
   خاطره اي از اعتماد يكطرفه
  ٢۵۴٩شهريور  ٢۶ناهيد شيد 

درحاليکه تصور می شود که . سه خاطره برايتان عرض می کنم که می تواند نمونه ای از اعتماد های يکطرفه باشد
  . اعتماد دو طرفه است

ييان قطعه زمينی داشتند در چهارراه تخت جمشيد و پهلوی، اين زمين سرکار خانم عزت السلنه فرمانفرما: نمونه اول
اين آشپز در خانه . صور ودارای اتاقی بود که خانواده آشپز خانم فرمانفرماييان در آن برايگان سکونت ميکردمح

فرمانفرمايان متولد شده بود، يعنی پدرو مادرش هم خدمتگذار اين خانواده بودند، بالطبع مورد اعتماد خانم فرمانفرمايان 
  . قرار داشت

وختتند و چون خريدار قصد بنای سينما و ساختمان را داشت شرط نمود که در ازاء يان اين زمين را فريخانم فرمانفرما
ی از ثمن غهرروز تاخير در تحويل زمين يکهزار تومان بابت خسارت از فروشنده دريافت دارد و در اجرای اين شرط مبل

  . معامله هم تضمين گرديد

الع ومتذکر شدند که آشپز می تواند در خانه ديگری از خانم فرمانفرمايان جريان معامله زميين را به آشپز خود اط
  . متعلقات خانم فرمانفرمايان سکونت نمايد

سرکار خانم فرمانفرمايان که من وکالت بعضی از امور ايشان را داشتم بسيار در امور حقوقی وتجاری با تجربه و دانا 
ماد به آشپز به حدی بود که تصور اشکالی را ابدا بودند و تالی فاسد چنين شرطی راکامال ميدانستند ولی ميزان اعت

  . نميکردند

نه آشپز و همينکه آشپز فهميد که خانم چنين تعهدی را کرده است  ولی اين اعتماد يکطرفه وفقط از جانب ايشان بود
  .و سرکارش ديگر حاضر نشد» از اين محل نميروم«: گفت

ويا معاون شهربانی بود و اورا هدايت وتشويق به مقاومت ميکرد  اين آشپز دوستی داشت که گويا راننده رئيس شهربانی
اين دعوی دويا سه سال طول می کشد و خودوکيل خانم هم اين موضوع را ميداند و اگر «و به آشپز گفته بود که 

  »هزار تومان از خانم گرفت ۵٠٠مقاومت کنی ميشود 

ه برخالف تصور خانم آسان نيست، ناچار به دادسرا يتم که قضوقتی بنا به مصلحت الزم ديدم که با آشپز صحبت کنم دانس
  . شکايت کردم

  . حال چه کردم و با چه سرعتی قضيه را تعقيب نمودم بماند که خود داستانی است

ای که چه اجرای عجيبی وچه روز فراموش چند روز بيشتر طول نکشيد که از شعب تصرف عدوانی حکم تخليه گرفتم و
  . د، آنروز که اين حکم به اجرا در آمدنشدنی دردناکی بو

آن آشپز به کمک و هدايت راننده شهربانی از هيچ اقدامی برای مقاومت در مقابل اجرای حکم دادسرا فروگذار نکرده 
بود، جمع کردن عده ای برای مقاومت، تدارک يک عملی که منجر به قتل بشود، تا امر تخليه متوقف گردد، اجتماع عده 

بود و از طرفی آشپز هم که تاحدودی به وضع ثروت  ، از جمله اقداماتوتظاهر بنفع آشپز و عليه مالکدر خيابان 
وامالک ومستغالت خانم فرمانفرماييان آگاه بود مرتبا با صدای بلند آنها را عنوان می کرد و از بدبختی خودش داد سخن 

  . ميداد

سيار مفصل است همين کافی است که عرض کنم که همسر خالصه آنچه در جهت توقف حکم دادسرا صورت ميگرفت ب
  . آشپز دوبار قصدکرد که فرزند قنداق شده خودرا از پنجره به خيابان تخت جمشيد پرتاب کند که پليس مانع گرديد



