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اخبار اتحادیه سراسری كانون های وكالی دادگستری ایران را در www.Scoda.ir  مشاهده كنيد 

 1441 محــرم   4    1399 شــهریور   3 دوشــنبه 
سال اول   پيش شــماره   16 صفحه     5000 تومان

M o n A u g u s t . 2 0 2 0 1 6 p a g e

اقتصاد ي  
سياسي  
اجتماعي 

دکترشهرامکیوانفر:

سرنوشتسندتحولدردست
کانونهایوکال

نگاهی به  ماجرای
 ماليات  بر خانه های خالی

خانهخالی
داریدیا
ندارید؟

در این شماره می خوانید:

وکالتانهم

رمدم؛اریان

کانون   وکالی دادگستری 

کاساقداماتکانوناهیوکال پیگیریچالشاهیحقوقیرمدموانع

اینیکرپوندهمعاضدتیاست

گفتارونوشتارهیئترئیسهاتحادهیرسارسیکانوناهیوکالیدادگستریاریانو

رؤسایکانوناهی25گاهن

ایجادرساهنایربایوکالورمدم

نشرهیاتحادهیرسارسیکانوناهیوکالیدادگستریاریان)اسکودا(

طراح کمیته  شفافیت در مدیریت شهرداری مشهد:

ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسالمی را   اجرا کنید

حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن:

حدود اختیارات وکیل

موضوع وکالت

نام و نام خانوادگی و اقامتگاه طرف:

نام و نام خانوادگی و پایه وکیل و اقامتگاه وکیل:

نام و نام خانوادگی و اقامتگاه موکل:

مصطفی مهرآیین در گفت وگو با وکالت نامه از دالیل بنیادین تعرض به وکال در چند سال گذشته می گوید:

وضعی که محصول نظام اجتماعی ناتمام ماست!

محمدحسین جعفری به »وکالت نامه«از کنسرت آنالینی می گوید که مخاطبانش را از سامانه بیرون انداخت؛

تضییع حقوق شهروندی از سوی اپراتور تلفن همراه
نه »سوپرمن«، نه »اسپارتاکوس«

 بزرگ ترین قهرمان سینما، »وکیل« است

کامبیز نوروزی حقوقدان و فعال باسابقه رسانه ای در گفت وگو با »وکالت نامه«:

وکـال بایـد کنشگـری کنند!

محمد صالحی وکیل دادگستری دِر زنداِن تن شکست و پر کشید، او یکی از »آن بیست وسه نفر« بود؛

آقای وکیـل، شهـادتت مبـارک!
به یاد نخستین رئیس کانون وکالی دادگستری  در ایران؛

تنـدیس وکــالت، تبـلور عدالت
برای ۲۸ مرداد در رثای جلیل بزرگمهر؛

 وکیِل سیاستمـدار نامدار ایران

 iranian_bar_associations_union Skooda

ایام عزاداری ابا عبداهلل الحسين)ع( تسليت باد
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شکل گیری تمدن ها در سایه علم و تجربه بشری اتفاق افتاده 
و آنچه اسباب رشد و توسعه و البته رقابت میان تمدن ها را در 
طول قرن ها فراهم کرده، تبادل اطالعات و یافته های بشــری 
بوده اســت. از ابتدای تشــکیل حکومت ها ودولت ها، آن قوای 
مســلطی، قوت و قدرت بیشــتری را در همه ابعاد داشــته که 
اطالعات بیشتری داشته است. بنابراین از دیرباز بزرگ ترین عنصر قدرت یک حکومت برخورداری 
از اطالعات تازه و دســت اول بوده اســت. این موضوع هنوز و در دوره کنونی هم عنصر الیتغیر در 
بحــث قــدرت حکومت هــا و مدیریت جوامع بوده، در طول زمان هیــچ تغییری نکرده و در آینده 
هم تغییر نخواهد کرد. در دوره ای از تاریخ مرکز و خاســتگاه علم و اطالعات مشــرق زمین بود و 
توســعه و پیشــرفت هم در این نقطه از زمین رونق داشــت. در ادامه اما توســعه علم و اطالعات به 
مغرب زمین کوچ کرد و در پی آن توســعه و پیشــرفت هم به آن ناحیه نقل مکان کرد. آنچنان که 
پیش تر هم گفته شــد منشــا رســیدن به همه این دستاوردها، صرفا داشتن دست باال در اطالعات 
بود و هنوز هم هســت. در تمام شــئونات زندگی، لزوما اشــخاصی که اطالعات دســت اول را دارند، 
در رســیدن موفقیت از دیگران پیشــی می گیرند. تا اینجا مقدمه ای بود پیرامون اهمیت اطالعات 
برای توســعه زندگی انســان در تمام شــئونات آن. آنچه از دیرباز به اندازه اطالعات اهمیت داشته، 
بحث جمع آوری اطالعات و انتقال اطالعات یا به تعبیر دیگر اطالع رسانی بوده که در طول قرن ها 
بشر راه ها و تکنیک های متعددی را در مسیرش به وجود آورده است. آنچه مشخص است جریان 
اصلــی دنیــای امروز حــول محور اطالعات و اخبار و نحوه انتقال این اطالعات و اخبار می گردد. به 
همین خاطر هم هست که امروز یکی از بزرگ ترین صنعت های دنیا با امکان چرخش ثروتی بزرگ 
حول آن، صنعت اطالع رسانی است که از جمله انواع آن رادیو تلویزیون، نشریات مکتوب و فضای 
مجازی را می شود نام برد. با نگاهی اجمالی به کشورهای دنیا درمی یابیم آن دسته ای که سیستم 
اطالع رسانی آزاد دارند و دسترسی به اخبار در آنها تسهیل شده، کشورهایی مترقی، ثرتمند، دارای 
شانیت بین المللی هستند و از اعتماد ملی مردم خود سود می برند. در این کشورها، ارتباط مردم و 
حاکمیت دو سویه و پویاست. برعکس کشورهایی که بحث اطالع رسانی آزاد و تسهیل در دسترسی 

به اخبار و اطالعات در آن وجود ندارد، فاقد دســتاوردهایی هســتند که پیش تر به آن اشــاره شــد، 
چنانکه یا به حدی از ترقی که شایســتگی اش را داشــته اند، نرســیده اند، یا از ثروت و داشته هایشان 
نمی توانند به نفع مردم  و کشــور خود اســتفاده بهینه کنند یا اعتماد ملی از بین رفته اســت. همه 
این موارد از اسباب تنزل جایگاه یک کشور در عرصه بین المللی هستند. در این کشورها نمی شود 
انتظار رســیدن به رشــد و توســعه چشمگیر و پایداری را داشت. اصوال، منطقه خاورمیانه مشمول 
گزینه دوم است چون سطح اطالع رسانی و دسترسی به اخبار و اطالعات در کشورهای این حوزه از 
استاندارهای جهانی پایین تر است. رسانه ها در این نقطه محدودیت های زیادی برای فعالیت دارند 
و اصوال مدیریت رسانه های عمومی در اختیار قدرت های سیاسی است. به همین دلیل هم هست 
که در این منطقه شاهد رشد و توسعه بومی و پایدار نیستیم و اکثر دستاورها، وارداتی هستند. در 
کشور ما علی رغم محدودیت در تولید محتوا، رسانه های نوشتاری زیادی در حال فعالیت هستند. 
هرچند این، رســانه ها از حیث کمیت در حوزه اخبار و اطالعات  آمار قابل توجهی دارند اما از نظر 
فرهنگ سازی نتوانسته اند تاثیرگذاری چندانی داشته باشند. البته این وضع دالیل مختلفی دارد 
که شــاید مهم ترینش تنزل اعتماد مردم به این رســانه ها باشــد. درباره رسانه حقوقی برای جامعه 
وکالــت بایــد گفــت که ما کال از غافله عقب مانده ایم و تاکنون هیچ ابزاری برای معرفی نهاد وکالت 
کشور نداشته ایم. البتهکانون های استانی دارای نشریاتی هستند که صرفا محدود به داخل استادن 
و مختص خود وکال بوده اســت. این نشــریات هم تا امروز هیچ کمکی در جهت تعرفه نهاد وکالت 
در میان آحاد مردم نکرده است. با توجه به موارد توصیفی اگر جامعه هدف برای رسانه مورد بحث 
نهاد وکالت، مردم و نهادهای مختلف در نظر گرفته شود، می تواند ثمرات مثبتی را به دنبال داشته 
باشد اما اگر این نشریه بخواهد تنها در میان حقوقدانان و خاصه وکال توزیع شود به جز صرف وقت 
و هزینــه ره آوردی به دنبال نخواده داشــت. همــواره تاکید کرده ام که کانون های وکال باید از الک 
خود بیرون بیایند و در جامعه حضور چشم گیری داشته باشند. با توجه به اینکه اتحادیه سراسری 
کانون های وکالی ایران متولی نهاد وکالت کشور است، می تواند با راه اندازی یک رسانه سراسری 
با جامعه هدفی به وسعت همه ایران پیرامون تعرفه وکالت اسباب فرهنگسازی در میان اشخاص 
حقیقــی و حقوقــی را بــرای مراجعه به وکیل در حل معضالت حقوقی روزمره آنان فراهم کند و بار 
سنگینی را از دوش مردم و دستگاه قضایی کشور بردارد. در پایان باید تاکید کرد که جوامع انسانی 
بر اساس بزرگترین دستاورد بشری که همان قانون است، اداره می شوند اما متاسفانه در کشور ما 
قانون گریزی تبدیل به یک فرهنگ شده و اسباب بسیاری از مشکالت کشور  را هم فراه کرده است. 
رسانه »وکالت نامه« می تواند نقش به سزایی در رجعت مردم و مسئولین به قانون گرایی ایفا کند. 

در طول ســال های گذشــته اغلب 
صدا و سیما، روزنامه ها و به طورکلی 
رسانه ها چهره ای را از وکال نزد عموم 
مردم کشورمان ترسیم کرده اند که 
با واقعیت ارتباطی نداشــته اســت. 
این تصویرســازی ها البته باعث بروز 
مشکالتی برای وکال هم شده تاجایی 
که گاهی در نگاه بخشــی از اعضای 
جامعــه باوری غلط نســبت به این 
صنف به وجود آمده است. از مدت ها قبل، در اتحادیه سراسری کانون های 
وکالی دادگستری ایران)اسکودا( بحث و تبادل نظرهایی پیرامون چرایی 
لزوم ایجاد یک رسانه مخصوص کانون های وکال و چگونگی انعکاس مطالب 
مرتبط با این نهاد صنفی صورت گرفته و امروز به جرئت می توان گفت که 
همه همکاران در کانون های بیست وپنج گانه به این نتیجه رسیده اند که باید 
یک گروه حرفه ای وارد عرصه شود و گام های موثری در جهت بازمعرفی و 
شناساندن نهاد وکالت به عموم مردم بردارد. البته انتشار مطالبی در جهت 
اطالع رســانی به همکاران وکیل درباره فعالیت های همکاران هم در این 
میان، می تواند به عنوان یکی از اهداف در نظر گرفته شود. احتماال همه 
همکاران تایید می کنند که فعالیت های کنشگرانه وکال در سطح اجتماع 
در طول ســالیان گذشــته، چندان شایسته به سمع و نظر مردم نرسیده و 
بسیاری از هموطنان ما تا امروز در جریان مشاوره های رایگان، پرونده های 
مربــوط بــه بخش معاضدت و وکالت های تســخیری وکال در کانون های 
سراســر ایران قرار نگرفته اند. از نگاه من، امروز شــرایطی ایجاد شــده که 
طی آن افرادی در سطح کشور اعالم می کنند وکالی دادگستری در خط 
حاکمیت و نظام نیستند. با این توضیح، ما وظیفه داریم که به وسیله یک 
رسانه تخصصی، مردم را در جریان این موضوع قرار بدهیم که حدود 30 
درصد از ظرفیت ساالنه کانون  ها به رزمندگان و ایثارگران اختصاص پیدا 
می کند. عالوه بر این، مردم عزیزمان باید بدانند که وکالی دادگستری در 
دوران جنگ تحمیلی همیشه در صحنه بوده اند و در ادامه در سازندگی 
کشور توانسته اند نقشی در خور ایفا کنند. همه وکال می دانند که در طول 
سال باید وکالت در سه پرونده معاضدتی و سه پرونده تسخیری را بر عهده 
بگیرند اما مهم آن است که عموم مردم در جریان این موضوع قرار بگیرند. 
از سوی دیگر، کانون ها، هفت دهه فعالیت مستتقل را در کارنامه دارند اما 
تا امروز نتوانسته اند ارتباط پویایی را با صدا و سیما داشته باشند. یکی از 
نکات مهمی که توجه به آن بســیار اهمیت دارد، رایزنی با صدا و ســیما و 
ایجاد تعاملی درخور با این رسانه است. مهم این است که آحاد جامعه در 

جریان خدمات وکال قرار بگیرند. 

حسین عبدالله پوراقدم شربیانی
 رئیس کانون وکالی

 دادگستری آذربایجان شرقی

سعید عباسی
رئیس کانون وکالی

 دادگستری آذربایجان غربی

رسانه ای که باید در زمینه 
حقوقی فرهنگ ساز باشد

صد سال می توان سخن از زلف یار گفت کار باید حرفه ای باشد
در بند آن مباش که مضمون نمانده است      
 صائب تبریزی

  رسانه وکال؛
انعکاس 
صدای 
مشترک!

در ضرورت انتشــار مجله توســط اتحادیه و تاثیرگذاری مثبت آن، به نظر قاصر 
نگارنده الزم است اسکودا، بیش ازپیش به همراهی و مشاوره با خوِد کانون ها و 
رؤســای آنها بپردازد و خودش را درگیر ماجراهایی دیگر نکند تا اســباب بزرگی 
و مقبولیتش بیش ازپیش فراهم شــود و کارها روبه راه تر باشــد و راه اندازی و 

تأثیرگذاری این مجله نیز میسور گردد واال، فال ...! 
چند مورد از این ضرورت ها:

1- تبیین و گسترش فرهنگ وکالت و اهمیت کانون های مستقل و جایگاه های 
قانونی، تاریخی و اجتماعی آنها

2- تشریح رسالت اساسی وکالی دادگستری در احقاق حق و اجرای عدالت در محاکم و جامعه و امور اجتماعی
3- تبیین ارزش ها و هنجارهای حرفه ای و حق طلبانه نهاد وکالت و ابعاد اجتماعی و فرهنگی آن

4- بحث و بررسی در ضرورت و مزایای استقالل وکال و کانون ها در نظام مندی عدالت ورزی و تثبیت حقوق اجتماعی 
و شهروندی مردم

5- شناساندن هر چه بیشتر تشکیالت اسکودا با تأکید بر فلسفه پیدایش آن در مسیر اتحاد و انسجام کانون ها و پرهیز 
از پراکنده کاری و تعامل سازنده با قوای سه گانه و حاکمیت

6- زمینه سازی مناسب برای انجام وظیفه وکال و کانون ها و مساعدت در جلوگیری از انواع جوسازی ها
7- هماهنگی کانون ها در مواجهه با انواع اقدامات تخدیشی در استقالل وکال و کانون ها و حفظ سالمتی روانی، امنیت 

شغلی و بهداشت روانی وکال
8- انجام تحقیقات و مطالعات تطبیقی در حقوق دیگر کشورها و نحوه تعامل و ارتباط آنان با قوای سه گانه، به خصوص 

در کشورهای همسایه
9- شــرح و بیان اوصاف وکیل خوب، کانون خوب، هیئت مدیره خوب و رئیس خوب هر کانون، تا از تفرقه و تشــتت 

داخلی کانون ها نیز کاسته شود
10- ارتباط صمیمانه با کانون های سراسری و زمینه سازی برای اتحاد و نزدیکی سالیق و شیوه های مدیریتی آنها

11- رفع اجمال و ابهام از مقررات وکالتی با شناسایی استعدادهای بی شمار کانون ها
12- جلب اعتماد مردم جامعه و ایجاد زمینه برای خدمت رسانی هر چه بهتر حقوقی وکال و کانون ها

13- زمینه سازی های مناسب برای حسن ارتباط و تعامل کانون ها با قوه قضائیه و ارگان های  دیگر حکومتی 
14- شناسایی نقاط قوت و ضعف کانون ها به قصد از بین بردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت آنها

15- مدیرت در افزایش همکاری و انسجام بین وکال و کانون ها و هماهنگی در تصمیم گیری ها
16- انعکاس رویدادها و قوانین مربوط به وکالت و رصد در سیر تدوینی و محتوای این قوانین، که مستقیم یا غیرمستقیم 

خدشه در ارکان وکالت وارد نشود!
17- پرهیز از سیاست زدگی در اقدامات و تنظیم رفتارها بر اساس مالک ها و استانداردهای شناخته شده ملی و بین المللی

18- بررسی های  تاریخی مربوط به وکال و کانون ها، شناسایی و معرفی وکالی مشهور ایران و جهان
19- محوریت سوگند وکالتی و تحلیل متن  آن و شرح تعابیر و اصطالحات و مضامین، مصادیق و حتی جمله بندی های 

سوگند مذکور

بدون تردید زندگی در دنیای  امروزی، لوازم خودش را نیاز دارد. در قرن بیست و یکم، علیرغم تمام خشونت ها، مصائب و بی رحمی ها، حقوق شهروندی افراد حداقل در تئوری به اوج خودش رسیده است. تا آنجا 
که می توان در میدان برشمردن شاخص ترین این حقوق، از حق بر تعیین سرنوشت، حق بر رشد و توسعه و حق بر برخورداری از مدیریت خوب در حوزه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی نام برد. برای تحقق 
هر یک از حقوق مذکور باید به وجود و اجرای حقوق اساسی دیگری ازجمله گردش آزاد اطالعات، دسترسی آزاد به اطالعات و وجود شفافیت نیز  توجه نمود.جامعه ایرانی نیز از این اصول اساسی مستثنا نبوده 
و قطعاً نهادها و دستگاه های مختلف باید از این امر مهم غافل نمانند. در این میان ازآنجایی که نهادهای مدنی ازجمله کانون های وکال خود از سردمداران حقوق شهروندی هستند، انتظار می رود در جهت فراهم 
کردن زمینه تحقق و تضمین حقوق مذکور نقش اساسی تری، ایفا نمایند، بر همین اساس، گردش آزاد اطالعات و شفافیت در نهادهای مذکور امر دور از ذهنی نیست.  عالوه بر آن این نهادها برای حفظ پایگاه 
اجتماعی خود و آگاهی بخشی مفید و مؤثر از جایگاه و نقش نهاد وکالت در راستای حمایت از حقوق مختلف شهروندان در ابعاد  مختلف، نباید از بهره مندی از روش ها و ابزار نوین گردش اطالعات و به ویژه ایجاد 
شفافیت و دسترسی آسان به اطالعات غافل شوند.بنابراین داشتن رسانه خبری به روز و قدرتمند جزء ضروریات غیرقابل انکار برای تک تک کانون های وکالی کشور بوده که قطعاً مدت ها پیش تر باید نهادهای مذکور 
از آن برخوردار می گردیدند .عالوه بر آن با توجه به جایگاه اتحادیه سراسری کانون های وکال و رسالت اصلی آن که حفظ انسجام و هماهنگی میان کانون ها و کمک به ایجاد وحدت رویه و وفاق در راستای مدیریت 
خوب امور مختلف نهاد وکالت در سراسر کشور می باشد، ضرورت داشتن  یک رسانه خبری کشوری، جهت منعکس کردن صدای مشترک متولیان نهاد وکالت و جلوگیری از  چندصدایی در جهت توان افزایی 
نهادهای مذکور غیرقابل انکار است. همت هیئت رئیسه اتحادیه در ایجاد پایگاه خبری در اتحادیه، گویای توجه این عزیزان به این مهم و برنامه ریزی بلندمدت و توجه به فراهم کردن لوازم و ابزار »اداره خوب« نهاد وکالت کشور می باشد. طرح سند 

چشم انداز بلندمدت نهاد وکالت در سال جاری، که به وضوح از عزم جدی  مسئولین اتحادیه در راستای تحول و پویایی در امور مختلف نهاد مذکور حکایت دارد، نیز ضرورت راه اندازی یک رسانه خبری کشوری را از طرف اتحادیه آشکارتر می سازد.
 امید آنکه همه دلسوزان نهاد وکالت در جهت اعتالی این نهاد  و جلوگیری از تضعیف آن تالش نمایند.

رضا زرعی
رئیس کانون وکالی
 دادگستری اردبیل

 لیال رئیسی
رئیس کانون وکالی
 دادگستری اصفهان

کانوناه

رسمقاهل

داستان یک تولد

 در این روزگار سخت مطبوعات شاید خبر تولد نشریه ای 
جدید بدون اتکا به منابع عمومی برای متخصصان این 
حــوزه قدری عجیب باشــد و حمل بــر  بی اطالعی از 
واقعیات روز شود. احتماالً با خود خواهند گفت متولیان 
امر خبر نداشته اند که قاطبه مردم دل از خواندن کتاب 
و نشریات کاغذی بریده و به فضای مجازی سپرده اند و 
تازه در این فضای مجازی هم فایل های شنیداری عرصه 
را بر متن های دیداری تنگ کرده است، یا خواهند گفت 
حاال که تیراژ کاغذی نشــریات حرفه ای خبری به زیر 
هزار شــماره هم رســیده، چه موقع انتشار نشریه ای با 

حوزه مخاطب کمتر است؟
 واقعیــت ایــن اســت که ما هم این هــا را می دانیم. از 
قیمت کاغذ و تغییر ذائقه دیداری و شــنیداری مردم 
هم باخبریم ولی به چند دلیل ساده فکر کردیم به راه 

بادیه رفتن از نشستن باطل بهتر است.
 اول اینکه نهاد وکالت که هرروز و هر ســاعت با مردم 
و حقــوق مردم ســروکار دارد، هرگز تریبون عمومی 
برای بیان دغدغه ها و دیدگاه هایش نداشــته است. در 
تریبون های عمومی هم یا دســت ما را کوتاه کرده اند 
)مثل تلویزیون( و یا ما به قدری به زبان حقوقی حرف 

زده ایم که مردم چیزی عایدشان نشده است.
 حاال این نشریه قرار است با زبان ساده و غیرتخصصی 
ارتبــاط را با مخاطب غیر حقوقــدان برقرار کند. دوم 
اینکه نهاد وکالت مســتقل، عــالوه بر آنکه متولی امر 
حق دفاع شــهروندان است، وظیفه دارد برای استقرار 
حاکمیت قانون، رعایت حقوق شــهروندی و گسترش 
آگاهی حقوقی مردم تالش نماید و این بدون داشــتن 

تریبون مستقل ممکن نیست.
 به هرحال، به نظر در اصل لزوم انتشــار این نشــریه 
تردیدی نیســت و همگان به ضرورت آن واقف اند کما 
اینکه در همین شــماره نخســت، مدیران ارشــد نهاد 
همگی بر ضرورت آن تأکید کرده اند و شورای اجرایی 
اتحادیه هم در یکی از جلسات سال 1397 انتشار آن 

را تصویب نمود.
 تردیدی اگر هست، در کاغذی یا الکترونیکی بودن آن 
است. شاید تیراژ نشریات کاغذی در این روزگار کمتر 
از همیشــه باشــد ولی یادمان باشــد که هنوز این نوع 
نشریه طرفدارانی دارد که شاید تعدادشان کمتر شده 
باشد ولی تأثیرگذاری شان غیرقابل کتمان است. بعالوه 
هنوز هم یکی از ویژگی های جامعه مدنی باز، استقبال 
از روزنامه ها و کتب منتشــره اســت و حذف نشریات 
کاغذی هم روندی جهانی نیســت کما اینکه بسیاری 
از روزنامه هــای معروف دنیا هرگز تیراژشــان کاهش 
نیافته اســت. بنای ما هم این نیســت که وکالت نامه تا 

آخر »مطبوعه« بماند.
 به همین خاطر نســخه الکترونیکی آن را نیز تولید و 
عرضه می کنیم و شاید روزی که این نشریه جایش را 
در برنامــه هفتگی مخاطبان پیدا کرد، تصمیم بگیریم 

که فقط به همان نسخه الکترونیکی بسنده کنیم.
امید اســت انتشار این نشریه و پشتیبانی کانون های 
وکال و جمعیــت عظیــم وکال و جامعه حقوقی از آن، 
گامــی هرچنــد کوچک در راســتای حفظ این نوع 
مطبوعــات باشــد و درعین حال ابــزاری برای ایفای 
رسالت عمومی نهاد وکالت در ترویج مفاهیم بنیادینی 
چون حاکمیت قانون، اســتقالل نهادهای قضاوت و 
وکالــت و تضمین حقوق شــهروندی؛ مفاهیمی که 
بدون آن ها نه توســعه پایدار امکان پذیر اســت و نه 

مردم ساالری، دست یافتنی.

مرتضی شهبازی نیا
مدیرمسئول
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کانون های وکالی دادگستری 
که بزرگتریــن و قدیمی ترین 
نهاد مدنی و بخش خصوصی در 
ایران می باشد بدون رسانه های 
حقوقی آزاد نمی تواند از حقوق 
خویــش و حــق و عدالت دفاع 
نمایــد و توســعه و رونق پیدا 
کند، نمی تواند بر موانع واقعی، 
جدی، ســاختاری و حقوقی و 
هجمه هــای وارده بــر جایگاه وکالت غلبه کنــد. کانون های وکال و 
همچنین اتحادیه )اسکودا(  باید از رسانه آزاد حقوقی دفاع کند ولی 
متأسفانه در چند دهه اخیر نتوانسته است از این بستر استفاده نماید.

بنابراین تردیدی نباید داشت که بخش خصوصی همچو نهاد وکالت 
به رسانه تخصصی نیاز دارد؛ رسانه در هدایت افکار عمومی و در شکل 

دادن به افکار سیاست گذاران و تصمیم سازان عرصه حقوق و قضاوت 
نقش اساسی دارد. بخش خصوصی به ویژه کانون های وکال و اسکودا 
در ایران مشــکالت زیاد دارند که جهت رفع مشــکل خویش بدوا  
می بایست رسانه تخصصی قوی داشته باشد ولی این رسانه، یک مثلث 
است و همه اضالع مثلث باید باهم دیده شوند؛ تلویزیون اینترنتی، 
پایگاه خبری و در کنار آن حضور در فضای وب 2 یعنی اینستاگرام 
و تلگرام و شبکه های اجتماعی و نشریه تخصصی-تحلیلی؛ این ها سه 
ضلع یک مثلث هستند که هویت رسانه ای کانون های را می سازند.

پایــگاه خبــری اتحادیه یــا کانون های وکالی دادگســتری مانند 
وب ســایت های تخصصــی، حضــور در وب یک اســت که ماهیت 
متفاوتی از نشــریه کاغذی دارد؛ اما حضور در وب 2 یعنی داشــتن 
کانال تلگرامی و صفحه اینســتاگرام متفاوت تر از بقیه اســت. این 

روندی اســت که تا اآلن هم طی شــده؛ البته حضور در وب کاماًل 
موفق و حرفه ای بوده که قابل توســعه اســت. در فضای تصویری و 
دیداری داشــتن تلویزیون اینترنتــی دوزبانه برای کانون های وکال 
ضــروری اســت. فعالیت تلویزیونی کانون هــای وکال باید دو پایگاه 
خبری دوزبانه داشته باشند. اما آنچه در عرصه رسانه ها اتفاق افتاده، 
این اســت که با آمدن وب 2، وب 1 به حاشــیه رانده شــد، در وب 2 
افراد خود وارد روند تولید محتوا شــدند. به قول »مانوئل کاســتلز« 
خود کنشــگرها پیام تولید کردند و تولید محتوا افزایش پیدا شــد. 
جنبه منفی این اتفاق این بود که در ارتباط با وب 1 حداقل هایی از 
صحت وسقم وجود داشت ولی در این فضا این ارزیابی از بین رفت. 
تا جایی که کاســتلز می گوید شــبکه های اجتماعی با دو نقد جدی 
روبروی هستند: فقدان سندیت و فقدان مشروعیت؛ البته قباًل این 

نقــد را روزنامه نــگاران ایران و جهان هم مطرح کرده بودند.اما آنچه 
در وب 3 اتفاق می افتد این است که با غلبه تصویر، پیام به حاشیه 
رانده می شود و این اتفاق بدی است. اتفاقی که یک واقعیت است و 
خوب و بد آن شاید خیلی گفته اآلن ما نباشد. حضور در فضای وب 
 IOT این اتفاق را برای نسل آینده تا سال 2023 بر فضای رسانه ای
غلبه می کند. اســکودا و کانون ها هرچقدر به این عرصه دیرتر ورود 
کنند، دیرتر به قافله می پیوندند؛ باید در عرصه حضور رســانه ای به 
این نکته توجه کرد.باید کانون های وکال از همه بسترهای رسانه ای 
در تقویت پررنگ تر شــدن و شناســاندن نقش و جایگاه خویش در 
جامعه و عرصه بین المللی بهره گیرد. مثال در مسئله قتل »جمال 
خاشــقچی« این روزنامه »واشنگتن پست« بود که توانست به افکار 
عمومی جهان جهت دهد، نشریه ای تحلیلی که جایگاه نقد هم دارد. 
بنابراین اهمیت بخشــیدن به رسانه های حقوقی و تخصصی باید از 

اصلی ترین برنامه های مدیران نهاد وکالت باشد.

حسین تفویضی
 رئیس کانون وکالی

 دادگستری البرز

آیت الله نظری
رئیس کانون وکالی

 دادگستری ایالم

عبدالصمد دوالح  
رئیس کانون وکالی
 دادگستری بوشهر

 تقی مبینی دهکردی
رئیس کانون وکالی

 دادگستری چهارمحال و بختیاری

مجتبی زاهدیان
 رئیس کانون وکالی
 دادگستری خراسان

رسانه های حقوقی نسل نو همچون تلویزیون اینترنتی را دریابیم!

 فرایند تغییر و تحول  در جوامِع انسانِی امروز، امری ملموس و اجتناب ناپذیر است. 
توسل منابع زر و زور به رسانه های جمعی و رادیوتلویزیون نه تنها از موجبات تسلط 
و تحکیم بلکه احاطه بر هوش و حواس اجتماعی اســت. بیرق و َعلَم برافراشــته از 
دورزمان خودنمایی می کند و ناظرین تشنه را مجذوب و خاطرخواه خود می سازد. 
در میان این غوغاساالری و بلندپروازی اقارب به قدرت و وابستگان آن نیز در سایه 
بیرق برافراشته و علم اعلم خودستانی و خودنمایی می کنند و خواسته یا ناخواسته 
آهنگ خود را بر مستمعین تحمیل و این مهم موضوع تضعیف جاماندگان از غافله 
را دوچندان می کند. آنان که به خیال خام خود در انتظار مجذوبین و مستمعین و 
مستحقین با خلوص نیت پادررکاب حقانیت نهاده اند، در پیچ وخم رسانه ها محلی از 
اعراب ندارند؛ پامانده و جامانده از غافله اند. کانون های وکالی دادگستری ایران و به سخنی بهتر اتحادیه سراسری کانون های 
وکالی دادگســتری ایران به عنوان پرچم داران مدافع حقوق شــهروندان و به ســخن بزرگان، دیگر بال فرشته عدالت خود از 
بی عدالتی در رنج و عذاب اند. درحالی که عدالت در جامعه اســالمی باید به گونه ای هویدا باشــد که رنجشــی در بال فرشــته 
عدالت تعادل پرواز را بر هم نزند. عدم دســتیابی اتحادیه سراســری کانون های وکالی دادگســتری به رســانه های جمعی و 
در رأس آن صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران نه تنها بی عدالت را متبادر بلکه زمینه عدم آموزش همگانی و بی اطالعی 
عموم از حقوق، تکالیف و وظایفشــان را به دنبال دارد. مگر نه اینکه الزمه حق خواهی و حق  ســتانی علم و آگاهی اســت؟ 
مادامی که مردمان دیارمان به حقوق خود ارجح و آگاه نباشند حقی را برای خود متصور نخواهند بود تا مطالبه گر آن باشند. 
حریم حقوق آنان تشــخیص و تحدید نشــده و در فرض قانون گذاری و تشــخیص و تحدید آن اطالع و آموزش کافی و وافی 
معمول نیامده تا اشخاص متعرض به راحتی تعرض به حقوق عامه را حق بدیهی خود بپندارند. وکال باید زبان گویای مردمان 
ایران زمین باشــند و مدافع راســتین حقوق شــهروندان بوده و در راســتای حمایت آنان امر آموزش و ترویج و اطالع رسانی 
از تکالیف اخالقی آن هاســت. شــاید دیرزمانی اســت این مهم مغفول و مکتوم  مانده اما به همت و درایت اتحادیه سراســری 
کانون های وکالی دادگستری ایران، عینیت یافته و بارقه های امید را در دل وکالی دلسوز و حامیان به حق مردم منور ساخته 
است. بر این باورم که هم نوایی و هم صدایی وکالی راستین با مردمان ایران زمین زمینه تحقق عدل و انصاف و احقاق حق 
عامه را معمول و هموار خواهد ساخت. خاصه اینکه در وضعیت فعلی با حاکمیت ریاست محترم قوه قضاییه وقت که خود 
از منادیان عدالت و حاکمان انصاف اســت و نگاه به اســباب اشــتغال ایشــان و طی مدارج قضایی نشان دهنده آن است که بر 
جمله امور مرتبط واقف و آگاه است، این همدلی و همراهی می تواند عایدات دوچندانی را به دنبال داشته باشد. امید آنکه 
توسعه و تعمیمی این مهم منتهی به علم و اطالع همگانی از حقوق آنان و مطالبه گری و النهایه ترویج عدل و عدالت باشد.

در جهان پســا مدرن، رســانه از ابزارها و ســتون های پایدار، رو به توســعه، به سرعت فراگیر و جهانی محسوب می شود. 
یکی از ابزارهای قدم گذاشــتن در این مســیر اســتفاده از تبلیغات اســت که از طریق آن می توان تأثیرات و تغییرات 
زیادی را بر افکار عمومی ،له یا علیه یک نهاد، یک موسسه، یک برنامه ایجاد  کرد و آن موضوع را به موفقیت یا شکست 
رهنمون ســاخت. در جهان امروز، رســانه از بازوهای اســتوار نظام های حقوقی - سیاسی محسوب می شود، به طوری 
که شکل گیری و تداوم آن به وجود رسانه های آزاد وابسته است؛ همان رسانه هایی که با نقد آزادانه و دیدن واقعیات 
و آگاه ســاختن جامعه از َمضار و منافع یک سیاســت، یک برنامه و یا یک تصمیم، بســترهای موفقیت و شکســت آن 
مقوله را فراهم می ســازند. به نظر می رســد در ایران اســالمی، نهادهای مردم نهاد مهِم  غیردولتی - مانند کانون های 
وکال - همواره از داشتِن یک رسانه فعال ، گسترده و تأثیرگذاِر اجتماعی برخوردار نبوده اند . در این وادی ، نظام رسانه 
دولتی ،که قدرتی فراگیر داشــته ، با نهادهای غیردولتی همکاری قابل توجهی ندارند و در صورتی تن به همکاری 
داده است، که نهاد غیردولتی با دولت و سیاست هایش هم آرا و هم آوا شده باشد و در صورت اتخاذ نگاهِ مستقل و انتقادی دلسوزانه ، همان رسانه دولتی 
ساز مخالفت و تضعیف نهادهای مذکور را کوک کرده و با ابزاری به نام سیاست های حقوقی و دولتی در مقابلشان صف آرایی نموده اند.امروز اما نهاد وکالت 
این تجربه را از سر گذرانده و با وجود تمام تنگناهای موجود باید تالش کند، با استفاده از دولت و رسانه های دولتی، بخشی از برنامه های رادیو و تلویزیون 
به برنامه سازی حقوقی معطوف شود.استقالل کانون های وکال و دفاع از حقوق مردم در ابعاد مختلف با فقدان یک رسانه فراگیر ، همین خود پاشنه آشیل 
گردیده و نهاد وکالت به دلیل این چالش بزرگ، هیچگاه نتوانسته از طریق یک رسانه مستقل صدای عدالت خواهی خود را به گوش مردم و حتی مسئوالن 
برساند.بنابراین در ابتدا باید از طریق فضای مجازی و قدرت ارتباطات،چندین رسانه الکترونیکی و مجاز ی داشت . حتی می توان گفت می بایست به تعداد 
کانون های وکالی دادگستری رسانه ی الکترونیکی تعریف کرد تا با استفاده از آن بر جامعه اثر گذاشت.بر بنیان همین رسانه هاست که می توان در مسیر 
آگاه سازی مردم کوشید و در مسیر همکاری جامعه علمی حقوق ایران به منظور اتخاذ سیاست های حقوقی مفید و مطلوب امیدوار بود. به یقین از همین 
مســیر می توان جامعه را در راســتای آگاهی حقوقی پیش برد و به کاهش جرائم و آســیب های اجتماعی کمک کرد.همان قدر که رســانه های دولتی بنا به 
دالیل پیش گفته به کانون های وکال آسیب زده اند ، بی توجهی کانون ها به رسانه های نویِن مجازی نیز به مثابه آسیبی دیگر رخ نمایی کرده و نهاد وکالت را 
به وادی بی توجهی و مهم نپنداشتن جایگاهش سوق داده است.ذکر یک تجربه موفق در این مسیر البته راهگشاست. کانون های وکالی سراسر کشور در 
دو ماه گذشته به خوبی از رسانه های مجازی استفاده کردند و با مشارکت وکال در این کوشش ستودنی، از استقالل کانون وکال دفاع نمودند و بسیار مؤثر 
بود .نقش رسانه و البته حضور به موقع توام با احساس مسئولیت وکال و حقوق دانان در این میانه قابل چشم پوشی نیست. حاال که چنین توفیقی به دست 
آمده باید حضور در چنین فضائی را ادامه داد و با اتخاذ سیاســت های مناســب و به کارگیری ابزار رســانه ای یعنی تبلیغات درســت و به موقع)خاصه برای 
حضور در فضای مجازی( کاری کرد که در نتیجه آن مردمان ایران، کانون های وکال را محرم راز خویش بدانند و همواره برای دفاع از حقوق جامعه، وکالی 
دادگستری را کنار خود و به عنوان تکیه گاه حمایتی در نظر آورند.  باید عهدی مشترک ببندیم و زین پس آگاهانه تر، مسئوالنه تر، دلسوزانه تر و رقابتی تر 
در جامعه حاضر شویم و کانون ها فعالیت های رسانه ای خویش را با قدرت بیشتری ادامه دهند. به احتمال از همین رهگذر می توانیم، در نظریه های نوین 
توســعه و حکمرانی مطلوب کالن ملی و خرد اســتانی و شــهری بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی-که یکی از ارکان نوین زندگی سیاســی، اقتصادی و 

فرهنگی شناخته می شود- فعال تر و مسئولیت پذیرتر ظاهر شویم.

