ماده 1۰ قانون شكار و صيد استناد 
كنيم تا بتوانيم از متخلف در مراجع قضايي ش��كايت 
كنيم و اگر قاضي رأي داد كه اين كار تخلف بوده است، 
بايد آن را به پليس فتا ارائه دهيم تا س��ايت را مسدود 
كند كه اين روند حجم زي��ادي از كار و وقت و توان را 
مي گيرد.« اين محيط بان ارشد تصريح كرد: »مسئله 
ديگر ك��ه بحث روز هم اس��ت، با توجه به ارزش��ي كه 
زمين در ش��هرهاي مختلف پيدا كرده، تخلفات زمين 
خواري است، متأس��فانه باز هم اين مسئله در قوانين 
جاري كشور جرم انگاري نش��ده است. مثاًل اگر فردي 
1۰ هكتار از اراضي ملي را به ه��ر دليلي تصرف كند و 
متخلف شناخته ش��ود، در نهايت براي وي به استناد 
ماده 69۰ قانون مجازات اسالمي، يك ماه تا يك سال 
مجازات حبس در نظر گرفته مي شود كه به هيچ عنوان 

بازدارنده نيست.«
از س��وي ديگر پس از مش��اهده تخلفات، الزم است از 
طرف سازمان محيط زيس��ت در محاكم قضايي طرح 
دعوي شود كه اين امر نيازمند اعتبار است، به طوري كه 
حتي برخي استان ها هزينه پرداخت براي كارشناسي 
را ندارند؛ بر اين اس��اس معاون يگان حفاظت سازمان 
محيط زيست هم پيشنهاد كرده اس��ت دستگاه قضا 
راهكاري اتخاذ كند و هزينه كار كارشناسي براي طرح 
دعوي را از دس��تگاه هاي دولتي دريافت نكند يا مبلغ 
كمتري اخذ كند، زيرا در برخي استان ها طرح دعوي 

مسكوت مانده است. 
 حق الكش�ف اب�داً باع�ث افزاي�ش درگيري 

نمي شود
آنطور كه رسانه اي شده است اكنون بحث بودجه هايي 
كه سازمان ها از جمله محيط زيست دريافت مي كنند، 
استاني است و اس��تاندار همه كاره است، اگر استاندار 
يك استان محيط زيستي باش��د به زيرمجموعه خود 
امتياز مي دهد در غير اين صورت محيط زيس��ت آنجا 

فدا مي شود. 
پس از ش��هادت دو محيط بان زنجاني، محمد درويش 
فعال و پژوهش��گر محيط  زيس��ت از وج��ود خألهاي 
قانوني و وجود قوانين نامناس��ب در حوزه محيط باني 
انتقاد كرد و گفت: »قانون بدي در كشور داريم كه اگر 
محيط باني بتواند يك شكارچي را بعد از شكار و داشتن 
الشه بازداشت كند، هم الشه نصيب محيط بان مي شود 
و هم جايزه خيلي خوبي دريافت مي كند ولي اگر يك 
محيط بان يك شكارچي را قبل از شكار دستگير كند، 

هيچ چيزي به او تعلق نمي گيرد.« 
درويش معتقد اس��ت محيط بانان ب��راي اينكه منافع 
مادي بيشتري داشته باش��ند، طبق قانون ناخودآگاه 
آدرس غل��ط دريافت مي كنند كه اجازه دهند ش��كار 
اتفاق بيفتد تا پاداش بيشتري دريافت كنند. از سوي 
ديگر هم شكارچي كه شكار كرده، مي داند در آن لحظه 
تقريباً تمام زندگي اش در معرض نابودي است و عالوه 
بر تحويل اسلحه و پرداخت جريمه بايد زندان هم برود، 

پس به شدت مقابله مي كند. 
پس از اين سخنان بود كه جمشيد محبت خاني فرمانده 
يگان حفاظت محيط زيست، در گفت وگو با فارس ضمن 
رد ادعاهاي درويش اظهار كرد: »همواره اين دستگاه 
قضايي است كه تكليف الشه را مشخص مي كند و الشه 
را بعضاً به كميته امداد يا بهزيس��تي مي دهند و اصاًل 
اينگونه نيست كه الش��ه پس از تحويل به محيط بان 