همين موضوع شخصا در جريان اجرای حکم بی دقتی من که بمناسبت  نهرآن بيم بروز اتفاق سوئی می رفت، کوچکتري
  . رده بودم اجرای حکم را متوقف می نمودشرکت ک

باری باالخره حکم اجرا گرديد و اثاثيه آن آشپز در پياده رو خيابان تخت جمشيد گذاشته شد و در همان حال هم بوسيله 
عده ای کارگر که قبال تدارک شده بود، آن اتاق خراب شد ولی آن آشپز وخانواده اش سه روز در همان پياده رو خيابان 

ايد کشيد و داشت موضوع باال ميگرفت رجمشيد درکنار اثاثيه خودشان سکونت کردند وموضوع وتصوير آنها به ج تخت
  . آن اثاثيه از پياده رو بيرون برده شد و قضيه خاتمه يافت» سد معبر«که به وسيله شهرداری به علت 

  !مورد دیگر صداقت در شهادت

  . عتماد يکطرفه، اهميت شهادت وسوگند را هم ميرساندنی است وعالوه بر اداين مورد شني: مورد دوم

داشتند، سرايداری داشت که ) نام منطقه را بياد ندارم(جناب آقای رضا قطبی قطعه باغی در حد شمالی خيابان شميران 
ک نهايت مورد اعتماد آقای قطبی وبه معرفی ايشان درشرکت واحد رانندگی می کرد و با خانواده اش در ساختمان کوچ

  . آن باغ سکونت داشت

  . آقای قطبی قصد نمود که آن باغ را تفکيک وبفروش برسانند

مشورت شد، عرض کردم بهتر است ابتدا باغ از سرايدار تخليه و سپس تفکيک بشود، فرمودند سرايدار غريبه نيست 
  . راننده صحبت کنم الزم شد که با. تصور نميکنم مانعی باشد، خوب چه اشکالی دارد مبلغی هم به او ميدهيم

شاه اراضی را به زارعين واگذار کرده و اين باغ من است و آقای «: در صحبت با او غرق در حيرت شدم زيرا گفت
  » قطبی هيچ حقی ندارد، من بچه نيستم که شما آمده ايد خامم کنيد

ننده ونيز آمادگی مشاراليه را به باری به دادسرا شکايت کردم، به استحضار بازپرس جريان کمک آقای قطبی را به آن را
  . پرداخت مبلغی معقول به آن راننده باطالع بازپرس رساندم

سرايدار به دادسرا احضار شد، بازپرس پس از قدری صحبت و توصيه به طرفين دعوی به اينکه باهم سازش کنيد، به 
  » حاضرند که مبلغی هم به شما بدهنداز جانب موکلشان ) نام را در آخر خواهم آورد... (ا... آقای« :راننده گفت

اين باغ يک قطعه کوه سنگالخی «: اما آن راننده همان مطلبی را که به من گفته بود برای بازپرس تکرارواضافه کرد
خود آنرا خاک ريزی کرده و درختکاری نموده و درختان را با کول آبياری کرده، زارع است و اين باغ  بوده  او با دست

تصاص دارد و آقای قطبی هيچ حقی ندارد ولی چون آدم بانفوذی است و ممکن است حرف من به جايی کال به او اخ
  » نرسد حاضرم نصف باغ را به او ببخشم

  . با اظهار راننده، بازپرس ناچار شد که شهود راننده را احضار و شهادت شهود اورا بشنود

ت وبدون خاک بوده است و درختان وساختمان و سنگ چين شهود راننده شهادت دادند که اين باغ يک زمين بدون درخ
  . وخاکريز همه بوسيله آن راننده ايجاد شده است

کارشناس منتخب دادسرا که از باغ ديدن کرده بود، درختان چنار باغ را يکصد ساله و خاک باغ را طبيعی شناخته بود و 
نفر از شهود با ذکر سوگند شهادت داده بودند که با چشم خود ديده اند که راننده با مشک و کول، آب پای وعجيب اينکه د