 بر خالف باور عمومی خبرنگاری و خبررسانی نه یک کشف بدیع که در ذات خود، قدیم است. این تخصص اساسا در 
ذات خلقِت کلیه مخلوقات به ویژه بشر وجود دارد. در شریعت مقدس هم خداوند برای اینکه بتواند احکام و قواعد 
خودش را به کل مخلوقات و بشر به عنوان اشرف آنان ابالغ کند و پیش روی بشر راه درست را از راه نادرست تمیز 
کند، از انبیاء بهره برده است. کافی است به بافتار کلمه انبیاء به دقت بنگیریم؛ این واژه در حقیقت جمع واژه نبی به 
معنای خبررسان است. وقتی می بینیم مخلوقات شریف و عظیمی همچون ابنبیاء به عنوان فرستادگان خداوند متعال 
در محضر شارع مقدس و واضع خلقت با نام خبررسان معرفی می شوند، می توانیم دریابیم که بشر خاکی برای رساندن 
پیام و منظور خودش چقدر به خبررسانی احتیاج پیدا می کند؟ در عصر حاضر و در تمدن کنونی که علم و دانش به 
حدغیرقابل باوری پیشرفت کرده و گسترش شهرنشینی سبب توسعه جوامع بشری شده است، ابزارهای ارتباطی 
هم با سرعتی مثال زدنی درحال تغییرشکل دادن و افزودن بر دامنه اثرگذاری خودشان هستند. فضای مجازی امروز 
سرآمد ابزارهای موجود در عرصه خبررسانی است و حاال بدل به عرصه ای شده که برنامه  ها و پلتفورم های گوناگون می توانند در بستر آن به فعالیت بپردازند 
و هر روز از امکانی جدید در خود رونمایی کنند. در این شــرایُط به نظر می رســد وجود یک رســانه حرفه ای برای نهاد وکالت بیش از پیش الزم و ضروری 
است؛ رسانه ای که بتواند اخبار و به طور کلی محتوای مربوط به این نهاد را در معرض دید مسئوالن دولتی و حکومتی و عموم مردم در سطح جامعه قرار 
بدهد. به همین دلیل هم هست که اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگستری سراسر ایران از مدت های قبل در پی آماده سازی مقدمات راه اندازی 
رسانه ای قدرتمند در این زمینه بود و حاال بعد از تالش هایی که دوستان ما در هیئت مدیره اتحادیه و البته روابط عمومی اسکودا انجام داده اند، آن همه 
رنج و زحمت به ثمر نشسته و اکنون می توانیم هفته نامه نهاد وکالت را در دست بگیریم و تورقش کنیم. تا همین چند وقت قبُل رسانه حلقه مفقوده ای در 
نهاد وکالت بود و کمبودش را از مدت ها قبل احساس می کردیم اما باالخره جناب آقای دکتر شهبازی نیا و همکارانشان در این دوره توانستند این چالش را 
به خوبی بررسی کنند و عنصر مفقوده را کشف کرده اند. حاال این امکان به وجود آمده که بتوانیم از کمبودها در این حوزه فرصت هایی تعیین کننده را به 
وجود بیاوریم. خبر و خبررسانی در ذات خود با گوهر شریفی به نام امانت و صداقت عجین شده است و چه قدر خوب که مدیران و فعاالن در نهاد وکالت به 
عنوان امنای مردم نزد مراجع مختلف بتوانند با توجه به ویژگی های حرفه وکالت و پاسداشت رسم امانت  و گام زدن در مسیر صداقت، با خبررسانی دقیق 

و به موقع غبارهای نشسته بر رخ این نهاد مظلوم را بزدایند و برای معرفی هرچه بهتر نهاد وکالت و وکالی حاضر در آن، بکوشند. 

  اصوال هر نهاد و سازمانی که در عرصه ملی، اقلیمی یا به طور کلی در یک جامعه انسانی متنوع و 
وسیع فعالیت می کند، باید از از ارگان اطالع رسانی بهره بگیرد. ادارات روابط عمومی، بخش های 
تبلیغات، واحدهای رســانه ای و به طو کلی هر بخشــی که در نهاد و ســازمان مورد بحث، وظیفه 
ایجاد تعامل دو سویه یا سه سویه را با مردم و سازمان یا مردم و دولت و سازمان برعهده می گیرد، 
در زیرمجموعه ارگان اطالع رســانی تعریف می شــود. نهادهای تخصصی که عالوه بر ارتباط و 
حتی گاهی درگیری با افکار عمومی و بخش های دولتی و غیردولتی، درون خودشــان اعضایی 
متخصص دارند؛ ازجمله صنف پزشــکان ، صنف مهندســان و صنف وکال)نهاد وکالت(، بیش از 
سایرین به وجود ارگانی فعال و حرفه ای در عرصه روابط عمومی نیاز دارند. این نهادها همچنین 
باید در جهت دایر کردن نشــریه ای مرتبط با امور تخصصی و با هدف توزیع و انتشــار برای عموم 
جامعه گام های جدی بردارند. کانون های وکالی دادگستری بر اساس قانون، آیین نامه قانونی الیحه استقالل و دیگر مقررات مرتبط 
در این زمینه، باید حتما نگارش محتوا و انتشار مجالتی که این مطالب را در درون خود جای می دهند، در دستور کار بگذارند. البته 
شــرایط نشــریات کاغذی در چند ســال اخیر و متاثر از اوضاع و احوال فضای مجازی چندان به ســامان نیســت و اغلب رسانه ها و در 
معنای خاص کلمه »مطبوعه ها« به انتشار محتوای مکتوب خودشان در فضای مجازی و در برنامه ها و پلتفروم های گوناگون روی 
آورده اند. در حال حاضر، البته نشریاتی که سابقا به شیوه صرفا کاغذی منتشر می شدند، به انتشار محتوا در هر دو بستر فیزیکی و 
مجازی روی آورده اند و این اقدام باعث شده تا در قیاس با مطبوعه هایی که فقط به صورت کاغذی منتشر می شوند یا آن نمونه هایی 
که تنها به انتشار در فضای مجازی تمایل دارند، اعتبار بیشتری کسب کنند. پیش از این، کانون های وکالی دادگستری سراسر ایران 
و اتحادیه سراسری فاقد نشریه ای مشترک بودند اما حاال اسکودا توانسته به این خالء صنفی واکنش نشان بدهد و نشریه ای را با نام 
»وکالت نامه« منتشر کند. همه ما هم به عنوان اعضای کانون های وکالی سراسر ایران از این اتفاق بسیار خرسندیم و امیدواریم این 
نشــریه بتواند مشــکالت و مســائل ملی صنف وکالت را  در دورن خود پوشــش بدهد، پیشرفت ها و تحوالت مربوط به این صنف را به 
اطالع عموم برساند، در جهت دهی به افکار عمومی تاثیرگذار  باشد و در نهایت بتواند تاثیرات نبود یک ارگان خبری مختص به نهاد 
وکالت در سال های گذشته را جبران کند و تعیین کنندگی خودش در معادالت مربوط به عالم حقوق و حرفه وکالت را نمایان بسازد. 

رسانه نهاد وکالت؛ محمل آموختن 
مطالبه گری عمومی

 پایاِن چالِش بی توجهی به نقش رسانه !

تاسیس رسانه نهاد وکالت
 با تکیه بر صداقت و پاسداشت امانت 

خیلی زود به پشت سر نگاه می کنیم
فعالیت رسانه ای، در همه نظام ها، کاری است ارزشمند 
و عالمانه. فعاالن حوزه رسانه با انتقال صحیح مطالب و 
آگاهی بخشــی به مردم از به نتیجه رسیدن برنامه های 
انحرافــی، بروز ناهنجاری ها و رقم خوردن مشــکالت 
جلوگیری می کنند. واقعیت این اســت که بســیاری از 
نامالیمــات متاثــر از جهل و نادانی افراد اتفاق می افتد و 
رســانه همان گونه که از نامش پیداســت بنا دارد خبر و 
تفســیر صحیح آن را به عموم جامعه برســاند. عالوه بر 
این، اگر فرهنگ را عاملی مهم در مســیر ارتقاء ســطح جامعه در همه عرصه ها به حســاب 
بیاوریم، این رسانه ها هستند که پررنگ ترین نقش را در حوزه فرهنگ سازی بر عهده دارند. 
امروز وجود رسانه های اثرگذار در جوامع گوناگون و گسترش این بازوان یاری رسان در جهت 
رســیدن جامعه به مردم ســاالری، یکی از نشــانه های دموکراسی در نظر گرفته می شود. در 

دوره کنونی آن کشورهایی که رسانه هایشان می توانند با فراغ بال فعالیت کنند و هم از نظر 
کمی و هم به لحاظ کیفی از آماری باالتر از متوســط برخوردارند، کشــورهایی هســتند که در 
اصطالح دموکرات تر اداره می شوند؛ در چنین جوامعی، شهروندان هم به نظام حاکم اعتماد 
بیشتری دارند. در این میان، پرسیده می شود که آیا اساسا نهاد وکالت به رسانه ای حرفه ای و 
تمام عیار احتیاج دارد یا خیر؟ در آغاز پاسخ به این سوال باید توضیح بدهم که کانون های وکال 
سرشار از استعدادهای حیرت انگیزی در حوزه علمی هستند زیرا اکثر استادان دانشکده های 
حقوق دانشگاه های مختلف در سراسر ایران، عضو کانون وکالی دادگستری هستند، غالب 
دانش آموختگان نخبه رشته حقوق در جای جای این کشور، می توانند جذب کانون وکالی 
دادگستری در مناطق مختلف بشوند و وکالی حرفه ای زیادی هم با تجربه هایی گوناگون و 
البته قابل تامل در کانون های وکالی  دادگســتری حضور دارند که با کنار هم قرار دادن این 
ظرفیت ها، می شود دریافت که کانون وکالی دادگستری در حال حاضر یک گنجینه بسیار 
عظیم انســانی اســت؛ گنجینه ای که نمونه اش را در دیگر نهادهای فعال در کشور بعید است 
بتوانیم سراغ بگیریم. کانون ها با برخورداری از این ظرفیت باید بتوانند به وظایفی که قانون و 
جامعه بر عهده آنان گذاشته، عمل کنند. رسانه می تواند به عنوان یک ابزار راهگشا و قدرتمند، 

ماموریت شناساندن ظرفیت های کانون های وکالی دادگستری به مردم و متولیان تقنینی، 
قضایی و اجرایی امور را عهده دار شود. بررسی های کارشناسی نشان می دهد که مردم و حتی 
متولیان دولتی و حکومتی با بسیاری از ظرفیت های کانون های وکالی دادگستری آشنایی 
ندارند و این وضع نشان دهنده لزوم حضور و فعالیت قدرتمند یک رسانه تخصصی و حرفه ای با 
هدف بازمعرفی نهاد وکالت و ظریفت های آن نزد عموم و خواص است. از سوی دیگر، سال های 
سال است که کانون های وکالی دادگستری در جای جای ایران عزیز، بر اساس تفاهم نامه هایی 
که میان آنان و سازمان ها، نهادها، ادارات و به طورکلی تجمع های مختلف به امضاء رسیده، 
مشغول خدمت رسانی به آحاد مردمند. لزوم انعکاس این فعالیت ها، در دوره کنونی بیش از 
پیش احســاس می شــود. شاید چون امروز بسیاری از مردم گمان می کنند کانون وکال صرفا 
یک تشکل صنفی است درحالی که این نهاد خدمات مفصل و بسیار تاثیرگذاری را به عموم 
مردم ارائه می کند. باید این ایام را که کانون های سراسر ایران، یکصدا و همراه، مشغول تایید 
لزوم آغاز به کار یک رسانه تمام عیار برای اتحادیه سراسری کانون های وکالی ایران هستند، 
در تقویم هایمان عالمت بزنیم تا مدتی بعد به این دوران بازگردیم و از تاثیری که این رسانه در 

ذهنیت عموم جامعه، مسئوالن و حتی وکال داشته، شادان باشیم. 

یزدالله طاهری نسب
رئیس کانون وکالی

 دادگستری خوزستان

کانوناه

ارمغانی به نام »وکالت نامه«
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رســانه و اهمیت آن در جهانی که به درســتی عصر ارتباطات نامیده 
شــده اســت، بر کســی پوشیده نیســت. نقش بی بدیل این پدیده 
شگفت در شکل گیری ادراک و افکار افراد جامعه و انتقال اطالعات 
و معلومات و ایده ها به حدی اســت که می توان آن را از مهم ترین 
دســتاوردهای بشری و باارزش ترین وسیله آگاهی رسانی همگانی 
و مهم ترین ابزارهای دانایی دانســت. بدیهی اســت در شرایطی که 
رســانه ها به صورت ارادی و حتی بدون قصد به نحو فراگیر افکار و 
عقاید مردم را ســاخته و ایده ها و اطالعات آنها را شــکل می دهند، 
هیچ سازمانی نمی تواند از این ابزار مهم و سازنده چشم پوشی کند.

نهاد وکالت به  به عنوان دیرپاترین و مهم ترین نهاد مدنی که نقش 
بی بدیل و مؤثری در ارتباط با حقوق عمومی و اساسی مردم دارد، بیش از هر سازمان دیگری به استفاده از 
این ابزار کارآمد نیازمند است. از سوئی آگاهی بخشی به جامعه  نسبت به حقوق اساسی و شهروندی مردم 
و ارتقاء دانش حقوقی آنان برای استیفای حقوق عمومی و خصوصی آنان از تکالیف جامعه وکالت است و از 
سوی دیگر اطالع رسانی راجع به فعالیت ها و تالش های بی نظیر کانون های وکالی دادگستری در جهت حفظ 
و تأمین حقوق عمومی از حقوق مســلم نهاد وکالت اســت که می تواند در پرتو رســانه روشن و تبیین  گردد.

متأسفانه این مهم به هر دلیل تاکنون موردتوجه قرار نگرفته و متولیان وکالت از اهمیت آن غفلت ورزیده اند. 
اکنون که اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگستری با هوشمندی تمام، ضرورت انتشار یک هفته نامه 
تخصصی به منظور نیل به اهداف رسانه ای خود دریافته و به درستی بر انتشار آن اهتمام دارد، بایسته است 

که آحاد جامعه وکالت و کانون های وکالی دادگستری تمام تالش خویش را برای موفقیت نشریه و اعتالی 
آن به کار بندند و از هیچ یاری و مســاعدت مادی و معنوی برای آغاز حرکت و اســتمرار آن دریغ نورزند.این 
نشــریه تخصصی، در درون صنف می تواند عالوه بر بسترســازی  برای تهیه، تولید  و انتشــار اطالعات برای 
مخاطبین خاص و ارتقاء دانش حقوقی همکاران، فضای مناسبی برای گفتگوهای سازنده بین همکاران و 
مدیران نهاد وکالت ایجاد کند و موجبات همبستگی بیشتر جامعه وکالت را فراهم آورد. در بیرون از صنف 
نیز قادراست زمینه افزایش و ارتقاء آگاهی های عمومی مردم نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی را تدارک 
و به نیازهای اساسی آنان در حوزه حقوق شهروندی پاسخ دهد و شرایط توسعه فرهنگ وکالت و استفاده از 
وکیل در حیات حقوقی شهروندان را مهیا نماید. در شرایط حاضر که جامعه وکالت بیش از هر زمان دیگری 
در معرض آسیب ها و هجمه های معاندین است، و به قولی »زمنجنیق فلک سنگ فتنه می بارد« و تیرهای 
زهرآگین دشمنان استقالل کانون ها، جان بی دفاع این درخت تناور را نشانه رفته است و بدخواهان با اتکا 
به قدرت و بهره گیری از انواع ابزارهای رسانه ای، تحدید آزادی ها و حقوق اساسی  مردم از طریق سلب استقالل 
کانون ها وکیل دادگســتری را دنبال می کنند، اهمیت این نشــریه بیش از هر زمان دیگری نمایان می شــود. 
این رسانه  می تواند از طریق ارتباط مستقیم و مستمر با وکالی دادگستری و کانون ها به عنوان مخاطبین 
خاص از سویی و تعامل با مردم، نهادهای عمومی و دولتی و غیردولتی از سوی دیگر، جایگاه فراموش شده 
نهاد وکالت به عنوان مهم ترین نهاد مدنی را یادآوری  نموده، سهم و موقعیت حقیقی این نهاد و بازیابی آن از 
حاکمیت را مطالبه و پیگیری نماید.نشریه اتحادیه می باید آئینه تمام نمای جامعه وکالت، فضائل، ارزش ها 
و هنجارهای حاکم بر آن باشد؛ ازاین رو الزم است در انتشار آن عالوه بر بهره مندی از باالترین استانداردها 
و ابزارهای فنی، تخصصی و حرفه ای، التزام به  اصول اخالقی، احترام به حقوق خصوصی و عمومی مردم و 
منافع ملی سرلوحه حرکت و فعالیت باشد و در فرایند تولید و انتشار مطالب مبنای عمل قرار گیرد. در کنار 
نقش خبررسانی، توجه به موضوع آموزش تخصصی و عمومی همکاران از طریق ایجاد انگیزه و انتقال تجارب 
نیز ضرورتی است که اهتمام تمام مسئولین محترم نشریه را ایجاب می نماید.برای عزیزان فرهیخته ای که با 
شناخت رسالت تاریخی خویش مجاهدانه قدم در این مسیر خطیر نهاده اند آرزوی پیروزی و بهروزی دارم.

امــروزه اطالع رســانی یک 
اجتناب ناپذیــر  ضــرورت 
اســت. ارتبــاط کانون های 
وکالی دادگستری به عنوان 
کهن ترین نهاد حقوقی ایران 
با قاطبه مردم می تواند به رشد 
و تعمیق دانسته های حقوقی 
مردم، توسعه حقوق عمومی 
و ترویج حقوق شــهروندی 
در جامعــه کمــک کنــد. 
اطالع رســانی، بخش مهمی از وظایف هر نهادی بوده و تبعآ دقت در 
ارائه اطالعات الزم به مردم در اداره امور و نیل به اهداف سازمانی تأثیرگذار 

خواهد بود. دنیای امروز دنیای تبادل اطالعات و دانش است و سازمان 
یا نهادی موفق است که همواره دارای ارتباطات اجتماعی و رسانه ای 
با مردم و مخاطبان خود باشد و خود را عرضه نماید. تبلیغات و معرفی 
می تواند معرف بسیار خوب اثرگذاری در جامعه باشد و هزینه کردن برای 
اطالع رســانی نوعی سرمایه گذاری اساسی و بنیادی است.کانون های 
وکالی دادگستری با داشتن پتانسیل های الزم  قانونی و برخورداری از 
نیروهای متخصص حقوقی، سیاسی و اجتماعی می تواند نقش مهم و 
سازنده ای در تحوالت حقوقی و اجتماعی کشور داشته باشد و مرجع 
تأثیرگذاری در ایجاد بسترهای مناسب مناسبات مختلف به حساب بیاید.

خدمات ارزنده و مناسب کانون های وکالی دادگستری در اداره امور راجع 
به وکالت و تربیت وکالی متخصص، ارائه خدمات معاضدت رایگان به 
اقشار کم بضاعت جامعه، تبیین و ترویج حقوق شهروندی، آگاه سازی 
مردم نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود، سالمت و شفافیت مالی و 

اداری بدون اینکه هزینه ای به دولت تحمیل کرده باشند، بایستی بیان و 
به جامعه معرفی شود.کانون وکالی دادگستری که  یک نهاد غیردولتی 
است و از  سالمت و شفافیت کامل اداری و مالی برخوردار است، می تواند 
به عنوان یک الگوی مدیریتی سالم و شفاف در جامعه معرفی و مورد توجه 

سایر نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی قرار گیرد.
متأسفانه کانون های وکالی دادگستری علی رغم جایگاه ویژه و مهمی 
کــه در جامعــه دارند و خدمات زیادی از قبیل وکالت های معاضدتی و 
تسخیری به جامعه ارائه می دهند، فاقد روابط عمومی قوی و اطالع رسانی 
کافی هستند و این نقیصه باعث عدم اطالع عامه مردم و حتی مسئوالن 
نســبت به کانون وکالی دادگســتری و عملکرد آن شده است.انتشار 
هفته نامه اطالع رسانی اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگستری 
ایران پنجره ای رو به روشنایی و افق بوده و نویدبخش اطالع رسانی شفاف 

و به روز در کشور است.

 عصر امروز عصر رســانه اســت. رسانه ها تصمیم سازی می کنند، افکار عمومی جامعه را هدایت 
می کنند، آگاهی جامعه را اعتال می بخشند. هرگونه پیشرفتی در صحنه های فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی بدون حضور رســانه ها، امکان پذیر نخواهد بود. در برهه کنونی که وکالت و جامعه 
وکالت، با هجمه های بسیار روبروست، که این امر ناشی از عدم آگاهی از کارکردهای کانون های 
وکال و نقش بی بدیل وکالی دادگستری در اجرای عدالت و داوری منصفانه می باشد، وجود یک 

رسانه قوی ضروری است که انتشار مجله آغاز این راه خواهد بود.

 مهدی خلیلی
دادگستری  وکالی  کانون  رئیس 

زنجان

حبیب الله مرادی
رئیس کانون وکالی

 دادگستری کردستان 

جستجوی جایگاه 
فراموش شده!

پنجره ای رو به روشنایی

رسانه وکال؛ اصالح تصورات نادرست!

هزار و یک دلیل برای راه اندازی رسانه 
نهاد وکالت

یک رسانه قوی؛ 
فرصتی برای داوری 
منصفانه

 در عصــر ظهــور اینترنــت و حکومت 
رســانه ها، تبــادل لحظــه ای اخبار و 
اطالعات از یک نقطه به دیگر نقاط دور و 
نزدیک جهان شرایطی را فراهم کرده که 
هرگاه از این ظرفیت استفاده نشود رکود 
و عقب ماندگی در مجموعه های محروم 
از این امکانات احســاس می شــود در 
شرایط و وضعیت موجود که کانون های 
وکالی دادگستری و اتحادیه سراسری 
کانون های وکال به رسانه های عمومی و ملی دسترسی ندارند و گاه وبیگاه با 
حجم عظیمی از هجمه های رسانه ای مواجه هستیم وجود یک رسانه نظیر 
رادیو، نشریه الکترونیکی و هر وسیله ای که بتواند هم واسطه و ناقل اخبار و 
اطالعات باشد و هم نقش یک مبلغ و معرف راستین را برای نهاد وکالت ایفاء 

کند یک نیاز و ضرورت اجتناب ناپذیر است.
بی شک نقش چنین رسانه ای نباید محدود به حوزه صنفی باشد و درگذر زمان 
گسترده تر خواهد شد و دامنه و حوزه حرکت  خود را فراتر از  امور صنفی و 
حرفه ای کانون های وکال گسترش خواهد داد، پر واضح است آگاهی بخشی به 
جامعه نقش مؤثری در پیشگیری از اختالفات و دعاوی واهی خواهد داشت و 
یک رسانه حقوقی برخاسته از یک نهاد متخصص و قانونی و رسمی راهنمای 
مورداطمینانی برای عموم مردم خواهد بود. بدیهی است موفقیت رسانه های 
جمعی در ایفاء نقش و رسالت اجتماعی خود منوط به جلب اعتماد مردم و 
مخاطبین است که این مهم با رویکرد واقع گرایانه و حقیقت گوئی و بی طرفی 
و پرهیز از شــانتاژهای رســانه ای ممکن و میســر خواهد بود.و امروز بیش از 
هر زمان دیگری وجود چنین رســانه ای برای نهاد وکالت احســاس می شود. 
ازاین رو که کانون های وکالی دادگستری به عنوان نهادهای مدنی و حقوقی 
که وظیفه مقدس دفاع از حق و عدالت را به عهده دارند و بخشــی از وظایف 
قانونی آنها در خدمت به مردم تعریف می شود که از جمله می توان به وکالت 
معاضدتی و تســخیری اشــاره کرد تاکنون رسانه یا تریبونی برای معرفی این 
خدمات نداشته اند از طرفی در اثر تبلیغات سوء و یک طرفه ای که به خصوص 
در سال های اخیر علیه کانون وکال به جامعه تلقین و تحمیل شده، نگاه عامه 
مردم به کانون وکالی یک نگاهی قشــری و ســطحی اســت و نهاد وکالت را 
نهادی مادی گرا و یک بعدی می بینند و می شناســند  و نقش پررنگ  نهاد 
وکالت و وکالی دادگستری در دفاع از حقوق قانونی مردم مکتوم و کمرنگ 
مانده است.  لذا وجود یک رسانه بی طرف و البته آگاه به زوایای فعالیت های 
این نهاد مدنی می تواند حقیقت و اصالت نهاد وکالت را بر اساس واقعیت به 
همگان معرفی کند عالوه بر آن ارائه خدمات آموزشی از طریق چنین رسانه ای 
برخی از خالء های امر آموزشــی حضوری کارآموزان و بازآموزی وکال را که 
امروزه در این شــرایط کرونائی با آن برخورد کرده ایم ترمیم خواهد نمود و 
مهم تر این که وکالی دادگستری از طریق یک وسیله ارتباط جمعی مطمئن 
و مــورد وثــوق، بهتر می توانند به اخبار و اطالعات داخلی و بیرونی مرتبط با 
نهاد صنفی متبوع دسترسی پیدا کنند. بنابراین نقش پررنگ و پرقدرت چنین 
رسانه ای را نمی توان نادیده گرفت. برای تأسیس و توسعه آن باید کوشید و 

امروز واقعاً جای خالی آن احساس می شود .

هومان پارسا 
دادگستری  وکالی  کانون  رئیس 

فارس، کهگیلویه و بویراحمد

رضا سخائی
رئیس کانون وکالی دادگستری قم

علی خواجویی راد
رئیس کانون وکالی
روح اله وکیلی دادگستری کرمان

رئیس کانون وکالی
 دادگستری استان کرمانشاه

اهمیت یک رسانه حقوقی 
برای نهاد وکالت

تردیدی نیســت وکال، در احقاق حقوق 
مردم ازجمله کســانی که به حقوق آنها 
تجاوز شــده و با حقوق مسلم آنها مورد 
انکار واقع شــده و یا به طورکلی حقوق 
عمومی مردم نادیده انگاشته می شود، 
در رفــع تجــاوز از حقــوق مورد تجاوز 
واقع شــده و یــا در تثبیت حقوق انکار 
شــده و یا در شناساندن حقوق فردی و 
اجتماعی مردم و تبیین آن، همواره تالش کرده و می کنند، برای رسیدن به 
این اهداف عالیه الزم است نهادی وجود داشته باشد تا بانظم و انتظام، اشخاص 
واجد شرایط را برای ورود به حرفه وکالت، آموزش، اختبار و پذیرش رسمی 
و معرفی آنها به عنوان وکیل دادگستری و نیز نظارت بر رفتار حرفه ای آنها، 
تالش کنند.در حال حاضر این نهاد با سابقه ای طوالنی در کشور ما به وجود 
آمده اســت، قدیمی ترین آن کانون های وکالی دادگستری می باشند. برای 
هماهنگی بین کانون های متشکله در مرکز هر استان و انتخاب بهترین رویه ها 
برای رسیدن به اهداف عالیه، پیش کسوتان و بزرگان این نهاد همت کردند 
و مقدمات تشــکیل مجموعه ای تحت عنوان »اتحادیه سراسری کانون های 
وکالی دادگستری ایران« بانام اختصاری »اسکودا« و با مشارکت کانون های 
وکالی دادگستری را تشکیل دادند .  آنچه نهاد وکالت از آن غافل مانده بود، 
اطالع رســانی: توانمندها و خدمات حرفه وکالت به مردم و خصوصاً خدمات 
حقوق رایگان تحت عنوان »وکالت تسخیری برای متهمان به ارتکاب جرائم 
با مجازات های سنگین« مشاوره های حقوقی رایگان، وکالت های معاضدتی 
برای اشخاص ناتوان مالی، پذیرش داوری در حل اختالفات بین مردم و... بود . 
 بر این اســاس، لزوم ایجاد رســانه ای فعال در اطالع رسانی برای اطالع رسانی 
شــفاف، دقیق و واقعی به مردم احســاس می شــد .  ضرورت ایجاد این رسانه 
بــه این لحاظ بود که رســانه های عمومی تنهــا اخبار منفی حرفه وکالت را 
اطالع رســانی می کنند و این موجب شــده که عموم مردم نه تنها از خدمات 
وکال بی اطالع باشند بلکه تصوری منفی نسبت به آنها داشته باشند .  بدیهی 
اســت در هر حرفه و اجتماعی ممکن اســت عده ای ولو با تعداد کم رفتاری 
غیرمتعارف و حتی غیرقانونی داشته باشند .  اطالع رسانی رفتار این عده کم 
نمی تواند فعالیت های مثبت عده کثیر وکال را خنثی نماید. رفع این معضل 

تنها با تشکیل و ایجاد رسانه ای قوی، صادق و فراگیر میسر می باشد .
به امید ایجاد این رسانه...

   دنیای امروز دستخوش تحوالت سریع و غیرقابل چشم پوشی شده است و قیاس آن با 
گذشته های نه چندان دور بی شباهت به سفر به از قرون گذشته به دوران نیست! سرعت 
تحوالت به حدی است که تأثیر آن در تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تقنینی 
و... جامعه قابل  مشاهده و درک است. مراکز تصمیم گیری خرد و کالن تحت تأثیر شدید 
این تحوالت و برای اینکه آراء و عقایدشان در زمره نظرات متروکه قرار نگیرد، ناچار به 
هماهنگ کردن خود با تحوالت روبه فزونی پیش تر گفته شده هستند. تهیه تدارکات الزم 
برای برنامه ریزی صحیح و پاسخ دادن به نیازهای یک جامعه مستلزم اشراف اطالعاتی از 
تمام سطوح جامعه است، امروزه ضرورتی انکارناپذیر به حساب می آید و همه اندیشمندان 
روی آن اتفاق نظر دارند. از سوی دیگر، هر نوع نظام حاکمیتی به طور طبیعی به ابزاری 
عالقه و بلکه احتیاج دارد تا با کمک آن بتواند ضمن خودارزیابی و سنجش درصد مقبولیت اقدامات خویش، ضرورت و نیازها 
را احراز و مســتظهر به نتایج حاصل از این ارزیابی ها برای ســاختن  آینده ای بهتر برنامه ریزی کند. امروزه دولت ها، اشــخاص 
حقوقی اعم از دولتی و خصوصی، کلیه نهادها مدنی و حتی اشــخاص حقیقی برای رســیدن به اهدافی که پیش از این گفته 
آمد، تکیه بر بالین آرامی زده اند که عنوان تخصصی اش، »رسانه« است. به نحوی که با جرئت می توان گفت هیچ یک از مؤسسات 
مذکور در باال و هیچ برنامه ریزی را نمی توان یافت که  بدون تکیه بر »پایگاه های اطالع رسانی« یا به تعبیری »رسانه ها« موفق 
و کارآمد باشد. حاکمیت برای رسیدن به این امکان عالوه بر این که در کابینه سازوکاری غیرمستقیم به نام وزارتخانه ای خاص 
پیش بینی کرده، نهادی مستقل و مهم به نام »رسانه ملی« را هم در اختیار دارد که به عنوان یک نهاد فرادستی و فرادولتی ضمن 
جمع آوری اخبار موردنیاز خود از  سطح جامعه و مردم برای برنامه ریزی و سیاست گذاری؛ به عنوان لسان گویای حاکمیت، 

سیاست های کلی نظام حاکم بر سیستم سیاسی را تبیین و هنجارهای موردقبول خود را ترویج می کند.
اما نهاد قدیمی و کهن وکالت که ادعا می شود بال دوم فرشته عدالت است و جهد و قصد دارد، برای تضمین و برقراری اصول 
دادرسی عادالنه با نهادی که قراراست در تشخیص سره از ناسره قضاوت کند، معاضدت )و نه رقابت( کند، فاقد ابزار الزم برای 
معرفی خود و شناســاندن خدماتی که به منظور تحقق اهداف ذاتی این نهاد، بر عهده اش گذاشــته شــده، اســت. این نهاد باید 
به طورقطع ابزاری در دست داشته باشد که بتواند اوالً؛ خودارزیابی و خود انتظامی عمومی از طریق رجوع به آراء و عقاید اعضای 
جامعه کند و ثانیاً؛ با اســتطالع از نظر  جامعه ای که هدف این نهاد پویاســت، قواعد داخلی تحول گرا وضع کند و یاری رســان 
نهادهای تقنینی برای تصویب قوانینی که حقوق عامه را تضمین می کند، باشد و ثالثاً؛ دیدگاه ها و نظرات خود درباره مسائل 
حقوقی، سیاسی، اقتصادی و غیره را منتشر و به اطالع عموم برساند. شوربختانه اینکه؛ نه تنها افقاد این ابزار علمی و منطقی 
نهاد وکالت را آزار می دهد بلکه در ســنوات اخیر مجموعه ای از عوامل پیدا و پنهان رســانه ای به منظور تحقق اهداف خاص 
بروز کرده که با تعریف و استنباط نادرست از مفهوم حمایتگری وکالت و منصب باشرافت وکیل، اهتمامی وصف ناشدنی در 
تضعیف این پایگاه اجتماعی را وجهه همت خود قرار داده اســت. واســف تر اینکه بعضی از مطبوعات )که بی نصیب از بودجه 
دولتی هم نیســتند( و در مواردی هم رســانه ملی نیز با خط گرفتن از این خطوط بدخط و اســتفاده از عناوین غیرمنصفانه ای 
نظیر انحصار وکالت، فرار مالیاتی وکال، وکالت های الکچری!!! و نظایر آن نهاد غیردولتی وکالت را که در حال ارائه یک خدمت 
دولتی مصرح در اصل 35 قانون اساسی است، ظالمانه مورد اجحاف ناروا قرار داده و می دهند. برطرف کردن ضرورت هایی که 
در ابتدای این مقال گفته آمد به منظور برنامه ریزی بهتر، دستیابی به ابزار مطمئنی که بتواند ضمن پاسخگویی به هجمه های 
ناروا، معرف محاســن این خدمت معنوی باشــد و انعکاس مواضع رســمی کانون ها در عرصه داخلی و بین المللی، نیاز به یک 
رسانه تخصصی دارد و ازاین رو اقدام مستحسن اتحادیه در فراهم کردن این مهم ستودنی است.جا دارد همه اعضای کانون ها 
به عنوان هیئت تحریریه این رســانه نســبت به بیان دیدگاه ها، نظرات و اخبار حقوقی که قطعاً موجبات ارتقاء این نهاد مدنی 

را فراهم خواهد کرد، قلم بزنند.