داده شود.«
فرمانده يگان حفاظت محيط زيس��ت ب��ا بيان اينكه 
تنها مش��وق محيط بانان ب��راي فعاليت بيش��تر حق 
الكشفي اس��ت كه قانون پيش بيني كرده است، گفت: 
»حق الكشفي كه به محيط بان داده مي شود براساس 
جريمه اي اس��ت كه ش��كارچي غيرمجاز مي ش��ود و 
درصدي از آن جريمه طبق قانون به عنوان حق الكشف 
به محيط بانان بايد پرداخت شود كه آن هم از سال 94 

تاكنون اصاًل پرداخت نشده است.«
محبت خاني با انتقاد از اظهارات درويش افزود: »آقاي 
درويش خودش چند س��ال مسئوليت س��ازمان را به 
عهده داشته است، سؤال اينجاست كه چرا حاال ياد اين 
مشكل قانوني افتاده است؟ حق الكشف براي محيط بان 
انگيزه ايجاد مي كند كه برود بيش��تر گشت بزند و در 
كارش اهتمام بيش��تري كند ولي اين حق الكشف ابداً 

باعث افزايش درگيري نمي شود.«

شكارچي و  قانون عليه  محيط بان!
محيط بانان كشور در بيانيه اي خواستار بازنگري در قوانين

 براي احياي محيط باني شدند

عليرضا سزاوار

پرونده
قانون و محيط بان

در س�ريال طنز نون خ در نوروز امس�ال 

عليرضا سزاوار
وكيلي حضور داش�ت كه با اندك سواد   نکته

حقوقي، به قول خودش قاچاقچي اعدامي 
را به حبس ابدي و حبس ابدي را به بي گناه تبديل كرده بود! دادستان 
انتظامي مركز وكال با اش�اره به اينكه كارشناسان رسمي و مشاوران 
خانواده قوه قضائيه هم اخيراً با تأكيد ب�ر اينكه بازاريابي جهت اخذ 
وكالت در پرونده هاي بزرگ از مصاديق رفتار خالف شأن است، گفت: 
»در صورت وصول گزارشي در اين خصوص، افراد متخلف به مراجع 
قانوني معرفي خواهند شد.« كاربران شبكه هاي اجتماعي هم با گاليه 
از كاس�بي برخ�ي وكال، از وكي�ل س�ريال ن�ون خ ي�اد كرده ان�د. 
كمال رئوف، دادستان انتظامي مركز وكال، با بيان اينكه متأسفانه برخي 
وكال اين حرفه را با تجارت و س��وداگري اشتباه گرفته اند، گفت: »بعضي 
وكال براي اخذ وكالت در پرونده هاي بزرگ، به ويژه جرائم اقتصادي كالن 
اقدام به بازاريابي مي كنند و به هرترتيبي شده رضايت متهم و خانواده وي 
را جهت وكالت پرونده به دست مي آورند و براي رسيدن به اين هدف از هيچ 

تالش يا پيشنهادي مضايقه نمي كنند.«
وكيل شارالتان س��ريال نون خ هم داغ دل بسياري از كاربران شبكه هاي 

اجتماعي درباره عملكرد برخي وكال را تازه كرد. 
 رضا صيادي با اشاره به وكيل سريال طنز نون خ از انحصارها در اين صنف 
گاليه كرد و در توييتر نوشت: در سريال نون خ وقتي طرف هم بقاله، هم 
نانوا و هم دفتر ازدواج و طالق داره و عاقده؛ دانش��جوي اخراجي ترم دوم 
حقوق هم ادعاي وكالت ميكنه، ديدم اين وكيل كاسب كار مصداق بارز 
وضعيت ظرفيت گذاشتن براي وكالت و سردفتري و... مي باشد و البته آدم 

را ياد بعضي از دوستان شكست خورده وكالت ميندازه.

 كاربري به نام داود هم به سخنان دادس��تان مركز وكال اشاره كرد و با 
گاليه از عملكرد برخي وكال در اينستاگرامش نوشت:  اكثر وكيل ها مثل 
وكيل سريال نون خ هستن مگه اينكه خالفش ثابت بشه. دادستان انتظامي 
مركز وكال هم درست گفته، الزمه تا اين افراد »در اعمال خود كه سبب 
مي شود نگاه جامعه به نهاد وكالت دستخوش تغيير شود، تجديد نظر كنند، 
چراكه اين رفتار ها موجب نااميدي در ميان وكالي جوان و كارآموزان شده 
و از طرفي موجب مي ش��ود عده اي نيز ترغيب به انجام اين قبيل اعمال 
شوند.« من به عينه مي بينم كه برخي كارآموزها واقعاً از كاسبي بعضي 

وكيل ها دارن حرص مي خورن.
 مالك شريعتي نياسر، نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر 
و پرديس در مجلس يازدهم ه��م در اين خصوص به تخلفات برخي وكال 
اشاره كرد و توييت زد: عدم ش��فافيت و فرار مالياتي در سه صنف پزشك 
)تخصص به باال(، وكي��ل و تاجر، از مجموع درآم��د طرح-بنزيني دولت 
بيشتر است. يعني دولت مي تواند به جاي جيب 8۰ ميليون ايراني، كمك 

هزينه معيشتي را فقط از ماليات چند ده هزار نفر تأمين كند. 
پ. ن: در اين سه گروه البته افراد سالم كم نيستند. 

