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بسم اهلل الرحمن الرحیم.
کســـب اجازه از محضر شـــریف ثامن الحجج این  ک ســـرزمین ادب و ســـخن، خراســـان، و با  ایســـتاده بر خا

جریده را آغـــاز می کنیم.
کـــه تحمل زحمـــت این راه بـــرای مـــا و تحمیـــل آن به دیگـــران چه توجیهـــی دارد؟  شـــاید پرســـیده شـــود 
گفته شـــده و  کـــه  حقیقتـــا ایـــن بـــرای خودمـــان هـــم جـــای ســـؤال اســـت! در میـــان ایـــن همـــه حرف ها 
که بـــوده و خواهـــد بـــود، دوباره گفتن ما چه ســـودی خواهد داشـــت؟ قامت  می شـــود و ایـــن نشـــنیدن ها 
کـــه متصل بـــه منابع عظیـــم بودجـــه عمومی و  نحیـــف و فقیـــر مـــا در مقابـــل رســـانه های معظـــم و ســـتبر 
کاران ســـرکش، ما  کهنـــه  اقســـام ویژه خواری هاینـــد، چـــه فرصتـــی بـــرای نمـــود خواهد داشـــت؟ در میان 

تـــازه کاران ســـر به زیـــر چه فرصتـــی برای بـــروز خواهیـــم یافت؟ 
که بیشـــتر شـــاید برای آزمودن بخت، ســـرمایۀ مـــال و جان  کلیشـــۀ »احســـاس تکلیف«،  بـــا این همه، نه 
که برای اســـتیفای حـــق خواهیم  و عـــرض در ایـــن راه نهاده ایـــم و بـــه حـــد تـــوان، نه بـــرای ایفای تکلیـــف 
کـــه برای دانســـتن دارنـــد، البته  کـــه داریـــم و حق مردم  کوشـــید؛ حـــق اساســـی آزادی مطبوعـــات و بیـــان 
که معلوم اســـت،  مخاطـــب ما در این جریـــده اختصاصـــًا »حقوق خواندگان«اند و بیش از همه، همچنان 

وکال. 
کالم و پیام در اقســـام شـــبکه های مجـــازی درباره احوال »وکال« نشـــر می شـــود و مدیران و  روزانـــه هـــزاران 
کار خود مشـــغولند. اما  گفتگوها به  غ از ایـــن  مســـئوالن از یک ســـو و زعمای وکال از ســـوی دیگـــر هر یک فار
کشـــور و مخصوصًا صنـــف وکالی دادگســـتری را قهرًا متأثر  که ایـــن روزگار جامعه حقوقی  تحـــوالت عمیقی 

گفتگوهای بیشـــتری می طلبد.  داشـــته اســـت، باز هم 
کـــه به موجب قانون  بخش عمومی از فعالیت رســـانه ای ممنوع اســـت و حتـــی صرف منابع  سال هاســـت 
کارکنـــان و امکانـــات عمومـــی در ایـــن زمینـــه در حکـــم تصـــرف غیر مجـــاز در امـــوال دولتی و  و اســـتفاده از 
کشـــور همچنـــان در قبضـــه دولتی ها  جرم انگاشـــته شـــده اســـت، با ایـــن حال عرصه رســـانه و مطبوعات 

شبه دولتی هاســـت. و 
»وکال« بـــا تـــوان و هزینـــه شـــخصی تولیـــد و منتشـــر می شـــود، تصـــور هم پایـــی ایـــن نشـــریه با رســـانه های 
کـــه از بودجـــه و امکانات عمومـــی تأمین می شـــوند و رانت و منابـــع خبری ویـــژه در اختیار دارند  عظیمـــی 
کوشـــید به حرمت نـــگاه و توجـــه مخاطبان و  کامـــاًل محـــال اســـت، ولی باز هـــم به حد وســـعمان خواهیم 
که بـــرای چـــاپ این جریده بـــر زمین مـــی افتند، بـــه بهترین شـــکل رســـالت مطبوعاتی  قامـــت درختانـــی 

کنیم. خود را ایفـــا 
گفته هـــا و شـــنیده ها هرگز  گفته ایـــم و شـــنیده ایم، ولی ایـــن  همـــواره از »اســـتقالل« نهـــاد وکالـــت ســـخن 
که  حـــاوی عناصـــر راهبردی نبوده اند و بیشـــتر در اندازه شـــعارهای تبلیغاتی بـــروز یافته اند، ما بـــاور داریم 
اســـتقالل جز در ســـایه مشـــارکت همگانی وکالی دادگستری و بر بســـتری دموکراتیک تحقق یافتنی نیست 
که یکی از اصلی ترین وســـایل  کار دموکراتیـــک نیز جز در »اتاق شیشـــه ای« محقق نخواهد شـــد،  و ســـاز و 
آن بـــی تردیـــد »مطبوعات« هســـتند و هرچند راه های نوین ارتباطی امکان ایجاد رســـانه های مســـتقل و 
که در جای خود منشـــا آثار فراوانی هســـتند ولی شـــاید هنوز  کرده اســـت  مطالبه گـــر را در جامعه وکال ایجاد 

ضـــرورت وجود مطبوعات مســـتقل مخصوص وکال تحقق نیافته اســـت.
کانون های وکال، نوعی انفعـــال در الیه های  که در ســـال های اخیر و بـــا انفجـــار ورودی  واقعیت این اســـت 
که وکالی جـــوان و تازه کار  گسســـت نســـلی شـــده اســـت؛ در حالـــی  که منجر به یک  گرفته  مدیریتی شـــکل 
درگیـــر مشـــکالت ســـخت معیشـــتی و تضییقات حرفـــه ای می باشـــند، مدیران ارشـــد در ســـطوح مختلف 

مشـــغول امور خود هستند.
که پیـــش از این هم درگیر ابهـــام بود، نیازمنـــد تعریف تازه ای  در ایـــن شـــرایط جدید، مفهوم »اســـتقالل« 
کانون هـــای وکالی مســـتقل متبلـــور  اســـت. پیشـــگامان اســـتقالل وکالـــت، ایـــن مفهـــوم را در تشـــکیل 
کانون ها بـــا تبدیل شـــدن به ســـازمان های شـــبه دولتـــی و بروکراتیک، در  می دیدنـــد، امـــا امـــروز همیـــن 

برخـــی مـــوارد مانعی بـــرای پویایـــی و جوشـــش جامعه وکالـــت ایران شـــده اند.
که فرصتـــی برای  کوشـــید تریبـــون صداهایی باشـــد  در فضـــای حاضـــر، »وکال« بـــه طـــور مشـــخص خواهد 
کشـــور و به  گوشـــه ای از این  که هریک در  شـــنیده شـــدن ندارند؛ صـــدای وکالی جـــوان و تحصیل کرده ای 
که آینـــده متعلق  کســـانی  کـــز جمعیتـــی و اقتصـــادی، بـــه انجـــام وظیفه وکالتی خود مشـــغولند؛  دور از مرا

به آنان اســـت.  
کنـــد، حمایـــت و همراهـــی اســـاتید،  در ایـــن میـــان آنچـــه می توانـــد افقـــی روشـــن بـــرای »وکال« تصویـــر 

اســـت. دادگســـتری  وکالی  به ویـــژه  و  ق  حقـــو  غ التحصیـــالن  فار و  دانشـــجویان 
کیدی بر عزم و اصرار »وکال« برای ادامه این مسیر باشد. امیدواریم انتشار این نخستین شماره، تأ

ســــرمقاله

وکال آمد
      سیاوش هوشیار

      وکیل پایه یک دادگستری     

کل دادگستری خراسان    رئیس 
رضوی:

کاهش 10درصدی زمان رسیدگی به 
پرونده ها

کـــه در جلســـه ویدئـــو  گســـتری خراســـان رضـــوی  کل دا رئیـــس 
گفت: تالش  کنفرانس مســـئوالن ســـتادی، دادستان ها و رؤســـای حوزه های قضایی اســـتان 
کاهش  کنتـــرل ورودی پرونده هـــا به مجموعـــه قضایـــی و همچنین  بـــی ســـابقه ای در زمینـــه 
کـــردن زمان رســـیدگی بـــه پرونده ها بـــه انجام رســـیده و  موجـــودی پرونده هـــا و نیـــز منطقـــی 
کاهش ۱۰ درصدی زمان رســـیدگی به پرونده ها در ســـال ۹۷ نســـبت به  براین اســـاس شـــاهد 

ســـال ۹۶ هستیم.
حجت االســـالم مظفری همچنین با اشـــاره به دســـتورالعمل رئیس قوه قضائیـــه در مورد منع 
حبـــس محکومـــان پرداخت مهریه افزود: پس از صدور این بخشـــنامه و اعـــالم مواضع مراجع 

عظـــام؛ حتـــی یک نفر نیـــز نباید به این دلیل در زندان وجود داشـــته باشـــد. /میزان

  مرتضوی:
هدف دستگاه قضایی؛ ارتقای امنیت 

اقتصادی

ســـید امیـــر مرتضـــوی، معـــاون اجتماعـــی و پیشـــگیری از وقوع 
کـــه با حضور  جرم دادگســـتری اســـتان خراســـان رضوی در بازدیـــد از شـــهرک صنعتی فریمان 
مدیـــر عامـــل شـــرکت شـــهرک های صنعتی اســـتان و رئیـــس دادگســـتری و دادســـتان فریمان 
گفـــت: هـــدف دســـتگاه قضایـــی در تعامل بـــا صنعـــت؛ ارتقـــاء امنیـــت اقتصادی  برگـــزار شـــد 
کـــه در  کـــه از طـــرف دادگســـتری اســـتان و آســـیب شناســـی هایی  اســـت و بـــا حمایت هایـــی 
که با دســـتگاه های خدمات رســـان مانند دارایی، تأمیـــن اجتماعی و بانک ها  نشســـت هایی 
کردیـــم و حدود ۱۵ بخشـــنامه  انجـــام شـــده، بیـــش از ۴۰ مشـــکل واحد های صنعتـــی را احصا 
کار آن ها صادر شـــده اســـت و از  و دســـتور عمل هـــای مختلفـــی در ایـــن زمینه بـــرای تســـهیل 
ابتـــدای امســـال در ایـــن زمینه بیـــش از ۱۵۲ واحد تولیدی بدون تشـــکیل پرونـــده رفع رجوع 

شـــده و به چرخـــه تولید بازگشـــتند./میزان

  حقدادی:
کلینیک های مشاوره عملکرد مناسبی 

داشته اند

گفت وگو بـــا خبرنگار  غالمحســـین حقـــدادی معاون اجتماعی بهزیســـتی خراســـان  رضـــوی در 
ح مشـــاوره  که طر گفـــت: از آن جایـــی  ایســـنا، در رابطـــه بـــا وضعیـــت مطالبـــه نفقه در مشـــهد 
که در مشـــهد و برخی از شـــهرهای اســـتان  برای نفقه و تمکین تنها به مدت یک ســـال اســـت 
گذشـــته  کاهش آن نســـبت به  اجرایـــی شـــده، نمی تـــوان آمـــاری از میـــزان نفقـــه و افزایـــش یا 