امروزه جامعه ای توسعه یافته 
تلقی می شود که بتواند در 
کنار شاخص های اقتصادی 
بر معیار آموزش و اطالعات 
و در حقیقــت عنصر دانایی 
اجتماعــی تأکیــد ورزد. 
بدیهــی اســت در چنین 
جامعــه ای مجالت علمی 
در کنــار مطبوعات با تولید 
و توزیــع مطلوب  می تواند 
نقش زیــادی در باال بردن 
آگاهی هــای گوناگــون و ضروری ایفا نماید و جامعه را در نیل به 
تعالــی و ترقــی و تقویت بنیه علمی همه جانبه یاری کنند در این 
میــان مجالت حقوقی عالوه بر آنکه درزمینه توســعه فرهنگی 
می توانند عامل آمیختگی، توازن و پیوند دادن به باورهای اصیل 
اعتقادی و سنت های بارور جامعه ایفای نقش نمایند باعث پویایی 
افکار شــده موجب باال بردن ســطح آگاهی افراد جامعه خواهند 
شــد. واقعیت این اســت توسعه اقتصادی و فرهنگی به آموزش و 
آگاه سازی و آماده کردن افکار عمومی برای بهره برداری از امکانات 
مادی و معنوی نیاز دارد و نقش مجالت حقوقی به عنوان یکی از 
پارامترهای مهم توسعه فرهنگی نیز می تواند درخور توجه باشد. 
متأســفانه خالء جایگاه نشریه ای که انعکاس دهنده دیدگاه های 
نهاد وکالت و کانون های وکال به منظور فراهم نمودن محیط فکری، 
تمرکز در مباحث حقوقی منبعث از وقایع روزمره اجتماعی و انتشار 
مقــاالت و مطالــب علمی حقوقی باکیفیت و یافته های مرتبط با 
موضوعات  علمی حقوقی و اجتماعی  و دسترسی آسان به آخرین 
یافته های پژوهشــی به عنوان یک نشــریه وزین  و در دسترس  و 
آزاد  که موجبات تبادل اطالعات و انتشار مقاالت حقوقی را فراهم 
سازد آشکار و ضرورت آن احراز می گردد. جای بسی خوشبختی 
است باهمت اتحادیه سراسری کانون های دادگستری و با تکیه بر 
سرمایه علمی قشر فرهیخته وکال که در جامعه عالوه بر هدایت 
بهینه دادرسی جهت تحقق دادرسی عادالنه و توسعه علم و دانش 
حقوقی در محافل علمی  و دانشگاهی نیز ایفای نقش می نمایند 
این امکان میسر گردد تا موجبات انتشار نشریه ای فراهم آید و با 
برخورداری از بنیه علمی فرهیختگان نهاد وکالت و انتشار مقاالت 
علمی –حقوقی  در جهت تقویت اطالعات و فرهنگ حقوقی سهم 
به سزایی ایفا نموده شیفتگان این دانش را از یافته ها،تحلیل ها، 
نظریات علمی و حقوقی بارور ســازد و یاد و خاطره بنیان گذاران 
علم حقوق، دانش دوستان از جمله استاد بنام و مانای علم حقوق 

استاد دکتر کاتوزیان را احیا نمایند.

محمدرضا شهیدی
رئیس کانون وکالی دادگستری قزوین

کانوناه

رسانه وکال؛ تمرکز بر مسئله 
حقوقی منبعث از وقایع اجتماعی
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 نقــش و اهمیت رســانه ها در دنیای 
کنونی غیرقابل انکار است؛ از یک سو 
تاثیر مهمی شــان در اطالع رسانی و 
آگاهی بخشی و از سوی دیگر با توجه 
به اینکه اهل فن معتقدند قدرت اصلی 
در اطالعــات اســت، تالش در جهت 
کســب و انتشــار اخبار و اطالعات، 
نقش و جایگاه واالی رســانه را نشان 
می دهد. در حال حاضر جامعه ایران در 
دوره گذار قرار دارد و به همین خاطر 
هم مشغول دست و پنجه نرم کردن با مسائل و مشکالت مختلفی است؛ یکی 
از این موارد مهم افزایش مشــکالت حقوقی اســت. شلوغی دادگستری ها و آمار 
پرونده های تشکیل شده، گواه این امر است. این وضع احتمال بروز آثار و عواقب 
جانی، مالی، حیثیتی و... را باال می برد. از سوی دیگر، قوای حاکم توجه الزم به 

تنسیق و تنظیم روابط حقوقی میان شهروندان و تصویب مقررات اساسی برای 
جلوگیری از بروز مشــکالت حقوقی برای شــهروندان را ندارد. تالش های انجام 
شده برای الزامی شدن تنظیم و انعقاد رسمی قراردادها منتج به نتیجه نشده، 
تالشــی برای لزوم دخالت اهالی حقوق در تنظیم قراردادها به عمل نیامده و 
اراده ای هــم بــرای وضع مقرراتی همچون مــرور زمان در پرونده های حقوقی، 
دیده نمی شــود. به مثالی دراین مورد اشــاره می کنم؛ امروز هر کســی می تواند 
ادعای مطالبه ســهم االرث از پدر و جد و نیای خود که ممکن اســت ســال ها و 
دهه ها قبل درگذشــته باشــند، را مطالبه و افراد زیادی را درگیر و پرونده های 
متعددی را مطرح و مراجع قضایی را وارد معرکه ای کند که پایانی بر آن نیست. 
از سوی دیگر باید توجه داشت که اجرای عدالت در مشاغل حقوقی، امری مهم 
و حساســیت برانگیز اســت و به همین خاطر هم اگر در اجرای آن عمدا یا ســهوا 
اشــتباهی اتفاق بیفتد، آن اشــتباه بر گرده همه اعضای فعال در عرصه قضا از 
جمله قضات و وکال و ... گذاشته خواهد شد. در این میان، نقش وکال از جهاتی 
با ســایرین بســیار فرق دارد. اوال به این دلیل که در تحقق یا عدم تحقق عدالت 

نقشی بسیار مهم و پررنگ دارند و ثانیا به دلیل آزادی نسبی، به یک نهاد مدنی 
متعلق اند و حرفه آنان آزاد و غیردولتی محسوب می شود. با این وصف امکان 
اینکــه همــه تقصیرها و کمبودها و اشــتباهات را به گردن آنها بیندازند، وجود 
دارد. متاســفانه در عمــل هم همین اتفاق مــی افتد و هزینه ای هم ندارد. همه 
این موارد مبین آن اســت که امروز نهاد وکالت برای ایفای بهتر و موثرتر نقش 
خود در تحقق عدالت، به رسانه ای مقتدر و قوی نیاز دارد، البته شاید کمی هم 
دیر شــده باشــد. وجود رســانه ای مســتقل برای جامعه وکالت، در وهله اول به 
نفع شــهروندان اســت و مرحله بعد به نفع تحقق عدالت. به عبارت دیگر وجود 
این رســانه اوال موجب آگاهی بخشــی دقیق و صحیح از وضعیت موجود برای 
شهروندان، مسئولین و وکالی دادگستری خواهد شد.،ثانیا می تواند در مقابل 
تخریب این نهاد کهن جامعه وکال که فعالیت آن با طبع و سلیقه عده ای معدود 
اما پرســرو صدا، منطبق نیســت، روشنگری کند؛ به ویژه تخریبی که یک طرفه 
و غیرمنصفانه در دو ســه ســال اخیر شــدت پیدا کرده و نوعی سازمان یافتگی 
را می شــود در آن دید، ثالثا می تواند راهکارهای رفع مشــکالت کلی جامعه را 
مطرح و در خصوص آن از مسئولین به خصوص مقنن مطالبه گری کند. جامعه 
وکالی دادگســتری، مهم ترین ارباب رجوع دســتگاه قضایی، اولین پذیرندگان 

کسانی که دچار مشکالت حقوقی به معنای اعم شده اند و طراح و پیگر دعاوی 
مختلف و متعدد در دادگستری هستند و به دلیل این نقش غیرقابل جایگرین 
از مهم ترین افرادی هستند که می توانند درباره حل مشکالت اساسی جامعه 
راهکارهای مفید و دقیقی را ارائه و مطالبه کنند. و رابعا این رسانه باید درزمینه 
ارتقاء و نهادینه سازی فرهنگ استفاده از وکالی دادگستری در هر یک از اعمال 
حقوقی توسط شهروندان نقش مهمی ایفا کند؛ این مهم می تواند تا قبل از الزامی 
شــدن آن توســط مقنن، تا حدی از بروز مشکل برای شهروندان بکاهد، خامسا 
به نظر می رسد با وجود همه تالش ها و فعالیت های انجام شده افکار عمومی از 
اقدامات و خدمات کانون ها و وکال اطالع چندانی نداشــته باشــند و به نظر الزم 
اســت این خدمات به اطالع عموم مردم و مســئوالن برسد؛ به ویژه به این دلیل 
که برخی از این خدمات جنبه عمومی دارد و برای عموم مردم عرضه می شود. 
نکته آخر اینکه شاید این رسانه باعث شود مسئولین به ویژه قوه مقننه متوجه 
شــود که تجربه و توان عظیمی در نهاد وکالت وجود دارد که اســتفاده از آن در 
تنظیم همه متون قانونی ضروری اســت؛ همان طور که عدم اســتفاده صحیح از 
آن تاکنون حداقل موجب تاخیر در حل مشکالت برای شهروندان شده و ادامه 

این روند خسارت های جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. 

در راســتای دادرسی منصفانه 
و عادالنــه، کانون های وکالی 
دادگستری از استقالل کانون 
وکال دفــاع می کننــد. دفاع 
از اســتقالل کانــون وکالی 
دادگســتری، دفــاع از حقوق 
شهروندی شــهروندانی است 
که  وکیلی مستقل از حاکمیت 
را بیش از وکیل وابســته به آن، 
مدافع حقوق خود می شمارند؛ مخالفت جمعی و همگانی با تبصره ماده 
48 قانون آیین دادرسی کیفری وبی اعتمادی به وکالی این تبصره که از 

سوی حاکمیت معرفی می شود، مؤید ادعاست.
اگرچه انتظار می رود که هفتاد سال پس از تدوین الیحه استقالل کانون 
وکالی دادگستری  شاهد گسترش و تعمیق حقوق شهروندی و دفاع از 
استقالل وکیل و نهاد وکالت باشیم، اما گویی اراده ای بر مقابله با استقالل 
کانون های وکالی دادگســتری از چندین ســال پیش شــکل گرفته که 

نمودهای آن در هریک از مصادیق ذیل قابل مشاهده است:
-تدوین قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376،

- وضع ماده 187 قانون برنامه سوم
-کمپین های حذف ظرفیت از آزمون وکالت

-و اخیراً تالش بر تدوین آیین نامه بدون توجه به اصل خودسامانی و خود 
انتظامی کانون های وکالی دادگستری،

حمالت به استقالل کانون وکالی دادگستری، به هر شکل و شیوه دریک 
موضوع مشترک است و آن اینکه غالباً از سوی حاکمیتی است که برخوردار 
از رســانه و قدرت تبلیغی در شــکل دهی به اذهان اجتماعی است. در این 
مقابله سامانمند، چند موضوع بیش از هر چیز مورداشاره مخالفان استقالل 
کانون وکالی دادگستری است: مقابله با انحصار، مقابله با فساد و ضرورت 
نظارت. اما آنچه که هیچ گفته نمی شود و یا به سرعت از آن گذر می شود 

عبارت است از:
-نقش کانون وکالی دادگستری مستقل در تربیت و آموزش وکیل بدون 

دریافت ریالی از بودجه عمومی
-بی توجهی به ســالمت و پاک دســتی مدیران نهاد وکالت در زمانه ای 
که هراز چندی شــاهد فساد ســازمان یافته مقامات دولتی هستیم. این 
در حالی اســت که انجام خدمات در کانون های وکال و توســط وکالی 

دادگستری مجانی است.
- غفلت از نقش کمیسیون های معاضدت ونیز  وکالی تسخیری در دفاع 

از شهروندانی که فاقد امکانات مالی مناسب هستند.

- بی توجهی به میزان نیاز و احتیاج به وکیل در زمانه ای که نه از ســوی 
حاکمیت، فرهنگ مراجعه به وکیل، تبلیغ می شود و نه در قوانین، اجباری 

بر مراجعه به وکیل دادگستری است.
-رشد و گسترش بی قاعده مراکز آموزشی که بدون هرگونه معیار و آموزش 
اصولی، به اعطای مدرک رشــته حقوق مبادرت و انتظارات نابجایی را در 

دانش آموختگان حقوق ایجاد می نمایند. 
به رغــم آن انــدازه اصــرار بر مداخله و  و این همه انکار  خدمات کانون های 
وکال، جالب توجه آن است که کانون های وکالی دادگستری، ضمن دفاع از 
استقالل، نظارت بر خود را بالاشکال دانسته اما معیار آن را قانون می دانند 

و نه مداخالت غیرقانونی.
تهدید و تحدید استقالل اگرچه تاکنون به شدت جریان داشته اما  دفاع 
مستدل و موجه از مبانی استقالل کانون های وکالی دادگستری در عرصه 
عمومی، تاکنون  بقای  این کهن نهاد مدنی را موجب شده است. این همه 
در حالی است که نهاد وکالت فاقد رسانه ای دیداری  شنیداری، مجازی و 
یا مکتوبی در عرصه عمومی است. نهاد وکالت ضمن آنکه باید در حاکمیت 
نقــش خــود را ایفــا نماید، گریزی ندارد که نقش مؤثری از خود در عرصه 
عمومی برجای گذارد. تأثیرگذاری نهاد وکالت در  عرصه عمومی مستلزم 
بهره گیری از رسانه ای است که ضمن بیان جایگاه نهاد وکالت زمینه ارائه 

آموزش و اطالع رسانی حقوقی را به جامعه فراهم نماید.

اگر تحوالت چند هزار ســال 
تاریخ بشــر را مــورد مداقه 
قــرار بدهیم، بعد از پیدایش 
خــط و اختراع الفبا در قرون 
)ده هــا قرن( قبــل از میالد 
مسیح که آن را پلی بر شکاف 
میان گفتــار و زبان مکتوب 
دانسته اند، گفتمان مفهومی 
میسر شد و دگرگونی شگفتی 
در ارتباطات بشــر و جامعه به 
وجود آمد و سپس گسترش پیدا کرد، اما گستره ی این ارتباطات زمانی 
جهانی شده که چاپ، اختراع و توسعه یافت و متعاقب آن با پیشرفت علوم 
و تکنولوژی )که چاپ و طبع از مهم ترین عوامل پیدایش و تأثیرگذار آن 
بوده(، روش های شنیداری و دیداری برای بیان کامل نظرات و آنگاه در 
دهه های اخیر به دلیل دستاوردهای جدید بشر، با انقالبی تکنولوژیک و 
اختراع میکروپروسسور و شبکه ارتباطی الکترونیک جدید که سرانجام 
به اینترنت امروزی تبدیل شده اوالً می توان از هر جا و هر وقت و هر چه 
را خواهیم بنویسیم و بیان کنیم و بفرستیم ثانیاً سهولت در دسترس 
بــودن و هزینــه ی رو به کاهش همراه با افزایش کیفیت، نوعی جهش 
کیفی در کسب انتشار خبر حاصل شده که همگان بر آن وقوف دارند.

این اختراعات و توفیقات به شدت فرهنگ جوامع را تغییر داده و می دهند 
و بسیار مواقع، واقعیت و رخدادها را آن گونه که هستند و به وقوع پیوست، 
نمی نمایانند و با آن گونه که می خواهند و مصلحت ایجاب می کند، نشر 
می دهند و می پراکنند. در چنین عصری و با چنین وضعیتی اتحادیه 
سراســری کانون های وکالی دادگســتری ایران )اسکودا(، به درستی 
درصدد فعالیت رسانه ای و انتشار هفته نامه برآمده که سال ها از جانب 
پیشکسوتان آگاه و عالمان و فرزانگان جامعه وکالت توصیه و تأکید شده 

بود و این خبری بسیار خوش و مسرت بخش می باشد. مسئولین اسکودا 
قطعاٌ و به نیکی شرایط زمانه را دریافته اند و چالش ها را شناخته اند و آنان 
با وقوف کامل به نیازهای جامعه وکالت و همچنین ضرورت اطالع رسانی 
درست و شفاف سازی و البته خنثی سازی اخبار دروغین و سیاه نمایی ها 
علیه کانون های وکال و جامعه وکالت که هرروز به نوعی و به رنگی در 
فضای مجازی از ناحیه دوستان ناآگاه و اشخاص مغرض ساخته و نشر 
می یابد و دگران با آگراندسیمان علیه وکال مبادرت به بیان و بزرگنمایی 

می کنند، اشراف دارند و به آثار مخرب آن پی برده اند. لذا:
1- هفته نامه اسکودا باید نمایانگر فعالیت ها و خدمات اسکودا و کانون ها 
باشــد به مثابه ابزاری کارآ، نقشــی را که واحدهای مرتبط با این امر و 
روابط عمومی که آن را سلسله اعصاب هر سازمان و نهادی خوانده اند، 

به عهده دارند، ایفا و خبررسانی نماید.
2- بایــد بســتری فراهــم آورد که با مقاالت و نظــرات خردورزان و 
اندیشمندان، برای توسعه فرهنگ وکالت، دفاع از حقوق وکال و مردم 

و جامعه، راهکارهای متناسب و مناسب ارائه دهد.
3- باید زمینه  آموزش های کمال جویانه، امتناع از خیال پردازی ها را 
که در زندگی عادی و معنوی بازتاب ناخوشایندی خواهد داشت و مایه 
بی جنبشی و واماندگی است، فراهم نماید تا بنده سوداها و سوداگری، 

خواهش های زیان آور نفس و دیگر حضال چنان نکوهیده نشویم.
4-  هفته نامــه باید آیینه  تمــام نمای امیدها و رنج ها و خدمات وکال 
باشد و با پرهیز از مجادالت، خوانندگان و همکاران را نیز از قیل وقال 
برحذر دارد و از نازک کاری های لفظی و روند لگام ناپذیری مجادالت 
پیشگیری نماید. البته شرط توفیق در این امر، شناخت علت کنش ها 
می باشد زیرا بعضی مواقع کنش ها ناشی از عشق به حرفه و تجلیات 
آن اســت که الجرم باید ســاماندهی و راهبری شــود تا سره از ناسره را 
بازشناخت و رفتار و گفتار دلسوزانه دوست نمایان را که به زیور عالقه 
و داعیه خدمت هم آراسته است شناسایی و معرفی و بال اعتبار نمود 

و صد البته با رعایت موازین شرع انورکه خلق را به حکمت و برهان و 
موعظــه نیکــو دعوت نموده و مناظره با اهل جدل را با بهترین طریق 

حکم کرده است.
5- ناموجه و دوز از خردگرائی خواهد بود که اگر پنداریم و بگوییم همه 
مشــکالت معلول عوامل خارج از جامعه وکالت اســت. چنین تصوری 

ازنظر منطق و قواعد آسیب شناسی، برخط است.
6- هفته نامه اســکودا که با شــناخت دقیق عوامل تأثیرگذار )مثبت و 
منفی( شــأن و آبرو و محبوبیت اجتماعی وکال و نقش های محول و 
محقق آنان، انتشار خواهد یافت، بـیانگر اشتـراک ساعی و هماهنگی 
و کار منسجم کانون ها، بـه قطع و یقین منتج به نتیجه مطلوبی خواهد 
شد. این امر درخور تردید نیست که با قانونمندی و ترویج قانون گرایی، 
اقدامات و تالش ها در جهت وضع قوانین و مقررات بر پایه منافع ملی و 
جامعه با تجزیه وتحلیل درست و بموقع لوایح و طرح های ابرازی، تنویر 
و تشحیذ اذهان مجلس و مسئولین در جهت تصویب قوانین مترقیانه 
و اجرای صحیح و دقیق آن، نشــر صحیح و به موقع اخبار کانون ها و 
خبرهــای مرتبــط با جامعه وکالت و خدمات اســکودا و جلوگیری )و 
برخوداری نیز( از انتشار نابهنگام اخبار و توصیه به رعایت ممنوعیت های 
قانونی و مطبوعاتی، تأثیر غیرقابل انکاری بر روند امور و تعالی شأن وکال 
و بازســازی جایگاهشان خواهد داشت. بنابراین ضرورت دارد با اتخاذ 
روش های ســنجیده، شــور و اشتیاق را در میان همکاران، بازآفرینی و 
افزونی بخشید و بی تفاوتی جمع کثیری را که در انتخابات ملموس و 

محسوس است، از بین برد.
بدون اغراق می گویم و می نویسم که، بدون چنین نشریه و هفته نامه ای 
یا آموزه هایی که از نشــریات دگر کانون ها کسب شــده و با تأســی از 
فرهیختگان و اســتفاده از ســابقه  موفق قبلی و توصیه های عالمان و 
علماء حقوق و مطبوعات، ارتباط شایســته و بایســته و برقراری پیوند 

الزمه با همکاران و جامعه شدنی نخواهد بود.

رضا سلیمانی
رئیس کانون وکالی 
دادگستری گلستان

محمدرضا نظری نژاد
رئیس کانون وکالی
 دادگستری گیالن

سیدعلی باقری تبار
نایب رئیس کانون وکالی 

دادگستری مازندران

سعید آئینه وند 
رئیس کانون وکالی
 دادگستری همدان

تحقق عدالت با رسانه مستقل نهاد وکالت 

رسانه؛ نمایانگر نقش کانون ها در عرصه عمومی

اتفاقی مسرت بخش و بایدها و نبایدهایش

یوسف رضایی مفرد
 رئیس کانون وکالی 
دادگستری لرستان  

در راه آگاهی مردم
کانــون وکال قدیمی ترین و بزرگ ترین نهاد مدنی 
کشور است که نقش بی بدیلی در دادرسی عادالنه 
دارد به گونه ای که نظام دادرسی عادالنه بر دو رکن 
اصلی استقالل قاضی و استقالل وکیل پایه گذاری 
شده است و نقض هرکدام از این دو مفهوم، نتیجه ای 
جز زیر سؤال بردن آرای قضایی از حیث نبود سیستِم 
قضایــِی دادرســِی عادالنه و بالمآل تضییع حقوق 
مردم نخواهد داشــت، به گونه ای که قانون گذار در 
قانون اساسی در فصل مربوط به حقوق ملت، حق 
دسترسی آسان شهروندان به وکیل مستقل را  در 
اصل 35 این  قانون  به رسمیت شناخته شده است بنابراین در شرایط کنونی حفظ استقالل 
کانون های وکال بیش از آنکه یک خواسته صنفی باشد یک مطالبه ملی است زیرا ذی نفعان 
اصلی حفظ استقالل کانون های وکال و وکالی دادگستری، مردم و متضرران نادیده گرفتن 

این استقالل نیز مردم می باشند نه وکالی دادگستری.
شغل وکالت برخالف آنچه که خیلی از وکال ادعا می کنند، شغل عمومی است نه خصوصی، 
یعنی دولت در برابر قراردادی که وکیل با موکل می بندد و رفتاری که وکیل با جامعه و دادگاه 
دارد بی تفاوت نیســت، بنابراین چنین شــغلی را نمی توان دولتی به حساب آورد از عمومی 
بودنش نیز نمی توان چشم پوشــی کرد. فرق شــغل دولتی با عمومی این اســت که در شغل 
دولتی، دولت کارگزار است ولی در شغل عمومی، دولت مدیر کارگزاری به حساب می آید.

در طول تاریخ، همواره حقوقدانان و خصوصاً وکالی دادگستری به عنوان قشری که منشأ 
تحول بوده اند بیش از آنکه تأثیرپذیر باشند تأثیرگذار بوده اند و همچنین کانون های وکالی 
دادگستری کشور  از حیث رسالتی که در باب مسئولیت اجتماعی بر عهده دارند توانسته اند 
خدمات مشاوره ای و وکالتی رایگان متعددی به افراد مختلف معرفی شده از ناحیه مراجع و 
سازمان های مختلفی من جمله مراجع  قضایی، کمیته حضرت امام )رض(، سازمان بهزیستی، 
سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و سایر نهادها ارائه نمایند، بنابراین کانون های 
وکال با توجه به پتانسیل و توانمندی که در این خصوص دارند بدون اینکه ریالی کمک از 
دولت بگیرد نسبت به ارائه این گونه خدمات اقدام می نمایند. نتیجه اینکه کانون های وکال از 
دیرباز دسترسی آسان به عدالت قضایی را به همه شهروندان از طریق ارائه خدمات گسترده 
معاضدتی و وکالت تسخیری فراهم کرده اند  و در تأمین حقوق دفاعی از هیچ تالشی فروگذار 
نکرده و نخواهند کرد. در برهه های مختلف تاریخی شــاهد بوده ایم حرفه وکالت همواره 
دچار نامالیماتی بوده و هست که در این خصوص بایستی از ناحیه نهاد وکالت آگاه سازی 
الزم نســبت به  مردم در خصوص برخورداری آنها از حقوق اولیه شــهروندی صورت بگیرد، 
هرچند بر ضریب اعتمادپذیری قاطبه مردم نســبت به وکالی دادگســتری افزوده شــود به 
همان میزان اثرگذاری آنان در جامعه در راستای آگاه سازی شهروندان به حقوقشان بیشتر 

و بیشتر خواهد شد.
در این میان به نظر می رســد تصور عمومی مردم در مورد اقدامات وکیل دادگســتری با 
واقعیت امر سازگاری و مطابقت ندارد. علت چنین برداشتی آن است که نسبت به اقدامات 
معنوی صورت گرفته از ناحیه کانون وکالی کشــور و وکالی دادگســتری اطالع رســانی 
دقیقی نسبت به مردم و حتی وکالی دادگستری صورت نمی گیرد بنابراین ضرورت دارد 
در این خصوص رسانه یا پایگاه خبری خاصی تأسیس گردد تا در راستای وظایف محوله 
خویش نســبت به  انعکاس و پوشــش خبری  کلیه فعالیت مربوط به  کانون های وکالی 
کشور و همچنین  بیان دغدغه ها و محدودیت ها و مشکالت و اقدامات درخور توجه آنها 
اقدام نماید تا مردم و وکالی کشور و سایر حقوقدانان از فعالیت حرفه ای و رسالت صنفی 
و اجتماعی  این  نهاد مقدس و ارزشمند  مطلع و باخبر شوند.در پایان  پیشنهاد می شود  
اســکودا به عنوان نهاد هماهنگ کننده در بین کانون های وکالی کشــور در راستای نقش 
تأثیرگذاری خویش نســبت به جامعه وکالت این وظیفه خطیر را بر عهده بگیرد و نســبت 
به عملی و اجرایی نمودن آن اقدام کند تا شاهد ایجاد تحول در امور مربوط به کانون های 
وکالی دادگستری کشور از حیث امور رسانه ای و مطبوعاتی که از ضروریات و نیازهای فعلی 

جامعه وکالت به حساب می آید، باشیم.   

رسانه وسیله ای است برای رساندن پیام ها و دیدگاه های شخص یا اشخاصی به اشخاص 
دیگر که در زمان های مختلف شیوه انتقال پیام و ارتباط جمعی متفاوت بودن است. در 
دوره گذار از جامعه ســنتی رســانه و رساندن فرهنگ ها، عقاید و افکار دستخوش تحول 
و توســعه گردیده و پیدایش انواع رســانه های نوین شیوه اطالع رسانی را دگرگون کرده 
اســت به طوری که مخاطبین رســانه هایی چون روزنامه، مجله، رادیو، تلویزیون و حتی 
وبالگ ها امروزه ارتباط خود را با چنین رسانه هایی کم رنگ تر کرده اند و غالب اطالعات 
خود را از طریق رسانه های نوین و فضای مجازی کسب می کنند. بنابراین در عصر نوین 
و با درک این واقعیت از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی، حتی دولت ها و مراجع دولتی 
با صرف هزینه کمتر با مخاطبین بیشتری ارتباط برقرار نموده اند و مخاطبین نیز در هر 
شــرایطی و در هر مکانی به صرِف اراده، امکان کســب اطالعات الزم را دارند، بنابراین به 

نظر می رســد امروزه بازگشــت به عقب و ایجاد رســانه کاغذی امری متروک و منسوخ به حساب خواهد آمد.
نهاد وکالت علی رغم قدمت دیرینه و کهن خود متأسفانه از سال های دور حتی اغلب از رسانه های سنتی نیز محروم بوده به طوری که 
نتوانســته خدمات شایســته و تبرعی و رایگاِن بی شــمار خود را که مجموعه قضائی و اقشــار محروم و ضعیف جامعه به خوبی از آن 
بهره برده اند به سمع و نظر جامعه و دولتمردان برساند. شاید پرهیز از ریا و اقدام مخفی و دور از هیاهو و جنجال -که البته کمتر 
نهــاد مدنــی ایــن کار را دنبــال کــرده- باعث گردیده پس از حدود یک قرن فعالیت صادقانه صنفِی نهاد وکالت و وکال، غالب مردم و 
مســئولین و دولتمردان با واژه وکیل و وکالت، ســازمان و تشــکیالت آن، حدود وظایف و تکالیف، خدمات معاضدتی و تســخیری، 
ایجاد شــغل مداوم و مســتمر برای جوانان علی رغم محرومیت از بودجه عمومی )حتی بیشــتر از دولت با فراوانی بودجه( خدمات 
تبرعی مدیران و ارکان کانون ها و ... بیگانه و نا آشنا باشند. به احتمال همین جهل و ناآگاهی به نهاد وکالت موجب گردیده برخی 
بدون مطالعه اظهاراتی راجع به صنف وکالت داشته باشند که غلط بوده و بعضاً درخور پاسخ نیز نیستند.لذا اقدام شایسته اسکودا 
در راه اندازی و تأســیس رســانه ارتباط جمعی نوین، کمک شــایانی به امر اطالع رســانی و روشــن گری و مقابله و حذف فشــارها و 

هجمه هــای غالباً ناآگاهانه و جاهالنه خواهد کرد.

کاشفان فروتن عدالت!
در قرن نوزدهم با پیدایش راه آهن، انقالبی عظیم در اطالع رسانی اتفاق افتاد. در آن دوران، برای شهروندان اروپایی 
خواندن روزنامه های چاپ شده در نقاط مختلف این قاره مایه شگفتی و تحسین بود. با گسترش ارتباطات، نفوذ 
مطبوعات بر افکار عمومی رو به فزونی گذاشت و اختراعات بعدی مانند رادیو و تلوزیون توانست مختصات جاده 
رسانه را به حدی که پیش تر حتی قابل تصور هم نبود، افزایش بدهد و مقوله خبر و اطالع رسانی را بدل به دغدغه 
کشورهایی کند که در نوک پیکان پیشرفت و توسعه در حال حرکت بودند. نیمه دوم قرن بیستم را اما باید نقطه 
عطفی در تاریخ خبررسانی و به طور کلی رسانه به حساب آورد چون پیدایش اینترنت و در ادامه همگانی شدنش 
سبب شد این فضا گوی سبقت را با سرعتی باورنکردنی از بقیه ابزارها در زمینه رسانه برباید و در ادامه پلتفورم ها و 
برنامه های برخط در این فضا به دفاتر مجازی رسانه های تاثیرگذار تبدیل شود. درباره اهمیت اطالع رسانی همین 
بس که می گویند آن گروه هایی می توانند به مردم حکومت کنند که بتوانند حاکمان فضای اطالع رســانی آنان 
باشند. کانون های وکالی دادگستری که به موجب قانون مصوب سال 1331 تشکیل شده اند اما در این زمینه برای 
سال  های سال با رکودی مزمن دست و پنجه نرم کردند. برای رکود حاکم بر کانون های وکالی دادگستری درزمینه اطالع رسانی و به طور کلی رسانه دالیل 
مختلفی را می شود ذکر کرد. عدم تصریح قانونی و اصرار کانون ها به انجام کلیه امور از سوی وکالی دادگستری در حالی که روزنامه نگاری یک حرفه کامال 
تخصصی به حساب می آید و دانشگاه ها مشغول تربیت نسلی تحصیل کرده در این رشته هستند، از جمله این دالیل است. رجوع به آمار و ارقام اما نشان 
می دهد کانون های وکالی دادگستری در طول عمر هفتاد ساله خود منشاء اثر خدماتی منحصربه فرد بوده اند و از این حیث به نهادی بی بدیل در سطح 
جامعه بدل شده اند. چهل سال انجام وکالت هایی به شیوه معاضدت و تسخیری، مشاوره های رایگان به صورت سیستماتیک و فعالیت های عام المنفعه از 
سوی وکال و کانون های وکالی دادگستری فقط بخشی از خدمات قشر وکیل و نهاد وکالت به جامعه است که متاسفانه در طول سالیان گذشته مغفول 
مانده اند. در مقابل اما جریان مخالف در خبرگزاری ها، سایت ها، روزنامه ها و صدا و سیما پیوسته در حال کوبیدن این نهاد مدنی شریف است؛ آن هم بدون 
دریافت پاسخی درخور. حاال شاید وقت تغییری جدی فرارسیده باشد. چون اگر به پتانسیل های رنگارنگ کانون های بیست و پنج گانه وکال که در سراسر 
ایران عزیزمان، گسترده شده اند، نیک بنگریم، درخواهیم یافت که نهاد وکالت امروز بیش از هر زمان دیگری هم شایسته داشتن یک خبرگزاری متمرکز و 
قدرتمند با نگاهی جدی به فعالیت هایش و با هدف مخابره به عموم جامعه در طبقات و اقشار گوناگون، است و هم به آن نیاز دارد. اینکه کوشش های اخیر 
از سوی اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگستری سراسر کشور نشان از اراده جدی وکال برای راه اندازی رسانه ای قدرتمند دارد، مایه خوشحالی 
است. در این دوران، از این شعف باید بهره برد تا یک عقب ماندگی تاریخی از سوی نهاد وکالت را جبران کنیم. بیایید همه با هم در راه اندازی یک رسانه 

قدرتمند همدل و منسجم گام برداریم!

علی سهراب پور
 رئیس کانون وکالی

 دادگستری استان مرکزی

رسانه نوین؛ راهی برای
 حذف فشارهای ناآگاهانه

کانوناه



دوشنبه 3 شهریور 1399   شماره 1 

6
 بدون شک آنچه دنیای امروز را تبدیل به دهکده جهانی کرده است، رسانه یا 
media است. شاید اگر رسانه نبود، دنیا در همان عصر جهالت قرون وسطی 
باقی می ماند و فاصله جوامع با خط کش مرزهای پراکنده جغرافیایی تعریف 
می شــد و اما امروز و در عصر انفجار اطالعات این رســانه اســت که مرزها را در 
هــم شکســته و دنیــا را تبدیل  به دهکده ای کرده کــه هیچ چیز در آن پنهان 
نیســت. و اما به همان اندازه که رســانه به پیشــرفت جوامع کمک نموده است، 
خــود نیــز در توقف گاه زمان نمانده بلکه با توســعه خــود عرصه های نوینی از 
رســانه را نظیر رســانه های گروهی یا ،Mass Media، رسانه ارتباط جمعی 
یا  communication media گشــوده اســت که امروز مورداســتفاده 
همه نهادها و ســازمان ها باألخص انجمن هــای مردم نهاد یا همانNGOها 
قرار گرفته است. در این میان، نیاز نهادهای حقوقی و باألخص کانون های وکالی دادگستری به رسانه های گروهی یا 
رســانه های ارتباط جمعی به دلیل ضرورت انتقال گنجینه دانشــی و مهارت های حقوقی به مردم و حاکمیت و متقاباًل 
جلب اعتماد آن ها دوچندان است. متأسفانه علی رغم ظرفیت های ارزشمند موجود در نهاد وکالت به دلیل فقدان یک 
رسانه گروهی فراگیر این امکان فراهم نشده است که ارتباط قوی و مستمری میان این نهاد با مردم و حاکمیت برقرار 
شود و به همین دلیل است که علی رغم شایستگی های موجود در کانون های وکالی دادگستری، به دلیل بی اطالعی 
یا کم اطالعی نهادهای حکومتی هرروز هجمه های این نهادها به کانون های وکال بیشتر می شود و بالتبع وقت مدیران 
کانون ها صرف دفاع از خود و دفع چالش ها و تهدیدها می شــود. امیدوارم رســانه نوظهور اتحادیه سراســری کانون های 
وکالی دادگستری بتواند این خأل اساسی را پر نمایند و با کمک فرهیختگان جامعه وکالت، ارزش های واقعی موجود 

در این جامعه را برای مردم و مسئولین محترم کشور تبیین نماید. 

 جلیل مالکی
رئیس کانون وکالی

 دادگستری مرکز

چشم انتظار تغییر

راه اندازی رسانه نهاد وکالت؛ آغاز 
راهی دشوار و جذاب

کانوناه

بی شک رســانه ها در شرایط کنونی جوامع 
از مهم ترین دستاوردهای پیشرفت بشری و 
یکی از باارزش ترین ابزار های آگاهی رســانی 
همگانی هســتند. در بیان اهمیت رسانه ها 
همیــن بــس کــه در پرتوی روشــنگری و 
آگاهی بخشــی خودشــان زمیــن را با همه 
وســعت و پهنایش و با همه نفوســش به هم 
مرتبط کرده و به تعبیری در این وضع، جهان 
به مثابه دهکده کوچکی در شــعاع رسانه ها 
قرار گرفته اســت. اقبال و استفاده عمومی از 
رســانه ها در دنیای امروز به حدی اســت که 

دیگر نه هر نفر یک رسانه که همزمان چندین 
رسانه را در اختیار دارد. این وسعت استفاده از 
رسانه ها هرچند در بسیاری از موارد موجب 
انســداد باب جهل و تامین حق انســان ها بر 
آگاهــی )کــه از مهم تریــن کارکردها و در 
حقیقت رســالت یک رسانه است،( می شود 
اما در برخی موارد با آســیب یورش و بارش 
اطالعات متفاوت و گاهی متناقض همراه بوده 
و باعث دوری انسان ها از حقیقت شده و راه 
رســیدن آنها به اطالعات صحیح را مسدود 
کرده اســت. نتیجه اینکه اگر در گذشــته با 
نبود رســانه انسان ها »نمی دانستند« امروز 
ممکن اســت »ندانند که نمی دانند.« در این 
میان، وجود یک رســانه اختصاصی و رسمی 
کــه بــرای مخاطبین خود محتوا و پیام های 
اثرگــذار و صحیح را تولید می کند، می تواند 
تا حد قابل توجهی به مدیریت افکار عمومی 
بپردازد و از آسیب پیش ترگفته شده در امان 

نگه دارد. 
نهــاد وکالت به عنوان دیرپاترین نهاد مدنی 
کشــور، هرچند از یک ســو تاکنون شانس و 

فرصت همراهی بسیاری از رسانه های منصف 
را در معرفــی قابلیت ها و کارکردهای عمیق 
و اثرگذارش داشته )که البته موجب امتنان 
اســت( و علی رغم اینکه برخی از کانون های 
استانی نشریاتی با حوزه انتشار عمدتا محلی 
در اختیــار دارند اما همواره از رســانه قلمی 
همســو و همگرا که لســان و قلمش باعث 
وحدت آفرینی میان وکال شود، محروم بوده 
اســت. بنابراین نشــریه اتحادیه سراسری 
کانون وکال در این شــرایط می تواند اتفاقات 
خوبــی را رقــم بزند. البته با توجه به حرکت 
رســانه های گوناگون به سوی تولید محتوای 
دیداری و شــنیداری به نظر می رسد نشریه 
موردنظر هم باید به عنوان نقطه عطف فعالیت 
رســانه ای اتحادســاز در میــان کانون های 
وکالی دادگســتری در نظر گرفته شود و در 
ادامه به ســرعت به عنوان یک رسانه امروزی 
توسعه پیدا کند تا به زودی یک رسانه دیداری 
و شنیداری تمام عیار برای نهاد وکالت داشته 
باشــیم و شــاید هم روزی فرا برسد که این 
نهاد برای خود یک خبرگزاری داشته باشد.  