 سارا هم با اشاره به سوء اس��تفاده برخي از وكالت در اينستاگرام خود 
نوشت:   همانطور كه دادستان انتظامي مركز وكال هم تأييد كرده، بازاريابي 
بعضي وكال هم مصداق خالف شئونات وكالت محسوب شده و تخلف است. 
هر فردي كه مورد سوء استفاده وكيلي قرار گرفت در صورت گزارش دادن 
در اين خصوص، افراد متخلف از طرف دادستان انتظامي وكال به مراجع 

قانوني معرفي خواهند شد. 
 جواد محمديان هم در خصوص حساس بودن كارآموزان وكالت نسبت 
به تخلف برخي وكال در اينس��تاگرام نوش��ت: اتفاقاً بايد كارآموزاي وكيل 

حساسيت بيشتري نسبت به تخلف اين وكيل تاجرها داشته باشند. خيلي 
از موكل ها اينقدر دغدغه و گرفتاري دارن كه حوصله ش��كايت از وكيل رو 
ندارن. ولي كارآموزها كه بهتر مي تونن شيادي برخي وكال رو درك كنند بايد 
گزارش بدن تا دادستان انتظامي ورود كنه. هستن وكاليي كه مثل وكيل 
نازنين تو نون خ راه مي افتن دنبال موكل و ديگران رو خفت گيري مي كنن. 
 حسين صبور هم در اينستاگرام خود به خاطره اي از وكيل خود اشاره 
كرد و نوشت: بابت پرونده اي از سر بي تجربگي گير دو نفر وكيل پايه يك 
دادگستري افتادم. همه كارها رو خودم مي كردم و مدام از طبقات مختلف 
دادگاه واسه كارم پايين و باال مي رفتم. اين دونفر هم فقط تو جلسه دادگاه 
حاضر مي شدن و چند تا جمله اي كه خودم هم بهتر از اونا بلد بودم تكرار 
مي كردن. هر چند هفته يكبار هم بهم زنگ مي زدن و مي گفتن فالن قدر 
به حساب ما واريز كن تا انگيزه ادامه كار رو داشته باشيم. آخر سر هم پرونده 

رو باختم. اين آدما اگه كاسب نيستن پس چي هستن؟
 حميد باقرزاده هم در راستاي هشدارهاي دادستان انتظامي مركز وكال 

نس��بت به بازاريابي برخي وكال توييت زد: تك صالحيتي وكالت ايران، 
زمينه ساز رقابت نابرابر بين وكالست. اولين آسيب چنين سيستمي سوق 
دادن وكال به بازاريابي ناسالم ميشه. اثرات مخرب چنين اوصافي رو همه 
وكال ميدونن و ديدن. وكالت تضميني كه در بسياري از موارد دروغ شاخدار 
است، قاضي بازنشسته اي كه از بديهيات حقوق بي بهره ست، مدرس فالن 
دانشگاه بي  يا كم اعتبار، مؤلف آثار بي بته حقوقي، وكيل فالن شركت كه با 

هزار زد و بند قراردادش رو بسته.
 س��عيد باقري هم با ارائه آماري از برخورد با وكالي متخلف در توييتر 
نوشت:  حفاظت اطالعات قوه قضائيه از دستگيري 19 وكيل مدعي وكالت 
تضميني و وكاليي كه با پرداخت رشوه و اعمال نفوذ براي تغيير برخي آراي 
پرونده ها اقدام كرده بودند، خبر داد. برخورد قاطعانه با چنين مفاس��دي 