داد. ارائه 
کـــز مشـــاوره بـــرای  گذشـــته حـــدود 9 هـــزار و 500 نفـــر بـــه مرا وی افـــزود: در طـــول یـــک ســـال 
کـــه از مجموع ایـــن مراجعات 55 درصـــد دعاوی  کردند  درخواســـت نفقـــه و تمکیـــن مراجعـــه 
گفتنی اســـت  کردند.  مربـــوط بـــه نفقـــه و 45 درصد بـــرای تمکین مراجعـــه و مشـــاوره دریافت 
ج شـــدند. بنابراین  بـــا ارائـــه مشـــاوره حدود یک ســـوم ایـــن افـــراد از چرخه دادخواســـت خـــار

کلینیک هـــای مشـــاوره، عملکـــرد مناســـبی داشـــته نتایـــج خوبی به دســـت آورده اســـت.
ایـــن مشـــاوره ها، ســـازمان بهزیســـتی و  براســـاس عملکـــرد مناســـب  گفـــت:  وی همچنیـــن 
ح را به شـــهرهای بزرگ اســـتان چون نیشـــابور،  گرفتند تا این طر دادگســـتری اســـتان تصمیم 
کاشـــمر، ســـبزوار و تربت جام تســـری بخشـــند و در پنج شهر راه اندازی  تربت حیدریه، قوچان، 

شـــده و نتایج خوبی به دســـت آورده اســـت. /ایســـنا

چهارطبقه
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شماره 1                  بهمن97

۲۰ مـــرداد ســـال جاری، پایـــگاه اطالع رســـانی دفتر مقام معظـــم رهبـــری از نامه رئیس 
کســـب اجـــازه اقدامات ویژه در برخـــورد با اخاللگران  قـــوه قضاییه به رهبر انقالب برای 
اقتصـــادی و موافقت معظم له با پیشـــنهادات مطروحه در نامه مذکـــور، خبر داده بود.
بر اســـاس این اســـتجازه، رییس قوه قضاییـــه آیین نامه ای را تدویـــن و تصویب نموده 

که برخی جزئیات آن توســـط ســـخنگوی این قوه تشریح شد. اســـت 
که حجت االســـالم اژه  کـــرد  کشـــور 16 آذر 1397 اعـــالم  کل  روابـــط عمومـــی دادســـتانی 
ای در نشســـت دادســـتان ها با موضوع »بررســـی مشـــکالت و چالش ها در رســـیدگی به 
کشـــور برگزار شـــده بـــود، از تدوین  کل  که در دادســـتانی  پرونده های جرایم اقتصادی« 
و ابـــالغ آییـــن نامـــه ای برای مـــوارد خاص مربـــوط به مبارزه با مفاســـد اقتصـــادی خبر 

است. داده 
گفت:  معـــاون اول قوه قضائیه در این نشســـت در مـــورد دالیل تدوین این آییـــن نامه 
کـــه در مبارزه بـــا مفاســـد اقتصادی وجود داشـــت،  »بـــا توجـــه به مشـــکالت و موانعـــی 
از ســـوی ریاســـت محترم قـــوه قضاییه طی نامـــه ای از مقـــام معظم رهبری مـــواردی را 
کردند و  درخواســـت نمودنـــد و مقـــام معظم رهبـــری با مالحظـــه ای آن، موارد را تاییـــد 
که ایـــن آیین نامـــه در ۳۵  کار تنظیم شـــود  پیـــش بینی شـــد آیین نامـــه ای برای ایـــن 
کل دادگســـتری ها  گذشـــته به دســـتگاه های ذیربط و روســـای  بند و ۸ تبصره در هفته 
کـــه الزم االجرا اســـت و  ابـــالغ شـــده اســـت و فعال مبنـــا اســـتجازه و آیین نامه آن اســـت 
ح نبـــود، طبق  کـــه در آییـــن نامه مصر بایـــد طبـــق آن عمل شـــود و در مـــورد هر چیزی 

قوانیـــن و مقررات عمل می شـــود.«
کامـــل این آییـــن نامه منتشـــر نشـــده اســـت ولی ســـخنگوی قوه  کنـــون متـــن  البتـــه تا

کرده اســـت. قضاییـــه بـــه مـــواردی از مفـــاد این آییـــن نامه اشـــاره 

کرد: سخنگوی قوه قضاییه اعالم 

تدوین و ابالغ آیین نامه 
موارد استجازه از رهبر انقالب

  

  در آيين نامه موارد خاص مقرر
  تشكيل دبيرخانه در معاونت اول قوه قضاييه

  ها با نظر و نظارت معاون اول قوه قضاييهها به محاكم ويژه در تهران و استانارجاع پرونده
  تشكيل شعب ويژه در دادسرا، دادگاه و ديوان عالي كشور

استاني كه از سوي رياست قوه تشخيص هاي انقالب تهران و يا هر هاي ويژه در دادگاهتشكيل دادگاه
  داده شود

  هاي ويژه تهرانصالحيت عام و كشوري دادگاه
 5روز به  10كاهش مهلت ابالغ، اعتراض و تجديد نظر خواهي مثال مهلت اعتراض به قرار ابتدايي از 

  روز كاهش يافته است (ميزان كاهش ساير مهلت ها اعالم نشده است)
  اير احكام دادگاه هاي ويژه قطعي هستندبه جز احكام اعدام، س

قانون مجازات  286كه در ماده » خسارت گسترده«و»فراوان«،»كالن«،»عمده«تعريف اصطالحات 
  قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي به كار برده شده انداسالمي و 

اونت اول قوه قضاييه از ساعت به مع 24تكليف دادستان و بازپرس به اعالم تشكيل پرونده ظرف 
  طريق دبيرخانه مربوطه

قانون آيين دادرسي كيفري در پرونده هاي  48اجازه دخالت وكالي دادگستري موضوع تبصره ماده 
  ويژه

شمول آيين نامه به پرونده هاي تشكيل شده قبلي كه هنوز منتهي به صدور راي در دادگاه بدوي نشده 
  باشد

كه پس از اذن در دادگاه هاي ديگر مشمول آيين نامه پرونده هايقابليت نقض احكام صادره در
  رسيدگي شده باشند

  اختيار دادگاه هاي ويژه براي رفع نقص احتمالي پرونده ها
  هاي ويژهها و ضابطين اعم از عام و خاص به اجراي دستورات دادگاهتكليف كليه دستگاه

  كاالهاي توقيف شدهتعيين تكليف سريع 
  

گر قرار بود قانون اصالح شود به این زودی جواب نمی داد دادستان تهران: ا
گزارشـــی  کرد با ارائه  که در  نشســـت »بررســـی الزامات مبارزه با فســـاد« در دانشـــگاه علوم قضایـــی بیان  جعفـــری دولـــت آبـــادی دادســـتان تهـــران نیز 26 آذر ماه در ســـخنانی 
گذشـــته 1700 نفر احضار و 350 نفر دســـتگیر شـــدند؛ 130 نفر در بازداشـــت هســـتند و بازپرســـانی برای شـــعب  گفت: »ظرف چند ماه  از اقدامات شـــعب ویژه دادســـرای تهران 

که بـــا تجربه و قوی هســـتند.« ویـــژه انتخاب شـــده اند 
کیفرخواســـت در مورد جمـــع آوری دالالن ارزی  کیفرخواســـت از ناحیه شـــعب ویژه بازپرســـی و 8 فقـــره  گذشـــته 63 فقره  دادســـتان تهـــران در ادامـــه افـــزود: »ظـــرف چندماه 

صادر شـــده است.«
کیفری جدیـــد مواعد و مهلت هـــای زیادی در رســـیدگی های  گفت: »مطابـــق آیین دادرســـی  دادســـتان تهـــران در تشـــریح زمینـــه های انجـــام اســـتجازه و تدوین آیین نامـــه 

کـــه رای آن صادر می شـــود چندین بـــار مورد اعتـــراض و اعاده دادرســـی قـــرار می گیرد. کرده و هـــر پرونده ای  کـــه در رســـیدگی ها اطاله ایجـــاد  قضایـــی پیش بینـــی شـــده 
قوه قضاییه برای این که ســـرعت بیشـــتری به رســـیدگی ها بدهد، راه اندازی شـــعب ویژه را با ســـه شـــاخص ســـرعت، دقت و قاطعیت مورد توجه قرار داد تا در روند رســـیدگی 
تســـریع شـــود؛ مهلـــت معقولـــی بـــرای اقدامات ضروری پرونده لحاظ شـــود؛ رســـیدگی تـــوأم با دقت باشـــد و در مقولـــه قاطعیت نیـــز احکام صـــادره به اســـتثنای حکم اعدام 

قطعی و اجرا شـــود.
گـــر قـــرار بـــود قانون اصالح شـــود باید به مجلس شـــورای اســـالمی می رفت و بـــه این زودی جـــواب نمی داد؛ لـــذا قوه قضاییه شـــرحی به مقـــام معظم رهبری  در ایـــن زمینـــه ا

خ دهد.« گردید تحرک خوبـــی در رســـیدگی ها ر که معروف به اســـتجازه شـــد و  باعـــث  نوشـــت 

ظرف چندماه 
گذشته 63 فقره 

کیفرخواست از 
ناحیه شعب ویژه 
بازپرسی و 8 فقره 

کیفرخواست در 
مورد جمع آوری 

الن ارزی صادر  دال
شده است

مصـــوبه3



وزارت دادگســـتری آمریکا در تاریخ ۱۷ می 
۲۰۱۷، رابـــرت مولر  رئیس ســـابق اف .بی .
آی را بـــه عنـــوان بازپرس ویـــژه تحقیق در 
مـــورد دخالـــت احتمالـــی روســـیه و تبانی 
کشـــور بـــا ترامـــپ در انتخابـــات 2016  این 

کرد.  منصـــوب  آمریکا 
کنـــون چندیـــن فـــرد نزدیـــک بـــه  مولـــر تا
ترامپ را بـــه ارتکاب جرایـــم مختلف مالی 
که برخی  کرده اســـت  و دروغگویـــی متهم 
از آنـــان بـــه تحمـــل زنـــدان محکوم شـــده 

. ند ا
کوهـــن  وکیل  تحقیقـــات مولـــر به مایـــکل 
و از نزدیکتریـــن افـــراد به ترامپ نیز رســـید 
کـــه ابتـــدا بـــا اعتماد بـــه نفس  و نهایتـــا او 
کـــرد، ناچـــار بـــه  اتهامـــات را تکذیـــب مـــی 
کامل  اعتـــراف بـــه جرایم خود و همـــکاری 
که  کوهن  بـــا رونـــد تحقیقات شـــد، امـــروز 
در آســـتانه ورود بـــه زنـــدان بـــرای تحمـــل 
مجازات ســـه ســـاله خود اســـت، در قامت 
مردی شکســـت خـــورده و رســـوا دیده می 