رســانه اختصاصی نهاد وکالت نباید به مثابه 
ابزاری که در اختیار همه هست، صرفا به نقل 
اخبار نهاد وکالت و روزمرگی های این چنینی 
بپردازد چون ابزاری که در اختیار همه باشد 
بــا ابزاری که در اختیار هیچ کس نیســت، 
برابر اســت. این رسانه باید به شکلی متمایز 
و حرفه ای و با بهره گیری از همه قابلیت های 
فنــی و تخصصــی در عرصــه خبرنگاری و 
روزنامه نگاری وارد عمل شود تا بتواند هویت 
و موجودیــت نهاد وکالت به عنوان یک نهاد 
مســتقل بازمعرفی کند و گســترش دهنده 
رسالت های حرفه ای این نهاد به ویژه در بعد 
مدنی به نحوی شاسته و گیرا در جامعه باشد. 
رسانه نهاد وکالت باید عالوه بر اینکه جاذب 
نگاه های درونی به این نهاد باشــد، نگاه های 
گاهی نگران بیرونی را هم به ســمت خودش 
جذب کند به همین دلیل هم الزم است که از 
دریچه نگاه دیگران به عملکرد خودش بنگرد. 
این رســانه نباید خوانندگان و شنوندگانش 
را کســانی ببیند کــه چاره ای جز خواندن و 
شــنیدن محتواهای تولیدی اش ندارند بلکه 

بایــد از نقد واقعی و منصفانه دیگران درباره 
عملکــرد خودش اســتقبال کند و نقدهای 
غیرمنصفانــه و هجمه ها را به قول ســدید و 
مســتدل و با ادبیات متقن و درشــت گویی 
را با درســت گویی پاســخ بدهد و چه بســا 
بــا خودانتظامــی به بیان نقدهــای وارده بر 
خود و بسترســازی اصالح از درون بپردازد. 
بی شک این رسانه در این ایام که نهاد وکالت 
و استقالل و تاسیسات آن گاهی حتی از درون 
با نقدهایی ناروا مواجه است، می تواند نقشی 

حساس و شبه برافکن داشته باشد. 
یکی از مهم ترین رسالت های این نشریه باید 
توجه به آموزش تابعین نهاد وکالت باشد. درج 
مقاالت حقوقی وزین و پرمحتوا و تشــویق 
همکاران به ارائه آثار علمی قلمی خود و حتی 
تحلیل های علمی از آراء قضایی و آسیب های 
قوانین و مقررات موجود یا طرح ها و لوایح در 
دســت تصویب به ویژه آنچه مربوط به نهاد 
وکالت است، می تواند عالوه بر فزونی وزانت 
نشــریه  و بعد علمی نهاد وکالت، بسترســاز 
اصــالح رویه های قضایی یا هدایت قانونگذار 

بــه وضع قوانین مناســب باشــد. تقویت و 
آمــوزش بعد معنوی نهاد مقدس وکالت نیز 
باید در دســتور کار این نشــریه قرار بگیرد. 
خواسته یا ناخواسته باید بپذیریم که برخی 
از نگاه هــای نگران بــه خاطر نحوه عملکرد 
تابعین نهاد وکالت اســت که بیشتر با دیدی 
منفعت طلبانــه و مادی به این حرفه مقدس 
می نگرنــد. اینکهبه همکاران گرامی بدانند 
خدوانــد متعال نیــز خود را وکیل می خواند 
باید باعث بازاندیشــی به این حرفه شــود تا 
این هم نامی حرف یک اشتراک لفظی نباشد. 
بنابراین تشویق و تکریم وکالی شریفی که به 
ایــن حرفه، فراتر از منفعت طلبی های مادی 
می نگرند و در کارکردهای مدنی نهاد وکالت 
اثرگذار بوده اند، می تواند نقشــه راهی برای 
تقویت این بعد مهم نهاد وکالت به حســاب 
بیاید. انشااهلل که این نشریه بتواند جایگاه نهاد 
وکالت در جامعه را ارتقاء ببخشد. برای کلیه 
عزیزانی که در این نشــریه فعالیت می کنند 
و بــرای نهاد وکالــت آرزوی روزهای بهتر و 

موفقیت روزافزون را دارم. 

 علی زارع مهرجردی
رئیس کانون وکالی 

دادگستری یزد

اراده ای برای توجه بیشتر به رسانه

   

هیئــت مدیره کانون وکالی دادگســتری البرز به دیدار 
وزیر دادگســتری رفت و با ســید علیرضا آوایی، درباره 
پیش نویــس آیین نامــه الیحــه اســتقالل و معضالت 
تبصره ماده 48 قانون آیین دادرســی کیفری، ضرورت 
توقــف موازی کاری در جذب وکیل توســط قوه قضائیه 
و الحــاق مرکــز مشــاوران بــه کانــون وکال بــا حفظ 
 محوریــت کانون هــای وکال، دیــدار و گفت وگو کردند.

سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری در این دیدار جامعه 
وکال را جامعــه ی  فرهیختــه و صالــح دانســت و گفت: 
هیچــگاه نباید حکومــت را از ظرفیت های بزرگ چنین 
جامعــه ای محروم ســاخت. او افــزود: باید میان جامعه 
وکالت و دستگاه قضایی گفتگوی بیشتری صورت بگیرد 
چون بســیاری از ســوءتفاهم ها، ناشی از این است که در 
جامعــه با یکدیگر گفتگــو نمی کنیم و در نتیجه ممکن 

 است تصاویر غیرواقعی و نادرستی از یکدیگر بوجود آید.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه »مکانیزم های نظارتی 
موجود در جامعه وکالت، مکانیزم های خوبی است« تاکید 
کرد: این مکانیزم ها به صورت مناسب می تواند با بسیاری 
از ناهنجاری های احتمالی در صورت لزوم، برخورد کند. 
آوایی افزود: به دلیل ارتباط مستقیمی که همواره با جامعه 
وکالت داشته ام، همیشه و در همه جلسات حامی و مدافع 
این جامعه بوده ام و این جامعه را پشتوانه مناسبی برای 
نظام می دانم.وزیر دادگستری با اشاره به موضوع تنظیم 
آیین نامه ماده 22 الیحه قانونی استقالل کانون وکال گفت: 
در موضوع الیحه تمام تالش خود را کردم تا خدای نکرده 
روابط جامعه وکال با دســتگاه قضایی دچار خدشه نشود 
چون این مســاله را ضایعه بزرگی برای نظام می دانم. او 
با اشاره به اینکه از وضعیت معیشت اکثریت وکال مطلع 

اســت، گفت: به نظرم اجباری شــدن وکالت هم کیفیت 
دادرسی را باال می برد و هم دادگاه ها را خلوت می کند ولی 
الزم است تا ظرفیت ها را برای استفاده مردم بی بضاعت از 
تسهیالت وکالت تسخیری افزایش داد.حسین تفویضی 
رییــس کانون البرز نیــز در این دیدار گفت: ما همچنان 
وزارت دادگستری را مرجع صالح برای تصویب آیین نامه 
تدوینی کانون ها می دانیم و خواســتار این هســتیم که 
هر تصمیمی راجع به وکال اتخاذ می شــود با همراهی و 

مشورت صورت گیرد.
او با اشاره به لزوم اجباری شدن وکالت افزود: الزم است 
تــا بــرای جلوگیری از موازی کاری بحث جذب وکیل از 
سوی مرکز مشاوران نیز متوقف شود. ضمن اینکه تبعیض 
ناروای مندرج در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرســی 

کیفری باید رفع شود.

 یکی از لوازم بســیار مؤثر در تقویت نهاد وکالت رســانه هســت. در جوامع امروزی 
که عصر سلسله ارتباطات نامیده می شود نقش رسانه بسیار حائز اهمیت بوده و از 
طریق رسانه می توان به راحتی مبادرت به انتقال افکار و دیدگاه های صنف نمود. 
در خصوص حرفه وکالت به لحاظ عدم وجود یک رســانه ملی ســبب شــده تا در 
سطح جامعه آگاهی کامل پیرامون نقش وکیل مستقل و کانون وکال در تضمین 
حقوق شــهروندان وجود نداشــته باشد و همین امر موجب شده هجمه هایی علیه 
کانون وکال شکل گرفته و روز به روز بیشتر شود و در این مسیر اگر از ابزار رسانه 
و اهمیت آن غفلت صورت پذیرد حرفه شــریف وکالت دچار خســران خواهد شد 

لذا به نظر می رسد با تقویت ابزار رسانه می توان به اهداف ذیل رهنمون شد:
1- ارتقاء دانش و آگاهی حقوق شهروندان 

2- فرهنگ سازی مراجعه به وکیل دادگستری                                                                                                                                                     
3-  اطالع رسانی در خصوص خدمات بی نظیر کانون وکال در سطح کشور همانند معاضدت قضایی

4- چگونگی مبارزه با فساد در درون نهاد وکالت 
5- ارتقاء آگاهی شهروندان در خصوص نقش وکیل مستقل در تضمین حقوق شهروندی 

در این دوره به همت ریاســت محترم اتحادیه، قصد آن وجود دارد که به ابزار رســانه توجهی بیشــتر شــود و با مشــارکت 
همکاران گرامی گام های مؤثری در جهت تقویت نهاد وکالت برداشته شود.

وزیر دادگستری در دیدار با اعضای هیئت مدیره کانون البرز:

حضور وکیل کیفیت دادرسی را باال می برد

 سازمـان آگهی هـای 

 021-۸۸۷۰۲۲۹۰-2 

 ابراهیم کیانی
نایب رئیس اتحادیه سراسری 

کانون های وکالی دادگستری ایران
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ســیر و ســلوک شخصی یک موضوع اســت و دکترین و دستورالعمل و استاندارد سازمانی 
موضوعی دیگر. گاهی وقتی از خیری که در محله، دست نیازمندان را در بی خبری می  گیرد، 
بدون آنکه مردم بفهمند یا حتی همان کســی که به او کمک شــده، بداند، می پرســند چرا 
خیرخواهی هــا و کمک رســانی هایت را میــان عموم علنی نمی کنــی تا فرهنگ کمک به 
دیگران باب شــود، فارغ از اینکه ثواب یک کار خیر، با علنی کردنش ممکن اســت از میان 
برود یا نه، احتماالً از روحیات شــخصی و ســیر و ســلوکش سخن خواهد گفت و دراین باره 
که تمایلی به علنی شــدن کارهایش ندارد. درباره یک ســازمان و نهاد یا اداره اما چنین 
رویکردی پذیرفتنی نیســت. چون تشــکل ها و تجمع ها از کوچک و بزرگ با مخاطبان و 
مشــتریان و ارباب رجوعیســروکار دارند که باید در جریان فعالیت های انجام شده در جهت 
منافع آن ها قرار بگیرند. فاجعه زمانی می تواند اتفاق بیفتد که یک آدم عارف مسلک آرام با 
روحیات فردی مخصوص و متمایز از روحیات مورد نیاز برای راهبری و رهبری یک تشکل، نهاد یا سازمان، مدیریت را بر عهده بگیرد. 
در این شــرایط، ممکن اســت آن مســئول محترم یا افراد زیرمجموعه اش، شــبانه روز مشغول کار و تالش باشند در جهت ایجاد رفاه 
بیشتر برای افراد تحت پوشش یا مرتبط با آنان اما چون او خلق وخوی عارفانه و زاهدانه دارد و تمایلی به علنی شدن خدماتش ندارد، 
از توضیح و شــرح کارها برای عموم پرهیز می کند و در این وضع ممکن اســت مخاطبان، ذی نفعان و ارباب رجوع گمان کنند، این 
مدیر و سیستم تحت مدیریتش نسبتی با تالش ندارند. این وضع را در شرایطی می شود تصور کرد که نهاد و سازمان و اداره و ارگان 

موردبحث به همه وظایفی که بر عهده دارد عمل کند و لحظه ای از انجام مسئولیت پا پس نکشد.
درباره نهاد وکالت هم در ظاهر این طور به نظر می رســد که ســال های ســال تالش ها و کوشــش هایی در جهت تحقق حاکمیت قانون 
و استیفای حقوق شهروندی و برپایی عدالت انجام شده اما چون روحیات مدیران کانون ها در سراسر ایران معموالً شبیه به روحیه 

خیری بوده که در اول این نوشته آمد، عموم از کارهای آن ها بی اطالع مانده اند و نهاد وکالت را منفعل و ایستا توصیف کرده اند.
دربــاره اهمیــت روابــط عمومــی و لزوم حضور در بزنگاه های اجتماعی گوناگون عارض بر جامعه ایرانی از ســوی نهاد وکالت، در این 
شماره از نشریه »وکالت نامه«حرف ها و سخنان جالبی مطرح شده اما شاید بشود انجام یک اقدام از سوی کانون های وکال در سراسر 
ایران را در بازســازی و بازتعریف جایگاه و کارکرد این نهاد باســابقه مدنی در کشــورمان به حســاب آورد؛ عموم جامعه باید وکال را در 
کنار خودشان ببینند و دغدغه های خود را از زبان آنان بشنوند. ما در تالشیم حرف دل مردم را از زبان وکال در این مطبوعه منتشر 

کنیم. از وکالی سراسر ایران هم دعوت می کنیم در این مسیر ما را همراهی کنند. 

گی هــا امان نداد یا روزمرگی ها.  روزمِرّ
ابتــدای راه که بودم فخر ردای وکالت 
را تمــام قــد حس می کردم، اســتوار 
گام  شــکوهمند  و  می اندیشــیدم 
برمی داشتم، سرشار از اشتیاق پای در 
مســیری نهاده بودم که قدم به قدمش 
عدالت بود، با پس زمینه اخالق، با فکر 
بیشتر آموختن و راهنما بودن. هرچند 
کوچک بودم و گســتره نوری نداشتم 
اما شــعله شمعم سربلند می سوخت و 
روشــنایی  اندکش در حد بضاعتم بود. آن روزها دغدغه داشــتم و این شــکوهمندترین 
سرمایه هر انسانی است؛ دغدغه اجرای قانون، تحقق عدالت، داِد مظلوم ستاندن، عزِت 
نفس داشــتن و همین کافی بود که من را وکیل بنامند. چه چیز می تواند باالتر از این 
باشد که دیگران در کنار تو احساس امنیت کنند، احساس دانایی کنند و تو مملو باشی 
از بــودن. کم کــم دنیا واقعی تر شــد و در موازات دیگران بــه خودم پرداختم. حاال اصول 
می دانــم و فــن مذاکــره. کتاب می خوانم؛ نه مثل قانوِن آن روزها، فکر می کنم که چگونه 
پیروز شــوم؟ چقدر عوض شــدم؛ مثل عوض شــدن همین سطر در قیاس با ابتدای متن، 
آرام آرام تغییر کردم؛ ادبیاتم، لحن فکر کردنم و چشــم انداز خواســته هایم دیگرگون شد. 
پرونده می گیرم اما انتخابگر شده ام. انگار که تعیین می کنم کدام پرونده عادالنه تر است؛ 
نه مثل آن روزها که کوچک و بزرگ فرقی نداشــت. کنار همه می ایســتادم و هر که از 
چهارچوب دفترم داخل می شــد و طلب کمک می کرد، آماده بودم. گفتم که مملو بودم 
از بودن. این روزها اما نیمی از من جای دیگری است. حاال کمی مصلحت یاد گرفته ام و 
در کالمم سیاست دارم، به موفقیت می اندیشم و اینکه تا دو سال دیگر کجا ایستاده ام؟ 
روزگارم بهتر اســت اما حالم به خوبی این روزگار و آن روزها نیســت. آن روزها، بیشــتر به 
دلم می نشست؛ »گاهی دلم برای خودم تنگ می شود«. شاید همیشه همین طور است؛ 
همیشه اولش چیز دیگری است. حاال خودم با خودم خلوت که می کنیم، می گوییم: اوایل 
وکیل تر بودیم. شاید پنج سال اول دیگر تکرار نشود و بعد خودم از خودم دور می شود و 
پشت به پشت می رود به سمت سال های بعد، یا شاید نه با این غلظت به سمت سال های 
بد! با این همه اما انگار، حاال روزنه امیدی مقابلم احســاس می کنم؛ پیش چشــمانی که 
گاهی از رســم روزگار متحیر یا حتی دلزده می شــود. حاال گمان می کنم رســالتی برایم 
درنظر گرفته شده و این آدِم سال ها پوشیده رداِی وکالت و دوران ها قلم به دست گرفته 
و در این مطبوعه و آن مطبوعِه نوشته، برگزیده شده تا در کنار گروهی از اهل قلم الاقل 
سهمی اندک داشته باشد در بازآفرینِی کوشش هاِی وکالِی دانا و انسان هایی که سالیان 
سال است رنج دوران می برند و غم آدم می خورد و در جد و جهدند برای قد قامت عدالت. 
»یک کلمه« حاال محملی شــده تا همکاران دغدغه مندم در صنف وکالت، برســانند پیام 
آشــناییان را به مردمی که برای آنان اصل هســتند و اســاس. پس به همین بهانه، با هم 

میالد این جریده را شادی کنیم! 

آغــاز حیــات و البتــه ممات هر 
موجــود، معلولی اســت که اگر 
در طــول سلســله علل وجودی 
خود، شناخته و شناسانده نشود، 
محصــول و نهایت کار هیچ بعید 
نیســت ابتر بمانــد. اگر در وجود 
نفس، این ســوال بی پاسخ مانده 
که: »از کجا آمده ام و آمدنم بهر چه 
بود؟« یا »به کجا می روم آخر ننمایی وطنم؟« در دیگر شقوق وجودی، 
شان نزول هر محصول و هر موجود ساخته ی بشری یا برساخته ی تفکر 

انسان نمی تواند نامشخص باشد. 
در یک نمونه که حالیه، وفق شــرایط زمان و مکان اســت، کار بر کشف 
یک واکسن، فی المثل واکسن کرونا، نمی تواند بی آغاز و بی غایت باشد 
و باید که مجموعه مستقر بر امر تولید، پاسخ دو سوال که »بهر چیست 
و نهایت و غایت امر، باید کجا باشد« را، بداند. این نمی شود که گروهی 
بر کشــف و تحقیق بر واکســن کرونا گمارده شــده باشند و نداند شان 
نزول شــان چیســت و در نهایت می خواهند به چه برســند یا محصول 

تولیدشان چه باشد و برکدام منهج، قدم بگذارد...
چنین مسیر و رویه ای همان طور که بر تمام ساخته ها و برساخته های 
بشــری اســتیال دارد، البته بر جریده و جریده نگاری هم مستولی ست. 
جریده نگار با هر تعریفی که از آن وجود دارد نمی تواند بر شــان نزول 

آنچه می نگارد، روشن ضمیر نباشد. 
»وکالتنامه« بر همین ســبیل خواهد بود و به این معناســت که شــان 
نزول آن، روشــن و غایت، مشــخص اســت اما نتیجه بسته به یک فرد 
نیســت. »وکالتنامه« آمده اســت تا بکوشد فاصله  ها را از میدان بردارد 
چنانکه شــان نزول هر رســانه همین است و مانند هر رسانه باید که در 

مسیر آگاهی بخشی قدم بردارد...
کنش »وکالتنامه« اما بیش از این خواهد بود و قرار هم همین است که 
این مجموعه صدایی رسا باشد تا آنجا که اگر مجموعه های رسانه ای در 
مســیر حمایت از صنف کم کارند یا بی کار، خط ســیری مشخص کند 

تا فضای یحتمل آلوده به اغراض یا آلوده به ناشفافیت، شفاف باشد.
دنیای امروز رسانه البته این را می طلبد و تقریبا مسجل شده مردم از 

رسانه های عمومی رو برگردانده اند یا به فضای سایبرنتیک کوچ کرده اند 
یا به ســوی رســانه های تخصصی. به همین دلیل غیر از به روز بودگی 
نشــریات تخصصــی، کــه در متن باید خود را بــه روز کند، این نیز نیاز 
است که متخصصان امر هم بر همین سان، نقش خود را در رسانه های 

تخصصی، پر رنگ کنند. 
»وکالتنامه« اگر یاری اهل صنف را نداشــته باشــد به یقین در رسیدن 
به اهداف و شان نزول خود ناکام خواهد بود و هر چند پاسخ برای اهل 
تحریریه در این جریده که »آمدنم بهر چه بود؟« مشخص باشد اما اگر 
یاری متخصصان و اعضای صنف وکالت نباشــد در رســیدن به مقصد، 
تضمینی وجود نخواهد داشــت و پاســخ به سوال به کجا می روم، پاسخ 

مناسبی از کار در نخواهد آمد.   

در تمام سال هایی که از تأسیس کانون وکالی دادگستری در ایران می گذرد، مدیران ادوار مختلف بر این گمان بوده اند که بر سبیل 
آن ضرب المثل معروف، »ماه پشت ابر نمی ماند« و از همین رهگذر گمان داشته اند کافی است این نهاد خودتنظیم و خود انتظام، 
وظایف قانونی که بر ذمه اش نهاده شــده را به خوبی انجام دهند و امیدوار باشــند اســتقالل این نهاد و ادامه حیاتش وامدار مطالبه 

مردمی باقی بماند.
این باور امیدوارانه البته امتحان خود را درگذر از تودرتوی تنگنا و گرفتاری، پس داد و حاال به عنوان فرضیه ای مردود می توان از آن یادکرد.  
گسترش رسانه های جدید و نهادینه شدن باوِر نیاز به رسانه هایی که به شیوه ساختارمند برای ایجاد ارتباط میان ارگان های مختلف 

اجتماعی- نظیر کانون وکالی دادگستری- با مردم می کوشند، اکنون بر صدر نشسته است.
باوجود پس زدن ظاهری باوِر »گوبلزی«* به رسانه، بسیاری برآنند که با استفاده حداکثری از پتانسیل های فکری و معرفتی باید از 
بستر رسانه افکار عمومی را در دست گرفت و با ایجاد دوگانه های غیرواقعی خود را نماینده تمام خوبی ها معرفی کرد و دیگرانی که 

ممکن است در حوزه کارکردی دست باال را داشته باشند و در سکوت انجام وظیفه کنند، عصاره بدی ها نامید. 
در میدان تعارض منافع و در شرایطی که تئوری »یا من یا تو« دارد جواب می دهد، کانون های وکالی دادگستری سکوت کردند و 

از این سوی بام -که بی تبلیغی مطلق بود- افتادند. دالیل متعددی برای این وضع بیان شد که بسیاری از آنها پای در وادی واقعیت ها داشتند.
تغذیه نشدن از بودجه عمومی، اشتغال به انجام وظایف قانونی، تأخیر در پذیرش نگاه سیستمی، نبود منابع الزم برای کارهای قابل اعتنای رسانه ای، درگیری های فراوان 
برای حفظ موجودیت، چالش های فراوان بیرونی که بعضاً بخش زیادی از توان کانون ها را گرفته اند و تالش برای از بین بردن برخی سوءتفاهم ها نمونه هایی از چالش های 

اقماری کانون ها برای تمرکز نکردن بر روی یک نیاز حقیقی به نام »نیاز به رسانه« بوده اند.
هرچه که بود، امروز این باور در میان مدیران نهاد وکالت و قاطبه وکالی دادگستری ایجادشده که بدون وجود رویکرد رسانه ای مشخص، امکان ادامه مسیر وجود ندارد یا 

دستکم عبور از مسیرهای سنگالخ پیش رو نفس گیرتر از قبل خواهد بود. 
جامعه امروز، نیازمند بیشــتر دانســتن اســت. این مجال پیش روی وکالی دادگســتری قرارگرفته تا از کارکردهای قدیمی ترین نهاد مدنی ایرانی بگویند. از وجود و حیات 
نهادی بگویند که به موجب قانون ملزم به ارائه خدمات عمومی است و بی آنکه انجام وظایف خویش را در میدان »گروکشی های مرسوم روزگار« محتاج دریافت حق الزحمه 
بداند و حتی بی آنکه از آغازین روزهای ارائه وکالت »معاضدتی« و »تسخیری« از این بابت ریالی دریافت کرده باشد، در روزگار شعارهای سازماندهی شده، برای استقرار 
عدالت به قدر وسع کوشیده است. اکنون وقت آن رسیده که تمام آنچه به خدمت متقابل مردم و نهاد وکالت مرتبط است، روایت شود. وکالت نامه می خواهد بخشی از این 

مسیر تازه باشد و چه اتفاق نیکویی درراه است اگر تک تک وکالی دادگستری اعضای تحریریه این رسانه باشند.
*پاول یوزف گوبلز، سیاست مدار ناسیونال سوسیالیست آلمانی که از 1933 تا 1945 وزیر پروپاگاندای رایش سوم بود.

مطابق آمار و ارقام ارائه شــده از سوی نهاد های 
متولی، بسیاری از افرادی که در جامعه ایرانی 
زندگــی می کنند به حقوقشــان آگاهی کافی 
ندارند. البته این موضوع تا وقتی پای شــان به 
کالنتری و دادسرا باز نشده، ممکن است اصاًل 
به ذهنشان هم خطور نکند اما هیچ بعید نیست 
همین نقص آگاهی حقوقی در جای خود، جای 
شاکی و متهم را عوض کند و زمانی شهروندان 
متوجه می شــوند که کار از کار گذشــته است. 
در کشور ما بی توجهی به دانش حقوقی کاری 
کرده که وقتی صحبت از »وکیل خانوادگی« می شــود آن را مثل »پزشــک خانوادگی« 
تجمل گرایانه و مختص افراد ثروتمند می دانیم. اگر بگوییم: »هر فردی باید به حقوقش 
مســلط و حداقل آشــنا باشد«، مثل »جمشید«، پدِر »شــهرزاد« نگاهمان می کنند و 

می گویند: »حرف های خارجی می زنی!«
بنی آدم از ندانســتن هایش می ترســد. از تاریکی وحشــت می کند؛ چون نمی داند چه 
غریبه ای در دِل ظلمت، انتظارش را می ِکشــد؛ اینجاســت که ذهِن بی انتهای انســان، 
سناریونویســی را آغاز کرده و از »عروســک آنابل« تا »نایت کینگ« را درون تاریکی 
تصور می کند.ناآگاهی از حقوق شــهروندی و انســانی، جدا از ترِس تاریکی نیســت؛ 
چون حق وحقوقمان را نمی شناســیم، نمی دانیم مقابل رفتار بد کارمند بانک، بدقولی 
فروشــنده یا حتی زورگویی مأمور پلیس، چه واکنشــی نشان دهیم؛ می ترسیم شرایط 
را بدتر کنیم و حتی پایانی تلخ و تاریک برای خود رقم بزنیم.دیگر بخش بسیار مهم و 
البته خطرناک ماجرا، پنداشــت غلطی اســت که از سرنوشت حق گویی و حق جویی در 
فرهنگ عامه جامعه ایجاد شده است. هرچه قانون گذاران بنویسند و مجریان قانون به 
عدالت خواهی برخیزند؛ وقتی بخشی هرچند اندک از جامعه، نسبت به احقاق حق خود 
ناامید باشــند؛ یأس خود را همانند ویروســی خطرناک به دیگر افراد جامعه نیز انتقال 
می دهند.فرهنگ، مهم ترین بُعد هر جامعه اســت؛ حتی مهم تر از سیاســت و اقتصاد. 
فرهنگ سازی نیز وظیفه ساختار هر حکومت است. باید فرهنگ سازی کرد، باید هزینه 

کرد و چشم طمعی به بازگشت سرمایه نیز نداشت.
باید فیلم ســاخت، ســریال ساخت، تیزر ســاخت؛ اگر مردم کمتر کتاب می خوانند به 
فضای مجازی شــان رفت و قانون و حقوق را به شــکلی جذاب، یادشان داد.سال هاست 
در حــوزه فرهنــگ و هنر می نویســم؛ فرهنگی که هــرروز رنجورتر و هنری که هر آینه 
نحیف تر می شــود؛ اما معتقدم هنوز هم می توان قدمی برداشــت تا مردم، حقوق شــان 
را بشناســند، باید به مردم آموخت ناامید نشــوند و حقشــان را طلب کنند. اگر من و ما 
بتوانیم حتی یک نفر را به حقوقش آشــنا کنیم، وظیفه خود را انجام داده ایم؛ وظیفه 
ما شــبیه کودکی اســت که میان هزاران ســتاره دریایِی پَرت شده به ساحل، می رفت و 
یکی، یکی، ســتاره ها را به آب می انداخت تا نمیرند، پیرزنی گفت: »اما صدها ســتاره 
دریایی دیگر، دور از آب مانده اند و دیر یا زود خواهند ُمرد«؛ کودک به ســتاره دریایِی 

در دستش اشاره کرد و پاسخ داد: »اما این یکی، نجات پیدا کرد!«

 علی نامجو
دبیر تحریریه

 حمیدرضا عظیمی
دبیر گروه ایران شهر

 رضا نامجو
سردبیر

عموم جامعه باید وکال را 
در کنار خود ببینند

در خدمت متقابل مردم 
و کانون های وکال

آمدنم بهر چه بود...

 سید هادی طبایی
دبیر گروه کانون ها

وکیل پایه یک دادگستری 

 مهدی فیضی صفت
دبیر گروه فرهنگ شهر

براي دلبستگاِن تثبیِت حاکمّیت 
قانــون و عالقه منــدان به تاریخ 
تأســیس عدلّیه و نهاِد وکالت در 
کشــورمان، »اتحادیة سراسري 
کانون هاي وکالي دادگســتري 
ایــران« نامــي آشناســت. این 
اتحادیّــه به اعتبــاري میراث داِر 
بــزرگان و طالیــه داراِن فکري و 
فرهنگي جنبش مشروطه خواهي 
ملّــت ایــران و ادامــه دهندة راه 
کوشــندگاِن اســتقرار حکومِت قانون در ایراِن معاصر اســت. اکنون با 
گذشــت بیش از یک ســده از امضاي فرماِن مشروطّیت و تأسیِس نهاد 
قانونگذاري و همچنین در پرتو هّمت عالي و کوشــش تحســین  برانگیِز 
بنیانگذاراِن ساختار نویِن دستگاه قضا و نهاِد وکالت، با اطمینان مي توان 
گفت که این نهاد  مدنی و بن مایه ها و ستون پایه هاي آن از هر گزندي 
در امان خواهد ماند. شــایان ذکر اســت که بزرگان علم حقوق در ایران 
و  ســایر فّعاالن و کنشــگراِن این عرصه بر خالف برخي دیگر از افراد و 
نهادها، چندان به حضور مستمر در میدان اطالع رساني و تبلیغ خدمات 
و زحماِت خویش گرایش نداشته  و بخش اعظمی از تالش ها و زحمات 

این عزیزان  در نهان و پنهان از انظار عموم صورت پذیرفته  است. 
در حال حاضر با توّجه به ضرورت نوســازِي ســامانه و ســاختار اطالع 
رســاني و روابط عمومِي نهادهاي مدني در عصر انفجاِر اطالعات و نیز 
بــه لحاظ ارادة  تصمیم ســازاِن این اتحادیّــه جهت تقویت همکاري و 
تشــریِک مســاعي میان وکالي محترم در جاي جاي ایران اسالمي ، در 
نظر است تا بستر مناسب براي معرفي دستاوردهاي پدران علم حقوق 
در ایــران و تالش هــاي صورت گرفته براي صیانت و حراســت از حریِم 
قانون، متناسب با شرایط و مقتضییاِت حیات اجتماعي در آستانة ورود 
به ســدة جدید خورشــیدي فراهم آید. پذیرش ضرورت ایجاد تحوالت 
و انجام اقدامات مقتضي،  متناســب با جایگاه رفیع و اعتبار این اتحادیّه 
نزد آشــنایان و عالقه مندان به فعالیت هاي نهاد وکالت، مدخل و پیش 
درآمدي جهت تحّقق اهداف بلند تصمیم ســازان اتحادیّه در این حوزه 
است. ما در آغاز این فصل جدید قرار داریم و نیک مي دانیم که موفقّیت 
ما در این مســیر، منوط و وابســته به همگامي همدالنة همة عزیزان و 
همراهاِن نیک اندیِش اتحادیة سراسري کانون هاي وکالي دادگستري 
ایران و معاضدت و مساعدِت یاراِن مهربان براي دستیابي به این هدف 

متعالي است.
» ما بدان مقصِد عالي نتوانیم رسید   

   هم مگر پیش نهد لطف شما گامي چند«

 فهیمه حسینی
مدیر روابط عمومی »اسکودا«

 تالش برای آغاز 
فصلی جديد 

محملی برای رساندن 
پیام آشنایی!

نجات یک 
ستاره دریایی

هیتحرری
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طراح کمیته  شفافیت در مدیریت شهرداری مشهد:

ماده ۵۷۶ قانون مجـازات اسـالمی را   اجرا کنید

موضوع ســوت زنی از چندی پيش، روی خروجی خبرگزاری ها و رســانه های مختلف قرار گرفت. این بحث هرچند با موضوع شــفافيت، در شــورای شهر تهران هم موردتوجه قرار گرفته بود و حتی 
پيش تر؛ اما موضوع آنجا یک باره مانند یک بادكنک خبری تركيد كه شورای شهر مشهد تصویب كرد به گزارشگران فساد تا دویست ميليون تومان، پاداش می دهد. همان روز كه تصویب این مصوبه 
در سال 98 اعالم شد، موضوع آن قدر برای رسانه ها جذاب بود كه عضو شورای مشهد را به عنوان مهمان تلفنی در بخش خبری 20:30 دعوت كردند تا درباره چندوچون ماجرا، توضيح بدهد. از آن 
به بعد بود كه در فرصت های مختلف، خبرنگاران از مسئوالن قضائی درباره حمایت از افشاگران فساد می پرسيدند كه پيش تر در فيلم های هاليوودی دیده بودند و مسئوالن هم به جد درباره حمایت 
از آن ها صحبت می كردند. این طور شد كه مشهد با مصوبه خاص خود درباره حمایت از سوت زنان یا افشاكنندگان فساد، در این زمينه در مركز توجهات قرار گرفت. محمد حاجيان شهری، در سه 
سال گذشته رئيس كميسيون خدمات شهری شهرداری مشهد بوده و طراح تأسيس كميته شفافيت در شورای اسالمی این شهر. او حاال با ما به گفت وگو نشسته و از جزئيات مصوبه درباره حمایت 

از سوت زنان، شفافيت و گرفت و گيرهای اجرای چنين مصوبه ای گفته است. خالصه ای از پرسش های ما و پاسخ های او در ادامه آمده است:

نقطه  من  نظر  به   
 ، مصوبه ین  ا ضعف 

است  اطالعات  نشت 
ر  د است  ممکن  که 
نه ها  دبیرخا همین 

ین  ا دهد.  رخ  
نه ها  دبیرخا

ما  ا است  نه  محرما
دی  فرا ا به هرحال 
رشان  کا به تناسب 
و  پرونده ها  ین  ا

می بینند  ا  ر رش ها  گزا
کسب  اطالع  ن  آ ز  ا و 
ممکن  که  می کنند 
ا  ر اطالعات  است 

و  دهند   ز  در به نوعی 
کنند  د  یجا ا مشکل 

 یعنی چه؟ مگر مواردی مربوط به نهاد 
یا سازمانی غير از شهرداری هم به شورا 

ربط دارد؟
 خیــر امــا این بحث ســابقه 
دارد کــه فرد یا افــرادی به 
خــود من مراجعه کرده اند یا 
تلفنی صحبــت کرده اند و از 
ســازمان ها  و نهادهای دیگر که 
تحــت نظر دولت هســتند، گزارش داده اند 
و هــر چه هــم توضیح می دهیم که موضوع 
باید به شــهرداری ربط داشــته باشد، افاقه 

نمی کند...
 بعد چه می شود؟

وقتی بررســی می شود باید مشخص کنیم 
آیــا بحــث ارجاع شــده، تخلف اســت یا 
اتهام؟ منظور این اســت که باید مشــخص 
شــود موضوع تخلف اداری است یا موضوع 
کیفــری؟ درباره این بخش از کارشناســان 
حقــوق نظر می گیریم و در همان جلســه 
تصمیم گیری می شود که بازرسی یا حراست  
پیرامون موضوع و مستندات، تحقیق کنند 
و صحت وســقم موضوع تا حد زیاد ارزیابی 
شود. این ها که مشخص شد، بسته به اینکه 
چقدر این تخلف بزرگ بوده و موجب تضییع 
حقوق مردم و شهرداری شده، به آن ها پاداش 
مالی تعلق می گیرد آن هم تا سقف دویست 
میلیون تومان.  این پاداش بر اساس جدولی 
است که متناسب با تخلف مالی تنظیم شده 

اســت. اگــر هم موضوع  کیفری باشــد که 
مستقیم پرونده به دادگاه معرفی می شود.