  . ساله بودند ٢١و  ٢٠ين شهادت در حالی داده شد که اين شهود نهال تازه کاشته شده درختان چنار ميداد و ا

خوب اينها که ديده اند مثل اين است که من ديده ام ديگر «: فقط يک شاهد از بين آنها حاضر به اتيان سوگند نشد وگفت
ح داد که اين يه به صلح و سازش خاتمه يابد نشد، هرچه توضيباری بازپرس هرقدر کوشيد که قض(!) » چرا قسم بخورد



طرف من قطبی است معلوم است که نبايد «: قضيه با اصالحات ارضی تفاوت دارد، راننده قانع نگرديد و متقابال گفت
  » مشمول اصالحات ارضی بشود

  . باالخره ناچار به صدور رای گرديد

  : هر وکیلی قابل اعتماد نیست

رضی به پيشکار مالی خود وکالت رسمی جامعی نسبت به خانم دکتر آذر شخصيت اقتصادی مشهور در جريان اصالحات ا
  . کليه امالک مزروعی خود ميدهند

قصد  ازروزی کدخدای يکی از دهات خانم درورامين بوسيله تلفن از خانم احوالپرسی وگله می کند که حق بود خانم 
  . فروش ده خود، اورا مطلع مينمود که او مشتريان بهتری داشت

پيشکارشان برای تحويل ده به  قافاين خبر وبا توضيح بيشتر متوجه می شوند که شخصی به ات خانم دکتر، با تعجب از
  . ودر مقام تحقيق بيشتر مسلم ميشود که پيشکار ده خانم دکتررا به شخصی فروخته است. محل مراجعه کرده است

الحات ارضی نبوده وزارع نداشته ارضی، ده مزبور را که اصال مشمول اص قضيه چنين بود، پيشگار در جريان اصالحات
به يکی از دوستان خود که سماور سازی کوچکی در بازار داشت برای تبانی ميفروشد تا بعدا سر فرصت مشتری خوبی 

   . برای آن پيدا کنند

  . ده چندين ميليون تومان قيمت داشت هزار تومان سند مينويسند در حاليکه آن ۴٠٠يا  ٣٠٠درست يادم نيست به مبلغ 

يشکار، پس از انجام معامله هنگام تحويل قبوض اصالحات ارضی به خانم يک مفاصا حساب بسيار جامعی از خانم می پ
گيرد که ايشان ضمن قدردانی از اقدامات وکيل و اظهار رضايت، کليه حساب معامالت و اقدامات نسبت به آن وکالتنامه 

  . رسمی را تصفيه شده اعالم می نمايند

ی، سندرسمی معامله، مفاصا مسدعوای بسيار مشکلی بود مستند طرف، وکالتنامه ر ينجانب ارجاع شد،اين دعوا به ا
  ).موکله(حساب جامع و کامل به امضای خانم دکتر آذر 

برای اين قبيل دعاوی ولی خودش آدم سستی در اين قبيل  دآن سماور ساز وکيل خوبی داشت که اساسا سرش درد ميکر
  .کارها بود

اب وکيل طرف، با او صحبت کردم و با ارائه گردش حساب بانکی او که هيچگاه چنين رقمی وحتا به مراتب من در غي
کمتر در آن ديده نمی شد ويک صحنه سازی خاصی اورا در موقعيتی قرار دادم که مصلحت خود را در حقيقت گويی 

ن ملک از سوی پيشکار خانم به او انتقال داده نزد بازپرس اعتراف کرد که پولی رد و بدل نشده و اي والجرم،جريان ديد 
  . شده که بعدا به فروش رسيده و در منافع مشترک باشند

واطمينان از اينکه باقراری که من با او گذاشته ام دعوا را خاتمه خواهيم داد به اتفاق خانم دکتر  فباری پيرو اين اعترا
ه خانم را نوشته بود رفتيم و معامله را اقاله و ملک در مالکيت او به ورامين، همان دفتر خانه ای که سند انتقالی د و