. د شو
)ِاف. آمریـــکا  فـــدرال  پلیـــس  مأمـــوران 
بـــی.آی( در مـــاه آوریل 2018 بـــه دفترکار و 
کوهـــن در یورش بردند و  آپارتمـــان مایکل 
کردند. همه اســـناد و مـــدارک او را ضبـــط 
کوهـــن حـــدود یـــک دهـــه وکیـــل  مایـــکل 
شـــخصی ترامـــپ بـــود و پـــس از رســـیدن 
وی بـــه ریاســـت جمهـــوری آمریـــکا از او به 
کـــه  شـــدت حمایـــت می کـــرد، تـــا جایـــی 
گفتـــه بود حاضر اســـت خود را بـــرای آقای 
گلوله  هـــا ســـپر قـــرار دهد. ترامـــپ در برابـــر 
کمیته  کوهـــن پس از آنکه هـــدف   مایـــکل 
گرفت، نهایتا هشـــت  تحقیقات مولـــر قرار 
اتهـــام مالـــی را پذیرفـــت و از جملـــه اقـــرار 
که بـــه زنـــان مدعـــی ارتباط جنســـی  کـــرد 
با دونالـــد ترامـــپ حق الســـکوت پرداخته 

. ست ا
ترامـــپ  کوهـــن،  ادعـــای  ایـــن  در مقابـــل 
ابتـــدا پرداخـــت حـــق الســـکوت را تکذیب 
کـــرد، ولـــی بعدا موضـــوع پرداخـــت پول را 
کـــه این پـــول ربطی  گفـــت  پذیرفـــت، امـــا 
بـــه هزینه هـــای انتخاباتی نداشـــته و یک 

پرداخـــت شـــخصی بوده اســـت.
ترامپ با انتشـــار توییتـــی ضمن رد نکردن 
اصـــل ماجـــرای پرداخـــت حـــق الســـکوت 
که  کوهن نخواســـتم  گفـــت: »من هرگـــز از 

کنـــد. او وکیل بـــود و باید  قانـــون را نقـــض 
قانـــون را بلـــد باشـــد. بـــه ایـــن می گوینـــد 
کند،  گر وکیل اشـــتباه  ›توصیـــه وکیـــل‹ و ا
همیـــن  بـــه  دارد.  ســـنگینی  مســـئولیت 

کـــه پـــول می گیرند.« دلیـــل اســـت 
کوهن درخواســـت  دفتـــر دادســـتانی برای 
محکومیـــت زنـــدان به مدت ســـه ســـال و 
کوهن  که مایـــکل  گفته بـــود  کـــرده و  نیـــم 
گویـــی  متهـــم بـــه تقلـــب مالیاتـــی، دروغ  
بـــرای  تـــالش  و  کنگـــره،  و  بانک هـــا  بـــه 
انتخابـــات  بـــر  غیرقانونـــی  تاثیرگـــذاری 

ریاســـت جمهـــوری آمریـــکا اســـت. 
کوهـــن بـــا اســـتناد به همـــکاری او  وکالی 
در جریـــان تحقیقـــات خواســـتار معافیـــت 
وی از مجـــازات زنـــدان شـــده بودنـــد، بـــا 
ایـــن حال دادســـتانی فـــدرال نیویـــورک با 
اســـتناد بـــه شـــدت جرایـــم ارتکابـــی ایـــن 
کرده بـــود و نهایتا دادگاه  درخواســـت را رد 
زنـــدان  ســـال  ســـه  تحمـــل  بـــه  را  کوهـــن 
کـــرد، او بایـــد بـــه زودی خـــود را  محکـــوم 
کند. کیفر به زنـــدان معرفی  بـــرای تحمـــل 
کـــه  کوهـــن پذیرفتـــه بـــود  عـــالوه بـــر ایـــن 
آمریـــکا  کنگـــره  تحقیقـــات  جریـــان  در 
دربـــاره دخالـــت روســـیه در انتخابـــات نیز 
گفتـــه و در مـــورد پـــروژه ســـاخت و  دروغ 
روســـیه  در  ترامـــپ  دونالـــد  شـــرکت  ســـاز 
کـــرده اســـت، او بـــه  گمـــراه  نماینـــدگان را 
دلیـــل ایـــن جـــرم نیـــز بـــه دو مـــاه زنـــدان 
کـــه همزمان بـــا حکم قبلی  محکوم شـــده 

اجـــرا خواهـــد شـــد.
بـــه  حکمـــش  شـــنیدن  از  بعـــد  کوهـــن 
گفـــت: »ضعـــف و وفادارای  قاضـــی دادگاه 
کورکورانـــه من به این مـــرد )دونالد ترامپ( 
موجب شـــد تا ایـــن راه تاریـــک را به جای 
کنـــم. فکـــر می کردم  راه درســـت انتخـــاب 
کـــه وظیفه دارم همـــه خرابکاری های او را 

کنم.« الپوشـــانی 
رســـانه های  نوشـــته  بـــه 

حکـــم  آمریکایـــی، 
ســـه ســـال 

کـــه او مرتکب  کوهـــن، از جرایمـــی  زنـــدان 
شـــده ســـبکتر اســـت امـــا همـــکاری او بـــا 
باعـــث تخفیـــف مجازاتـــش شـــده  دادگاه 
اســـت، در عیـــن حـــال صـــدور ایـــن حکم 
کـــه در ســـتاد  نشـــان می دهـــد تخلفاتـــی 
جریـــان  در  ترامـــپ  دونالـــد  تبلیغاتـــی 
خ داده اســـت، تا  انتخابـــات ســـال ۲۰۱۶ ر

هســـتند. جـــدی  انـــدازه  چـــه 

  
کوهن تبعات محکومیت 

ایـــن حکـــم ضربـــه ســـنگینی بـــه مایـــکل 
از  زمانـــی  کـــه  بـــود  ســـاله   ۵۲ کوهـــن 
گزینه هـــای  از  یکـــی  عنـــوان  بـــه  او 
انتخابـــات  بـــرای  جمهوری خواهـــان 
ریاســـت جمهوری آتی آمریکا یاد می شـــد.

کوهـــن بزرگتریـــن قربانـــی تحقیقـــات مولر 
روابـــط  ایـــن  بـــر  عـــالوه  اســـت،  کنـــون  تا
نزدیـــک و طوالنـــی او با ترامـــپ  و تعهدش 
بـــه ادامه همـــکاری با تحقیقـــات بازپرس 
آینـــده  در  توانـــد  مـــی  مولـــر  رابـــرت  ویـــژه 
یـــک مصیبـــت  کلیـــد  بـــه شـــاه  را  کوهـــن 

کنـــد. واقعـــی بـــرای ترامـــپ تبدیـــل 
کوهـــن متعهد بـــه همـــکاری در تحقیقات 
در  روســـیه  دخالـــت  پرونـــده  در  ویـــژه 
گذشـــته آمریـــکا شـــده اســـت،  انتخابـــات 
کـــه ســـال ها  کوهـــن  اطالعـــات ارزشـــمند 
مشـــاور و از نزدیـــک تریـــن افراد بـــه ترامپ 
نیـــز  او  انتخاباتـــی  کمپیـــن  در  و  بـــوده 
فعالیـــت نزدیـــک داشـــته اســـت حتمـــا به 
کرد.  کمـــک بزرگی خواهد  روند تحقیقات 
که  کوهـــن مبنـــی بر ایـــن  بـــا وجـــود اقـــرار 
وجـــوه  ایـــن  داده  دســـتور  او  بـــه  ترامـــپ 
حق الســـکوت  عنـــوان  بـــه  را  غیرقانونـــی 
پلی بـــوی   مجلـــۀ  مـــدل  دو   بـــه 
حقوقدانـــان  کنـــد،  پرداخـــت 
آمریکایـــی می گوینـــد پیگـــرد 
قضایـــی ترامـــپ  در زمان 
او  ریاســـت جمهـــوری 
نیســـت  امکان پذیـــر 
برکنـــاری  راه  تنهـــا  و 
مقـــام،  ایـــن  از  او 
اوســـت. اســـتیضاح 
انتظـــار  بـــه  بایـــد 
کـــه  نشســـت و دیـــد 
جدال مولـــر و ترامپ 
سیاســـی  سرنوشـــت 
را چگونه رقم  آمریـــکا 
ترامـــپ  و  زد  خواهـــد 
را  مولـــر  کجـــا  بـــه  تـــا 

 . بـــد می تا بر

کوهن  محکومیت مایکل 
وکیل دادگستری آمریکایی

از جالل ترامپ تا 
افتـضاح و زندان کنار وکیلش ترامپ در 

کوهن آذین آذرتاشمایکل 

کوهن بعد از شنیدن 
حکمش به قاضی 
گفت:  دادگاه 
»ضعف و وفادارای 
کورکورانه من به این 
مرد )دونالد ترامپ( 
موجب شد تا این راه 
تاریک را به جای 
راه درست
کنم.«  انتخاب 
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در ایـــن نشســـت ابتـــدا دکتـــر زاهدیان ریاســـت دانشـــکده 
حقـــوق و علـــوم سیاســـی دانشـــگاه آزاد اســـال  می   مشـــهد 
پـــدر  بـــه عنـــوان  دربـــاره  جایـــگاه دکتـــر عبـــداهلل شـــمس 
گفت: جایـــگاه ویـــژه ای  علم آییـــن دادرســـی مدنی ایـــران 
کـــه آقـــای دکتـــر شـــمس در  حـــوزه آییـــن دادرســـی دارنـــد 
نقـــش بی بدیلـــی اســـت، تألیفـــات اســـتاد شـــمس و آثـــار 
کیفیـــت و هـــم بـــه لحـــاظ  علمی  ایشـــان هـــم بـــه لحـــاظ 
کمیـــت بدون اغـــراق تحـــول و انقالبی در ادبیـــات حقوقی 
کرده اســـت.  کشـــور در حوزه  آیین دادرســـی مدنـــی  ایجاد 
کمیت و  کیفیـــت و هـــم  تألیفـــات متعـــدد هـــم به لحـــاظ 
کـــه با توجه بـــه دانش  پرداختـــن بـــه جزئیـــات و فروعاتی 
که در آثارشـــان می بینیم  حقوقـــی و تجربه فراوان  ایشـــان 
کـــه اســـتاد بـــه مباحث حقـــوق تطبیقـــی دارند  و اشـــرافی 
بـــا توجـــه بـــه ســـابقه تحصیلشـــان،  ایشـــان را تبدیـــل به 
مهـــم ترین منبـــع و مرجع در حـــوزه  آیین دادرســـی مدنی 
بـــرای جامعـــه حقوقی ما در دانشـــگاه و در حـــوزه وکالت و 

کرده اســـت.  قضـــاوت 
 در ادامه دکتر رســـول مقصودپور اســـتاد دانشکده حقوق 
و علـــوم سیاســـی دانشـــگاه آزاد اســـال  می  مشـــهد  ضمـــن 
خوشـــامدگویی به  حضار و تشـــکر از اســـتاد شـــمس برای 
گفت: یکی از مهـــم ترین خدماتی  حضـــور در  این مراســـم 
کشـــور داشـــته اند  ایجاد نظام  که اســـتاد به نظـــام حقوقی 
کتاب های  نویـــن آیین دادرســـی مدنی با دو جلد جدیـــد 
اجرای احکام مدنی اســـت، چون اســـتاد با یک جامعیت 
و بـــا یـــک پـــالن بســـیار منظـــم همـــه مباحـــث و فـــروض 
کـــه یک نظم نوین  کردند و همان طور  مختلـــف را مطـــرح 
کـــرده بودند حـــاال با دو  در  آییـــن دادرســـی مدنـــی  ایجـــاد 
کتاب اجرای احـــکام مدنی در زمینـــه اجرای احکام  جلـــد 

مدنـــی هم دوبـــاره این اتفـــاق افتاد.