 تــا امروز مواردی هم بوده كه پيگيری 
كرده باشيد؟ 

بلــه! تاکنــون 25 یا 26 مــورد گزارش  به 
کمیته رسیده است. برخی از این گزارش ها 
اصــاًل موضوعیت نداشــته امــا تعدادی به 
نتیجه رســیده اســت. در این میان حدود 5 
نفــر مجموعه چهل میلیــون تومان پاداش 
دریافــت کرده اند. هنوز در میان این موارد، 
بحــث کیفری نداشــتیم. این ها در صورتی 
موفقیت آمیــز خواهــد بود کــه درباره اش 
حرف زده شــود. الزمه اش هم این است که 
اطالع رســانی خوبی اتفاق بیفتد. هرچند در 
آغاز کار، اطالع رسانی خوبی شد اما بعد کار 
متوقــف ماند. البته تأکید کنم که باید دائم 
درباره این موضوع صحبت شــود تا مردم از 

آن اطالع داشته باشند. 
خودتان نقطه ضعفی در مصوبه حمایت 

از افشاگران می بينيد؟ 
بلــه! بــه نظر من نقطه ضعــف این مصوبه، 
نشــت اطالعات اســت که ممکن است در 
همین دبیرخانه ها رخ  دهد. این دبیرخانه ها 
محرمانه است اما به هرحال افرادی به تناسب 
کارشان این پرونده ها و گزارش ها را می بینند 
و از آن اطالع کسب می کنند که ممکن است 
اطالعات را به نوعی درز دهند  و مشکل ایجاد 

کنند. 

موردی از نشت اطالعات گزارشگران 
داشته اید؟  

بلــه! چند پرونده داشــته ایم که در آن این 
اتفــاق افتــاد و حتی مشــکالتی هم برای 
گزارش دهنــده به وجود آمد. در یک مورد 
که به کمیته گزارش رســیده بود، نشــت 
اطالعات باعث شــد برای گزارشگر مشکل 
اداری ایجاد کنند و به این دلیل که گزارشگر 
از کارکنــان شــهرداری بود، حتی در حال 
دوختن پاپوش برایش بودند. خوشبختانه با 
پیگیری هایی که دستگاه های نظارتی داخل 
شــهرداری انجام دادند، موضوع خیلی جلو 
نرفت و حل شــد. به هرحــال، باید افرادی 
که به موارد دسترســی دارند کاماًل توجیه 
شوند تا این اتفاقات نیفتد. به نظر من، اگر 
بحث حمایت از گزارشــگران فساد جدی 
گرفته شــود و دستگاه های نظارتی  داخل 
شــهرداری به ویژه حراست و بازرسی قوی 
بــا موضوعات برخــورد کنند، عمل جلوی 
خیلی از مفاســد گرفته خواهد شد. بحثی 
که من درباره ســامانه معامالت داشــتم و 
حتی کار به طرح سؤال از شهرداری مشهد 
هم کشــیده شد، این بود که نباید موضوع 
نمایشی باشد و با موضوع شفافیت سطحی 
برخــورد کنیم چون مردم باور نمی کنند و 
درنهایت موضوع را جدی نمی گیرند. وقتی 
ما سطحی برخورد کنیم مصوبه یا مسکوت 

باقی می ماند یا بدون اثر.

بگذارید به عنوان فردی كه اطالع نسبی ازآنچه گذشته، دارد از این 
نقطه سؤاالت را آغاز كنيم كه چه شد به مصوبه حمایت از سوت زنان 

یا افشاگران فساد رسيدید؟
نقطه آغاز خوبی اســت و احتماالً برای خواننده این ســطور هم می تواند 
همراهی ایجاد کند. زمانی که من و همکارانم در شورای پنجم، در شورای 
اسالمی شهر مشهد قرار گرفتیم، با گزارش هایی مواجه  شدیم که از سوی 
برخی مراجعین، پیمانکاران یا کارکنان شــهرداری مشــهد، به ما منعکس 
می شــد. به طور طبیعی ســؤال ما از آن ها این بود که کی؟ کجا؟ چطور و 
توسط چه کسی این تخلفات یا مفاسد انجام شده است؟ مستنداتتان 
چیست؟ این سؤاالت گزارشگران را با نگرانی مواجه می کرد. مثاًل 
اگر فرد پیمانکار بود، می گفت اگر من گزارش دهم و نامم، مطرح 
شود در لیست سیاه شهرداری قرار می گیرم، هرچند که ما معتقدیم 
چنین فهرســتی به صورت فیزیکی وجود ندارد اما مفهوم موضوع این بود 
و هســت که مجریان با اطالع از گزارش تخلفاتشــان، دیگر اجازه نمی دادند 
به هر شــکل ممکن، آن فرد پروژه را بر عهده بگیرد یا کاری را انجام بدهد. 
کارکنان شهرداری هم همین وضع را داشتند. به موازات آن خود من بارها در 
جلسات شورای شهر تأکید کردم که باید سامانه معامالت ایجاد شود و تمام 
اطالعات قراردادها در آن شفاف بارگذاری شود. بحث من آن زمان، این بود 

که باید در این سامانه که ایجاد خواهد شد، صورت جلسه کمیته مناقصات و 
مزایدات و... منتشر شود به این دلیل که اگر قرار بر اعمال نظر باشد، مجریان 
در ایــن موارد اعمال نظر می کنند. هرچند در کمیته های موردنظر، افرادی 
از حراست و بازرسی و ... حضور داشتند یا نماینده ناظر شورا یا شهردار هم 
بودند اما این ها وقتی آنجا کنار هم می نشینند، تقریباً همه به نفع شهرداری 
عمل می کنند. نام آن را هم می گذارند صالح شهرداری. به همین دلیل برای 
اینکه  فرایندی را تنظیم کنیم که نگرانی ناشی از اخبار فساد حوزه شهرداری 
در بخش های مختلف برای مدیران، کارکنان و پیمانکاران و کال گزارشگران 
از بین برود، سیســتمی را طراحی کردیم و چون در تهران هم خانم بهاره 
آرین در این زمینه تجربیاتی داشت و موضوع شفافیت و چنین سامانه ای را  
در تهران به نوعی اجرا کرده بود، در کمیته شــفافیت تصویب کردیم. البته 

این موضوع به دالیل مختلف، خیلی هم طول کشید.
 به چه دليل طول كشيد؟

به هرحال باید موضوع را  بررســی می کردند چون نیاز به آیین نامه اجرایی 
داشت و باید فرآیند تهیه و تنظیم این آیین نامه انجام می شد. تنظیم آیین نامه 
اجرایی را در مصوبه اولمان بر عهده شهرداری گذاشتیم تا به عنوان مجری، 
حوزه هــای مختلــف و حدود ثغور آن هــا را ببینند. مثاًل حوزه هایی از قبیل 
حراست و بازرسی و حوزه حقوقی، حوزه شهردار، مالی و معاونت برنامه ریزی 

همه باید دیده می شــد چون آن ها در این موضوع ذی نفع بودند. به گمانم 
حدود 8 ماه طول کشــید تا آیین نامه به شــورا برسد. مطابق ماده 80 قانون 

شوراها، تنظیم آیین نامه ها بر عهده شوراست. 
 مبحث حمایت از سوت زنان هم همين جا مطرح شد. درست است؟

ببینید؛ چیزی که آنجا در آیین نامه دیده شده، کمیته ای است که در رأس 
آن خود شهردار قرار دارد و اعضایی شامل معاون اداری مالی او و بعد رئیس 
امور اداری، مدیرکل امور اداری، مدیرکل حقوقی، مدیرکل حراست، مدیرکل 
بازرسی، یک نماینده عضو شورا و دبیرخانه ای هم برای آن پیش بینی شد. 

 اطالعات گزارشگران چطور به كميته ارسال و عمل می شود؟
از طریــق دبیرخانــه کمیته. این دبیرخانه اطالعات را از افرادی که مراجعه 
می کنند، دریافت می کند و می پرسد که آیا می خواهید اطالعاتتان محرمانه 
باشــد یا خیر و بعد بســته به پاسخ آن ها عمل می کنند یعنی اگر فرد بگوید 
محرمانه، این اطالعات به صورت کاماًل محرمانه باید به حراست ارجاع  شود. 
اســناد هم در دبیرخانه حراســت نگه داری می شود و بر اساس جلسه اولیه 
که تشــکیل می شــود، موضوع توسط دبیرخانه حراست و دبیرخانه کمیته 
نظارت عالیه شــورا به جلســه آورده می شود. در آن جلسه ابتدا پرونده ها را 
بررسی می کنیم که ببینیم اصاًل موضوع در چارچوب عملکردهای شهرداری 

قرار می گیرد یا خیر.

 اگر به خاطر داشــته باشيد آقای محسنی اژه ای چند 
ســال پيش در یک گفت وگوی رسانه ای تأكيد كرد كه 
شــهرداری و ســازمان های تابعه آن، بيشترین فساد 
را دارند. دســتگيری های سطح كشــور در این نهاد 
غيردولتی هم این موضوع را ثابت می كند. ســؤال این 
است آیا همين فضا شما را به سمت موضوع شفافيت و 

حمایت از سوت زنان سوق داد؟ 
همان آغاز کار که ما به شــورا آمدیدم، یکی از دســتگاه های 
اطالعاتی در استان، با این برآورد که ممکن است ما نسبت به 
موضوعات اشــراف کمتری داشــته باشیم گزارشی ارائه داد که 
محصول مطالعات آن ها در تمام سطوح شهرداری مشهد بود. 
نام نمی برم اما آن ها دو سازمان را مشخصاً به عنوان سازمان هایی 
با بیشــترین فاســد نام برده بودند. ما در همه ســطوح قائل به 
این بودیم که اگر بتوانیم در مجموعه ای مانند شــهرداری که 
مردم در مراجعاتشــان تجربه  خوبی از حضور در آن 
ندارنــد، گام بلندی برداریم، می توانیم کارآمدی 
ایجاد کنیم که در شعارهای انتخاباتی ما هم بود. 
به همین دلیل خواســتیم یک شهرداری شفاف و 

شیشه ای ایجاد کنیم. 
 مشکل كجاست كه در بسياری از موارد آنچه ما درباره 

شفافيت در ذهن داریم، انجام نمی شود؟
به نظر من مشکل اصلی عدم اجراست. شما اگر بهترین مصوبات 
و قوانین را داشته باشید، وقتی اجرا نشود، عمل کاری صورت 
نمی گیرد. مصوبه اخیر ما درباره تعارض منافع در شهرداری است 
اما  بااینکه7  یا 8 ماه از تصویب آن گذشته، هیچ اتفاقی نیفتاده 
است. وقتی مصوبات اجرا نمی شود تعدد قوانین یا مصوباتی مکه 
روی هم تلنبار می شوند، افزایش می یابد. بعد شما برای اجرای 
آن ها ســراغ قوانین جدید می روید و همین تعدد قوانین برای 

مردم گرفتاری ایجاد می کند. تازه ارباب رجوع وقتی به مجری 
مراجعه می کند با تفاسیر کارشناسی آن ها از مصوبات و قوانین 

مواجه می شود که خودش یک دنیای دیگر است.
 راه حل چيست؟ 

به نظر من باید برخورد شدید قضایی با مدیران انجام شود و از 
آن ها بپرسند چرا این قوانین را اجرا نمی کنند. ماده 576 قانون 
مجازات اســالمی گفته: چنانچــه هر یک از صاحب منصبان و 
مســتخدمین و مأمورین دولتی و شــهرداری ها در هر رتبه و 
مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده  کرده و از اجرای اوامر 
کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر 
مقامات قضائی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی  صادر 
شده باشد جلوگیری کنند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا 
پنج سال محکوم خواهد شد. اما تا حاال شما شنیده اید مدیری 
را به این دلیل احضار و مجازات کرده باشــند؟ این می شــود که 
برخی مدیران به راحتی از اجرای قوانین سر باز می زنند. برخی 
مدیــران بــرای اینکه کار انجام دهند یا برای ایجاد ارتباط برای 
آینده وارد بحث تخلفات اداری می شــوند آگاهانه هم این کار 

را انجام می دهند.
 و سخن پایانی؟

مطابق مشــاهدات من ســطح تخلفات دست کم در شهرداری 
باالست و دارد گسترده می شود به همین دلیل نهادهای نظارتی 
هم اهم و فی المهم می کنند درصورتی که وقتی می گوییم َفَمن 
یَْعَمْل ِمْثَقاَل َذَرّةٍ َخْیراً یََرُه ، َوَمن یَْعَمْل ِمْثَقاَل َذَرّةٍ َشّراً یََرُه فرقی 
ندارد که حیف ومیل بیت المال یک ریال باشــد یا هزار میلیارد 
تومان. متأسفانه برخی از همکاران ما هم هستند که می گویند  
حاال اگر یک میلیارد تومان از 13 میلیارد تومان بودجه شهرداری 
هم در جای خودش خرج نشــود، آســمان به زمین نمی آید اما 

دوستان متوجه نیستند که تخم مرغ دزد شتر دزد می شود.
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 از نگاه شــما علت تعرض به برخی وكال در طول سال های 
گذشته چه بوده است؟

ســخن گفتن درباره علت چنین وقایعی پیش از هر چیز نیازمند 
وجــود اطالعات دقیق از پرونده اســت امــا ما دراین باره اطالعات 
دقیقی در اختیار نداریم و اگر هم این اطالعات وجود دارد، الاقل 
مــن در جریانــش قرار نگرفته ام. در این میان، اگر این تعرض ها به 
شــغل وکال مرتبط باشــد یک  جور می شود آن را تحلیل کرد و اگر 
به حرفه آنان ارتباطی نداشته باشد، به شکل دیگری قابل بررسی 
است. نکته بعد، به انگیزه های افرادی بازمی گردد که مرتکب این 
اقدامات شده اند. من شخصاً چندان موافق مالک قرار دادن حرفه 
در این رخدادها نیســتم، نه فقط درباره وکال که درباره پزشــکان 
و البته روزنامه نگاران. اگر بخواهیم اصول تحلیل جرم شناســی و 
جامعه شناسی کیفری را رعایت کنیم، باید به این نکات دقیق هم 
توجه داشته باشیم در غیر این صورت در ورطه شعار یا تحلیل های 

غیر مستند خواهیم غلتید. 
 تا چه حد می شــود بروز این اتفاقات را ناشــی از وضعيت 

امروز و اكنون جامعه ایران به طوركلی دانست؟
جامعــه مــا در حال حاضر، جامعه جرم زایی اســت و مجموعه ای 
پیچیده و گسترده ای از همه عوامل اجتماعی توسعه جرم در ایراِن 
امروز فراهم اســت؛ شــکاف طبقاتی رو به گسترش، فساد اداری، 
چندگانگی های پیچیده فرهنگی، چندگانگی های مهم نظام های 
اخالقی، شرایط سیاسی پر از پرخاش و بی ثباتی اقتصادی ازجمله 
این عوامل است. امروز انواع و اقسام جرائم در کشور ما به دلیل وجود 
همین عوامل گسترده شده است، بی اعتمادی در عرصه اجتماعی 
افزایش پیدا کرده و روحیه پرخاشگری توسعه یافته است. در همین 
چندماه گذشته و در فرایند انتخابات کانون ها الگوی گفت و گویی 
میــان برخــی از گروه های وکالتی را ازنظر بگذرانید. من با احترام 
تمام به همه وکال باید بگویم که این گفت وگوها مشحون از انواع 
پرخاش ها و خشونت کالمی است و گاهی این رویه می تواند عنوان 
کیفری پیدا کند. این ها شــرایط جامعه امروز ماســت و به هرحال 
افراد در صنوف مختلف اعم از پزشــکی، وکالت، روزنامه نگاری و 
غیره در معرض این تغییرات اجتماعی قرار می گیرند و ممکن است 
خودشان قربانی شوند حتی بدون ارتباط مستقیم با حرفه ای که 
دارند. این را هم بگویم که چند سال قبل خبر قتل یکی از پزشکان 
را دریکی از شــهرها شــنیدیم که در ابتدا تصور شــد به حرفه اش 
مرتبط بوده اما بعداً مشخص شد الگوی جنسی او باعث بروز این 

اتفاق علیه او شده است. 
 بنا به توضيحاتی كه شــما مطرح كردید، شــاید انتشار 
جزئيات این پرونده ها بتواند به عموم جامعه و البته اعضای 
جامعه وكالت نشان بدهد كه بسياری از این اتفاقات، ممکن 
اســت لزوماً ارتباط مستقيمی با شغل وكال نداشته باشد. 

این طور نيست؟
بله. کاماًل درست است. خوب است در این مجال، توضیح بدهم که 
در خیلی از موارد قاعده برگزاری دادگاه ها به صورت علنی اســت 
مگر در مواردی که مغایر با امنیت ملی و اخالق حســنه باشــد اما 
متأسفانه  درباره خیلی از دادگاه ها که اتفاقاً قرار برگزاری غیر علنی 
هم برایشان صادر نشده، اطالع رسانی اتفاق نمی افتد. گاهی اوقات 
هم به خصوص اولیاء دم به دالیل شخصی تمایل چندانی به علنی 
شــدن موضوع ندارند. درنهایت ما همچنان در حوزه اطالع رسانی 
با مشکل روبه رو هستیم چون اطالعات پرونده های قضایی حتی 
در مواردی که ربطی به امنیت ملی یا عفت عمومی ندارد، منتشر 
نمی شود. این وضع، دست ما را برای ارائه تحلیل های جرم شناختی، 

جامعه شناختی یا روان شناختی کیفری می بندد و نقص بزرگی را 
برای توسعه دانش های نظری حقوقی ایجاد می کند.

*درباره قتل یکی از وكالی گيالنی كه مربوط به سال 1397 
اســت، بر اساس موارد مطرح شده، مرگ او به دليل مسائل 
مربوط به پرونده ای بوده كه وكالت در آن را بر عهده  گرفته 
بود. از سوی دیگر حتماً شما هم تایيد می كنيد كه در برخی 
از مناطق كشــورمان پذیرش وكالت در برخی پرونده ها 

می تواند مخاطراتی را برای وكيل به دنبال داشته باشد...
بگذارید در ابتدا بگویم که در همه مشاغل گاهی اوصاف تمجیدآمیزی 
به کار می رود که درســت هم هســت اما توجه و تمرکز روی این 
اوصاف نباید ما را از رفتن به الیه های زیرین ماجرا غافل کند. اینکه 
می گویند وکیل مجری حق دفاع اســت، کاماًل درســت است. البته 
من چندان با این گزاره که وکیل را به عنوان یکی از دو بال فرشــته 
عدالت معرفی می کند، موافق نیستم اما بیایید فرض کنیم که این 
جمله هم جمله درستی است. با این فرض هم مهم آن است که به 
سوژه به شکلی واقع بینانه نگاه کنیم. به هرحال وکالت شغلی است 
که نیمی از آدم ها دوســتش ندارند. علت هم خیلی ســاده است. در 
هــر پرونــده چه حقوقی و چه کیفری معموالً دو طرف حضور دارند 

که اغلب هرکدامشان هم یک وکیل دارند. درنهایت در این پرونده 
یک نفر پیروز می شود و دیگری شکست می خورد. به هرحال بااینکه 
من به وکالت اشتغال ندارم، اما رشته کاری ام حقوقی است و دارم در 
این بستر معیشت می کنم. بیایید واقعیت را ببینیم. کسی که پرونده 
را می بازد، این نتیجه را از چشــم وکیل طرف مقابل می بیند. کار 
گاهی تا حدی پیش می رود که به طور اغراق آمیز برخی با خودشان 
فکر می کنند که وکیلشان از طرف مقابل پول گرفته و در اصطالح 
با او ساخت وپاخت کرده است. همان طور که گفتم به هرحال بازنده 
یک پرونده ترجیح می دهد باختش را به شیوه ای توجیه کند. تصور 
کنید که یک نفر در یک پرونده حقوقی از شخص مقابلش در دادگاه 
شکست می خورد و بر اساس رأی محکمه باید اموالی که تا قبل از 
برگــزاری دادگاه تصاحــب کرده بود، به طرف مقابل بدهد. طبیعی 
است که در این شرایط، وکیِل شخِص مقابل را دوست نداشته باشد. 
از ســوی دیگر، فعالیت در حرفه وکالت ایجاب می کند که شــخِص 
وکیل از همه ابزارهای قانونی و زیرکی های مربوط به این شغل برای 
پیروزی در پرونده استفاده کند. اگر بخواهیم میان شغل پزشکی و 
وکالت مقایســه ای انجام بدهیم، در آن حرفه بازنده ای وجود ندارد 
و پزشــک بیماری را درمان می کند، هرچند ممکن اســت در روند 
درمان بیمار دچار آســیب شــود یا حتی جانش را از دست بدهد اما 
ذاتاً شــغل وکالت با پیروزی یک نفر و شکســت شخص دیگر در هر 

پرونده عجین شــده اســت. بنا به همین دلیل هم هست که ممکن 
است مردم عادی نسبت به وکال چندان خوش بین نباشند. همین 
اواخر در جریان یک پرونده فســاد مالی، وکیل یکی از طرفین به 
قتل رسید و ظاهراً با متهم پرونده ارتباطات حرفه ای داشت، شاید 
به این دلیل که او اطالعاتی داشــته که برای برخی خطرناک بوده 
است. این خطرات البته در سراسر جهان درباره شغل وکالت وجود 
دارد. برای نمونه انگلیســی ها درباره دستگاه قضا ضرب المثل های 
زیادی دارند که اغلبشان علیه وکالست. البته حرفه وکالت در این 
کشور جزو مهم ترین و البته پردرآمدترین مشاغل به حساب می آید 
و در کشــورهای آنگلوساکســون از احترام زیادی برخوردار است. با 
این توضیح، در مواردی ممکن است وکیل از طرف شخص مقابل در 
پرونده در معرض خطر قرار بگیرد اما این موارد را نمی شود به عنوان 
خطرات ذاتی حرفه وکالت به حســاب آورد. در این میان می شــود از 
حرفه روزنامه نگاری به عنوان یکی از مشــاغل پرخطر یاد کرد که 
ساالنه تعداد زیادی از فعاالنش در سراسر جهان به قتل می رسند. 
وضعیــت دربــاره فعاالن در این عرصه، به خصوص در کشــورهای 

امریکای التین و خاورمیانه بسیار اسفبار است. 
 از نگاه شــما برای رســيدن به یک نتيجه منطقی و البته 

متکی به اســتدالل علمی درباره پرونده هایی از تعرض به 
وكال باید چه كرد؟

در این شرایط یک وظیفه مهم بر گردِن کانون ها و البته اسکودا قرار 
دارد. متولیــان نهاد وکالت باید بتوانند اطالعات دقیقی درباره این 
پرونده ها به دست بیاورند به مرتبط بودن یا نبودن سرنوشت وکالی 
به قتل رسیده یا مضروب شده با حرفه وکالت پی ببرند. من نمی گویم 
در این زمینه، کاری انجام نشده اما تا امروز شخصاً در جریان اقدامی 

از سوی متولیاِن نهاِد وکالت در این مسیر قرار نگرفته ام. 
 شما فکر می كنيد وكال می توانند چه اقداماتی انجام بدهند 
كه با اتکا بــه آن با جامعه ارتباطی نزدیک تر پيدا كنند و 
بتوانند مسئوليت اجتماعی وكالتی را هم به انجام برسانند؟

از نگاه گروهی، کانون های وکال از عرصة عمومی غایب اند و تقریباً 
هیچ کاری با مسائل عمومی جامعه ندارند. تعداد معدودی از وکال 
در مسائل عمومی در عرصة عمومی، با هر سلیقه ای که دارند وارد 
می شــوند، اما حکایت کانون ها فرق می کند. کانون های وکال باید 
نقش خودشان در عرصه اجتماعی را ایفا کنند. بخشی از حرفه وکالت 
در ســطح ُخرد مربوط به انجام شــغل وکالت به شکل معاضدتی و 
حرفه ای در محاکم دادگســتری می شــود. در این مسیر افرادی به 
وکال مراجعه می کنند یا پرونده آنان به وکال ارجاع می شــود و در 
یکی از ســه صورت عادی، معاضدتی و تســخیری کار جلو می رود. 

امــا بخــش دیگری از حرفه وکالت مربوط به حضور وکال در عرصه 
عمومی برای خیر عمومی است. به نظر می رسد که باید به این بخش 
توجهی ویژه شــود و وکال در سراســر ایران در عرصه های مختلف 
اجتماعی هم مأموریت و مســئولیت خودشان را به انجام برسانند. 
یکی از عناصر کانونی گفتماِن جامعه ایران در حدود سه دهه اخیر 
مباحث حقوقی است و تنها بخشی از این مباحث را مسائل سیاسی 
تشکیل می دهند. بخش بسیار مهمی از این مباحث اما به مسائل 
اجتماعی و به طورکلی غیرسیاسی مربوط می شود. مسائل داغی که 
در طول سال های گذشته در جامعه ایران در حوزه محیط زیست، 
اقتصاد، زنان، کودکان و آموزش مطرح بوده، از این جمله اند. طبیعی 
اســت که کانون وکال به عنوان یک نهاد صنفی و ســازماِن حرفه ای 
نباید در مســائل سیاســی دخالت کند. الاقل جامعه سیاسی ایران 
ظرفیت پذیرش چنین دخالتی را از سوی وکال ندارد. هرچند من 
معتقدم در این زمینه هم می شــود به روش های دیگری وارد شــد 
اما فعاًل درباره آن بحث نمی کنیم. در ادامه اما انبوهی از مســائل 
اجتماعی غیرسیاســی در جامعه ایران وجود دارد که کانون های 
وکال می توانند به آن وارد شــوند و به عنوان کنشــگران اجتماعی 
دربــاره اش بــه فعالیت بپردازند. کانون های وکال مراکز تجمع انواع 
فارغ التحصیالن رشته حقوق با سابقه های کاری متفاوت هستند. 
درواقــع، کانون ها را می شــود به عنــوان مجتمع علمی هم در نظر 
گرفت. در این فضا، نگارش بیانیه، ســخنرانی در اماکن مختلف و 
انتشــار مطالب گوناگون از سوی اعضای کانون های وکال می تواند 
نشــانی از کنشــگری وکال در سطح جامعه باشد. غیبت کانون های 
وکال از عرصة عمومی و خودداری از نقش آفرینی در امور اجتماعی 
درصحنه جامعه موجه نیست و به پایگاه و جایگاه این نهاد حرفه ای 

هم لطمه می زند.
 اگر بخواهيد دراین باره به صورت ملموس سخن بگویيد و 
مثالــی هم برای این بخش از بحث بياورید، چطور موضوع 

را توضيح خواهيد داد؟
مثال که زیاد اســت. نمونه اش را عرض کنم؛ ما فقط در شــهر تهران 
4000 کودک زباله گرد داریم. حر ف های حقوقی زیادی در این زمینه 
می شود به زبان آورد. البته دوستان  وکیلی را می شناسم که در این 
زمینه فعالیت می کنند ولی کانون ها کجا هستند؟ شاید در جلسات 
داخلی چیزی بگویند ولی نشانی از آن ها در جامعه نیست. عیب اصلی 
اینجاســت که ظاهراً قائل به مســئولیت اجتماعی در عرصة عمومی 
نیستند. به نظر می رسد وکال باید از ظرفیت کانون ها برای کنشگری 
در این زمینه استفاده کنند. حضور وکال در عرصة عمومی برای امور 
اجتماعی خیلی بیشتر از این باید باشد.کانون های وکال اگر بتوانند با 
حضور در بزنگاه های اجتماعی مسئولیت خودشان را در سطح جامعه 
به نحو احسن ایفا کنند و در اصطالح میان خودشان و بقیه شهروندان 
در جامعه یگانگی ایجاد کنند، مردم هم با آنان همراه خواهند شــد. 
امروز یک اتفاق در عرصه بهداشتی در سطح جامعه می افتد و سازمان 
نظام پزشکی واکنش نشان می دهد و مثاًل اعالمیه صادر می کنند و 
در آن از مردم می خواهند که مثاًل فالن روغن را مصرف نکنند یا مثاًل 
در ایام کرونا این اقدامات را انجام بدهند. در جامعه ما این همه مسائل 
پراهمیت حقوقی وجود دارد . ولی واکنشــی از کانون ها نمی بینیم. 
کانون هــای وکال هــم باید در هنــگام وقوع اتفاقات مختلف، از منظر 
حقوقی و بیان در جامعه فعاالنه حضور داشــته باشــند تا فاصله میان 
مردم و جامعه وکال به حداقل برسد. البته امروز هم برخی از چهره های 
شناخته شده جامعه وکال در بزنگاه های گوناگون در عرصه اجتماعی 
حضوری فعاالنه دارند اما این ها شــخصی اســت. حضور باید از سوی 

کانون های وکال به شکل مستمر و عمیق جریان داشته باشد.

کامبیز نوروزی حقوقدان و فعال باسابقه رسانه ای در گفت وگو با »وکالت نامه«:

وکـال بایـد کنشگـری کنند!
  نگاه از درون جامعه وكال به موضوع ارتباط 
نهاد وكالت و جامعــه وجوهی دارد و نگاه 
به این موضع از بيرون این نهاد و از ســوی 
جامعه شناسان، روانشناسان و متخصصان 
ســایر علوم هم شکل و شمایلی دیگر. در 
این ميان اما شــاید یک حقوقدان باسابقه 
كه اتفاقاً به حرفه وكالت هم اشــتغال ندارد 
به عنوان كسی كه از دانش وكالتی بهره برده 
امــا از بيرون به ماجرا نگاه می كند، بتواند از 
زاویه ای متفاوت، به مسئله بنگرد و نکات و 
مــواردی را در اختيار ما بگذارد كه نه گروه 
اول می تواننــد به آن دســت یابند و نه از 
دســت گروه دوم بر می آید. كامبيز نوروزی 
حقوقدان و فعال رسانه ای باسابقه در اولين 
شــماره هفته نامه »وكالت نامه« با ماست تا 
به بهانه موضوع تعرض به وكال در چند وقت 
گذشــته به موضوع حاضر نگاهی بيندازد و 
اســتدالل ها و برداشت های خودش را با ما 
در ميــان بگذارد. در ادامه متن گفت وگو با 
این روزنامه نگار و دانش آموخته علم حقوق 

را می خوانيد:

علی نامجو

ما فقط در شهر تهران 4000 كودک زباله گرد داریم. حر ف های حقوقی 
زیادی در این زمينه می شــود به زبان آورد. البته دوســتان  وكيلی را 
می شناسم كه در این زمينه فعاليت می كنند ولی كانون ها كجا هستند؟ 
شــاید در جلسات داخلی چيزی بگویند ولی نشانی از آن ها در جامعه 
نيست. عيب اصلی اینجاست كه ظاهراً قائل به مسئوليت اجتماعی در 
عرصۀ عمومی نيستند. به نظر می رسد وكال باید از ظرفيت كانون ها برای 
كنشــگری در این زمينه استفاده كنند. حضور وكال در عرصۀ عمومی 
برای امور اجتماعی خيلی بيشتر از این باید باشد.كانون های وكال اگر 
بتوانند با حضور در بزنگاه های اجتماعی مسئوليت خودشان را در سطح 

جامعه به نحو احسن ایفا كنند
كامبيز نوروزی Internet

رذه بین

در چند وقت 
اخير تعرض به 
وكال خبرساز 
شد . برخی از 
صاحب نظران 

دالیل موضوع را 
در فاصله ایجاد 

شده ميان مردم 
و وكال جستجو 

می كنند
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 به عنوان پرســش ابتدایی، از نگاه 
شــما تعرض به وكال را از چه طریقی 
در اوضاع واحوال كنونی جامعه ایران 

می شود بررسی كرد؟
در آغــاز بایــد گفــت که در کنــار همه 
نگاه هــای مثبتــی کــه در جامعــه ما به 
نهادهای اجتماعی نظیر نهاد وکالت وجود 
دارد، گاهــی کژکارکردهایی در درون این 
صنــوف پیــش می آید که ممکن اســت 
فعاالن در عرصه وکالت را با مشــکالت و 
حتی تهدیدهایی مواجه کند. با این وصف، 
اما جامعه همچنان جامعه قشــر وکیل را 
به عنوان یکی از شــریف ترین اقشــار در 
ایران می بینــد. هنوز هم می بینید که در 
کنکور رشــته انسانی بیشــترین اقبال از 
ســوی متقاضیان حضور در دانشــگاه به 
رشته حقوق وجود دارد. مسئله ما در این 
شرایط وجوه منفی ماجراست که بخشی از 
آن به تحوالت بیرونی برمی گردد و بخشی 
از آن به تحوالت درونی این مشاغل مربوط 
اســت. به طورکلی، مســئله شغل وکالت 
درگیری هــا و اختالف نظرهــا میان افراد 
یک جامعه است. شغل وکالت در حقیقت 
وظیفه تنظیم روابط انسانی را بر عهده دارد. 
البته کار کل مجموعه دســتگاه قضا این 
اســت اما امروز در کشــور ما زمانی مردم 
به ســراغ وکال می روند که اختالفی میان 
آنان ایجاد شــده است بنابراین در شرایط 
معمول و در منطق درونی شــغل وکالت 

بحران وجود دارد. 
 منظور شما از به كارگيری تعبير وجود 
بحران در منطق درونی شغل وكالت 

دقيقاً چيست؟
به طور مثال می شــود گفت درگیری میان 
آدم هــا خودبه خود در یک پرونده می تواند 
ســبب شود که یک وکیل به سوی یکی از 
طرفیــن گرایــش پیدا کند و خودش را در 
معرض خطر قرار بدهد. یک وکیل در یک 
پرونــده از یکــی از طرفین دفاع می کند و 
طــرف دیگر خیال می کند که عامل اصلی 
اختــالف در پرونده اوســت. در این وضع، 
احتمــال تعرض به وکیل به وجود می آید. 