  . خانم قرار گرفت

از حق نبايد گذشت، خانم دکتر خودشان هم بسيار فعاليت کردند و پيشکار ايشان عاملی بود که مجالی برای تنفس وکيل 
متقلب نبود؛ مرد ساده ای بود که با وجود اين فراموش نشود که طرف يک آدم حرفه ای . وگذشت زمان باقی نمی گذاشت

خاصه که وکيل او هم متبحر در اين . حوصله دعوا و چنين مسائلی را نداشت و اال کاربه آن سهولت حل و فصل نمی شد
  . قبيل دعاوی بود

  : تجربه اندوزی



  : اين سه خاطره که از بين خاطرات بسيار عرض گرديد، گويای اين تجربه است که

يده ايجادی است که بنا به اعتباراتی به وجود می آيد و بنا به مالحظاتی هم زايل می نيادی نيست، پداعتماد يک پديده ب
  . گردد

مالحظاتی که اعتماد را از ميان می برد کم نيستند، اما بنظر می رسد که مسائل مادی قوی ترين عاملی است که می تواند 
  . اساس اعتماد را متزلزل کند

رفه باشد هيچ اشکالی را بوجود نمی آورد، اشکال آنجا پيدا می شود که يک طرف، درک بی عدم اعتماد اگر دوط
  . اعتمادی طرف خود را نمی کند

از آنجا که قاعده ای در ميان نيست که بوسيله آن درجه اعتماد ويا فقدان آن را مرتبا در افراد اندازه گرفت لذا بايد از 
  : يعنی د و آنرا بکاربردقاعده توجه و رعايت اصول استفاده کر

 درتفويض وکالت، اختيار کلی ونامحدود مصلحت نيست -١
 چيزی نخوانده امضا نگردد -٢
 مفاصا حساب با ذکر موارد تنظيم گردد -٣
برای مفاصا حساب دادن به وکيل، گزارش کار وکالت وکيل خواسته شود و مفاصا حساب عطف به آن گزارش  -۴

 .داده شود
 وکالت وکيل مدت داشته باشد -۵
گر موضوع وکالت معامالت غير منقول ارزش داری است، احتياط برآن است که حق اخذ ثمن معامله به وکيل ا -۶

 . داده نشود
هرگاه، ملک يا مال ويا اوراق وغيره به کسی امانت داده می شود وجود کاغذ و سندی که گويای مطلب باشد  -٧

سند تنها اين امکان را به عمل نزديک نمی کند  الزم است، اين امر دليل عدم اعتماد فيمابين نيست، عدم وجود
که امانت گيرنده اسباب دردسر امانت دهنده بشود بلکه دردسر احتمالی برای امانت دار نيز هست چه از باب 

 . اتالف وچه اجرت المثل

  

ته شده نگارش استاد اميرفيض برداش» خاطرات و ماجرای وکيل دربار«کتاب  ٢١٩تا  ٢١۵اين نوشته از برگ های 
  . است

اين نوشته به اين دليل آورده شد تا حدودی خوانندگان را با حقوق فردی شان آشنا سازد و به اين اشاره نمايد که چطور 
افراد بی انصاف می توانند به دليل عدم آشنائی به حقوق خودشان و حقوق فردی ديگران با سعايت و تحريک اشخاص 

تحريکاتی برای راننده و آشپز فراهم ميکرده اند  که چه بسا کسانی.  بياندازند ثالثی خودشان و ديگران را به دردسر
يا صرفا جنبه نادانی . دارای افکاری مخالف نظام بوده اند و فقط برای دردسر سازی اين موارد را پيش کشيده باشند

  . داشته باشد

اگر زمان داشته باشم در هر مورد مراتبی را کتاب بسيار خواندنی است و پر است از تجربه و پژوهش های نويسنده که 
  به آگاهی خواهم رسانيد 

  ک-ح

  

   