  
مزایده به عنوان بحثی مبتالبه

در ادامـــه مراســـم دکتـــر عبداهلل شـــمس در مـــورد موضوع 
گفـــت:  امـــروزه  مزایـــده به ایـــراد ســـخنرانی پرداخـــت. وی 
مزایـــده بحثـــی واقعـــا مبتالبـــه شـــده اســـت. تـــا پیـــش از 
که علیه  ســـال 57 وقتـــی بحـــث از مزایـــده مطرح   می شـــد 
شـــخصی  حکمـــی  در دادگاه صـــادر و الزم االجـــرا می شـــد 
و در اجـــرای حکم امـــوال او بازداشـــت شـــده و بـــه فـــروش 
می رفـــت و فروش بـــه صورت مزایـــده بـــود بنابراین بخش 
کار داشـــتند یا حقوقشـــان در  کمی  از مردم با مزایده ســـر و 
مزایـــده مطرح می شـــد  اما بـــا تصویب و الزم االجرا شـــدن 
که جریـــان ثبتی آن هـــا خاتمه  ک مشـــاع  قانـــون افراز  امال
کـــرد و وارد زندگی  گســـتره زیادی پیدا  یافتـــه بحث مزایده 
که ملکی مشـــاع داشـــتند و شـــریک یا  تمـــام مرد  می  شـــد 
شـــرکای آنها نه حاضرند سهمشـــان را بفروشند و نه سهم 
آن هـــا  را بخرنـــد و نـــه حاضرند همـــه بفروشـــند و پولش را 
کنند و بـــه ناچار بـــه اداره ثبت مراجعـــه می کنند  تقســـیم 
و اداره ثبـــت می گویـــد  ایـــن ملک قابـــل افراز نیســـت مثال 
یـــک آپارتمـــان 100 متـــری قابـــل افراز نیســـت و به دســـتور 
کـــه ذکر شـــد این ملـــک باید  ک مشـــاعی  قانـــون افراز امـــال
در مزایده به فروش برســـد و پول را به نســـبت سهمشـــان 
کننـــد و بنابراین اشـــخاص زیادی با این مشـــکل  تقســـیم 

می شـــوند.  روبه رو 
 

  
مزایده و حراج یکی است

که مزایـــده چه تفاوتی  اولیـــن بحـــث در مزایده  این اســـت 
بـــا حـــراج دارد؟ مزایده و حراج یکی اســـت و هیـــچ تفاوتی 
ندارنـــد حداقـــل در مقـــررات هیـــچ تفاوتـــی ندارنـــد و در 
کلمه ای عربی نیســـت و لغتی  فرهنـــگ دهخدا نیـــز، حراج 
که مصریـــان قدیم اســـتفاده می کردنـــد و به همین  اســـت 

کار می گیریـــم: مزایـــده، یعنی  کنـــون بـــه  مفهو  می کـــه مـــا ا
کـــه می خواهیم بـــه باالتریـــن قیمت  مـــال یـــا خدمتـــی را 
بـــه فروش برســـد بـــه معـــرض عمـــوم می گذاریـــم و هرکس 

باالتریـــن قیمـــت را داد او را برنـــده اعـــالم می کنیم.
گـــر طرفین روی  گیرد ا گـــر مالی بخواهد مـــورد مزایده قرار  ا
کارشناســـی  کارشـــناس،  قیمت توافق ندارند باید توســـط 
کارشناس قابل  شـــود قیمت آن مشخص شـــود البته نظر 
که مشـــخص شـــد قیمـــت پایه  اعتـــراض اســـت و قیمـــت 
ج  گهـــی مزایـــده علـــی القاعـــده در روزنامـــه در می شـــود و آ
کـــه تاریخ  می شـــود و عمـــوم می تواننـــد در جلســـه مزایده 
روز  محـــل و ســـاعت آن مشـــخص شـــده شـــرکت نمایند و 
آنجـــا هرکس باالترین قیمـــت را داد برنده اعالم می شـــود. 
مـــاده 129 قانون اجرای احکام  ایـــن را پیش بینی می کند 
که  کنـــم  ایـــن اســـت  کـــه می خواهـــم مطـــرح   امـــا بحثـــی 
کـــه در جریـــان مزایده انجـــام می شـــود از زمانی  تخلفاتـــی 
ج می شـــود  گهـــی مزایده در که ملک بازداشـــت می شـــود آ
ج می شـــود جلســـه  مشـــخصات ملک یا مال در مزایده در
گذاشـــته می شـــود و برنده اعالم می شـــود و ســـند  مزایـــده 
گـــر مال  انتقـــال بـــه نـــام برنـــده مزایده صـــادر می شـــود یا ا
منقول اســـت مال مـــورد مزایده به او داده می شـــود و بعد 
کار اشـــکال دارد،  از آن یـــک نفـــر می گوید یـــک جای ایـــن 

چگونه باید رســـیدگی شـــود؟ 

  
تکلیف دادگاه برای صدور سند اجرایی

بعضـــی اقدامـــات واقعا باید به طـــرف ذینفع ابالغ شـــود و 
از تاریـــخ ابالغ مهلت اعتـــراض داد ولی خیلـــی از اقدامات 
ابـــالغ نمی شـــود و حتی خـــود روز و ســـاعت تاریـــخ مزایده 
گـــر تخلفاتـــی در مزایـــده انجام  ابـــالغ نمی شـــود بنابراین ا
کـــه معمواًل هم بـــه ضرر محکـــوم علیه اســـت و بعد  شـــود 

هـــم یـــک هفته تمام شـــود، تکلیف چیســـت؟
که  دو نظـــر افراطی و تفریطی وجـــود دارد: یک نظر افراطی 
مســـتند به قانون اســـت می گویـــد مهلت اعتـــراض همان 
یـــک هفتـــه اســـت و بعـــد از آن دعـــوا را اســـتماع نمی کنـــد 
که  ج از مهلت اســـت و بـــه این توجـــه نمی کند  چـــون خار
گر  که ا این تخلف وارد هســـت یا نه؟ و نظر دوم  این اســـت 
گهی  کارشـــناس ملـــک را زیر قیمـــت ارزیابی  کـــرده و آ مثال 
ج شـــده و ملک در مزایده به فروش رفته و ســـند  مزایده در
انتقـــال اجرایی هم صادر شـــده و بعد چندین دســـت هم 
 آخریـــن منتقل الیه یا یک 

ً
کرده و بعدا نقـــل و انتقـــال پیدا 

کـــه در جریـــان مزایـــده تخلف  ذینفـــع دیگـــر متوجه شـــود 
گرفته می توانـــد در دادگاه طبق ماده 142 اعتراض  صـــورت 
که خالف  گر اعتراض را وارد دیـــد اقدا  می  را  کـــرده و دادگاه ا
مقـــررات انجـــام شـــده ابطـــال می کنـــد و دســـتور مقتضی 
کـــه صـــورت  صـــادر می کنـــد و همـــه نقـــل و انتقال  هایـــی 
گرفتـــه با همـــان دســـتور دادگاه ابطال می شـــود،  این نظر 
کـــه قانونگذار  نیز قابل قبول نیســـت و نظر من این اســـت 
که دادگاه صـــادر می کند  در مـــاده 142 می گوید دســـتوری 
که بـــه جریان مزایـــده و عملیات  در قبـــول یـــا رد اعتراضی 
اجرایی می شـــود،  این دســـتور قطعی اســـت  اما ماده 143 
که می گویـــد: دادگاه در صـــورت احراز  کمک مـــا   می آید  بـــه 
صحـــت جریـــان مزایـــده دســـتور صدور ســـند انتقـــال را به 
نـــام خریـــدار می دهد و ایـــن دســـتور قطعی اســـت، یعنی 
کســـی اعتـــراض نکـــرد دادگاه  گـــر جریـــان مزایـــده انجام و  ا
باید دســـتور صدور ســـند انتقـــال اجرایی را بدهـــد ولی در 

کند.  کـــه صحت جریـــان مزایده را احـــراز  صورتی 
گـــر تخلفاتی در جریـــان مزایده  که حتی ا نکتـــه  این اســـت 
از ابتـــدا تـــا انتهـــا انجـــام شـــود و هیـــچ ذی نفعـــی بـــه آن 
کـــه می خواهد  اعتـــراض نکنـــد دادگاه مکلف اســـت زمانی 
دســـتور صدور ســـند انتقـــال اجرایی را بدهد تمـــام جریان 
گر خالفی در  بازداشـــت ارزیابی  مزایـــده و غیره را بررســـی و ا
آن نبـــود دســـتور صدور ســـند اجرایی بدهد و این دســـتور 

قطعی اســـت. 

کـــه در هـــر زمانی  کـــه نظرشـــان ایـــن بـــود  آن دســـته دوم 
که  اعتـــراض را وارد می دانســـتند بـــه این اســـتناد می کنند 
چون دادگاه دســـتور تنظیم ســـند انتقال اجرایـــی را داده 
اســـت دستور قابل عدول اســـت و اصل این حرف درست 
اســـت. قانونگـــذار می گوید دســـتور قطعی اســـت  اما قابل 
که قابل شـــکایاتی  عـــدول اســـت و منظور از قطعـــی یعنی 
که نســـبت به رای می کنند نیســـت یعنی قابل تجدیدنظر 
و فرجام و اعاده دادرســـی و اعتراض ثالث نیســـت  اما قابل 
که جانشـــین دادگاه مثال  عدول اســـت. بنابراین دادگاهی 
کرده اســـت از دســـتور  کار را  که ایـــن  20 ســـال قبـــل اســـت 
تنظیـــم ســـند انتقـــال اجرایـــی عـــدول می کنـــد و ابطـــال 
که می شـــود از دســـتور  می کنـــد  امـــا حـــرف من این اســـت 
گـــر دادگاه از  کـــرد،  اما دو تـــا قیـــد دارم: اول  این که ا عـــدول 
کـــرد به نظر من تخلـــف انتظا  می  اش محرز  دســـتور عدول 
اســـت و یـــا وقتی دســـتور را داده پرونده را خـــوب نخوانده 
کرده خـــوب نخوانـــده مگـــر  این که  امر  که عـــدول  یـــا حـــاال 
کرد  کـــه بتوان از دســـتور عدول  حادثی پیش آمده باشـــد 
که از  کـــه  اینگونه تخلف محســـوب نمی شـــود و دیگر ایـــن 
که دســـتور اجرا نشـــده  کرد  دســـتور زمانی می توان عدول 
گر دادگاه دســـتور تجدید جلســـه دادرســـی را  باشـــد، مثاًل ا
گر جلســـه  کند ا بدهـــد و بعـــدًا بخواهـــد از دســـتور عـــدول 
گر جلســـه تشکیل  کند و ا تشـــکیل نشـــده می تواند عدول 
کنـــد چـــون دســـتور داده و  شـــد دیگـــر نمی توانـــد عـــدول 
جلســـه هـــم تشـــکیل شـــده بنابرایـــن دادگاه می توانـــد از 

کند در صورتی  دســـتور صدور ســـند انتقال اجرایی عدول 
که ســـند انتقال اجرایی صادر نشـــده باشـــد.