از سوی دیگر، ماجرای سوءاستفاده از تن در 
میان تعداد معدودی از وکالیی که در حوزه 
خانواده کار می کنند، گزارش شده است. در 
این مثال، گرچه انگشت شــمار اما هستند 
وکالیــی کــه در پرونده های طالق ممکن 
اســت با زنی که یک طــرف پرونده حضور 
دارد و آن ها دفاع از او را بر عهده دارند، وارد 
ارتباط احساسی شوند و همین مسئله باعث 
درگیری های بعدی شــود. از طرف دیگر، 
یک وکیل به واسطه درگیری های موجود در 
مباحث حقوقی ممکن است در پرونده هایی 
حضور داشــته باشــد که یک طرف دعوا به 
طبقه باالی اقتصادی جامعه مربوط اســت 
و ســوی دیگرش به طبقــه پایین جامعه. 
در ایــن فرض، وکال به طور ناخواســته در 

جایگاه هایی نابرابر قرار می گیرند. 
 در این ميان، مواجهه وكال با قضات و 
به طوركلی دستگاه قضا می تواند در 
وضع موجود چه تأثيری داشته باشد؟

ایــن مواجهه می توانــد گاهی امکان طرح 
موضوعی به نام دریافت رشوه را مطرح کند. 
از سوی دیگر چون وکال به اسناد و مدارک 
اســتناد می کنند، فرضیه دست کاری در 
اسناد و مدارک هم می تواند مطرح شود. با 
کنار هم قرار دادن همه این وجوه می شود 
نتیجه گرفت شغل وکالت که خود مأموریت 
نظم دادن روابط انســانی را بر عهده دارد، 
گاهی می تواند به اشکاالت و ایراداتی مبتال 
شــود و درنهایت این ماجراهای حاشیه ای 
سبب بروز تهدیداتی برای جان وکال شود. 
این موارد را باید به عنوان منطق درونی این 
شــغل در نظر گرفت. البته بستر اجتماعی 
مسئله حقوق و  قانون و اختالفات اجتماعی 

هم در بروز این وضع مؤثر است. 
 اگــر فرض كنيم همه مــواردی كه 
گفته شد در واقعيت امکان تحقق را 
دارند، مسبب و مقصر این وضع دقيقًا 

كيست؟
از نگاه من، نظام آموزشــی در کشور را باید 
یکی از بزرگ ترین مسببان به وجود آمدن 
وضعیــت کنونی بدانیم چون در این نظام 
آموزشی هیچ تمهید خاصی برای پرورش 
وکیل در نظر گرفته نشده است. به بیان دیگر، 
به نظر می رسد میان نظام آموزشی و شغل 
وکالت نســبت درستی برقرار نیست. ما در 
اینجا، یک سری دانش آموزان دبیرستانی 
داریم که با درس خواندن در رشته حقوق 

پذیرفته می شــوند و بعد از دریافت مدرک 
لیسانس از این حق برخوردار می شوند که 
در آزمون وکالت شرکت کنند. در ادامه و 
پس از پشــت سر گذاشتن آزمون اختبار، 
این افراد به کســوت وکیــل درمی آیند. 
این رویه، نشــان می دهد که مکانیســم 
ورود افــراد به شــغل وکالت در جامعه ما 
دچار اشــکاالت جدی است. به بیان دیگر، 
نظام آموزشــی ما هیچ اعتنایی به میزان 
انسان دوســتی، اخالق و قانون گرایی که 
مهم ترین مشخصه های الزم برای افرادی 
است که در آینده می خواهند وکیل شوند، 
نکرده است. یک نظام آموزشی برای تربیت 
وکیل به الزاماتی نیاز دارد که در جامعه ما 

موردتوجه قرار نمی گیرد. 
 با این وصــف، اضافه 

متولی  یک  شــدن 
برای پذیرش  دیگر 
شــغل  متقاضيان 
وكالت، تا چه اندازه 
ایجاد  در  می تواند 

وضــع موجود مؤثر 
باشد؟

اتفــاق یکی از 

نشانه های مهم در نبود توجه به ملزومات 
تربیت وکیل، ماجرایی است که میان کانون 
وکال و مرکــز وکال که بعداً راه افتاد، پیش 
آمده اســت. یکی از مهم ترین مشاغل در 
جامعه ما امروز سطحی ترین نوع آموزش را 
دارد. این وضع خودبه خود نشان می دهد که 
بنیان های علمی شغل وکالت، در جامعه ما 
بسیار ضعیف است. چنین سیستمی ناگزیر 
یک نتیجه بیشتر نخواهد داشت و آن اینکه 
وکالی ما به برقرار کردن ارتباط با قضات، 
رشــوه دادن و رأی گرفتن با بهره گیری از 
شیوه های نادرست، گرایش پیدا می کنند. 
نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این 
اســت که رابطه بین نهــاد وکالت و دیگر 
نهادها که ممکن است در مواردی 
در رویه قضایی با وکال ارتباط 
داشته باشند، به درستی 
تعریف و تنظیم نشــده 
است. نهادهایی همچون 
محیط زیســت، منابــع 
طبیعی، جهاد کشاورزی 
یا سازمان نقشه برداری 
امروز رابطه ای رها شــده 
بــا نهاد وکالت دارند. در این 
مسیر افراد بدون طی 
کردن رویه ای 
مشــخص 

می تواننــد به مدارک دســت پیدا کنند. 
در آن ســوی ماجــرا هم بــه دلیل وجود 
پرونده هایی با رنگ و بوی ایدئولوژیک، شغل 
وکالت ارتباط تنگاتنگی با دستگاه هایی در 
دولت و حاکمیت پیدا کرده که متولی امور 
دیگری هســتند؛ این ارتباط شغل وکالت 
را در عمــل تبدیل به پادوی برخی نهادها 

و سازمان ها کرده است. 
 بنابراین از نگاه شــما تمایل شــغل 
وكالت در گذشــته بــا امروز تفاوت 

داشته است؟
بلــه. پیش ازاین وکالت با حوزه فرهنگ و 
وجــه نمادین خود یعنی عدالت یا با وجه 
اجتماع پیونده داشت و باید روابط اجتماعی 
میــان افــراد را باهم تنظیم می کرد. امروز 
امــا آنچــه جای ایــن دو را گرفته، پول و 
قدرت اســت. پیوند وکالت با پول و قدرت 
شــرایطی را برای این شغل به وجود آورده 
که مخصوص همین دوره اســت و طی آن 
حرفه ای که می توانســت به تحقق عدالت 
کمک کند، امروز به یکی از مکانیسم های 
بی عدالتی تبدیل شده است. در این شرایط، 
برخی افراد ممکن اســت بر اساس تصور و 
برداشتی که از محیط دارند، با خودشان فکر 
کنند وقتی دستگاه قضا به این روز افتاده، 
خود ما باید عدالت را اجرا کنیم. در همین 
مســیر هم افراد امکان دارد قضات و وکال 
را به عنوان مســببان پیاده نشدن عدالت 
در نظر بگیرند و به همین خاطر هم مورد 

تعرض قرارشان بدهند. 
 در ایــن ميان، امــا برخی از اعضای 
خانواده بزرگ وكال معتقدند رسانه ها 
تصویر واقعی از نهاد وكالت را به مردم 

نشان نداده اند...
نگاه آسیب شناســانه نمی تواند با رفتن به 
سمت وسوی پدیده های دم دستی همچون 
رسانه و انعکاسی که در آن از شغل وکالت 
به مردم ارائه می شــود، به نتایج قابل قبول 
و دقیقــی دســت پیــدا کند. مــا باید به 
تحوالت ســاختاری توجه کنیم. امروز از 
زندگی در محیط های باز به سمت زندگی 
در محیط های بســته رفته ایم و این اتفاق، 
یک تحول ســاختاری است. امروز برخی 
از وکال به مراجعانشــان به چشم یک عدد 
نگاه می کنند و شاید یک سال بعد دیگر نه 
نام آن ها را به یاد بیاورند و نه قیافه آنان را 
البته شاید شماره پرونده در ذهنش مانده 

باشد. درنهایت هم اگر چیزی از آن پرونده 
به خاطر بیاورند بازهم اسناد خواهد بود و 
مدارک بنابراین انسان عموماً در اولویت قرار 
ندارد. در این مسیر، انسان و مسائل انسانی 
تبدیل به ابزاری شــده برای کسب ثروت. 
به بیان دیگــر اختالفات موجود در جامعه 
بدل به منابعی برای کسب ثروت شده است. 
البته ممکن است صداوسیما هم کارهایی 
انجام بدهد که در حاشــیه به وجود آمدن 
این وضع، بتواند اندکی اثرگذار باشــد اما 

اصل ماجرا، چیز دیگری است. 
 همه مواردی كه تا اینجای گفت وگو 
به آن اشــاره شد، در جامعه غرب هم 
امــکان تحقق دارد اما چرا وضع وكال 
در جوامع غربی با كشــور ما متفاوت 

است؟
نکتــه مهمــی که در این میــان باید به آن 
توجه کرد این اســت که در جامعه غرب و 
در زندگی اجتماعی پیوندی میان جمعیت، 
مدیریت و حکومت وجود دارد. به بیان دیگر، 
جمعیت مسائلی دارد که باید مدیریت بشود 
و حکومت به معنای عامش شکل گرفته تا 
بتواند مســائل مربوط به جامعه را مدیریت 
کنــد. در غرب به طــور دائم تمام الیه های 
اجتماعی باهم در حال تنظیم شدن هستند. 
آنجــا، فعالیت و نظــارت بر فعالیت به طور 
مــدام ادامه دارد و دنیــای مدرن هیچ گاه 
این چرخه را رها نمی کند. به همین دلیل، 
وکالت خود یکی از نهادهایی است که مدام 
دارد به دســتگاه قضا و نهاد وکالت نظارت 
می کند. به بیان دیگر، نهاد وکالت به روابط 
میان انسان ها به شکل پیوسته نظارت دارد 
و بــه فعالیت نهاد وکالت در این چرخه هم 
نظارت می کند. در جوامع غربی دســتگاه 
قضا و مطبوعات در دو سمت در حال نظم 
دادن به جامعه هستند. آنجا دستگاه قضا، 
به شکلی تنظیم شده که درصد امکان خطا 
در آن بــه حداقل برســد. مــا اما یک نظام 
اجتماعــی ناتمام داریم. به بیان دیگر ما در 
جامعه خودمان قلمروهایی را وارد کرده ایم 
بدون اینکه سازوکارها، فرایندها، روندها و 
ویژگی های مالزم آن را همراهشــان کنیم. 
اینجا قلمروها رهاشــده و پدیده ها ناتمام 
هســتند. ما در نیمه های راه باقی مانده ایم 
و بخشی از اختالالت در جامعه ما به دلیل 
نیمه تمام ماندن فرایندهای الزم در جامعه 

است. 

مصطفی مهرآیین در گفت وگو با وکالت نامه از دالیل بنیادین تعرض به وکال در چند سال گذشته می گوید:مصطفی مهرآیین در گفت وگو با وکالت نامه از دالیل بنیادین تعرض به وکال در چند سال گذشته می گوید:

وضعی کهوضعی که  محصول نظام اجتماعیمحصول نظام اجتماعی ناتمام ماست! ناتمام ماست!

*بعضــی از وكال معتقدند این باور كه عموم اعضای نهاد وكالت آدم هایی 
ثروتمند هستند، باور غلطی است اما چنين دیدی در ميان عموم در جامعه 

نسبت به وكال نهادینه شده است...
در این بخش اتفاقاً می خواستم به ارتباط میان شغل وکالت و ماجرای اقتصاد اشاره 
کنم. پیوند تنگاتنگ شغل وکالت با اقتصاد یکی از مواردی است که در وضعیت کنونِی 
این شغل در امروز و اکنون جامعه ایران نقش داشته است. به زبان »پیر بوردیو« میدان 
یک پدیده چهار وجه دارد؛ وجه فرهنگی، وجه سیاسی، وجه اقتصادی و وجه نمادین. 
مهم این است که میدان این پدیده در دوره های متفاوت تاریخی به کدام سمت وسو 
میل پیدا می کند؟ در گذشته، شغل وکالت به وجه نمادین خودش میل پیدا کرده 
بود یعنی عدالت. در جامعه امروز ما اما وکالت به دو جنبه اقتصاد و سیاست میل پیدا 
کرده است. با این توضیح، به نظر می رسد ارتباط شغل وکالت با وجه نمادین خودش 
گسسته شده و به تعبیر »پیر بوردیو« وقتی پدیده ای به سمت وسوی وجوهی همچون 
اقتصاد و سیاست گرایش پیدا می کند، قواعد این وجوه به عالم پدیده حاکم می شود. 
بنابراین، امروز قواعد علم سیاست و اقتصاد دارد قواعد علم حقوق را تعیین می کند. 

علی نامجو 

تعرض به وكال، یکی از مباحث كهنه ای اســت كه بعد از قتل یک وكيل مهابادی و ســوءقصد به جان وكيل دیگری در شــهرک اندیشــه كرج در چند هفته گذشــته، دوباره به موضوعی داغ بدل شده و گروهی از فعاالن این عرصه را واداشته تا 
درباره چرایی رخ دادن چنين اتفاقاتی به اظهارنظر بپردازند و دالیلی را دراین باره ذكر كنند. مواردی ازجمله نگاهی كه رسانه ها به خصوص صداوسيما در طول سال های گذشته به شغل وكالت داشته اند و تصویری كه از وكيل در محتواهای 
توليدی خودشــان پيش روی مخاطبان قرار داده اند از یک ســو و وضعيت اقتصادی جامعه در طول ســال های اخير از ســوی دیگر به عنوان دو دليل عمده بروز این وضع، از طرف جامعه وكالت مطرح شــده  است. در این ميان اما شاید بررسی 
موضوع از دریچه نگاه افرادی كه خارج خانواده بزرگ وكال تعریف می شوند، بتواند به اعضای نهاد وكالت و به طوركلی جامعه حقوقی ایران كمک كند تا دراین باره به نگاهی دقيق تر و البته به دوراز احساس دست بيایند. مصطفی مهرآیين، 
جامعه شناس شناخته شده كشورمان كه همواره نظرات و دیدگاه های جذاب و البته منحصربه فردی در خصوص پدیده های گوناگون اجتماعی داشته است، به همين بهانه با ما همراه شده تا از نظرگاه خود به موضوع پيش رو بنگرد و دراین باره 

سخن بگوید. شرح گفت وگو با این جامعه شناس را در ادامه می خوانيد:

دكتر مصطفی مهرآیين ion.ir

رذهبین

نگاه جامعه شناسانه به مقوله تعرض ،  با توجه به اینکه فرد مورد تعرض نگاه جامعه شناسانه به مقوله تعرض ،  با توجه به اینکه فرد مورد تعرض 
واقع شده به چه كاری مشغول است به موضوع می نگرد واقع شده به چه كاری مشغول است به موضوع می نگرد 
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 در ماجــرای برگزرای اولين كنســرت آنالین در ایران كه 
عالقه مندان برای تماشــایش باید بليت تهيه می كردند، 
مشکالتی پيش آمد كه احتماالً در جریان آن قرار گرفته اید. 
با توجه به اینکه بخش اعظمی از مخاطبان به محض آغاز آن 
كنسرت از سامانه تماشای كنسرت بيرون انداخته شدند، از 

منظر حقوقی در این شرایط تکليف چيست؟
در این باره دو مبنای بسیار مهم وجود دارد که برای رعایت حقوق 
شهروندان بسیار حائر اهمیت است؛ قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران و منشــور حقوق شــهروندی. اگر به موضوع پیش آمده از این 
دو مبنــا نــگاه کنیم می توانیم به نتایج خوبی دســت پیدا کنیم. 
در بند »ب« اصل دوم قانون اساســی آمده: »اســتفاده از علوم و 
فنون و تجارب پیشرفته بشري و تالش در پیشبرد آن ها.« بنابراین 
قانون اساســی این مورد را که در بند »ب« آمده به عنوان اصل و 
اســاس جمهوری اسالمی ایران قرار داده است. دراین باره می شود 
به اصل سوم قانون اساسی هم اشاره کرد. آنجا آمده است: »دولت 
جمهوري اســالمي ایران موظف اســت براي نیل به اهداف مذکور 
در اصــل دوم همــه امکانات خود را بــرای امور زیر به کار ببرد«. با 
این مقدمه می شود نتیجه گرفت که در موضوع برگزاری کنسرت 
آنالین، ارگان ها، نهادها و وزارتخانه های ذی ربط مســئولین دارند. 
دفتر موسیقی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت ارتباطات 
درزمینــه کنترل اپراتــور مربوطه در برگزاری این اجرای آنالین و 
همچنین محدودیت های حاکم بر فضای مجازی در کشور و دولت 
در جایگاه نظارتی خودش باید دراین باره نقش خودشان را بر عهده 

بگیرند و درباره اتفاق پیش آمده توضیح بدهد.  
ماده 33 منشور حقوق شهروندی نکته جالبی در خود دارد. در آن 
ماده آمده است: »حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض 
از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطالعات و دانش در 
فضای مجازی بهره مند شــوند. این حق ازجمله شــامل احترام به 
تنوع فرهنگی، زبانی، سنت ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین 
اخالقی در فضای مجازی اســت. ایجاد هرگونه محدودیت )مانند 
فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه( بدون مستند 
قانونی صریح، ممنوع اســت.« بر این اســاس دولت از یک سو باید 
محدودیت های موجود در فضای وب را رفع کند و از ســوی دیگر 
خــودش بــر این محدودیت ها نیفزاید. اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، 

حق شهروندان تضییع شده است. 
 به ماده 33 منشــور حقوق شهروندی اشاره كردید. اما در 
مواد 34 و 35 این منشور هم مواردی ذكر شده كه با تجميع 
آن با ماده 33 می شود نتيجه گرفت، اتفاق پيش آمده اصاًل 
نباید پيش می آمد. بر همين اساس در ادامه هم واكنش هایی 
كه باید از ســوی دولت صورت می گرفت، در عمل رخ نداد. 

درست است؟

همین طور است! مراجعه به ماده 34 همین منشور نشان می دهد 
که در مورد اخیر حق شــهروندان تضییع شــده است. در این ماده 
می خوانیم: »حق شــهروندان است که از مزایای دولت الکترونیک 
و تجارت الکترونیک، فرصت های آموزشی و توانمندسازی کاربران 
به صورت غیر تبعیض آمیز برخوردار شــوند.« با توجه به این ماده 
مشــخص می شود که دولت اساساً موظف است شهروندان را برای 
بهره بــرداری از فضــای وب توانمند کند. با کنار هم قرار دادن مواد 
33 و 34 با ماده 35 منشــور حقوق شــهروندی که می گوید: »حق 
شــهروندان است که از امنیت ســایبری و فناوری های ارتباطی و 
اطالع رســانی، حفاظت از داده های شــخصی و حریم خصوصی 
برخوردار باشــند«، مشخص می شود که وزارت ارتباطات و وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی اصاًل موظف هستند برگزاری اجراهایی 
همچون کنســرت های آنالین را تســهیل کنند. با توجه به اتفاقات 
رخ داده در این شرایط نه تنها در این مورد خاص این اقدام صورت 
نگرفته است که از تسهیل بهره برداری عموم از فضای مجازی هم 

خبری نیست. 
 امــا چرا تا امروز از ســوی هيچ یک از نهادها و ارگان های 

مربوط هيچ واكنشی به اتفاق رخ داده صورت نگرفت یا اگر 
هم واكنشی صورت گرفته، به اطالع عموم نرسيد؟

بگذارید در اینجا بگویم تخلفات اپراتورها یا ارکان و نهادهای اجرایی 
که در عرصه توسعه فضای مجازی و دولت الکترونیک عمل می کنند، 
مسئولیت آور است. این موارد مستند به مواد قانونی است. بند »ب« 
اصل دوم و اصل  24 قانون اساسی، قانون تجارت الکترونیک، قانون 
جرائم یارانه ای، ماده 38 قانون مدیریت خدمات کشــوری، قانون 
انتشــار و دسترســی آزاد به اطالعات و فرمان مقام معظم رهبری 
بر تشــکیل شــورای فضای مجازی از حقوق مردم در این زمینه 
صیانت می کند، برای دولت مسئولیت سیاسی دارد و برای جبران 
خســارت شــهروندان باید مسئولیت مدنی را در نظر بگیریم. ماده 
11 قانون مسئولیت مدنی می گوید که اگر دولت، کارمندان دولت 
یا نهادهای عمومی به عمد یا در اثر بی احتیاطی به مردم خسارت 
بزنند، این خســارت باید جبران شــود، حال می خواهد هزینه این 
جبران خســارت از شــخص دریافت شــود یا از صندوق دولت. اگر 
جرمی اتفاق بیفتد، بحث مسئولیت کیفری هم به میان می آید و 
درنهایت بحث مســئولیت سیاسی به پیش کشیده خواهد شد. در 

این شرایط، مجلس می تواند با استفاده از ابزارهایی که در اصل 88 
و 89 قانون اساسی آمده، نظارت الزم را بر عملکرد وزرای مربوطه 
و رئیس جمهوری داشــته باشــد. درنهایت، در این ماجرا، اشخاص 
مسئول )که یا رأساً اقدام کرده یا کار را به پیمانکاران واگذار کرده و 
در این حالت وظیفه نظارت بر عملکرد آنان را داشته اند(، می توانند 
با مسئولیت های عدیده سیاسی، مدنی، مسئولیت اداری و انتظامی 

و حتی مسئولیت انتظامی مواجه شوند. 
 اگر بخواهيم  به نهاد یا ارگانی كه مســئوليت اصلی را در 
پيگيری این ماجرا بر عهده دارد، اشاره  كنيم، باید به سراغ 

چه شخص یا نهاد و ارگانی برویم؟
درباره این ماجرا، هم دولت باید از طریق سازمان تعزیرات حکومتی 
وظایــف نظارتــی و کنترلی خودش را انجام بدهد و هم دادســتان 
به عنوان مدعی العموم می تواند به ماجرا ورود پیدا کند. در اتفاقی 
کــه رخ داده آن اپراتــور نظــم فرهنگی و اقتصادی و  امنیت روانی 
مردم را مخدوش کرده اســت. اگر در این مورد جنبه ســوءنیت به 
اثبات برســد، در قالب جرائم رایانه ای، موضوع قابلیت بررســی و 
رســیدگی را دارد. درعین حال هر ذی نفع هم می تواند به ســازمان 
تعزیــرات حکومتــی مراجعه کند. عالوه بر این مخاطبانی که برای 
تماشــای این کنســرت آنالین دچار مشکل شده اند، می توانند به 
دادگاه مراجعــه و تقاضــای جبران خســارت های مادی و معنوی 
خودشان را مطرح کنند. البته می دانید که جبران خسارت معنوی 
در نظام حقوقی ما هنوز وضعیتی مشخص و قطعی ندارد اما چون در 
قانون مسئولیت مدنی، بحث جبران خسارت معنوی هم به صراحت 
پیش بینی شده، قابلیت پیگیری دارد. درنهایت می خواهم بگویم که 
دولت، قوه قضاییه و به طریق اولی قوه مقننه دراین باره مســئولیت 
دارند. نمایندگان مجلس دراین باره می توانند از وزرای دست اندرکار 
این ماجرا سؤال بپرسند و حتی کار به استیضاح هم بکشد. البته در 
کشور ما حقوق عمومی و حقوق شهروندی هنوز جا نیفتاده است 
درحالی که اگر این اتفاق در یک کشور اروپایی رخ داده بود، مردم 
از همه ابزارها بهره می گرفتند. اینجاست که حقوق عمومی و حق 
شهروندی اهمیت خودش را نشان می دهد. من باید اینجا مسئله ای 
را مطرح کنم؛ برای من این یک ســؤال اســت که دولت به حقوق 
شــهروندی باور دارد یا فقط درباره آن شــعار می دهد؟ اگر حقوق 
شــهروندی باور دولت اســت، رئیس جمهور محترم باید هرسال به 
تلویزیون بیاید و درباره پیشرفت ها، موانع و راهکارهای رفع موانع 
منشور حقوق شهروندی به مردم گزارش بدهد. این منشور از سال 
1395 امضاء شده اما در این مدت هیچ گزارشی درباره آن به عموم 
مردم داده نشده است. اگر حقوق شهروندی در کشور توسعه داده 
شود، نگرانی های مردم در عرصه ها مختلف ازجمله عرصه فرهنگی 
من جمله مشکلی که درباره برگزاری کنسرت آنالین از سوی یکی 

از اپراتورهای تلفن همراه در کشور رخ داد، مرتفع خواهد شد. 

کرونا که آمد خیلی ها با به کارگیری جمالتی سعی در 
انکار مهلک  بودنش داشتند. بعضی ها مدام در کوی 
و برزن فریاد می زدند که شکســتش خواهیم داد و 
گروهــی دیگر دل خــوش به فردا یا دگرگونی هایی 
که محصول شــانس و تقدیر اســت، می گفتند هوا 
کــه گرم شــود، این ویروس کــه در این چندماهه 
بختک وار چسبیده به همه عرصه های زندگی بشری، 
باروبندیلش را بر خواهد داشت و از میانمان خواهد 
رفــت. کم کم داریم وارد هفتمین ماه فراگیری اش 
می شویم اما متأسفانه هیچ نشانه ای از اینکه توانسته  
باشیم شکستش بدهیم به چشم نمی آید، برعکس 
این ویروس ناجوانمرد تا دل دشمنان بخواهد جان 
عزیزانمان را گرفته و با خودش برده، چرخه خسته 
اقتصادمــان را خســته تر کــرده و آدم هایی را که تا 
پیش ازاین دو ســه روز ماندن در خانه دلگیرشــان 
می کرد، به گوشــه خانه تبعید کرده و به حبسشان 
کشــیده است. در چند هفته ابتدایی، امید رفع این 
بال آن قدر زیاد بود که حتی بســیاری از مســئوالن، 
ســخن از عادی شــدن همه شئون زندگی مردم به 
میان آوردند و بازهم جامعه را به شنبه روزی حواله 
دادند. در همان ابتدا، اعالم شد که اجراهای تئاتر و 
موسیقی برای مدتی به تعویق افتاده و اکران فیلم ها 

در سینماها هم باید مدتی متوقف شود.

 تا اینجای کار هنوز حرفی درباره تعطیلی سالن های 
اجرای آثار هنری در میان نبود اما در همان روزهای 
ابتدایی اسفندماه سال قبل، مشخص شد که الاقل 
برای چند ماه باید دِر سالن های کنسرت، نمایش و 
ســینما بسته شود. کم کم از همان اواخر اسفندماه 
بحث اجرای کنسرت های آنالین به میان آمد؛ آن هم 
بعد از چند ســال از روی صحنه رفتن کنسرت های 
آنالیــن »حام« که البتــه در آن دوران به موفقیت 
چندانی نرســید و همین عدم موفقیت باعث شــد 
چند ســالی مســکوت بماند تا دوران شیوع سریع 
کرونــا. »نوروزخانه« اولین پروژه کنســرت آنالین 
بود که به شــکل سلسله وار و پی درپی در تعطیالت 
ایــام نوروز میهمان خانه های مردم ایران شــد. در 
آن مجموعه کنســرت، گروه های مختلف موسیقی 
پــاپ یکــی پس از دیگری در ســالن همایش های 
برج میالد به روی صحنه رفتند. نوروزخانه نســخه 
متناسب سازی شــده »نوروزگاه« بود که هرسال از 
ســوی شــهرداری تهران برگزار می شــد و طی آن 
مردم نقاط مختلف ایران می توانستند به برج میالد 
این شــهر بیایند و عالوه بر مواجهه با آداب ورســوم 
مناطــق و نواحی مختلف ایران، اجراهای مختلفی 
در عرصه های گوناگون هنری ازجمله موســیقی را 
تماشــا کنند. »نوروزگاه« اما به »نوروزخانه« تغییر 

نام داد تا بر اساس مجوزی که از سوی دفتر موسیقی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی برایش صادر شده 
بــود، گروه ها و خوانندگانی ازجمله امید حاجیلی، 
مهدی جهانی، روزبه بمانی، اســتاد اسداللهی، رضا 
یزدانی، محســن شریفیان و لیان، حمید عسگری، 
گیــل و آمــارد؛ ناصر وحدتی، مهدی یغمایی، ژوانا؛ 
سعداهلل نصیری، حمید حامی، سینا سرلک، رستاک 
و اشــوان را به روی صحنه خود بیاورد. درباره این 
مجموعه کنسرت ها دو انتقاد جدی مطرح شد؛ اول؛ 
کیفیت پایین اغلب اجرهایی که به روی صحنه رفت 
و دوم؛ گمانه زنی های مطرح شده درباره قیمت باالی 

دستمزد برخی از حاضران در نوروزخانه. 
در ادامه نوبت به تاالر وحدت تهران رســید تا موج 
دوم کنســرت های آنالیــن را آغــاز کند؛ این بار اما 
نــام گروه هایــی از موســیقی ایرانی هــم در میان 
اجراکنندگان به چشــم می خورد. گروه وزیری به 
سرپرستی کیوان ساکت، پرواز همای و گروه رستاک 
اجراهای آنالین تاالر وحدت را کلید زدند و در ادامه 
بنا بود علی زندوکیلی، همایون شجریان و علیرضا 
قربانی کنسرت بگذارند. تا اینجای کار اگر نقدی بود 
به کیفیت اجراها بود یا شائبه دریافت دستمزدهای 
نجومــی. در اجراهــای وحدت امــا کیفیت اغلب 
کنسرت ها در قیاس با »نورزوخانه« بسیار باالتر آمد و 

ظاهراً هیچ یک از گروه ها هم برای رفتن روی صحنه 
دســتمزدی دریافت نکردند، به جز یکی؛ به یک باره 
خبــر از روی صحنــه رفتن اجرایی به میان آمد که 
قرار بود کنســرتی باشد »به وسعت ایران«. یکی از 
اپراتورهای تلفن همراه برگزارکننده کنسرت شده 
بود و از این سو و آن سو این جمله که »کنسرت آنالین 
همایون شــجریان، رکورد تماشای محتوای آنالین 
تا اینجا را قطعاً جابه جا می کنه« به زبان می آمد. اما 
کنسرتی که قرار بود به بزرگ ترین کنسرت آنالین 
تاریخ ایران بدل شود، به یک تجربه ناامیدکننده در 
عرصــه فرهنگ و هنر برای یک اپراتور معروف بدل 
شــد و نشــان داد اگر کیفیت ارائه محصول از سوی 
این شرکت در بقیه طرح ها و برنامه هایش تا این حد 
با تبلیغاتی که انجام می دهد، فاصله دارد، از این بعد 
مخاطب باید هرچه در تبلیغات این اپراتور می آید، 
برعکس تصور کنند. با اعالم این اپراتور 710000 نفر 
در همان لحظات ابتدایی وارد برنامه شدند و این آمار، 
برگزارکنندگان را غافلگیر کرد و باعث شد بسیاری 
از آدم هایی که از چند روز قبل چشم انتظار تماشای 
آن اجرا بودند، از سامانه بیرون انداخته شوند. نکته 
جالب اینکه آن اپراتور بعداً اعالم کرد کســانی که 
سیم کارت شــرکت موردنظر را داشته اند که هیچ، 
آن افــرادی که بلیــت 10000تومانی خریده اند تا 

10 روز فرصت دارند ویدیوی ضبط شــده کنسرت 
را در سامانه مربوط به آن شرکت، تماشا کنند. چند 
روز بعد هم اعالم شــد که این بار قرار اســت ســاالر 
عقیلی کنســرتی »به وسعت ایران«! را روی صحنه 
ببرد. آن اپراتور اما تا آن زمان هنوز مبلغ بلیت خیلی 
از مخاطبــان اجرای قبل را بازنگردانده بود. هرچند 
در تجربه دوم برگزاری کنســرت آنالین، آن اپراتور 
حجم مشخصی برای تهیه بلیت تعیین کرد تا اتفاق 
ناامیدکننــده دفعه قبــل رخ ندهد اما هنوز عنوان 
کنسرتش اجرایی به وسعت ایران بود. حال آنکه اگر 
همه مخاطبان اولین کنسرت که به گفته مسئوالن 
آن شرکت سیم کارت تلفن همراه 710000 نفر، از 
آن اجــرا دیدن می کردند بازهم این جمعیت کمتر 
از یک درصد جمعیت کل ایران به حســاب می آمد. 
حــاال باوجود کاهش بیش از 90 درصدی ظرفیت 
اولیه چطور عنوان کنســرت، همچنان کنسرتی به 
وسعت ایران مانده بود، بماند اما چند پرسش حقوقی 
با تمرکز روی حقوق شــهروندی دراین بین وجود 
دارد که برای رســیدن به پاســخش به سراغ دکتر 
محمدحســین جعفری، وکیل پایه یک دادگستری 
و رئیس سابق کانون وکالی دادگستری استان یزد 
رفته ایم. شرح گفت وگو با این مدرس دانشگاه را در 

ادامه می خوانید:

محمدحسین جعفری به »وکالت نامه«از کنسرت آنالینی می گوید که مخاطبانش را از سامانه بیرون انداخت؛

تضییع حقوق شهروندی از سوی اپراتور تلفن همراه

رفهنگشهر

پدیده كنسرت آنالین در دوران كرونا اميدوار كننده آغاز شداما با چالش هایی عجيب مسيرش را دنبال كرد
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مهدی فیضی صفت 

)The Firm( 13- شرکت
»شــرکت«؛ اثر برجسته »سیدنی پوالک« با 
حضور »تام کــروز«، »جین تریپل هورن« و 
»جین هکمن« بود که بر اساس کتابی از »جان 
گریشام« ساخته شد. »گریشام« دانش آموخته 
رشته حقوق بوده و مدتی نیز به وکالت پرداخته 
و بعد نماینده مجلس شــده است. رمان های 
حقوقی پُرفروش او در دنیا مشــهور هســتند 
و اقتباس های ســینمایی بسیاری از آثارش 
صورت گرفته اســت؛ »شرکت«، یکی از آثار 
نامدار او به شــمار مــی رود. »میچ مکدیر«، 
دانش آموختــه جوان رشــته حقوق، تالش 
بسیاری برای یافتن شغل انجام می دهد و در 
ادامه با موضوعی پیچیده و خطرناک دست به 
گریبان می شود. این فیلم در دو رشته، نامزد 
دریافت جایزه اسکار شد و به فروشی بیش از 
27میلیون دالر رسید. سال 1379، سیروس 
مقدم، فیلمی به نام »وکیل« با حضور فریبرز 
عرب نیا، شهاب حسینی و پانته آ بهرام ساخت 
که کپی سکانس به سکانس از »شرکت« بود!

نه »سوپرمن«، نه »اسپارتاکوس«

 بزرگ ترین قهرمان سینما، »وکیل« است
»دكتر«، »مهندس«، »خلبان« و »وكيل«، چهار شــغلی هســتند كه از دیرباز، شــأن و جایگاهی واال در ميان خانواده ها داشته اند. »وكالت« به قدری در فرهنگ ایران قابل احترام است كه نمایندگان 
مجلس، وكالی مردم خطاب می شوند و حتی روزگاری »كریم خان زند«، بنيان گذار دودمان زندیه بعد از تثبيت قدرت در شيراز، خود را »وكيل الرعایا« ناميد.وكال در آینه سينما نيز تصاویر پررنگی 
داشته اند و فيلم ها و سریال های بسياری با مضامين حقوقی ساخته شده است. ستارگان سينمای جهان در قامت وكيل درخشيده اند و شخصيت های ماندگاری را خلق كرده اند؛ از »گریگوری پک« و 
»هنری فوندا« تا »كيانو ریوز« و »تام كروز«.شاید كمتر كسی بداند بزرگ ترین قهرمان تاریخ سينما، نه ابرقهرمانی برخاسته از داستان های كميک است و نه جنگجوی دالوری از یونان باستان؛ بلکه 
بزرگ ترین قهرمان تاریخ سينما، »وكيل« است. به سراغ 13 فيلم شاخص و برجسته تاریخ سينما با محوریت وكالت رفته ایم؛ آثاری از كارگردان هایی افسانه ای مثل »آلفرد هيچکاک« و »بيلی وایلدر« 
كه هركدام به دغدغه ای در حوزه قضا پرداخته اند. تمام این فيلم ها، هدف مشتركی را فریاد می زنند؛ »عدالت«. مفهومی كه شاید هيچ گاه در جهان حقيقی، رنگ واقعيت نگيرد؛ اما عدالت خواهان 

تا آخرین دم از پا نخواهند نشست؛ ولو كارگردانی باشند با دوربينی در دست!

)Witness for the Prosecution( 1- شاهدی برای تعقیب
یکی از 100 فیلم برتر تاریخ سینما به انتخاب »آی اِم دی بی« )بانک اطالعات 
اینترنتی فیلم ها(، داستان وکیل سرشناسی است به نام »سر ویلفرید روبارتس«. 
نقش اصلی »شــاهدی برای تعقیب«، اثر جاودانه »بیلی وایلدر«، کارگردان 
صاحب نام سینما، سکته ای قلبی را پشت سر گذاشته و در دوران نقاهت به سر 
می برد؛ اتفاقی که باعث می شود پزشکان به او توصیه کنند از دادگاه و محکمه، 
دوری کند؛ اما »روبارتس« با هنرنمایی »چارلز التن«، وکالت »لئونارد ُول« با 
نقش آفرینی »تایرون پاور« را می پذیرد و لحظات درخشانی را در دادگاه خلق 
می کند. »شاهدی برای تعقیب« سال 1958 در سی امین دوره جوایز اسکار، 
نامزد 6 جایزه ازجمله بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین تدوین و بهترین 
بازیگــر نقــش اول مرد شــد؛ اما در هر چهار بخــش، رقابت را به »پل رودخانه 

کوای« ساخته »دیوید لین« واگذار کرد و در دو رشته دیگر هم ناکام ماند.

)To Kill a Mockingbird( 2- کشتن مرغ مقلد
شاید باورش سخت باشد؛ اما بزرگ ترین قهرمان تاریخ سینما، نه »بتمن« است، »نه 
ســوپرمن« و نه حتی »زورو« و »اســپارتاکوس«. بزرگ ترین قهرمان تاریخ سینما، 
وکیلی است به نام »آتیکاس فینچ«. بسیاری از مردم با این نام، غریبه هستند؛ اما 
»فینچ«، قهرمانی بود که »گریگوری پک« در فیلم »کشتن مرغ مقلد« به نمایش 
گذاشت و باالتر از »ایندیانا جونز« و »جیمز باند«، قهرمان اول سینما لقب گرفت. 
»فینچ«، وکیل ساده ای است که در شهر کوچکی به نام »میکوم« در ایالت »آالباما« 
زندگی می کند. او تصمیم به دفاع از پسر جوان سیاه پوستی می گیرد که متهم به 
تجاوز به دختری سفیدپوست است. »کشتن مرغ مقلد« که یکی از 250 فیلم برتر 
تاریخ سینما به انتخاب »آی اِم دی بی« به شمار می رود توسط »رابرت مولیگان« بر 

اساس رمانی به همین نام از »نل هارپر لی« ساخته شد.

)Anatomy of a Murder( 3-  آناتومی یک قتل
فیلم »آناتومی یک قتل« که بانام »تشــریح یک قتل« نیز در ایران شــناخته 
می شود، یکی دیگر از فیلم های شاخص سینما با محوریت وکالت است. در این 
فیلم 160 دقیقه ای که ســال 1959 توســط »اُتو پرمینگر« تهیه و کارگردانی 
شد، »جیمز استوارت«، سومین بازیگر برتر تاریخ سینما به انتخاب »بنیاد فیلم 
آمریکا«، نقش اصلی را ایفا کرد. »پرمینگر«، کارگردان اتریشی-مجارستانی 
»آناتومــی یــک قتل«، دانش آموخته مقطع دکتــری حقوق بود و با توجه به 
تحصیالت دانشگاهی مرتبط توانست یکی از ماندگارترین فیلم های حقوقی 
تاریــخ را خلــق کند. »پل بیگلر« با نقش آفرینی »جیمز اســتوارت«، وکالت 
»فردریــک مانیــون« با هنرنمایی »بن گازارا« را به عهده می گیرد. »ســتوان 
مانیون« متهم به قتلی انتقام جویانه از کافه داری محلی اســت. »آناتومی یک 
قتل« در سی ودومین مراسم اسکار، نامزد دریافت هفت جایزه شد؛ اما دست 

هیچ کدام از عوامل فیلم به جایزه نرسید.