مطالبه جدي نهاد وكالت است. 
 سيد امير سياح هم با گاليه از كانون وكالي دادگستري در اين خصوص 
نوش��ت: مجلس مي خواهد درهاي كس��ب و كار وكالت را روي عالقمندان 
بازكند،كانون وكال مخالف است و مي گويد وكالت، كسب وكار نيست. اعضاي 
محترم كانون وكال اگر واقعاً اين ادعا را قبول دارند، از فردا رايگان وكالت كنند.  
اگر براي وكالت از مردم پول مي گيريد، كسب وكار هستيد و بايد انحصارتان 
شكسته شود. قوه قضائيه بساط وكاليي مشابه وكيل نون خ را بايد جمع كند. 
 پدرام تحويلداري اما با گاليه از تصويري كه س��ريال نون خ از وكيل 
ترسيم كرده است در توييتر نوش��ت: در اياالت متحده وكال رو ميكنن 
رئيس جمهور و سناتور، اينجا سريال نوروزي برداشته بقال و كاسب رو 
وكيل نشون داده. قشنگ  نيست واقعاً! هستن وكاليي كه فقط به جيب 
موكل چش��م دارن و نتيجه پرونده هم براش��ون مهم نيست اما نون خ 

تصوير بدي ساخت.

قوانين در حوزه محيط باني و جنگل باني قدرت بازدارندگي ندارند و همين 
مسئله هم فشار و رنج زيادي به محيط بانان كشور وارد مي كند. 

پس از شهادت دو محيط بان زنجاني، سخنگوي كميسيون كشاورزي، آب، 
منابع طبيعي و محيط زيس��ت مجلس هم تأكيد كرد شهادت اين دو عزيز 
زنجاني، شيوه ش��هادت و ميزان خش��ونتي كه عليه آنها اعمال شده است، 
انسان را متحير مي كند و تهيه طرحي قانوني براي محيط بان ها در مجلس 
يا فرستادن يك اليحه جامع از سوي دولت در اين خصوص را بسيار ضروري 
دانست.  اگر اليحه يا طرحي آماده ش��ود، ابتدا در فراكسيون محيط زيست 
مجلس و سپس در كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست 

مجلس بررسي خواهد شد. 
اما جالب اينجاس��ت كه اليحه روي زمي��ن مانده حماي��ت از محيط بانان 
سال هاست روي آن بحث و بررسي انجام شده، اما همچنان به تصويب نهايي 
نرسيده است. ايراد مهمي كه ش��وراي نگهبان به تصويب اين اليحه گرفته 
مربوط به مغايرت دو ماده از اليحه حماي��ت از محيط بانان با ماده 75 قانون 

اساسي بود. 
در س��ال 95 اليحه اي براي حمايت از محيط بانان براي تصويب به مجلس 
شوراي اسالمي ارسال ش��د. اين اليحه فقط درباره حمايت از محيط بانان و 
جنگل بانان بود، اما در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تصميم بر آن شد 
كه يگان حفاظت ساير دستگاه هاي اجرايي نيز در اين اليحه لحاظ شود و از 

مزاياي اين اليحه بهره مند شوند. 
در نهايت كميسيون قضايي مجلس، تغييراتي 
در اين خصوص اعمال كرد ت��ا جايي كه عنوان 
اليحه هم به اليحه حماي��ت قضايي و بيمه اي 
مأموران ي��گان حفاظت دس��تگاه هاي اجرايي 
تغيير كرد و در محتوا هم به همين ترتيب پيش 
رفت و پس از بررسي در صحن علني مجلس به 

تصويب رسيد. 
پس از بررسي هاي مفصل، شوراي نگهبان اعالم كرد مصاديق مزاياي مربوط 
به اين اليحه، عالوه بر محيط بانان و جنگل بانان به ساير يگان هاي حفاظت 
تسري يافته، در حالي كه به محل تأمين منابع مالي آن اشاره نشده است. در 
واقع بر اساس اصل 75 قانون اساسي، مصوبه اي كه بار مالي دارد، بايد نحوه 
تأمين آن توسط دولت پيش بيني شده باش��د، در حالي كه دولت طبق اين 
اليحه تأمين بار مالي ناشي از اين قانون را فقط براي محيط بانان و جنگل بانان 
درنظر گرفته اس��ت و س��اير يگان هاي حفاظ��ت هيچ بودج��ه اي دريافت 
نمي كنند. همين مشكل مالي موجب ش��د اليحه حمايت از محيط بانان و 

جنگل بانان همچنان در مجلس شوراي اسالمي سرگردان باشد. 
دكتر صادق بشيره 
كارشناس حقوق از دانشگاه علوم قضايي

نظر کا رشنا س

سرگرداني اليحه حمايت از محيط بانان

وكيل به سبك نون خ!
هشدار دادستان انتظامي مركز وكال نسبت به بازاريابي وكال، كاربران شبكه هاي اجتماعي را ياد وكيل سريال نون خ انداخت