گفته ام،   کتـــاب اجـــرای احـــکام نیـــز  کـــه در  کالم   حاصـــل 
گـــر در جریان بازداشـــت، مزایـــده و ارزیابی  که ا این اســـت 
گیـــرد دو حالـــت دارد: یـــا ذینفـــع از ایـــن   تخلفـــی صـــورت 
اقـــدام  روز   7 مهلـــت  ظـــرف  در  و  می شـــود  گاه  آ تخلـــف 
گاه شـــد و  گـــر آ کـــه دادگاه رســـیدگی می کنـــد و ا می کنـــد 
گـــر دادگاه  گاه نشـــد دو حالـــت دارد: ا اعتـــراض نکـــرد یـــا آ
دســـتور ســـند انتقال اجرایی را صـــادر نکرده باشـــد وقتی 
کنـــد از این  گرفتـــه نباید دســـتور را صـــادر  تخلـــف صـــورت 
ج از مهلت هـــم مطرح  گر شـــکایت خـــار نظـــر می گوییـــم ا
شـــود و دادگاه هنـــوز دســـتور صدور ســـند انتقـــال اجرایی 
صـــادر نکـــرده ایـــن شـــکایت در واقع تذکـــر اســـت و دادگاه 
گر دســـتور صادر شـــده و  کند ، اما ا نبایـــد دســـتور را صـــادر 
که  هنوز ســـند انتقـــال اجرایی صادر نشـــده مـــن معتقدم 

کند. باز هـــم می توانـــد عـــدول 

سخنرانی استاد دکتر عبداهلل شمس پیرامون موضوع مزایده، در آیین تجلیل ایشان

آیین بزرگداشـــت دکتر عبداهلل مزایده؛ مسأله ای فراگیر
 14 چهارشـــنبه  روز  شـــمس 
آذر 1397 بـــا حضور اســـاتید و 
دانشـــجویان دانشکده حقوق 
دانشـــگاه آزاد اســـالمی مشهد 
ایـــن  تئاتـــر  آمفـــی  محـــل  در 

شـــد. برگزار  دانشـــکده 
 

دکتر مجتبی زاهدیان:
تألیفات متعدد و 

پرداختن به جزئیات و 
که در آثارشان  فروعاتی 

می بینیم،  ایشان را 
تبدیل به مهم ترین 

منبع و مرجع در حوزه  
آیین دادرسی مدنی 

برای جامعه حقوقی ما 
در دانشگاه و در حوزه 

کرده  وکالت و قضاوت 
است.

دکترشمس:
دادگاه مکلف است 
که می خواهد  زمانی 

دستور صدور سند 
انتقال اجرایی را بدهد 
تمام جریان بازداشت 

ارزیابی  مزایده و غیره را 
گر خالفی در  بررسی و ا

آن نبود دستور صدور 
سند اجرایی بدهد
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کارگشایان  صندوق حمایت وکال با هدف حمایت از وکال و 
گردیده، در مسیر تشـــکیل با  فراز و  دادگســـتری تاســـیس 

گونی مواجه بوده است. گونا نشـــیب های 
اولیـــن بـــار در مـــاده 12 آییـــن نامـــه تعرفـــه حـــق الوکاله و 
که  هزینه ســـفر وکالی دادگســـتری مصـــوب تیرمـــاه 1341 

دادگســـتری  وقـــت  وزیـــر  تصویـــب  بـــه 
گردیدنـــد  مکلـــف  وکال  بـــود،  رســـیده 
موقع پرداخـــت مالیات، معـــادل نصف 
آنچـــه بابـــت مالیـــات می پردازنـــد برای 
حســـابداری  بـــه  وکال  تعـــاون  صنـــدوق 
که در پایان هرماه  دادگســـتری بپردازند 
کانـــون وکالی دادگســـتری پرداخت  بـــه 

. د شو
که شـــش ســـال  براســـاس آیین نامه ای 
کانـــون وکالی دادگســـتری  بعد توســـط 
تنظیـــم و به تصویب وزارت دادگســـتری 
پرداخـــت  صنـــدوق،  تعهـــدات  رســـید 
مســـاعده بـــه معلولیـــن و وکالی بیمار با 

شـــرایط خاصـــی تعیین شـــد.
تشـــکیل  قانـــون   1350/2/14 در  امـــا 
تأمیـــن  و  وکال  تعـــاون  صنـــدوق 
کانـــون وکالی دادگســـتری  هزینه هـــای 
و  شـــد  مذکـــور  نامـــه  آییـــن  جایگزیـــن 
بـــه  کمـــک  بـــه  ایـــن صنـــدوق  وظیفـــه 
در  کارگشـــایان  و  دادگســـتری  وکالی 
کمک به  کارافتادگـــی و  زمـــان پیـــری، از 
بازمانـــدگان آنـــان و  پرداخت مســـاعده 
امـــا  یافـــت.  توســـعه  بیمـــار  وکالی  بـــه 
حمایت هـــای صنـــدوق بـــه موجب این 

که رضایت وکالی دادگســـتری  گونه ای نبود  قانـــون نیز به 
که در مقایســـه با ســـایر صندوق های  را جلـــب نماید. چرا 
کار  از  بازنشســـتگی،  حقـــوق  از  مشـــموالن  حمایتـــی، 
بازمانـــدگان  توســـط  مســـتمری  دریافـــت  و  افتادگـــی 

نبودنـــد. برخـــوردار 
نهایتـــا در تاریـــخ 1355/10/25 قانـــون تشـــکیل صندوق 
کارگشـــایان دادگســـتری به تصویب مجلس  حمایت وکال و 
شـــورای ملی و دو ســـال بعد یعنی در تاریـــخ 1357/3/9 
اساســـنامه صنـــدوق حمایـــت وکال بـــه تصویـــب شـــورای 
تامیـــن اجتماعـــی رســـید، امـــا آییـــن نامـــه اجرایـــی ایـــن 
قانـــون بـــا تأخیر حـــدود 20 ســـاله و پس از اصـــالح مادۀ 8 
قانون در ســـال 1375، در تاریـــخ 1377/12/5 به تصویب 
هیـــأت وزیـــران رســـید و صنـــدوق حمایـــت وکال در ســـال 

1378 شـــروع بـــه فعالیـــت نمود. 
بـــا ایـــن حـــال آنچـــه از قانـــون و آییـــن نامـــه و اساســـنامه 
کـــه  صنـــدوق در عمـــل حاصـــل شـــد ایـــن بـــوده اســـت 
صنـــدوق حمایـــت برخـــالف نامـــش، نـــه تن هـــا  حمایتی 
کنـــد بلکـــه بـــه جهاتی ســـوهان  کارآمـــوزان نمـــی  از وکال و 
نارضایتـــی  از  عظیمـــی  مـــوج  و  گردیـــده  مشـــموالن  روح 
ایجـــاد نموده اســـت، در این بین مهمتریـــن عامِل نگرانی 
وکال، عـــدم اقـــدام مناســـب قانونـــی مدیـــران صنـــدوق و 
کـــه از طرف  کانون  ها  و نمایندگانی اســـت  هیـــأت مدیـــره 
کـــه می تواننـــد  کانون  هـــا  بـــه مجامـــع معرفـــی می گردنـــد 
بـــا ارائـــه پیشـــنهاد و اقـــدام جهـــت رفـــع ایـــرادات و تغییر 
کارآمـــوزان موجب  اساســـنامه و آییـــن نامه به نفـــع وکال و 

رفـــع نگرانـــی و نارضایتی باشـــند.
و  وکال  نارضایتـــی  باعـــث  کـــه  اساســـی  ایـــرادات  برخـــی 

از: عبارتنـــد  اســـت  گردیـــده  کارآمـــوزان 

اداری  کارمنـــدان  و  قضـــات  بیـــن  فاحـــش  تبعیـــض   )1
اســـتقالل  الیحـــه   8 مـــاده  اجـــرای  در  کـــه  بازنشســـته 
کـــه  پروانـــه وکالـــت اخـــذ می نماینـــد بـــا وکالی حرفـــه ای 
که  از ابتـــدا بـــه شـــغل وکالـــت روی آورده انـــد، بـــه  طـــوری 
نامبـــردگان پـــس از بازنشســـتگی از ســـمت های قبلی و با 

وجـــود دریافت حقـــوق بازنشســـتگی از دســـتگاه مربوطه 
کار شـــوند  می تواننـــد بـــا اخـــذ پروانـــه وکالت مشـــغول به 
امـــا وکالی دادگســـتری بـــا وجود آنکـــه می توانســـته اند به 
کار وکالـــت را از ابتدا  شـــغل قضاوت بپردازند اما عاشـــقانه 
انتخـــاب نمـــوده اند اما به حکـــم ماده 14 قانون تشـــکیل 
کارافتادگی  صنـــدوق حمایـــت پـــس از بازنشســـتگی یـــا از 
دیگـــر حق وکالـــت ندارند و بایســـتی پروانه خـــود را تودیع 

. یند نما
نامـــه  آییـــن  نامـــه  آییـــن   5 مـــادۀ  حکـــم  براســـاس   )2
اجرایـــی مـــاده 8 قانـــون تشـــکیل صنـــدوق حمایـــت وکال 
بیمـــه شـــده حداقـــل  بیمـــه ســـهم  کارگشـــایان، حـــق  و 
هرســـه مـــاه یـــک بـــار باید به حســـاب صنـــدوق نـــزد یکی 
بـــه موجـــب  گـــردد و  از بانک هـــای معرفـــی شـــده واریـــز 
تبصـــره یک مـــاده 5 آیین نامه مذکور در صـــورت تأخیر در 
پرداخـــت، حـــق بیمه ســـهم بیمه شـــده در مـــدت معوق 
بـــه میـــزان ده درصد مأخـــذ وصول حق بیمه محاســـبه و 
که عماًل ایـــن افزایش از 8 درصد  گردید.  دریافـــت خواهـــد 
بـــه 10درصـــد یعنـــی 25 درصد ســـود  و خســـارت تأخیر در 
پرداخـــت اقســـاط آن هـــم بـــرای حتـــی یـــک روز تأخیر در 

پرداخـــت آن.
 