)The Verdict( 4-  حکم
»حکم«؛ شــاهکاری از »ســیدنی لومت« با درخشش »پل نیومن« است که نشان می دهد 
اتفاقی هرچند کوچک می تواند سرنوشت پرونده و حتی انسانی را کاماًل عوض کند. »سیدنی 
لومت«، کارگردان نامدار آمریکایی برای چهار فیلم، نامزد دریافت جایزه اســکار بهترین 
کارگردانی شد؛ »12 مرد خشمگین«، »بعدازظهر سگی«، »شبکه« و البته »حکم«. فیلم 
»12 مرد خشمگین«، پنجمین اثر برتر تاریخ سینما در »آی اِم دی بی« است و درامی حقوقی 
محســوب می شــود؛ اما »حکم« به طور مشخص، داستانی درخشان از بازسازی شخصیت 
وکیلی میان ســال و دائم الخمر اســت. »فرانک گالوین«، شخصیت اصلی فیلم، وکالت مادر 
جوانی را به عهده می گیرد که براثر سهل انگاری و تقلب پزشکی، دچار زندگی نباتی شده 
اســت. »گالوین« با فراز و نشــیب های بســیاری ازجمله طالق و محرومیت از وکالت روبرو 
می شود؛ اما سرانجام با دفاعیاتی هیجان انگیز، هم پیروز پرونده لقب می گیرد و هم احترام 
و اعتمادبه نفس خود را بازمی یابد. »حکم« نامزد دریافت پنج جایزه اســکار شــد؛ ولی در 
پنجاه وپنجمین دوره جوایز اسکار، زیر سایه »گاندی« و »توتسی«، دو فیلم شاخص سال ماند.

)Philadelphia( 5-  فیالدلفیا
»فیالدلفیا« با بودجه ای 26میلیون دالری ساخته شد؛ اما بیش از 200میلیون دالر در گیشه، فیلمــی ساختارشــکن، تأثیرگــذار و البتــه پرفروش. 
»فیالدلفیا« هستند. »هنکس« نقش »اندرو بکت« را بازی می کند؛ وکیلی زبده و مبتال به فروخت. »تام هنکس« و »دنزل واشــنگتن«، ستاره های 
و قاضی، اخراج »بکت« را تبعیض و معارض با قانون اساســی آمریکا، تشــخیص می دهد. ایدز که از شغل خود اخراج می شود. ماجرا به دادگاه می رود 
جوایز اســکار، در پنج رشــته نامزد شــد و دو اســکار بهترین بازیگر نقش اول مرد و بهترین »فیالدلفیا« تولید سال 1993 در شصت وششمین دوره 
سال »فهرست شیندلر« شاهکار »استیون اسپیلرگ« نیز به اسکار آمد و جوایز را درو کرد.ترانه را دریافت کرد. »فیالدلفیا« بدشانس بود که همان 

6- چند مرد خوب
)A Few Good Men(         

»چند مرد خوب«، فیلم پُرستاره و پُرفروش 
دیگری اســت که نقش اصلی اش، وکیلی 
اســت که باید از حقوق موکالن خود دفاع 
کنــد. هرچند دو نام »جک نیکلســون« و 
»تام کروز« بس اســت تــا فیلمی بیش از 
240میلیــون دالر بفروشــد؛ اما فیلم نامه 
قدرتمند »آرون ســورکین« و کارگردانی 
»راب راینــر« نیز کمــک کردند تا یکی از 
موفق ترین فیلم های حقوقی تاریخ سینما 
ساخته شود. »سورکین« همان نویسنده ای 
است که فیلم نامه »شبکه اجتماعی« را برای 
»دیوید فینچر« نوشت و در هشتادوسومین 
دوره جوایز اسکار درخشید. »دنیل کافی« 
با نقش آفرینی »تام کروز«، وکیل تازه کاری 
اســت که باید در دادگاه از دو سرباز نیروی 
دریایی دفاع کند. ســربازان، متهم به قتل 
شــده اند؛ اما مدعی هســتند فقط دستور 
فرمانده را اجرا کرده اند. »چند مرد خوب« 
در شصت وپنجمین دوره جوایز اسکار، نامزد 

چهار جایزه اسکار شد.

)Young Mr. Lincoln( 7- آقای لینکلن جوان
»آبراهام لینکلن« را به جرئت می توان مشهورترین رئیس جمهوری تاریخ ایاالت متحده دانست. 
او به صدها سال برده داری در آمریکا پایان داد و نام خود را در تاریخ، جاودانه کرد؛ اما »لینکلن« 
زمانی که جوان بود، وکیلی زبردســت نیز به شــمار می رفت. »آقای لینکلن جوان«، فیلمی 
درام در ژانر بیوگرافی است که سال 1939 توسط »جان فورد«، کارگردان اسطوره ای سینما 
ساخته شد؛ سینماگری با هفت نامزدی و دریافت  پنج جایزه اسکار. »هنری فوندا« ششمین 
بازیگر برتر تاریخ ســینما به انتخاب بنیاد فیلم آمریکا، نقش »لینکلن« را در این فیلم ایفا 
می کند. امتیاز فیلم »آقای لینکلن جوان« از نظر منتقدان در سایت معتبر »متاکریتیک«، 
91 از 100 بوده؛ چراکه شــخصیت پردازی های ظریف و نمایش درخشــان بازیگران، »آقای 

لینکلن جوان« را به فیلمی متفاوت و قابل اعتنا تبدیل کرده است.

8-  وکیل مدافع شیطان 
)The Devil’s Advocate(     

یکی از متفاوت ترین و جنجالی ترین فیلم های تاریخ 
سینما، اثری مهم و برجسته با پس زمینه حقوقی و 
وکالت محسوب می شود. داستان فیلم حول اتفاقات 
عجیبی پیرامون »کوین لوماکس«، وکیل بســیار 
موفقــی می چرخد که تاکنــون در هیچ پرونده ای 
شکست نخورده است. دیالوگ های ماندگار »جان 
میلتــون« بــا نقش آفرینی »آل پاچینــو« و بازی 
تأثیرگذار »کیانو ریوز« و »شــارلیز ترون« توانست 
هم نظر تماشــاگران را جلب کند و هم منتقدان را 
به تحســین وادارد. خودبینی و غرور، دو کلیدواژه 
فیلم »وکیل مدافع شــیطان« هســتند که وکیل 
حاذق فیلم را به چالش می کشند. فیلم درمجموع 
فروشی 153میلیون دالری داشت و توانست جایزه 
»ســاترن« بهترین فیلم ترســناک در سال 1997 
را کســب کند. در این فیلم به شــکلی جذاب، تقابل 
شــرافت وکیل با وسوسه های شــیطان به تصویر 

کشیده می شود.

)The Wrong Man( 9- مرد عوضی
هشت فیلم در جمع »ســر آلفرد هیچکاک«، اســتاد دلهره و تعلیق در ســینما با فهرستی از شــاهکارهای ماندگار است. او با حضور 
ژانر دلهره آور ازجمله 250 فیلم برتر »آی اِم دی بی«، رکورددار اســت. هرچند عمده شــهرت »هیچکاک« برآمده از آثار شــاخصی در 
با ساختاری مستند »روانی«، »سرگیجه«، »پنجره عقبی« و »بیگانگان در قطار« است؛ اما یکی از فیلم های برجسته اش، فیلمی است 
اشــتباهی دستگیر و البته متفاوت از دیگر آثارش؛ »مانی بالســتررو« با هنرنمایی »هنری فوندا«، نوازنده کلوبی شــبانه اســت که 
تنها به دلیل شباهت می شــود. پیوند فیلم با حقوق و وکالت در همین نقطه اتفاق می افتد؛ تالش وکیلی برای تبرئه فردی بی گناه؛ 
که تــالش می کند با خالفکاری قانون شکن. »فرانک اوکانر« با نمایش درخشان »آنتونی کوایلی«، وکیلی جذاب و کاریزماتیک است 
می کشد و به قضات بی گناهی موکلش را ثابت کند. »هیچکاک« با نبوغ خود، احواالت همسِر متهم را از زاویه نگاه وکیل به تصویر 

هشدار می دهد با دقت بیشتری درباره افراد، قضاوت کنند.

10- و عدالت برای همه 
)And Justice for All(         

»و عدالــت برای همه«، یکــی از جذاب ترین و 
ماندگارترین فیلم های حقوقی در تاریخ سینما 
به شمار می رود؛ اثری از »نورمن جویسون« که 
دو نامزدی اســکار بهترین بازیگر نقش اول مرد 
را بــرای »آل پاچینــو« و بهترین فیلم نامه غیر 
اقتباسی را برای دو نویسنده اش به همراه داشت. 
»آرتور کرکلند« با هنرنمایی »پاچینو«، وکیل جوانی است که با دردسرهای 
بسیاری دست وپنجه نرم می کند. نقطه عطف ماجرا وقتی رقم می خورد که 
قاضی »فلمینگ« با بازی »جان فورسایت« به اتهام تجاوز باید پاسخگوی 
دادگاه باشــد و »کرکلند« مجبور اســت وکالت او را در مواجهه با دخترکی 
مســتأصل بر عهده بگیرد. داســتان جذاب و گیرای »و عدالت برای همه« با 
تناقضی تأمل برانگیز به اتمام می رسد؛ پیروزی وجدان وکیل و شکست شغلی!

11-  وکیل لینکلن
)The Lincoln Lawyer(        

»وکیــل لینکلــن«؛ ایــن بار خبــری از 
رئیس جمهــوری فقیــد آمریکا نیســت 
بلکه قصه »میــک هالر«، وکیل مدافعی با 
هنرنمایی »متیو مک کانهی« اســت که در 
اتومبیــل »لینکلن« خــود به پرونده های 
جزئی و نه چندان مهم رســیدگی می کند. 
»هالر« در آخرین پرونده، دفاع از متهم به 

قتلی را بر عهده می گیرد؛ اما رفته رفته پی می برد بازی های خطرناکی 
پشت پرونده به ظاهر ساده وجود دارد؛ بازی هایی که جان خود و موکلش 
را در معرض خطر قرار می دهد. فیلم »وکیل لینکلن« بر اساس رمان 
پُرفروشی به قلم »مایکل کانلی« ساخته شده و امروز در جمع مهم ترین 

فیلم های حقوقی سینمای جهان قرار دارد.

)Erin Brockovich( 12-  ارین براکوویچ
وقتی ژانرهایی مانند درام، عاشــقانه و بیوگرافی با 
یکدیگــر درهــم بیامیزند و نقش اصلی نیز وکیلی 
حقیقت جو باشد، به احتمال زیاد با اثری قابل اعتنا 
روبرو خواهید بود؛ اتفاقی که در »ارین براکوویچ« 
رخ می دهــد و ســال 2000 فیلمــی با فروشــی 
256میلیون دالری، هم مردم را به سینما می کشاند 
و هم در پنج رشــته، نامزد اســکار می شود. در این 
فیلــم »جولیا رابرتس« در نقش »ارین براکوویچ« 

ظاهر شــد و جایزه اســکار بهترین بازیگر نقش اول زن را از هفتادوســومین 
دوره جوایز اســکار دریافت کرد. »ارین براکوویچ«، داســتان زنی را به نمایش 
می گذارد که از شوهرش جدا شده، سه فرزند دارد و بیکار است، اما کمی بعد 
در قامت دستیار وکیل، شروع به فعالیت کرده و شرکت قدرتمند قانون شکنی 

را سرنگون می کند.

نگاهی به ماجرای مالیات بر خانه های خالی

خانه خالی  دارید یا ندارید؟

رفهنگشهر

گزارش پيش رو مروری 
است بر مجموعه ای از 

ماندگار ترین آفرینه های 
سينمایی درباره وكال
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نظرات  نیکزاد در جای خود به این دلیل اهمیت دارد که او روزگاری 
نه چندان دور، بعد از ســعیدی کیا، بر مســکن و شهرسازی وزیر 
بود و بعد هم که وزارت مســکن و شهرســازی و راه و ترابری باهم 
ادغام شدند باز او بر وزارت راه و شهرسازی امارت داشت. نیکزاد 
از همان زمان که در وزارت مسکن و شهرسازی بود، هرازگاهی بر 
اخذ مالیات از خانه های خالی، تأکید می کرد اما تا همین چندی 
پیش که خودش هم جامه وکالت مردم در مجلس را به تن کرد، 

آن حرف دوران وزارتش بر کرسی اجرا، ننشست.

 سه طرح کنترلی
شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره مالیات بر خانه های خالی را 
برای رفع ابهامات آن، به مجلس بازگردانده است اما گویا مجلس 
شورای اسالمی گیوه ها را ورکشیده تا بر دهان باز بازار مسکن، لجام 
بزند. نیکزاد یک روز بعد از اعالم بازگشت مصوبه مالیات بر خانه های 
خالی به مجلس، اعالم کرد: قوانین مکمل براي جلوگیري از فرار 

مالیاتي در مسکن، تصویب مي شود.
او گفت: ما ســه طرح دیگر از طریق کمیســیون عمران به صحن 
مجلــس خواهیــم آورد که یکی از آن ها قانون مالیات بر معامالت 
مکرر است و کاماًل امنیت اقتصادی به مردم می دهد یعنی مردم 
می توانند یک بار بخرند و بفروشند یا یک تا سه بار می توانند منازل 
خــود را خریدوفروش کنند. همچنین افرادی که معامالت مکرر 
دارنــد و بــه عبارتی منــازل را خریدوفروش و یا زمین های بایر را 
فقط خریداری و از آن اســتفاده نمی کنند با طرح پیشــنهادی بر 

آن ها مالیات خواهیم بست.
به گفته نیکزاد: کســانی که از قَِبِل زمین و مســکن، ثروت های 
آن چنانی در کشــور به دســت می آورند و نمی خواهند مالیات آن 
را پرداخت کنند با طرح پیشنهادی مالیات بر معامالت مکرر که 
تکمیل کننده قانون مالیات بر خانه های خالی است و در آینده ای 
نه چندان دور از طریق کمیسیون عمران به صحن خواهد آمد از 

فرار مالیاتی آنان جلوگیری خواهیم کرد.

 مالیات خانه های خالی و حرف های فرامتنی
موضوع مالکیت خصوصی از همان چهار دهه پیش، بحث های 
خیلی ویژه را در ایران به راه انداخت. گروهی که گرایش های 
چپ اقتصادی داشــتند، بر ایــن اعتقاد بودند که باید اقتصاد 
متمرکز با حق مالکیت محدود در این بوم دست باال را داشته 
باشد و برخی هم اعتقاد داشتند باید اقتصاد با مالکیت نامحدود 
را در این کشــور رواج داد حتی برخالف دانســته های برخی، 
اصطالح  »اسالم آمریکایی« از درون همین اختالفات بیرون 
آمد. بااین حال، اقتصاد جنگ که وضعش همیشه بحرانی است، 

تــا حدود زیادی نوعــی اقتصاد چپ گرای متمرکز را در ایران 
رواج داد و بعدها در دوران سازندگی، برعکس، به دلیل برخی 
آزادســازی های اقتصادی، با به رســمیت شناختن حداکثری 
مالکیــت ) البتــه در قیاس با عــرف دهه60( مالک عمل قرار 
گرفــت. حــاال با برخی از تصمیمــات، ازجمله وضع مالیات بر 
خانه هــای خالی و تمدید قراردادهــای اجاره، این اعتقاد نزد 
برخی از اهالی حقوق وجود دارد که »تســلط افراد بر امالک« 
نقض شــده اســت. همان که در فقه معروف به قاعده تســلیط 
اســت و از روایت »ان الناس مســلطون علی اموالهم«، نتیجه 
شــده اســت. این را برخی از کارشناسان حقوقی نیز به تأکید 
گفته انــد و ایــن برآورد وجود دارد که شــورای نگهبان قانون 
اساســی هم احتماالً بر همین اســاس مصوبه مجلس شورای 

اسالمی را بازگشت داده است.

 نظر حقوقی در رد مالیات خانه های خالی
سید مهدی حجتی وکیل دادگستری ازجمله کارشناسانی است 
کــه درباره این موضوع اظهارنظــر کرده و اعتقاد دارد، مالیات بر 
خانه های خالی، با مبانی حقوقی هم خوانی ندارد. او درباره طرح 
مالیــات بــر خانه های خالی ایــن را گفته که: این طرح در صورت 
تبدیل شــدن به قانون، تبعیض در اخذ مالیات از اشــخاص را به 
دنبال خواهد داشت. اینکه بخواهیم اشخاص را با تصویب قوانینی 
ازاین دســت مجبور به عرضه واحدهای مسکونی خویش در بازار 
فروش و اجاره کنیم و از این طریق در پی کاهش قیمت مسکن یا 
اجاره بها در کشور باشیم، با حقوق مالکانه اشخاص و قاعده فقهی 
تســلیط در تعارض اســت و ناقض حقوق مالکانه افراد است؛ زیرا 
مالــک اختیار دارد هرگونه تصرفی که می خواهد در مال خویش 

انجام دهد یا آن را مسلوب المنفعه نگاه دارد.
عضــو هیئت مدیــره کانون وکالی دادگســتری مرکز بر این 
تأکید کرده که چنین قوانینی ممکن اســت باعث شــود برخی 
بــرای پرداخــت نکردن مالیات، آن را دور بزنند. او گفت: وضع 
مالیات های تکلیفی، نمی تواند باعث شــود تا افراد مبادرت به 
عرضه منازل مسکونی خویش در بازار و نتیجتاً کاهش قیمت 
ملک شــوند. این تفکر به نظر می رســد فاقد مبانی کارشناسی 
است و بدیهی است که در چنین شرایطی، ممکن است بازارهای 
کاذب بــاب شــود مانند اجاره کد ملی افــرادی که فاقد واحد 
مسکونی هستند و اجاره کد ملی آن ها که هزینه بسیار کمتری 
از مالیات دارد. ممکن است با برخی از صحنه سازی ها، امالک 
فاقد سکنه به صورت واحدهای مسکونی در حال استفاده جلوه 
داده شــوند و راه های دیگری نیز برای فرار از پرداخت چنین 

مالیاتی در بستر جامعه شکل گیرد.

 نظر حقوقی-اقتصادی
کامران آقایی اســتاد دانشــکده حقوق، درباره طرح »مالیات بر 
خانه های خالی« نگاهی بیشــتر اقتصادی دارد او معتقد اســت: 
یکی از راهکارهایی که کشــورها برای رونق اقتصادی و گردش 
ســرمایه برمی گزینند مالیات بر سرمایه های راکد است. سرمایه 
راکد، سرمایه ای است که از گردونه فعالیت اقتصادی خارج می شود 
و ارزش افزوده ای برای اقتصاد کشــور ایجاد نمی کند، نظیر آنکه 
اشخاص مقدار زیادی طال بخرند و درجایی آن را محبوس کنند 
یا یک ملک تجاری باارزش معطل مانَد و هیچ کسب وکاری در آن 
صورت نگیرد. البته در ایران دشواری چندوجهی است و توجه به 

آن از یک منظر، راه حل ها را با کمبود مواجه می سازد.
این وکیل دادگســتری گفت: هنگامی که ارزش پول ملی دچار 
ریزش می شود، شهروندان برای جبران این کاهش به روش های 
گوناگونی متوسل می شوند؛ ازجمله آنکه بازار ارز و طال متالطم و 
بورس دچار تورم می شــود یا گروهی از اشــخاص به خرید مسکن 
روی می آورند، اما در این میان مشکل هنگامی دوچندان می شود 
کــه نهادهــای مالی، بانک ها و بنگاه های ســرمایه دار با خروج از 
اساســنامه و فلســفه ای که آن ها را به وجود آورده است، با حضور 
در این بازارها به آشــفتگی ها دامن می زنند و بحران را مضاعف 
می سازند. روی دیگر این موضوع هم آن است که دولت استقالل 
بانک مرکزی را رســمیت بخشــد و این بانک با حفظ ارزش پول 
ملی از چاپ اســکناس بدون پشــتوانه یا گران فروشــی ارز برای 
پرداخت دیون دولتی یا پرداخت هزینه هایی که نهادهای زیان ده 
و اشخاص سوء استفاده گر ایجاد کرده اند جلوگیری کند. کاهش 
پول ملی بازارهای گوناگونی را متأثر می سازد که همچون ظروف 
مرتبط عمل می کنند و یکی از آن ها بازار مســکن اســت. افزایش 
بهای مســکن طبیعتاً موجب باال رفتن اجاره بهای امالک خواهد 
شد و به این ترتیب آسیب پذیرترین اقشار جامعه هزینه های تورم 

افسارگسیخته را پرداخت می کنند.
بــه گفته آقایی، این موضوع ســاختار بــازار را توضیح می دهد و 
مالیات بر خانه های خالی ارزشــی در حد برخورد با معلول دارد 
بدون آنکه برای رفع علت گره گشــایی کند.اما درباره مفید بودن 
طرح مالیات بر خانه های خالی شاید بتوان در حد یک راه حل کم 
اثــر و زودگــذر به آن توجــه کرد. بخش بزرگی از این گران نمایی 
برآمده از عملکرد بنگاه های اقتصادی، بانک ها و موسسه های مالی 
است که ضوابط حرفه ای خود را رعایت نمی کنند و نظارت بر این 

نهادها در کاهش بحران مؤثر است. 
آقائی تأکید داشت: به موجب اصل 31 قانون اساسی، یکی از وظایف 
دولت ها در ایران فراهم آوردن مســکن مناســب برای شهروندان 
است که متأسفانه دولت ها به این وظیفه بنیادین عمل نمی کنند. 

به هرحال، بهای مسکن برای نمونه در قیاس با ارز و طال افزایش 
کمتری داشته است و همین یک عامل روانی صعودی ایجاد کرده 
است، اما به عالوه این ها باید دید که آیا نظام دیوان ساالری ما توان 

رویارویی با این طرح و اجرای آن را دارد؟
ایــرادی که آقایی به عنــوان یک حقوقدان به موضوع مذکور وارد 
کرده این اســت که »در کشــور ما بانک اطالعات مناسبی به ویژه 
درباره عقود اجاره وجود ندارد«. به عقیده او: باید اشخاص زیادی 
برای یافتن خانه های خالی دســت به کار شــوند که همین موضوع 
خــودش هزینه های زیادی ایجاد می کند و به عالوه، این موضوع، 
طرح شکایت های زیادی را موجب می شود. مضاف بر اینکه به نظر 
می رسد ازآنجاکه آمارهای موجود علمی نیست، اغراق های زیادی 
درباره خانه های خالی ارائه می شــود که به بخش ثروتمندنشــین 
شــهر مربوط اســت و جنبه تبلیغی دارد. به نظر نمی رسد که این 
طرح قیمت مسکن را کاهش دهد به این دلیل که قیمت مسکن 
در ایــران تابعی از قیمت ســایر کاالهــا و به ویژه ارزهای خارجی 
اســت. متأســفانه در کشور ما در سال های گذشته به تولید توجه 
کافی نشــده اســت و ما کشوری وارداتی هستیم و با این وضعیت 
هنگامی که ارزی برای واردات نداریم به دلیل کمبود عرضه، جامعه 
دچار تورم می شــود. بنابراین این مطلب عاملی روانی ایجاد کرده 
اســت که حتی تولیدکنندگان کاماًل داخلی نیز بهای کاالی خود 

را با ارز خارجی محاسبه کنند.

 یک چالش اساسی
به هرروی مالیات بر خانه های خالی، طرفداران و منتقدان جدی ای 
دارد. از یک سو فقهای شورای نگهبان بر روایات متعدد موجود در 
این موضوع  همچون قاعده تسلیط یا روایات مکمله ازجمله »روایت 
ســماعه« یا روایتی از »ابی بصیر«  و»روایت عمار« که همگی از 
امام صادق علیه الّسالم نقل شده است تأکید خواهند داشت و این 
ایراد را وارد خواهند دانست که مالیات های وضع شده می تواند به 
انفکاک اختیار مالکان درباره امالکشان منجر شود.  در این زمینه 
بسیاری از اهالی حقوق هم همراهی می کنند.از سوی دیگر با در 
دســتور کار قرار گرفتن ســه مصوبه ای که نیکزاد خبر آن را داده، 
مجلس تأکید خود را بر اخذ مالیات های مختلف نشان داده است. 
مخالفان اخذ مالیات از خانه های خالی هرچند اعتقاد دارند افراد بر 
دارائی ها خود تملک دارند و اختیار؛ و می توانند هر طور که تمایل 
دارنــد آن هــا را اداره کنند اما حاضران در مجلس نگاه حاکمیتی 
دارند و معتقدند حاکمیت می تواند عنداللزوم برای کنترل فضای 
اقتصادی تدابیری بیندیشــد و قانون وضع کند چنانکه در برخی 
از کشــورها از معامالت مکرر مســکن تا 70 درصد هم مالیات اخذ 

می شود تا سوداگری در بازار مسکن متوقف باشد. 

سید مهدی حجتی وکیل دادگستری:  مالیات بر خانه های خالی نقض حقوق مالکانه ست

درســت در لحظه ای كه قرار اســت گزارشــی با محتوای ماليات بر خانه های خالی نوشــته شود و نظرات كارشناسان حقوقی هم مقبول یا نامقبولی آن را، به نقد بنشيند، ناگاه علی نيکزاد، نائب رئيس دوم مجلس شورای 
اسالمی بر صفحه تلویزیون حاضر شده و از وجود سه طرح دیگر كنترل بازار، در مجلس شورای اسالمی خبر داده است. خبر نيکزاد البته بعد از آن مطرح شده كه شورای نگهبان طرح دوفوریتی وضع ماليات بر خانه های 

خالی را به مجلس بازگردانده تا آن ها ابهامات موجود در این طرح را برطرف كنند. طرحی كه در مجلس تصویب شده و اگر شورای نگهبان هم تصویب كند، قانون خواهد بود و الزم االجرا...

نگاهی به ماجرای مالیات بر خانه های خالی

خانه خالی  دارید یا ندارید؟

رچتکه

كرونا معيشت بسيار 
ی از خانواده های 
ایرانی را تحت تاثير 
قرار داد. مستاجران 
در تنگنا قرار گرفتند 
.  خبر رسيد تا پایان 
اپيدمی بيماری 
الزم نيست خانه ای 
استيجاری  را تخليه 
كنند...

حمیدرضا عظیمی
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 از خردادماه امســال بود كه زمزمه های 
تدوین »طرح تحول نظام وكالت و ســند 
چشم انداز نهاد وكالت« به گوش می رسيد 
و البته در بادی امر دقيقاً مشــخص نبود 
بناست چه اتفاقی بيفتد. با توجه به اینکه 
اسکودا »راهبری« طرح تحول را به شما 
سپرده است بگویيد این طرح، چه هدفی 

را تعقيب و تأمين می كند؟
تهیه سند چشم انداز به ابتکار اسکودا و به طور 
مشخص توسط آقای دکتر شهبازی نیا مطرح 
شــد. بر همین اساس کارگروهی برای ترجمه 
اســناد چشــم انداز کانون های وکالی ســایر 
کشورها از اوایل تیرماه 1399 تشکیل و فعال 
شــده اســت. این کارگروه توسط سرکار خانم 
دکتر لبافیان طوســی مدیریت می شود. حتماً 
در مصاحبه جداگانه ای که با خانم دکتر لبافیان 
خواهید داشــت جزئیات و نتیجه فعالیت این 
کارگروه توســط ایشان تشریح می شود. بنا بر 
این اســت که تهیه سند چشم انداز پس از یک 
مطالعــه تطبیقی به زودی آغاز شــود. ترجمه 
اسناد چشم انداز صرفاً برای اطالع همکاران از 
شــکل و محتوای اسنادی است که کانون های 
ســایر کشورها به عنوان سند چشم انداز تدوین 
کرده اند. بنا نداریم که ســند چشــم انداز نهاد 
وکالت در ایران ترجمه یکی از این اسناد باشد 
ولی مفید می دانیم که تهیه چنین ســندی با 
آگاهی از شکل و محتوای اسناد مشابه صورت 

گیرد.  
اهمیت سند چشم انداز در این است که مقصد را 
مشخص می کند و همانند یک قطب نما جهت را 
نشان می دهد.  روشن است که بدون شناختن 
جهت و مقصد نمی توان به آن رسید، درعین حال 
این هم روشن است که شناخت مقصد وصول 
به آن را تضمین نمی کند. توانمندی هایی باید 
در وکال و کانون ها ایجاد شــود که به اتکای آن 

بتوان به سوی مقصد حرکت کرد. 
اگر در تنظیم اســناد طرح تحول نظام وکالت 
همه چیز به درســتی و به روشــنی و به صورت 
کاربــردی تدوین شــود و اگــر اراده حرکت و 

تغییر در وکال و کانون ها وجود داشــته باشــد 
می توانیم امیدوار باشــیم که علی رغم موانع به 
مقصد برســیم. اینکه بــه دلیل احتمال زمین 
خوردن راه رفتن را یاد نگیریم و تمرین نکنیم 
قاعده طبیعت نیست، هر قدمی که برمی داریم 
با قبول احتمال زمین خوردن است. اولین قدم 
و هر قدم بعدی به ســمت چشــم انداز را باید 
به خودی خود یک موفقیت دانست و هر ناکامی 
به ما کمک می کند که مسیر را اصالح کنیم.  
بر اساس همین نگاه، عالوه بر سند چشم انداز، 
اســناد کاربردی، راهبردی و نظری متعدد در 
حال تدوین هســتند. این اسناِد ثانوی هرچند 
که نسبت به سند چشم انداز در مرتبه دوم قرار 
دارند ولی تحول در نظام وکالت با عملی ساختن 

اسناد ثانوی محقق می شود. 
 نقش شــما در تهيه این اسناد چيست و 
عماًل دست اندركاران تدوین این اسناد را 
چه كسانی تشکيل می دهند؟ چه كسانی 
از چه گروه هایی درگير موضوع شــدند و 

هركدام چه كاری را بر عهده گرفته اند. 
اســتفاده از کلمه »راهبری« برای مسئولیتی 
کــه من برای خودم تعریف کــرده ام به نظرم 
درست و دقیق است. حتی مایلم به جای آن از 
واژه  »هماهنگ کننده« استفاده کنم. آنچه در 
جریان است یک فعالیت جمعی است. بنای من 
بر این است که در این فعالیت جمعی ابتکارات 
شــخصی و نظرات وکال هم حرف اول باشــد و 

هم حرف آخر. 
از بهترین کســانی که می شناختیم دعوت به 
همــکاری کردیم که بدون اســتثنا پذیرفتند. 
ایــن نشــان می دهد که عالئــق صنفی وکال 
جدی است و پتانسیل زیادی برای فعالیت در 
جهــت بهتر کردن نهــاد و نظام وکالت وجود 
دارد. جمــع ما هنوز کامل نیســت. هر یک از 
کسانی که در طرح تحول نظام وکالت عضویت 
دارند، داوطلبانه قبول مســئولیت کرده اند و با 
توجه به بودجه ناچیزی که در اختیار اســکوها 
اســت، انتظاری ندارند جز خشنودی درونی از 
انجام کار مفید و البته امیدوارند که کارشــان 

به ثمر نشــیند. هرچند که ما نفس تهیه این 
اســناد را به خودی خود موفقیت می دانیم، اما 
درعین حال امیدواریم که آنچه در این اســناد 

به عنــوان آمیخته ای از ابتکارات شــخصی و 
قدرمتیقــن نظــرات وکال و ذینفعــان آماده و 
پرداخته می شــود بدون تأخیر و تعلل از سوی 

کانون ها عملی شود.
در ادامه پاســخ به ســؤال شــما مایلم صورت 
موضوعــات، کارگروه ها و همکاران طرح را در 
اختیار شما قرار دهم. )توضیحات و معرفی افراد 
حاضــر در کارگروه ها در جدولی که در همین 

صفحه آمده نمایش داده شده است.
 در پاســخ به بخش دیگر ســؤال شــما و برای 
آنکــه مخاطبــان این گفت وگو هم بیشــتر با 
گروه های فعال و دســت اندرکار در تدوین این 
اسناد آشنا شوند در ابتدا به این موضوع اشاره 
می کنم که من از گروه بندی های داخل کانون 
اطــالع دقیقی نــدارم، البته عدم اطالع امتیاز 
نیســت. وجود گروه هــای مختلف در فعالیت 
صنفــی را ایراد نمی دانــم ولی تا امروز عضو یا 
طرفدار گروهی نبوده ام. دعوت از همکارانی که 
صورت آن ها ارائه شد صرفاً بر مبنای تخصص و 
عالقه مندی ایشــان به موضوع و اعالم آمادگی 

برای قبول مسئولیت بوده است.  
 موضوعی كه می شــود از منظر انتقادی 
درباره اســنادی ازاین دست مطرح كرد 
شعاری بودن یا احياناً نداشتن ضمانت اجرا 
است. باوجوداینکه در مورد اسناد مذكور 
هنوز اطالعات زیادی در دست نيست اما 
تجربه تنظيم چنين اسنادی خصوصاً در 
ادارات دولتی و نهادهای عمومی نشــان 
می دهد چنين اسنادی بيشتر برای گرفتن 
عکس یادگاری و سخن گفتن از اتفاقات 
بزرگی كه هيچ وقت هم عملی نمی شوند 
بــه كار می آید. چه پيش بينی هایی برای 
گرفتار نشدن اسناد مذكور در دام هایی 

این چنينی صورت گرفته است؟ 
اینکه سرنوشت این اسناد چه باشد بستگی به 
وکال و کانون هــا دارد. هــدف فعلی ما در طرح 
تحول نظام وکالت تهیه چشم انداز و برنامه های 
راهبردی و کاربردی برای تحقق آن چشم انداز 
است. کمترین استفاده این اسناد، به نظر من، 
این خواهد بود که به عنوان معیار و مالکی برای 
ارزیابــی کانون ها عمل خواهند کرد. می توانیم 
با توجه به این اسناد ببینیم که مثاًل کانون یزد 

پای سخنان دکتر شهرام کیوان فر که راهبرِی »طرح تحول نظام وکالت و سند چشم انداز نهاد وکالت« را به عهده دارد

سرنوشت  این اسنـاد   به کانون ها بستگی دارد

رضا نامجو 

بســياری از كانون های وكالی دادگســتری در سراســر جهان، برای فعاليت های خودشــان چشم اندازی را تعریف كرده اند و بر اساس همان چشم انداز اموراتشان را پيش می برند. »طرح تحول نظام وكالت و سند چشم انداز نهاد وكالت« هم طرحی 
بود در همين راستا كه زمزمه تدوینش از خردادماه امسال به گوش می رسيد؛ با ایده رئيس اتحادیه سراسری كانون های وكالی دادگستری ایران؛ دكتر مرتضی شهبازی نيا. برای تدوین این طرح، دكتر شهرام كيوان فر كه استاد دانشگاه است و 
پيش ازاین به عنوان مشاور رئيس اسکودا در امور مربوط به برنامه ریزی، توسعه و بهبود روش ها منصوب شده بود، راهبری را بر عهده گرفته و به گفته خودش افرادی را برای عضویت در كارگروه های مربوط به تدوین طرح فراخوانده كه همگی شان 
بدون هيچ چشم داشت مالی دعوتش را پذیرفته اند و از مدتی قبل كار خودشان را آغاز كرده اند. »انتخابات كانون های وكال، »نظام تأمين اجتماعی و بازنشستگی وكال«، »جایگاه وكالت و حق دفاع در ساختار نظام حقوقی«، »نقش كانون وكال در 
آموزش مفاهيم حقوق، حاكميت قانون و اهميت وكالت در جامعه«، »روابط عمومی و اطالع رسانی«، »ساختار، تشکيالت و شيوه اداره كانون های وكال«، »نظام مالياتی وكال و كانون ها«، »تاریخ وكالت«، »مؤسسات حقوقی«، »نظام دادرسی انتظامی 
و تخلفات انتظامی وكال«، »اختبار«، »منشور اخالقی كانون های وكال«، »آموزش حقوق و رابطه كانون وكال و مراكز آموزشی«، »معاضدت حقوقی و مسئوليت اجتماعی كانون ها و وكال«، »كارآموزی وكالت«، »ترجمه«، »آزمون ورودی«، »وكالت 
تخصصی و آموزش حين وكالت« و »رابطه كانون وكال، وكال، اســکودا باIBA« اســناد شــانزده گانه ای اســت كه كارگروه هایی به همين تعداد برای نگارشش تشکيل شده و وكالیی باسابقه، توانمند و البته دوستدار كار صنفی در آن گرد هم آمده اند 
برای مدون كردن برنامه ها یا به عبارت بهتر چشم انداز نهاد وكالت. دانستن درباره چگونگی انتخاب اعضای كارگروه های مختلف تدوین »طرح تحول نظام وكالت و سند چشم انداز نهاد وكالت« و پيگيری اقداماتی كه تا امروز این كارگروه ها در این 

مسير انجام داده اند، انگيزه ای بود برای گفت وگو با دكتر شهرام كيوان فر. در ادامه متن این مصاحبه را می خوانيد:

  ارتباط صنف وكالت با جامعه 
بسيار ضعيف است و باید 

تقویت شود. بسياری از مردم 
درک درستی از خدمات وكيل 

و اهميت آن ندارند، بعضی با 
توجه به تجربه های شخصی 

یا تحت تأثير برخی شنيده ها، 
به وكال خوش بين نيستند، 
بعضی معتقدند كه آنچه به 

موفقيت آن ها در احقاق حق 
كمک می كند رابطه است و نه 

تخصص. پيش بينی می كنم 
كه تقویت رابطه صنف وكالت 
با مردم، كه موكلين بالقوه ما 

هستند، ضمن اینکه ضروری 
و برای جامعه مفيد است، 

برخی مشکالتی را كه اشاره 
كردید نيز برطرف می كند.
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تنظیم  ر  د گر  ا   
طرح  د  سنا ا
م  نظا تحول 
همه چیز  وکالت 
و  به درستی 
و  به روشنی 
به صورت 
تدوین  بردی  ر کا
ده  ا ر ا گر  ا و  شود 
در  تغییر  و  حرکت 
نون ها  کا و  وکال 
شته  دا وجود 
نیم  می توا باشد 
که  باشیم  ر  ا میدو ا
نع  موا علی رغم 
برسیم.  مقصد  به 
دلیل  به  ینکه  ا
زمین  احتمال 
رفتن  ه  ا ر خوردن 
و  نگیریم  د  یا ا  ر
نکنیم  تمرین 
طبیعت  قاعده 
قدمی  هر  نیست، 
با  یم  ر ا برمی د که 
احتمال  قبول 
خوردن  زمین 
قدم  ولین  ا است. 
بعدی  قدم  هر  و 
سمت  به 
ید  با ا  ر ز  ندا چشم ا
به خودی خود 
موفقیت  یک 
هر  و  نست  دا
ما  به  کامی  نا
که  می کند  کمک 
اصالح  ا  ر مسیر 
کنیم.  
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یا اصفهان یا کرمان، در دوره فعالیت هیئت مدیره 
فعلی چه اقدامی برای اصالح و توسعه نهاد و نظام 
وکالت انجام خواهند داد. این اسناد نظم و نسق و 
هدف و وظیفه برای فعالیت کانون ها ایجاد می کند، 
اینکه فعالیتی صورت گیرد یا نه امر دیگری است. 
ما، ضمن توجه به موانع و چالش ها، بین خود توافق 
کرده ایــم که درباره موانع صحبت نکنیم. صحبت 
دربــاره موانع را ممنوع کرده ایم چون آن را در این 
مرحله مفید نمی دانیم. بیشــتر کسانی که درباره 
موانــع نظر می دهند درنهایت نتیجه می گیرند که 
فایده ای ندارد و باید از هر فعالیتی منصرف شــد. 
این نگاه را نه درســت می دانیم و نه مفید. دریافت 
ما این اســت که اســکودا در اقدام خود حسن نیت 
دارد. همین برای شروع کار و قبول مسئولیت کافی 
است، پس ازآن، تمرکز ما بر نقش و توانمندی های 
خودمان، یعنی کانون ها و وکال، است. بنای کار ما 
بر این باور استوار شده که در اصالح و توسعه نظام 
وکالت بی قدرت نیســتیم، امکاناتی موجود است و 
امکانــات جدیدی بــا تالش و خالقیت های فردی 
و جمعی به تدریج ایجاد خواهد شــد. البته روشن 
اســت که درعین حال تالش خواهیم کرد عوامل و 
موانع بیرونی را شناســایی، همراه و هموار کنیم، 
انتظاراتمــان را هم مدیریت می کنیم. موفقیت در 
این اســت که قدم های مؤثری برداریم، همان طور 
که گفتم، هر قدم به خودی خود یک موفقیت است. 
غایت این اســت که تا آنجا پیش رویم که مطمئن 
شــویم ســهم خود را به طور کامل انجام داده ایم، و 
البته این غایت هیچ گاه حاصل نخواهد شد. معتقدم 
هر جا که ایستاده باشیم می توانیم به یک قدم دیگر 
و به قدم بعدی فکر کنیم. البته این را هم بگویم که 
ما اکتیویست نیستیم، این کار به ابتکار و به دعوت 
اســکودا آغاز شده و تا زمانی ادامه پیدا می کند که 

اسکودا به دعوت خود باقی باشد. 