کثریـــت همکاران نســـبت  کـــه وقتـــی ا مالحظـــه می گـــردد 
کافی  بـــه اصـــل پرداخت اقســـاط به دلیـــل عدم حمایـــت 
و نیـــز  پوشـــش نداشـــتن بیمه خدمـــات درمانـــی رضایت 
که خســـارت  ندارنـــد، حکم تبصـــره یک ماده 5 آیین نامه 
کرده اســـت به هیچ  تأخیـــر تأدیه 25درصـــد را پیش بینی 
وجـــه قابل پذیرش از ســـوی همکاران محتـــرم اعم از وکال 

کارآموزان نمی باشـــد. و 

کـــه بدانیـــم مدیران  امـــا غیرقابـــل تحمل تـــر زمانی اســـت 
کانون هـــا  با علم  ادوار مختلـــف صنـــدوق و هیـــأت مدیره 
بـــه اینکـــه همـــکاران از وضـــع موجـــود رضایـــت ندارند اما 
هیچ تالشـــی در جهت رفـــع این ظلم نکـــرده و اقدامی در 

جهـــت حذف تبصـــره یک مـــاده پنج ننمـــوده اند.
گـــر  کـــه ا گـــردد  البتـــه ممکـــن اســـت اســـتدالل 
ایـــن ضمانت اجرا وجود نداشـــته باشـــد ممکن 
اســـت همـــکاران از پرداخـــت اقســـاط صندوق 
امتنـــاع نمـــوده و نهایتـــًا منجر به ورشکســـتگی 
کـــه در پاســـخ بـــه این شـــبهه  گـــردد؛  صنـــدوق 
که بـــه موجب مـــواد 11 و  گفـــت از آنجایی  بایـــد 
12 قانـــون تشـــکیل صنـــدوق حمایـــت و ماده 5 
آیین نامـــه مذکور تجدیـــد پروانه ســـاالنه وکال و 
نیـــز بهـــره منـــدی از مزایـــای بازنشســـتگی برای 
می کننـــد  بازنشســـتگی  تقاضـــای  کـــه  وکالیـــی 
منـــوط بـــه ارائـــه مفاصاحســـاب پرداخـــت حق 
بیمـــه می باشـــد، تکلیف همکاران بـــه پرداخت 
خســـارت تأخیر تأدیـــه 25 درصد بـــه هیچ وجه 

منصفانـــه نبـــوده و ضرورتـــی ندارد.
که بانـــواِن وکیل  3( امـــا ایراد اساســـی دیگـــری 
بســـیار  را  حمایـــت  صنـــدوق  قانـــون  مشـــمول 
کرده، تبصره 2 مـــاده 19 آیین نامه ماده  نگـــران 
که به موجب  8 قانون تشـــکیل صندوق اســـت 
آن فرزنـــدان بیمـــه شـــدۀ زن، فقـــط بـــه شـــرط 
آنکـــه پـــدر آنـــان در قیـــد حیـــات نبـــوده و تحت 
کفالـــت وی )وکیـــل بانـــو( باشـــند می تواننـــد از 

گردند. مســـتمری فوت بهـــره منـــد 
که 30 ســـال حق  گـــر خانم وکیلـــی  بـــه عبارتـــی ا
بیمـــه را بـــه صنـــدوق حمایـــت پرداخته اســـت 
فـــوت نمایـــد در حالیکـــه قبـــاًل از همســـر خود جدا شـــده 
ج در بنـــد 2 ماده  باشـــد یـــا شـــوهر ایشـــان شـــرایط منـــدر
19 را نداشـــته باشـــد و امـــا دارای فرزندان صغیری باشـــد، 
گردیـــده و  فرزنـــدان ایشـــان از حقـــوق متصـــوره محـــروم 
که 30 ســـال حـــق بیمه  در واقـــع وکیـــل مذکـــور در حالـــی 
کـــرده اســـت فرزندان صغیـــر وی هیـــچ بهره ای  پرداخـــت 

ازمزایـــای صنـــدوق نخواهنـــد برد.
خانـــواده  حمایـــت  قانـــون   48 مـــاده  براســـاس  البتـــه 
مصـــوب 1391 در خصـــوص میـــزان حقـــوق یـــا مســـتمری 
زوجـــه دائـــم متوفـــی و فرزنـــدان و ســـایر وراث قانونی وی 
و نحـــوه تقســـیم آن در تمـــام صندوقهـــای بازنشســـتگی 
ســـایر  و  اجتماعـــی  تأمیـــن  لشـــکری،  کشـــوری،  از  اعـــم 
که  صندوق هـــای خاص )از جمله صنـــدوق حمایت وکال( 
به تصویب مجلس شـــورای اسالمی رســـیده است، برخی 
کـــه متوجـــه بانوان وکیل شـــده بـــود، به لطف  از نقایصـــی 
گر منتظر  کـــه ا گردید  و همـــت نمایندگان مجلـــس مرتفع 
کانون هـــا  بودیم می بایســـتی  اقـــدام مدیـــران صنـــدوق و 
همچنـــان شـــاهد تبعیض و بـــی عدالتی بیـــن ورثه وکالی 

آقـــا و خانـــم می بودیم.
بـــه موجـــب بند 3 مـــاده 48 قانـــون مذکور فرزنـــدان اناث 
در صـــورت نداشـــتن شـــغل یـــا شـــوهر و فرزندان ذکـــور تا 
که معلوِل  ســـن 20 ســـالگی و بعد از آن منحصرًا در صورتی 
کارافتـــاده نیازمنـــد باشـــند یـــا اشـــتغال بـــه تحصیـــالت  از 
کمک هزینه  دانشـــگاهی داشـــته باشـــند حســـب مورد از 
اوالد، بیمـــه و مســـتمری بازمانـــدگاِن بـــا حقـــوق وظیفـــه 
کـــه بـــر ایـــن اســـاس  والدیـــن خـــود برخـــوردار می گردنـــد 

تفاوتـــی بیـــن ورثه مـــرد یـــا زن بیمه شـــده وجود نـــدارد.

  نویسـنده:
 حسن حسن زاده    

وکیل پایه یک دادگستری     

صنــدوق حــمایت 
یا زحــمت ؟

آیین نامه ماده )۸( 
قانون تشکیـــــل صندوق 
کارگشایان  حمایت وکال و 

دادگستری
www.yon.ir/v1a8

قانون تشکیل صندوق 
کارگشایان  حمایت وکال و 

دادگستری
www.yon.ir/v1gts

مهمترین عامِل 
نگرانی وکال، عدم 
اقدام مناسب 
قانونی مدیران 
صندوق و هیأت 
کانون  ها  و  مدیره 
نمایندگانی است 
کانون  ها   که از طرف 
به مجامع معرفی 
می گردند
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  نویسـنده:
  فرزانه واحد  

 وکیل پایه یک دادگستری

کارگردانی و نویسندگی سهیل بیرقی و تهیه کنندگی مهدی داوری محصول سال ۱۳۹۶ است. »عرق سرد« فیلمی به 
گل زنی افـــروز تیم  ملی برای اولیـــن بار به فینال بازی های آســـیایی  کاپیتان تیم ملی فوتســـال زنان ایران اســـت. با  کوثـــری(  داســـتان فیلـــم دربـــاره »افروز اردســـتانی« )باران 

که توســـط شـــوهرش )امیر جدیدی( ممنوع الخروج شـــده اســـت. راه پیـــدا می کنـــد و عازم مالزی می شـــود امـــا در فرودگاه افروز پی می برد 
کشور می پردازد. که به بحث مشکالت زنان در ایران برای خروج از  فیلم عرق سرد را با اندکی تسامح می توان »یک اثر فمینیستی« نام نهاد 

 
 نقد و بررسی شکلی

و  تلویزیونـــی  ســـاخته های  از  بســـیاری  همچـــون 
ســـینمایی، ایرادهـــای حقوقـــی بســـیاری در فیلـــم وجود 
دارد. فیلم نامـــه مشـــاور حقوقـــی نـــدارد، هرچنـــد حتـــی 
بهـــره  حقوقـــی  مشـــاور  از  می دانیـــم  کـــه  فیلم هایـــی  در 
گرفته انـــد هـــم اشـــکال های جـــدی مشـــاهده می شـــود. 
کارگـــردان  دلیـــل ایـــن امـــر می توانـــد تعصـــب نویســـنده و 
بـــه متـــن و جدی نگرفتـــن تذکر مشـــاور باشـــد. همچنین 
ممکن اســـت مشـــاور راهنمای مناســـبی در مورد موضوع 

باشـــد.  نبوده  فیلـــم 
کلیـــدی در  فیلـــم عـــرق ســـرد در سکانســـی  ایـــراد مهـــم و 
کـــه همســـر افـــروز رضایت نامـــه رفع  بـــه چشـــم می خـــورد 
گویـــا  ممنوع الخروجـــی را پـــس از تنظیـــم پـــاره می کنـــد و 
کأن لم یکـــن تلقی می شـــود. حال بایـــد بدانیم  همه چیـــز 
گواهـــی  گـــر  ا چیســـت؟  رضایت نامـــه  ایـــن  ماهیـــت  کـــه 
کـــه زنـــان شـــوهردار در زمـــان اخـــذ اولیه  امضایـــی بـــوده 
کردن آن بـــه دلیل  کننـــد، با پـــاره  گذرنامـــه بایـــد دریافت 
گواهی  ج نمی شـــود،  اینکـــه چیـــزی در دفتـــر ثبت، منـــدر
کـــی از  کـــردن برگـــه حا گرفتـــه شـــود و پـــاره  بایـــد دوبـــاره 
کـــه در این صورت ایرادی  انصراف زوج از اذن خود اســـت 
بـــر فیلم نامـــه وارد نیســـت. اما مـــا در ســـکانس های اولیه 
داشـــته  گذرنامـــه  داســـتان  زن  شـــخصیت  کـــه  دیدیـــم 
امـــا از ســـوی همســـرش ممنوع الخـــروج شـــده اســـت. در 
کـــردن رضایت  گـــر همســـر پـــس از ممنوع الخـــروج  اینجـــا ا
کشـــور داده باشـــد،  یـــا وکالتـــی به زوجـــه مبنی بر خروج از 
با پاره شـــدن ســـند مشـــکلی بـــرای زن ایجاد نمی شـــود و 
کند و رونوشـــت  می توانـــد مجددًا بـــه دفتر ثبـــت مراجعه 

کند.  آن را اخـــذ 
ایـــراد شـــکلی بعـــدی بـــه جلســـه دادگاه طـــالق مربـــوط 
اصـــل  از  بارهـــا  رســـیدگی  حیـــن  در  قاضـــی  می شـــود: 
ج  بی طرفـــی به عنـــوان یـــک اصـــل مســـلم در حقـــوق خار
می شـــود، بـــرای مثال خطاب بـــه زوج می گوید: »شـــما نه 