 یا كارگروه های فعال در تنظيم اســناد طرح 
تحول،  متد و روش اجرایی ســند مذكور را 
هم پيش بينی خواهند كرد یا این موضوع به 

عهده كارگروه دیگری است؟
یک توافق کلی در مورد شیوه تنظیم اسناد راهبردی 
و کاربــردی وجود دارد، به این ترتیب که ابتدا وضع 
موجــود به لحــاظ حقوقی، یعنی وضعیت موجود 
به لحاظ قوانین، مقررات و مصوبات، ســپس وضع 
موجود به لحاظ حقیقی، یعنی وضع موجود به لحاظ 
شیوه اجرای قوانین، مقررات و مصوبات موردبررسی 
قرار می گیرد  و معایب و محاسن آن تشریح می شود. 
پس ازآن به ابتکار مدیر کارگروه ممکن اســت یک 
مطالعه تطبیقی انجام شود تا ببینیم در کشورهای 
دیگــری که درزمینه موردبررســی به نظر موفق 
می رســند چگونه عمل شده است. در بخش سوم 
از ســند وضع مطلــوب و راه های عملی وصول به 
آن پیشــنهاد و تشریح می شود. ما توافق کرده ایم 
که پیشنهاد ها حتی المقدور مستلزم قانون گذاری 
جدید نباشــد و درعین حال بنا بر این اســت که 
آخرین قســمت ســند حاوی پیش نویس یک یا 
چند ماده قانونی در خصوص موضوع باشــد تا اگر 
بنا شد قانونی مثاًل به عنوان قانون جامع وکالت مورد 

پیشنهاد و تصویب 
قــرار گیرد متن آن 
از پیش فکر شــده و 

آماده باشد. 
اجرایی شدن اسناد 
مرحلــه ای بعــد از 
تهیه اســناد است. 
تمرکــز فعلی ما بر 
تهیه اسنادی است 

که از قابلیت اجرا برخوردار باشند.  
 از منظــر مصداقــی می دانيم بيکاری وكال 
و به طوركلی معيشــت آنها سال هاســت 
موردبحث و بررسی قرار گرفته و دراین بين 
پيشــنهادهایی نظير اجباری شدن وكالت، 
تخصص گرایــی و وكالت تخصصــی و ... 
موردبحــث قــرار گرفته و البتــه تا امروز 
هيچ كدامشــان هم در حوزه اجرا كمترین 
رهاوردی نداشته اند. آیا شما و همکارانتان 
به این جنــس از نيازمندی ها و چالش های 
پيــش روی بخش زیادی از وكالی ایرانی هم 

توجه كرده اید؟ 
موضــوع وکالــت تخصصــی یــک از موضوعات 
موردبررســی اســت. درعین حال معتقدم ارتباط 
صنف وکالت با جامعه بســیار ضعیف اســت و باید 
تقویت شــود. بســیاری از مردم درک درســتی از 
خدمات وکیل و اهمیت آن ندارند، بعضی با توجه 
به تجربه های شخصی یا تحت تأثیر برخی شنیده ها، 

به وکال خوش بین نیستند، بعضی معتقدند که آنچه 
به موفقیت آن ها در احقاق حق کمک می کند رابطه 
اســت و نه تخصص. پیش بینی می کنم که تقویت 
رابطــه صنــف وکالت با مردم، که موکلین بالقوه ما 
هســتند، ضمن اینکه ضروری و برای جامعه مفید 
اســت، برخی مشــکالتی را که اشــاره کردید نیز 
برطرف می کند. برای این منظور نیز مطالعاتی در 
چارچوب طرح تحول انجام می شود. مایلم همین جا 
اشــاره کنم که برخی مطالعات طرح تحول جنبه 
نظری دارد که البته بسیار مهم اند. مطالعات نظری 
پشتوانه اقدامات بعدی و اسناد کاربردی طرح تحول 

خواهند بود. 
 تا امروز كه گفت وگوی حاضر انجام گرفته چه 
بخش یا درصدی از آنچه مدنظر بوده را انجام 
داده اید و چه عوامل محدودكننده ای احيانًا 

پيش رویتان قرار گرفته است؟
فعالیت طرح تحول قدمت زیادی ندارد. موضوع از 
اواسط خرداد به من ارجاع شد که همان جا ضمن 
قبول مسئولیت اعالم کردم که از اوایل تیرماه قادر به 
شروع کار خواهم بود. اسکودا قباًل کار ترجمه اسناد 
چشــم انداز را برنامه ریزی کرده بود، ولی فعالیت 
کارگروه ترجمه نیز عماًل از اوایل تیرماه آغاز شــد. 
همان طور که گفتم ترجمه اسناد چشم انداز بیشتر 
برای ارائه به همکاران و ایجاد آشــنایی با اســناد 
چشم انداز کانون های سایر کشورها انجام می شود.

 کارگروه هــای مربــوط به تهیه اســناد راهبردی، 
کاربــردی و نظــری از اواخــر تیرماه آغــاز به کار 
کرده اند. بعضی از کارگروه ها زودتر تشکیل شدند 
برخی دیرتر. کارگروه های دیگری باید اضافه شوند. 
بــا توجه به اینکه هیچ یــک از همکاران به صورت 
موظــف و تمام وقــت همــکاری نمی کنند انتظار 
نداریم که با تعطیل کردن فعالیت های شــخصی 
و تعهــدات قبلــی خود کار کنند. بودجه اســکودا 
محدود اســت. بنا به اطالع من تاکنون بودجه ای 
برای این طرح اختصاص داده نشــده است. انتظار 
ما از کیفیت و دقت اســناد بســیار باال است. بنا بر 
این اســت که پیش نویس اول هر ســند، پس از 
تبادل نظــر درون گروهی، برای نظرخواهی از وکال 
و ذینفعان منتشــر شــود. پیش نویس دوم سند با 
توجه به پیشنهاد ها و نظرات آماده و منتشر خواهد 
شد تا موردبررسی دوباره همکاران و ذینفعان قرار 
گیرد و بر اســاس نظرات جدید بازنگری و اصالح 
شود. نسخه سوم ازنظر ما نسخه نهایی است، یعنی 

نسخه ای است که انتظار داریم توسط کانون ها مورد 
عمل قرار گیرد. 

 می دانيم پيش تر طــی فراخوانی از تمامی 
وكال و كارآموزان سراســر كشــور دعوت 
شــد پيشنهادهای خود را برای تنظيم سند 
چشــم انداز و طرح تحول نظــام وكالت به 
اسکودا بفرستند. در این زمينه مشاركت وكال 
و كارآموزان تا چه حد بود و آیا هم اكنون هم 
مسير مشخصی برای ارسال این پيشنهادها 

و نقش آفرینی درزمينهٔ مذكور وجود دارد؟ 
آن فراخوان به قبل از شــروع همکاری من مربوط 
می شــود و منجر به تشــکیل کارگروه ترجمه شد. 
کســانی که در کارگروه ترجمه همکاری می کنند 
با توجه به همان فراخوان که اشــاره کردید به این 
کارگروه ملحق شــدند. دوســتان و همکارانی که 
هم اکنــون به عنوان مدیران کارگروه ها برای تهیه 
اســناد راهبردی، کاربردی و نظری در طرح تحول 
فعالیت می کنند با دعوت شخصی به گروه ملحق 
شــده اند. البته در انتخاب همکاران همان طور که 
گفتم صرفاً تخصص و عالقه مندی ای شان را مدنظر 
قرار داِده ام. انتخاب و دعوت همکاران و کارشناسان 
هــر کارگــروه بر عهده مدیر کارگروه اســت. ما به 
مشــارکت همه وکال و کارآمــوزان احتیاج داریم. 
هــر کس به مقدار عالقه مندی، امکانات و توانایی 
خود می تواند و به نظر من باید کمک کند. تصدیق 
می کنیــد کــه در این نــوع از فعالیت های جمعی 
مدیریت مشــارکت ها امری بسیار پیچیده و دقیق 
اســت. پیش از انتشــار اولین پیش نویس اسناد، 
کارگروهی مؤثر و کارآمد برای جمع بندی نظرات 
و مدیریت مشــارکت ها تشــکیل خواهیم دادید. 

به زودی این کارگروه را معرفی می کنیم. 
عالوه بر این، اخیراً، یعنی چهارشــنبه 29 مرداد، 
کارگــروه »اطالع رســانی و روابط عمومی« طرح 
تحول متشــکل از سرکار خانم زینب تعالی، آقای 
دکتر حســین بیات و خود شــما فعالیت خود را 
شــروع کرد. مسئولیت اطالع رسانی طرح تحول با 
این کارگروه است. ممکن است کارگروه »مدیریت 
مشــارکت ها« نیز ذیل همین کارگروه یا به صورت 
جداگانه ولی پیوسته به آن تشکیل شود. البته خوب 
است اشاره کنم که گفت وگوی حاضر قباًل هماهنگ 
شده بود و ربطی به مسئولیت اخیر شما در کارگروه 
اطالع رسانی و روابط عمومی طرح تحول نداشت.  
کارگروه هــا در حد زیادی خودگردان هســتند، 
درعین حال طوری عمل شده است که خودگردانی 
کارگروه ها اختاللی در پیوستگی و یکپارچگی کار 
ایجاد نکند و نوعی همکاری و هماهنگی ارگانیک 
میان کارگروه ها برقرار باشــد. مسئولیت پیگیری 
فعالیــت کارگروه هــا با ســرکار خانــم مهرنوش 
مظلومیان اســت که به عنــوان دبیر گروه فعالیت 

می کنند.   
چــه نکات دیگری در مورد طرح تحول نظام 
وكالت هست كه الزم می دانيد با خوانندگان 
سهيم  »وكالت نامه«  هفته نامه 

شوید.
طــرح تحول نظــام وکالت فعالیتی 
اســت که به تازگی آغاز شــده. آنچه 
در ایــن گفت وگــو مطرح شــد به 
نظــرم در این مرحله آغازین کفایت 
می کند. با توجه به اینکه عضو فعال 
و مؤثر کارگروه اطالع رسانی و روابط 
عمومی طرح تحول هســتید خوب 
اســت از مخاطبین خود بپرســید که با توجه به 
گفت وگوی امروز چه سؤاالت و ابهاماتی وجود دارد 
که الزم است بیشتر توضیح داده شود، ضمن اینکه 
پیشنهاد و تکرار می کنم که برای اطالع از فعالیت هر 
کارگروه مستقیماً با مدیر کارگروه گفت وگو کنید. 
من درعین حال مسئولیت کارگروه کارآموزی را نیز 
بر عهده دارم، هر زمان الزم دانســتید در خصوص 
اقدامات این کارگــروه به صورت جداگانه گزارش 

خواهم داد.  

 با توجه به اینکه هیچ یک از همکاران به صورت موظف و تمام وقت همکاری نمی کنند 
انتظار نداریم که با تعطیل کردن فعالیت های شخصی و تعهدات قبلی خود کار کنند. 
بودجه اسکودا محدود است. بنا به اطالع من تاکنون بودجه ای برای این طرح اختصاص 
داده نشده است. انتظار ما از کیفیت و دقت اسناد بسیار باال است. بنا بر این است که 
پیش نویس اول هر سند، پس از تبادل نظر درون گروهی، برای نظرخواهی از وکال و 
ذینفعان منتشر شود. پیش نویس دوم سند با توجه به پیشنهاد ها و نظرات آماده و 
منتشــر خواهد شــد تا موردبررسی دوباره همکاران و ذینفعان قرار گیرد و بر اساس 
نظرات جدید بازنگری و اصالح شود. نسخه سوم ازنظر ما نسخه نهایی است، یعنی 

نسخه ای است که انتظار داریم توسط کانون ها مورد عمل قرار گیرد. 

 در بخش سوم از سند وضع مطلوب و راه های عملی وصول به آن پیشنهاد و تشریح 
می شود. ما توافق کرده ایم که پیشنهاد ها حتی المقدور مستلزم قانون گذاری جدید 
نباشد و درعین حال بنا بر این است که آخرین قسمت سند حاوی پیش نویس یک 
یا چند ماده قانونی در خصوص موضوع باشد تا اگر بنا شد قانونی مثاًل به عنوان قانون 
جامع وکالت مورد پیشنهاد و تصویب قرار گیرد متن آن از پیش فکر شده و آماده باشد. 

دكتر شهرام كيوان فر

چشمانداز

نویسندگان مقاالت
(به ترتیب حروف الفبا)

دکتر بهروز تقی خاین

دبیر گروه: مهرنوش مظلومیان
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به یاد نخستین رئیس کانون وکالی دادگستری  در ایران؛

تنـدیس وکــالت، تبـلور عدالت
برای ۲۸ مرداد در رثای جلیل بزرگمهر؛

 وکیِل سیاستمـدار نامدار ایران
مهدی فيضــی صفت - اولين ها هميشــه 
ماندگارند؛ اولين پزشــک، اولين كارگردان، 
اولين نقاش، اولين موزیســين و اولين های 
دیگــر؛ آن هایی كه پيش از هزاران و شــاید 
ميليون ها انسان به صرافت افتادند كسوتی 
نو بر تن كنند. ســيد هاشــم وكيل، یکی از 
همان اولين هاست؛ نخســتين رئيس نهاد 
وكالت در ایران.كانون وكالی دادگســتری 
مركز، مهم ترین و قدیمی ترین نهاد مستقل 
مدنی و خودگردان ایران است. از سال 1331 
تاكنون به صورت مســتقل اداره می شود و 
البته هفت دهه از عضویتش در كانون وكالی 
بين المللی )IBA( می گذرد. سيد هاشم وكيل 
از بنيان گذارانش بود و نخســتين رئيسش.
ســال 1265 در شهر سامرا عراق به دنيا آمد، 
تحصيالت قدیمه را فراگرفت و از سال 1289 
به وكالت مشغول شد؛ 110 سال پيش هم زمان 
با تصویب قانون اصول تشــکيالت عدليه. تا 
سال 1294 به وكالت پرداخت، مدت كوتاهی 
به قضاوت روی آورد؛ اما روح سيد هاشم وكيل 

را وكالت سيراب می كرد، نه قضاوت.

تا چند روز قبل اش نخست وزیر ایران بود؛ اما كودتای 28 مرداد، باالترین  
مقام اجرایی كشــور را از پشت ميز رئيس الوزرایی به پشت ميز محاكمه 
كشــاند. دادگاه هایی كه در تاریخ به طعنه بيدادگاه خوانده می شــوند، 
محمد مصدق را ناقض قانون می دانستند. سرانجام نيز دادگاه های نظامی 
نخســت وزیر را محاكمه و به ســه سال حبس در سلول انفرادی محکوم 
كردند.وقتی شــخص محمدرضا پهلوی، شاه ایران دستور به بركناری 
می دهد، ســخت اســت فردی به دادخواهی برخيزد و در دادگاه های فرمایشی، از حق دفاع كند؛ اما جليل بزرگمهر، 

چنين وظيفه خطيری را بر عهده گرفت. وكيل تسخيری بود؛ اما به قول معروفی از مصدق، هيچ گاه تسخير نشد.
علی اکبر داور، وزیر عدلیه در دوران حکومت 
پهلوی اول و بنیان گذار دادگستری نوین در 
ایران، ســید هاشم وکیل را بسیار تحسین 
می کرد. »سید هاشم« سال ها در باالترین 
مقامی قرار داشت که در تشکیالت وکالتی 
می تــوان برای وکیلی متصور بود. اگر تنها 
بــه منافع خود می اندیشــید، اصاًل نیازی 
به اســتقالل کانون وکال نداشــت؛ چراکه 
جایگاهش از سمت هیچ فرد و نهادی تهدید 
نمی شد؛ اما ازجمله پیشگامان برای تصویب 
قانون اســتقالل کانون وکال بود. سرانجام 
تالش ها و پایمردی های عاشــقان عدالت 
در ایــن ملک به نتیجه رســید و در هفتم 
اســفندماه 1331، کانون وکال دادگستری 

ایران استقاللش را به دست آورد. 
بســیاری از وکالی برجســته ایران معاصر 
مانند بهمن کشــاورز معتقدند سید هاشم 
وکیل، فعال ترین و مؤثرترین عضو گروهی 
بــود که برای اســتقالل کانــون وکال قدم 
برداشــت. ســید هاشــم وکیل، استقالل 
کانون وکال را به رســمیت شــناختن حق 
مردم می دانست و درنهایت توانست تحول 
اجتماعی مهمی در تاریخ ایران معاصر رقم 

بزند.
»احمــد هومــن«، معــاون وزیــر دربار و 
نخست وزیر در دوره پهلوی که دانش آموخته 
مقطع دکتری در رشته حقوق از پاریس بود و 
در دوره ای چهارساله، ریاست کانون وکالی 
دادگســتری را بر عهده داشت، مطلبی در 
رثای سید هاشم وکیل نوشت و مرگ او را از 
وقایع تاریخی قلمداد کرد. »هومن« معتقد 

بود ســید هاشم وکیل صرف نظر از درایت 
و صالحیــت ممتاز شــغلی، آنچه را قبول 
داشــت، با جنجال انتقاد، عوض نمی کرد و 
هرقدر فشــار بیشتری بر او وارد می کردند، 

مصمم تر می شد.
در نامــه برجای مانــده از »هومن« آمده: 
»پرونده هایــی در بایگانــی کانون موجود 
است که افرادی به مراجع متختلف متشبث 
شده و پس از یأس شروع به تهدید و ارعاب 
کرده اند، حتــی برای اینکه رنگ عملی به 
افکار شــیطانی خود بدهند، عده ای را نیز 
با خود همدســت کــرده که طی نامه های 
متعــدد به رئیس کانون نصیحت کنند که 
فالنی، شخص خطرناکی است و مبارزه با او 
عواقب خوشی نخواهد داشت. مرحوم وکیل 
درعین حال که دستور بایگانی همه نامه ها را 
داده است، زیر نامه متقاضیان اصلی اضافه 
کرده اســت، تصمیم همان است که اتخاذ 
و ابالغ شــده است. موضوع راه حل دیگری 

ندارد.«
اولین وکیِل زن ایران نیز پروانه وکالتش را 
از دســت سید هاشم وکیل گرفت. یکی از 
اعضــای هیئت مدیره کانون وکال معترض 
شــد. اعالم کرد »اگر قرار است زنی، پروانه 
وکالت بگیرد، در این حرفه نمی مانم«. سید 
هاشم وکیل، نخستین رئیس هیئت مدیره 
کانون وکالی مســتقل از دادگســتری به 
»خدیجه کشــاورز«، پروانه وکالت داد و به 
فرد معترض گفــت: »اگر اعتراضی دارید، 

می توانید بروید«.
آن ها که با وکیل پرآوازه نشست و برخواست 

داشــته اند، ســید هاشــم وکیل را دارای 
شخصیتی وارسته توصیف می کنند؛ وکیلی 
که شأن شغل وکالت یا حسن شهرت خود 
را فدای مادیات نمی کرد و در مقابل اصول، 
چشم بر منافع مالی می بست. ظاهری سرد و 
چهره ای اخم آلود؛ اما قلبی رئوف و مهربان و 

البته شخصیتی کاریزماتیک داشت.
معروف بود به »آســید هاشم«. دفتر کانون 
وکال در کاخ دادگســتری واقــع بــود، در 
فاصلــه ای نزدیک با وزارت دادگســتری. 
هر زمان وزیر دادگســتری تغییر می کرد، 
وزیر جدید پیش از آغاز کار، نزد »آســید 
هاشــم« می رفت؛ اتفاقی ناشــی از قدرت 
نفوذ و تأثیرگذاری ســید هاشــم وکیل در 

دستگاه قضا.
وقتــی ســال 1348 از دنیــا رفت، صدها 
تلگراف از تهران و شهرســتان ها به سمت 
کانون وکال سرازیر شد. مردمش اندوهگین 
بودند و می دانستند مردی بزرگ از میانشان 
سفر کرده است. جوانی هنرمند در دانشکده 
هنرهای زیبا چندین بار از »ســید هاشم« 
عکــس گرفتــه بود، تلگرامی از او رســید: 

»حیف بود چنین شخصی بمیرد.«
اکنون سال هاســت تندیس ســید هاشم 
وکیل در ورودی ســاختمان کانون وکالی 
دادگستری مرکز، نصب شده است؛ مردی 
که نامش با وکالت و عدالت به شکل توأمان 
گره خورده، تا به حقوق دانان و حقوق خوانان 
یادآور شــود می توان پاک زیســت، پاک 
وکالت کــرد، پاک دفاع کرد، پاک جنگید 

و پاک ُمرد.

مصدق که خود حقوقدانی برجسته به شمار 
می رفت، در وصف بزرگمهر نوشــت: »شما 
وکیل تسخیری بودید، تسخیر نشدید و از 
اجرای اوامر مافوق، ســر باز زدید. ســخنی 
برخالف وجدان نگفتید و هرگونه مدارکی 
هــم که مورداحتیــاج این جانب بود ازنظر 
انجام وظیفه برایم تهیه نمودید که نمی دانم 
چگونه تشکر کنم و این انجام وظیفه سبب 
شــد که بعد از ختم محاکمه، شــما را از 
کار خــارج کننــد و یک عمر صحت عمل 
و درســتکاری شــما را نادیده بگیرند. به 
عقیده این جناب، شما چیزی گم نکردید و 
چنانچه نام نیک خود را با ثروتی که بعضی 
از راه خیانت به مملکت به دســت آورده اند 
مقایسه کنید، معلوم خواهد شد کدام گواراتر 

و وزین تر است...«
وکیل تســخیری بود؛ امــا در اندک مدتی 
به قــدری اعتمــاد بزرگ مرد سیاســت را 
جلب کرد که در دادگاه تجدیدنظر از سوی 
مصدق به عنوان وکیل مدافع برگزیده شد. 
جلیل بزرگمهر هم دانش آموخته دانشکده 
افســری بود و هم فارغ التحصیل دانشکده 
حقوق دانشــگاه تهران؛ بــه همین دلیل 
دفاعیه هایی تاریخی در دادگاه های نظامی 
ارائــه کرد؛ هرچند حکم مصدق را از پیش 
نوشــته بودند؛ اما بزرگمهر از پا ننشســت 
و هرچــه در توان داشــت بــه کار گرفت تا 
شــاید تقدیری متفاوت برای سیاستمدار 
محبوبش رقم بخورد.جلیل بزرگمهر سال 
1291 در آستارا، شمالی ترین شهر استان 
گیالن متولد شد. وقتی دولت مصدق، دست 

انگلیســی ها را کوتاه کرد، فرماندار نظامی 
آبادان شــد. دادیــار دادگاه عالی انتظامی 
قضات و رئیس اداره غله و نان ازجمله دیگر 

سمت های حقوق دان خوش نام بودند.
مصدق، ســپهبد علی اصغر نقــدی، وزیر 
جنــگ دولت خــود را برای وکالت معرفی 
کــرد؛ اما ســپهبد نقدی زیر بــار نرفت و 
گفــت: »توانایی وکالت و اطالعات مربوطه 
را ندارم«. معذرت خواســت و کنار کشید. 
وقتی موضوع را به اطالع مصدق رساندند، 
پیغام داد: »نقدی یک نفر را معرفی کند.« 
بزرگمهر در فاصله سال های 1324 تا 1327 
در اداره نظام وظیفه کار می کرد و ســپهبد 
نقدی، او را به درســتی، شهامت و مقاومت 
می شناخت، معرفی اش کرد و بدین ترتیب 
جلیل بزرگمهر، وکالت یکی از نامدارترین 
سیاستمداران تاریخ معاصر ایران را بر عهده 
گرفت.می دانســت مصدق از بس خیانت 
دیده، دیگــر به فردی اعتماد نمی کند، به 
همین دلیل در زندان با او رســمی برخورد 
کرد و تنها اجازه خواســت پرونده را بخواند 
تــا بتواند برای تهیه لوایح به نفر اول دولِت 
ملی گــرا کمک کنــد. بزرگمهر می گفت: 
»مصدق در جلسه اول گفت: دفاع نمی کنم. 
در جلسه دوم گفت: این ]بزرگمهر[ وکیلم 
نیست و من، او را تعیین نکرده ام. به من هم 
گفت: پدرســوخته باشی اگر حرف بزنی«. 
اما ســرانجام جلیــل بزرگمهر، او را مجاب 
کرد با تقســیم کار، دفاعیات را ارائه دهند. 
بزرگ تریــن تأثیرش، جلب اعتماد اعضای 
جبهه ملی و دوستداران مصدق در رساندن 

اســناد بود تا در دادگاه اســتفاده کند.عمر 
درازی داشــت. دوم مهرماه سال 1386 در 
95 ســالگی درگذشت. در تمام سال های 
عمر به راهِ مصدق اعتقاد داشت و او را مردی 
وطن پرست می دانست. جالب این که پیش 
از انتصاب به سمت فرمانداری آبادان از سوی 
مصدق، هیچ گاه نخســت وزیر را از نزدیک 
ندیده بود. وقتی مصدق دستگیر شد، تمام 
تــالش خــود را به کار گرفت تا به وســیله 
خانواده مصدق، به او پیغام دهد اگر وکیل 
می خواهد، جلیل بزرگمهر را معرفی کند؛ 
امــا حتی خانواده مصدق نیز اجازه مالقات 
با او را نداشــتند.بعد از کودتای 28 مرداد، 
پیش قدم شد. اعالم کرد برای آزادی مصدق 
از هیچ گونه تالشی دریغ نمی کند؛ اما بعد از 
حضور در قامت وکیل نخست وزیر پیشین، 
به اجبار بازنشســته شد. ســال ها اتفاقات 
دادگاه مصدق را در ســینه نگه داشت؛ ولی 
بعد از چندی دست به قلم شد و کتاب مشهور 
دوجلــدی »مصدق در محکمه نظامی« را 
به رشــته تحریــر درآورد.جلیل بزرگمهر، 
خاطرات خود را نیز نوشــت و منتشر کرد؛ 
اما عمده تألیفاتش، محوریتی واحد داشت؛ 
محمد مصدق! »تقریرات مصدق در زندان«، 
»دکتر محمد مصدق در دادگاه تجدیدنظر 
نظامی«، »دکتر مصدق و رسیدگی فرجامی 
در دیوان کشور«، »خاطرات جلیل بزرگمهر 
از دکتــر محمــد مصــدق«، »ناگفته ها و 
کم گفته ها از دکتر محمد مصدق و نهضت 
ملی ایران« و »مصدق به بیان تصویر«؛ آثار 

قابل اعتنای به یادگار مانده از اوست.

ستاره قاسمی

وكالت نامــه| محمد صالحی وکیل پایه یک دادگســتری به 
شــهادت رســید. این آزاده ایرانی یکی از »آن بیست وسه نفر« 
بود که قصه سال ها اسارتش در کنار 22 هم رزم دیگرش از چند 

سال قبل بر سر زبان ها افتاد.
وکیل صالحی و دیگر هم رزمانش سال های عجیبی را در اردوگاه 
رژیم بعث پشــت ســر گذاشته بودند. آنها نوجوان های کم سن 
و ســالی بودند. ســال 61 اسیر شدند. در میانشان از نوجوان 13 

ساله می شد دید تا نوجوانی 17 ساله.
بیشترشان از تیپ ثاراهلل کرمان اعزام شده بودند و در اردیبهشت 
1361 در مرحلــه مقدماتــی عملیات بیت المقدس در مناطق 
مختلف جبهه اسیر شدند اما اتفاقات شگفت انگیز دوران اسارت، 
آنها را به قهرمان یک ملت مبدل کرد. »آن بیست وسه نفر« را!

قضیه ازاین قرار بود که صدام حسین وقتی می فهمد این نوجوان 
ایرانی اسیرشــده اند، تصمیم می گیرد شکســت در  خرمشهر را 
با سوءاســتفاده از ســن کم این نوجوان ها سوءاســتفاده کند. 
می گوید از دیگر اســرا جدایشــان کنند و بیاوردنشــان در کاخ 

ریاست جمهوری!
سناریوی طراحی شده در ذهنش را پیاده می کند: »نشان دادن 
حــس همدردی بــا نوجوان هایی که به خیال او به زور به جنگ 
فرستاده شده اند«! دختر کوچش را هم مأمور می کند تا به تک تک 

این بیست وسه نفر شاخه گلی 
هدیه دهــد و عکس یادگاری 
هم گرفته می شــود. می گوید: 
»به زودی موافقت صلیب سرخ 
را برای بازگرداندن شما به ایران 

جلب خواهم کرد.«
روزنامه های عراقی تیتر جمله 
صدام را تیتر یک شــماره فردا 
صبحشــان می کننــد: »کل 
اطفــال العالــم اطفالنا« همه 
بچه هــای دنیــا بچه هــای ما 

هستند«.
آنها نمی دانند چه کنند؟! بدون آنکه حق انتخاب داشته باشند 
در وضع بدی قرارگرفته اند. با آن سِن کم، چاره کار را در اعتصاب 
غذا می بینند؛ شاید به جمع دیگر اسرا برگردانده شوند.دیدار با 
صلیب سرخ بعد عملیات رمضان آغاز می شود. 23 نفر را می برند 
به زندانی در شمال بغداد. صلیب سرخ بچه ها را می بیند. با رفتن 
به زندان شمال بغداد، جسورتر می شوند و با صراحت به عراقی ها 
می گویند آنها را به اردوگاه، پیش دیگر اسرا ببرند. با کم تر شدن 

حجم تبلیغات، اسرا خاطرات بهتری برای گفتن دارند. 

وکیِل شــهید، محمد صالحی 
دربــاره آن روزهــا می گوید: 
»خیلی وقت بود چای به ما نداده 
بودند. خالصه حســابی هوس 
کرده بودیم. یک دفعه نگهبان 
عراقی آمد به صالح گفت: صالح 
بپرس ببین چایی می خواهند. 
علیرضا شــیخ حســینی که 
هوس کرده بود، می خواســت 
بگویــد بله می خواهیم، خیلی 
هم می خواهیــم، داد زد: نعم 
نعــم خیلــی هم نعم! خالصه همه زدند زیر خنده. بعد که چایی 

آوردند، نفری نصف استکان هم نرسید...«
خالصه که تالش هایشــان جواب می دهد و نقشــه صدام بر آب 
می شــود. بااین حال تا 26 مرداد 1369 در اســارت می مانند و 
می شــوند جمعی از اولین آزادگانی که بعد از جنگ 8 ســاله به 
ماِم وطن بازگشتند.درباره روزگار اسارت »آن بیست وسه نفر« 
چند کتاب نوشــته اند و یک فیلم جذاب ســاخته اند.کتاب »آن 
بیست وسه نفر« به قلم احمد یوسف زاده  یکی از این نوجوان ها، 

اولین جرقه آشنایی مردم سرزمینشان با این پهلوان ها بود.

آنها 4 و 5 تیرماه 1394، به برنامه ویژه ماه  عسل رفتند، همان جا 
گوشــه هایی از فیلم دیدارشــان با صدام شــد و خاطره بازی از 
روزهای هم اســارتی، آنها را بیشتر به ایرانی ها شناساند.2 سال 
پیش هم فیلم »23«  به کارگردانی مهدی جعفری شد نسخه 
سینمایی زندگی شان.وقتی دوباره دورهم جمع شدند، یکی از 
آنها دیگر نبود. ســید عباس ســعادت رفقایش را ترک کرده بود 
و به شــهادت رســیده بود. حاال دومین شهید را هم داده اند »آن 
بیست وسه نفر«؛ وکیل محمد صالحی.او حاال آزاِدآزاد است. در 
دل نوجوانی یک بار عراقی ها اسیرش کرده بودند. آزاده قهرمان 
8 سال بعد از اسارت، به کشورش بازگشته بود و برای پرواز زیبای 

»فرشته عدالت« می کوشید. 
آقای وکیل، حاال خسته از عالم خاکی، به سید عباس سعادت سالم 
کرده و رفته جایی دیگر. روحش رهاشده از این غل و زنجیرها. 
برای همه آن سال ها که نوجوانی اش را گذاشت به پای ایرانش و 
برای سال هایی که عدالت و ستاندن حق مظلوم دغدغه اش بود، 
سپاسگزار اوییم.وکیِل کریمانی، درست در حال و هوای روزهای 
بازگشت پرستوهای عاشق به سرزمینشان )بازگشت آزادگان به 
ایران(، این جهان را ترک گفته، حاال که اولین شب محرم الحرام 
را انتخــاب کــرده برای پرواز به عالم باال به وکیل محمد صالحی 

می گوییم: »آقای وکیل شهادتت مبارک«!

محمد صالحی وکیل دادگستری دِر زنداِن تن شکست و پر کشید، او یکی از »آن بیست وسه نفر« بود؛

آقای وکیـل، شهـادتت مبـارک!

سرهنگ جليل بزرگمهروكيل دكتر محمد مصدق در دادگاه های نظامی

تندیس نصب شده در ورودی  کانون مرکز
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