کتـــک می زنـــی...« نـــه  خرجـــی نمی دهـــی، 
قاضـــی در جلســـه دادگاه ســـعی بـــر ایجاد صلح و ســـازش 
کـــه رویکردی مثبت اســـت امـــا در همین حین اعالم  دارد 
گـــر در این جلســـه حکم طالق صادر بشـــود،  که ا می کنـــد 
ج شـــود. درحالی کـــه در فیلم  کشـــور خـــار زن می توانـــد از 
مشـــاهده می شـــود، طالق به درخواســـت زوجـــه و طالق 
یک طرفـــه بـــوده اســـت. بنابرایـــن حتـــی در فـــرض صدور 
رأی بـــه نفـــع زوجـــه و توافق نکـــردن زوجین بـــرای طالق 
توافقـــی بحـــث رفـــع ممنوع الخروجـــی منتفی اســـت، زیرا 
امـــکان اعتراض به رأی در دو  مرحلـــه تجدیدنظر و فرجام 
خواهـــی وجـــود دارد. پـــس از قطعیت حکم طالق اســـت 
که زن می تواند نســـبت بـــه جاری نمـــودن صیغه طالق و 
کند. ثبت آن و ســـپس رفـــع ممنوع الخروجی خـــود اقدام 
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بســـیاری از نقدهای منتشـــر شـــده درباره فیلم عرق سرد، 
اصرار دارند آن را فیلمی »غیر فمینیســـتی« و »اجتماعی« 
کج فهمـــی یا بدفهمی  کـــه می تواند از  جلـــوه دهند؛ امری 

نســـبت به »فمینیســـم« در ایـــران و موضع گیـــری در برابر 
کامـــل با موازین فکـــری این جنبش،  آن، بدون آشـــنایی 

ناشی شـــده باشد. 
گر فمینیســـت را  »جنبشـــی برای به دست آوردن حقوق  ا
کلمه  برابـــر با مردان بـــرای زنـــان« بدانیم، این تعصـــب بر 
گرایش هـــای  »فمینیســـتی« از بیـــن مـــی رود. نحله هـــا و 
مختلـــف فمینیســـم تنها یک چیـــز را بیـــان می کنند: مورد 
گرفتـــن، تجربـــه محرومیـــت و محدودیـــت  تبعیـــض قـــرار 

زنـــان به دلیل جنســـیت.
فیلـــم عـــرق ســـرد بـــه یـــک معضـــل اجتماعـــی، حقوقی و 
کشور  فمینیســـتی اشـــاره می کند: محرومیت زن از خروج 
کشـــور به دلیل جنســـیت.  کســـب اجـــازه خروج از  یا لزوم 
بـــار زنـــان در ســـال ۱۳۴۲ شمســـی وارد مجلـــس  اولیـــن 
قانونگـــذاری شـــدند؛ اما بـــا مداقـــه در ســـیر قانون گذاری 
کـــه از ســـال ۱۳۴۲ بـــه مجلس راه  و آمـــار نماینـــدگان زنی 
کـــه قوانیـــن مـــا همواره  کرده انـــد متوجـــه می شـــویم  پیدا
در یـــک مجلـــس قانون گـــذاری مردانه به تصویب رســـیده 
کـــه یـــا از دغدغه هـــا و رنجـــش زنـــان از  اســـت. مجلســـی 
نابرابری هـــای موجـــود بی اطالع بـــوده یا تمایلـــی به تغییر 

قانون نداشـــته اســـت. 
رســـیده  تصویـــب  بـــه   ۱۳۵۱ ســـال  در  گذرنامـــه  قانـــون 
گـــروه از افراد  اســـت. در مـــاده ۱۸ ایـــن قانـــون بـــرای ســـه 
گذاشته شـــده  گذرنامه  کســـب رضایت بـــرای اخـــذ  شـــرط 
کمتر از ۱۸ ســـال )که غیربالغ محســـوب  اســـت: اشـــخاص 
که تحت والیت یا قیمومیت هســـتند  کســـانی  می شـــوند( 
)غیررشـــید و محجـــور و مجنـــون( بـــا رضایت ولـــی و قیم و  
کســـب رضایـــت شـــوهر. زنان  باالخـــره زنـــان شـــوهردار با 
گذرنامه جدیـــد به این  گرفتـــن  هر ۵ ســـال یک بـــار بـــرای 

دارند.  نیـــاز  رضایت نامـــه 
گذرنامه، حق عدول همســـر از رضایتی  در مـــاده ۱۹ قانون 
کرده اســـت وجـــود دارد و فیلم عرق ســـرد  کـــه قباًل اعـــالم 

درواقع نقـــدی بر همین ماده اســـت. 
گذرنامه مصوب ســـال ۱۳۵۱  ح اصالح مـــاده ۱۹ قانون  طر
کســـیون زنـــان مجلس تهیـــه و در ســـال ۹۶ به  توســـط فرا
که یک ســـال پس  ح  مجلس ارائه شـــده اســـت. در این طر
از اعالم وصول همچنان سرنوشـــتش در هالـــه ای از ابهام 
کـــه بـــرای ســـفر حـــج تمتـــع،  قـــرار دارد پیش بینی شـــده 
شـــرکت در مســـابقات و همایش های علمـــی، بین المللی 
که به نمایندگی از ســـوی ایران شـــرکت  و اقتصـــادی زنانی 
می کننـــد و با تائید مراجـــع ذی ربط و موافقت دادســـتان 

ج شـــوند.  کشـــور خار می توانند از 
گر  ح هـــم اشـــکاالت زیـــادی دارد؛ بـــرای مثـــال ا ایـــن طـــر
تأییـــد مراجـــع حاصـــل نشـــد )ماننـــد موضوع فیلـــم( چه 
گر زنی با هزینه شـــخصی  وضعیتی در انتظار زنان اســـت؟ا
که نماینده رســـمی ایران باشـــد قصد شـــرکت  و بدون آن 

در همایشـــی را داشـــته باشـــد، چه می شود؟ 
کشـــور از قوانین مردســـاالری نشـــأت  اذن و اجـــازه خروج از 
که مـــرد را ولـــی، صاحب اختیار، قیم و سرپرســـت  می گیـــرد 
زن معرفـــی می کنـــد. آیـــا زن امـــروز را می تـــوان موجـــودی 
محجـــور و صغیر و نیازمنـــد مداخله در تصمیم گیری هایش 
گرفت؟ این حق از قوانین مردســـاالرانه ای حکایت  در نظـــر 
که زن را موجـــودی تابع و در تمکین مرد و نیازمند  می کنـــد 

حمایت و سرپرســـتی مطـــرح می کند. 
پســـت مدرن،  فمینیســـم  منظـــر  از  ســـرد  عـــرق  فیلـــم 
کـــه بـــه نابرابری و  ماننـــد هـــر نحله دیگـــری از فمینیســـم 
محرومیـــت زن بـــه دلیل جنســـیت اشـــاره می کنـــد، قابل 

نقد و بررســـی اســـت: فمینیسم پســـت مدرن دلیل انقیاد 
گفتمـــان، قـــدرت و  زنـــان در ســـلطه مـــردان را در تمرکـــز 

ذهنیـــت در جامعـــه مردســـاالر می دانـــد. 
گفتمان  در بســـیاری از دیالوگ هـــای فیلم ما شـــاهد این 

و ذهنیـــت و قـــدرت مردانـــه حتـــی در 
گفتمـــان بازیگـــران زن در  ادبیـــات و 
فیلم هســـتیم. »خانم نوری« )ســـحر 
سرپرســـت  نقـــش  در  دولتشـــاهی( 
تفکـــر مردانـــه  ملـــی، محصـــول  تیـــم 
کـــه پذیرفته اند  اســـت: تبلـــور زنانـــی 
بایـــد مطابـــق میل و خواســـته مردان 
را  خـــوب  زن  کلیشـــه  کننـــد،  رفتـــار 
و  بـــودن  دوم  جنـــس  پذیرفته انـــد، 
حقـــارت و در درجـــه پایین تـــر بـــودن 
سرپرســـت  پذیرفته انـــد.  را  خـــود 
کـــه بـــاور  تیـــم، نماینـــده زنانـــی بـــود 
امـــری  به عنـــوان  را  مردانـــه  ســـلطه 
بـــه  مســـلم پذیرفتـــه اســـت و حتـــی 
انتقـــاد  داســـتان  خط شـــکن  زن 
می کنـــد، او را توبیـــخ می کند، پشـــت 
ســـر هم جنـــس خـــود حـــرف می زنـــد 
و رفاقـــت هیـــچ زنـــی بـــا هیـــچ زنـــی را 

نمی دانـــد.  بـــادوام 
لیلی رشـــیدی در نقـــش وکیل مدافع 
یـــک وکیـــل پویـــا  هرچنـــد به عنـــوان 
و فعـــال معرفی شـــده، امـــا همچنـــان 
خوبـــی  آدم هـــای  »وکیل هـــا  کلیشـــه 
بـــه دنبـــال منافـــع خـــود  و  نیســـتند 
هســـتند« را بازتولیـــد می کند؛ موجی 
در  کـــه  اســـت  ســـال  چندیـــن  کـــه 
و  رســـانه های تصویـــری شروع شـــده 

عرق ســـرد هـــم از آن بی نصیب نمانده 
 . ست ا

گرفتن از دادســـتان و  که به جـــای وقـــت  او وکیلـــی اســـت 
اســـتفاده از ظرفیت های قانونی، مصاحبه با شـــبکه های 

کمپین می ســـازد. خارجـــی را انتخـــاب می کند و 
گفتمـــان  گفتمـــان وکیـــل حتـــی در قســـمتی از فیلـــم بـــه 
مردســـاالرانه تغییـــر پیدا می کنـــد؛ وقتی که بـــه موکل خود 
می گویـــد: »نمی شـــود از دادســـتان وقـــت بگیریـــم، او مرد 
کـــن، سیاســـت داشـــته بـــاش«.  اســـت، بـــرو و راضـــی اش 
گفتمان بـــه معنـــای یادگرفتن قواعد  »سیاســـت« در این 
که درنهایت  کردن ســـلطه مردانه اســـت  کمتر  بـــازی برای 

کســـب حقـــوق طبیعی زنـــان منجر می شـــود.  به 
گفتمان  تجمـــع قدرت در نظام مردانـــه و قانون مردانه در 
که اعالم  یاســـر )امیر جدیدی( نیز مشـــهود اســـت، وقتـــی 
کـــه قانـــون به مـــن داده  می کنـــد: »ایـــن اجـــازه ای اســـت 
کنـــم.« ایـــن جملـــه بیانگـــر  و می خواهـــم از آن اســـتفاده 
که قانون  قـــدرت مردانـــه و سوءاســـتفاده از قدرتی اســـت 

اســـت.  به مرد داده 
که  ســـکانس آخر فیلـــم زن قهرمانی را به تصویر می کشـــد 
هم همســـر اســـت هم مادر و هـــم قهرمـــان و در همه این 
کـــه از قهرمان  کلیشـــه »زن خوب«  نقش ها موفق اســـت. 
داســـتان عـــرق ســـرد فاصلـــه بســـیاری دارد. ایـــن الگوی 
گفتمـــان و ذهنیـــت مردســـاالرانه از زن اســـت:  مطلـــوب 
کامـــل بـــودن در همه چیـــز، و درعین حال تحت ســـلطه و 

بودن. مـــردان  اختیار  در 

نقد و بررسی فیلم عرق سرد 

زنان پشت مرزها

کلیدی   ایراد مهم و 
در  فیلم عرق سرد در 

سکانسی به چشم 
که همسر  می خورد 
افروز رضایت نامه 

رفع ممنوع الخروجی 
را پس از تنظیم پاره 

گویا همه چیز  می کند و 
کأن لم یکن تلقی 

می شود

فیــــلم7



  گفتـــــگو:
مونا زنده دل

وکیل پایه یک دادگستری     

کلیت همایش اســـکودا را     با ســـام و ســـپاس، 
که  چطـــور دیدیـــد؟ چـــون واقعیت این اســـت 

ما خیلی بی خبریم. 
همایـــش اســـکودا از دید ما هـــم نقاط قـــوت و هم نقاط 
کـــدام در جای  کـــه به هرحـــال بایـــد هـــر  ضعفـــی داشـــت 

شـــود.  ارزیابی  خود 

کـــه مـــن در ســـوابق شـــما می دیـــدم،     آن طـــور 
اصـــاح  طـــراح  و  دهنـــده  پیشـــنهاد  شـــما 
که  اساســـنامه اســـکودا بودید. اساســـنامه ای 

ح شما بود یا نه؟  ح شد طر در این همایش مطر
کردیـــد. اتفاقـــًا فکـــر می کنـــم این  ح  ســـؤال خوبـــی مطـــر
موضـــوع جای بحـــث دارد و باید در اتحادیه بنشـــینیم و 

کنیم.  دراین بـــاره صحبـــت 
اســـتارت اصـــالح اساســـنامه را این بار مـــن زدم، به خاطر 
این کـــه اشـــکالی ســـاختاری در اتحادیـــه می دیدیم و فکر 
می کردیـــم تـــا آن اشـــکال برطـــرف نشـــود نمی توانیـــم به 
ح  کنیم. بر اســـاس طر یـــک اتحادیه چابک دســـت پیدا 
و ایـــده مـــن، مصوبـــه ای از شـــورای اجرایـــی بهمن مـــاه 
تهـــران  همایـــش  در  کـــه  شـــد  قـــرار  و  گرفتیـــم   ۱۳۹۵
کارگروه تشـــکیل شـــد، متن را  اساســـنامه اصـــالح شـــود. 
که  کانـــون مرکز  کردیـــم. همایش بـــه میزبانی  هم آمـــاده 
قـــرار بود اردیبهشـــت برگزار شـــود در مرداد برگزار شـــد. با 
کردیـــم. درتعطیالت  همـــه این احـــوال، ما متـــن را آماده 
کانون ها فرســـتادیم.  کردیـــم و بـــه  کار  ســـال نـــو روی آن 
کارگـــروه مـــن هـــم  ح و ایـــده مـــن ایـــن بـــود و  اصـــل طـــر
کـــه نیابت هـــا و پســـت های نیابت  کار می کـــرد  روی ایـــن 
کنیم. این  رییس را در اساســـنامه تبدیل بـــه »معاونت« 
که هـــم از تمرکز قدرت  تغییـــر ســـاختاری باعث می شـــود 
کار انجـــام  در اتحادیـــه جلوگیـــری شـــود و هـــم تقســـیم 

شـــود. ما نمی توانیـــم تمام وظایـــف اتحادیه 
ملـــی،  مشـــکالت  از  اعـــم  اســـکودا،  و 

کـــه مرتبًا نـــوع به نوع  چالش هایی 
پدیـــد می آید، مســـائل داخلی 
هماهنگـــی  اتحادیـــه،  خـــود 
نفـــر  یـــک  از  را  و...  کانون هـــا 
اســـت  اتحادیـــه  رییـــس  کـــه 

بخواهیـــم و توقـــع داشـــته باشـــیم بتوانـــد همـــه را انجام 
دهـــد. در نظـــام مدیریتی امـــروز اصاًل قابل قبول نیســـت 

کـــه یک نفـــر بخواهـــد همـــه این هـــا را انجـــام دهد. 
بـــر طبـــق اساســـنامه نایـــب رییس هـــا  در حـــال حاضـــر 
کـــه یـــا رییـــس امـــری را  زمانـــی می تواننـــد فعـــال باشـــند 
کـــه در  کنـــد، یـــا رییـــس غایـــب باشـــد  بـــه آن هـــا ارجـــاع 
این صـــورت نیابت بـــه نایب رییـــس اول و چنانچه هر دو 
ح من  گذار می شـــود. طر نبودند بـــه نایب رییـــس دوم وا
کـــه ایـــن نیابت ها بـــه معاونـــت تبدیل شـــود؛  ایـــن بـــود 
کار به عهده یک معاون  کار شـــود و هر بخشـــی از  تقســـیم 
قـــرار بگیرد. ایـــن معاون دیگـــر مثل نایب رییس نیســـت 
گرفـــت فعال شـــود بلکه  کـــه هـــر زمان مـــورد ارجـــاع قـــرار 
کار  باید در اتحادیه حضور فعال داشـــته باشـــد. استارت 
اینطـــور زده شـــد. منتها در همایش تهـــران فقط ضرورت 
اصـــالح اساســـنامه تصویـــب شـــد و اجـــازه ندادنـــد متن 
ح بشـــود، درحالی که هیـــچ جای اساســـنامه نگفته  مطـــر
کـــه اول بایـــد ضـــرورت تصویـــب شـــود و بعـــد در اجالس 

بعـــدی، خود مـــواد اصالحـــی، مـــورد بحث قـــرار بگیرد.
که انتخابـــات بود، عملی نشـــد و  در همایـــش اهـــواز هم 
کاًل  کـــه  گفت  بـــه همایـــش تبریـــز موکول شـــد و می شـــود 
که تشـــریف  بـــه محـــاق رفـــت. آقـــای دکتـــر شـــهبازی نیا 
که اساســـنامه باید اصالح بشـــود  گفتند  آوردنـــد دوبـــاره 
کـــه ماهیتًا مـــد نظر مـــن نبود و  امـــا ایـــن اصالحاتـــی بود 
ح می شـــد  که ســـالی یک یـــا دوبار مطر در ایـــن حد بـــود 
کـــه ضمانت  و یـــا هیئـــت حل اختالفی تشـــکیل می شـــد 
اجراهـــای رســـیدگی آن هـــم اصـــاًل معلـــوم نبـــود و به طور 

ج شـــد.  کار خار کـــه از دســـتور  گفـــت  کل می تـــوان 
گر از دســـتور  ح اســـت؛ یکـــی اینکه ا دو بحـــث اینجـــا مطر
ج نمی شـــد، این هـــا ماهیتـــًا اصالحاتی نبود  کار هـــم خار
کـــه مـــن بـــه دنبـــال آن بـــودم و مـــورد دیگـــر اینکـــه چـــرا 
کار قرار می گیرد باید از دســـتور  که در دســـتور  چیزی 
کار قرار  که در دستور  ج شـــود؟ چیزی  کار خار
کارشناســـی شـــده  می گیـــرد، حتمًا باید 
کارشناســـی شـــده، دیگر  گـــر  باشـــد و ا

ج می شـــود.  کار خار چـــرا از دســـتور 

 
ً
مشـــخصا کـــه  چیـــزی    

کـــرده بود،  ایجاد نگرانی 
مـــاده 21 اصاحـــی بـــود 
کـــه بـــه نوعـــی می خواســـت بـــا 
مصوبـــات  مکانیســـمی، 
بـــرای  را  اســـکودا 
الـــزام آور  کانون هـــا 

بکند. 
نـــه اصـــاًل چنیـــن 
ی  چیـــز
 . نیســـت
مـــا  گـــر  ا

کارکـــرد اتحادیـــه دقـــت بکنیـــم، ایـــن نگرانی  خـــوب بـــه 
کـــه  اصالحـــی   21 مـــاده  ایـــن  نداشـــت.  جایـــی  مطلقـــًا 
که  گفتـــه بود  گفتم ایـــده من هم نبـــود،  کـــه  همان طـــور 
گر  کنند و ا که مصوبـــات را رعایـــت  کنیم  مـــا باید توصیـــه 
گـــزارش  کانونـــی رعایـــت نکـــرد بـــه هیئـــت حـــل اختالف 
کننـــد، ولـــی نگفتـــه بـــود ایـــن  شـــود تـــا آن هـــا رســـیدگی 
رســـیدگی چگونه صورت می گیرد و چـــه ضمانت اجرایی 
که مصوبـــات را اجرا  کانونـــی  دارد و یـــا چـــه اتفاقی بـــرای 
نکنـــد خواهد افتـــاد. در واقع ضمانت اجرایی نگذاشـــته 

بـــود.  توصیـــه ای  امـــری  هـــم  نهایتـــًا  بـــود. 
کانون هـــا را به ســـاختار حقوق  مـــن ســـاختار اتحادیـــه و 
بین الملـــل تشـــبیه می کنـــم؛ قواعـــد حقـــوق بیـــن الملل 
کشـــورها  قواعد تبعیت نیســـت، قواعد همکاری اســـت و 
کـــت بین المللـــی بـــا هم همـــکاری می کنند. در  از روی نزا
که  کانون هـــای ما هم هیچ الزامی وجـــود ندارد  اتحادیـــه 
کننـــد ولی از روی  بخواهنـــد از مصوبـــات اتحادیه پیروی 
خـــرد جمعی بـــه خاطـــر اینکه مصوبـــات قوت بیشـــتری 
داشـــته باشـــد و بتواننـــد در مقابـــل چالش هـــای بیرونی 
بایســـتند، به ایـــن همکاری و بـــه این قواعـــد، به صورت 

توصیـــه ای عمـــل می کنند.

  شـــما همیشـــه در اســـتفاده از ابزارهای نوین و 
خدمـــات الکترونیکـــی پیشـــگام بوده اید؛ چه 
کانـــون البـــرز داشـــتید و  کـــه در  فعالیت هایـــی 
برابـــرش  در   

ً
معمـــوال کـــه  چیـــزی  اســـکودا،  در  چـــه 

مقاومت شـــده اســـت. آیا شـــما قائل به این هســـتید 
را  نســـل ها  شـــکاف  مشـــکل  وکا  جامعـــه  در  مـــا  کـــه 
کانون هـــا نیـــاز بـــه جوان شـــدن و  داریـــم و مدیریـــت 

به روزشدن دارند؟ 
صـــرف جوان بـــودن خـــوب نیســـت و صرف مســـن و پیر 
بـــودن هم بد نیســـت. این هـــا هیچ کدامشـــان به تنهایی 
کـــه  می خواهیـــم  مدیرانـــی  مـــا  شـــوند.  ارزیابـــی  نبایـــد 
فکرشـــان به روز باشـــد، قـــدرت مدیریت داشـــته باشـــند 
نترســـند،  تکنولـــوژی  از  کننـــد،  اجـــرا  را  نـــو  ایده هـــای  و 
نترســـند،  مجموعه شـــان  و  مدیریـــت  مدرن کـــردن  از 
کنند، اســـتراتژی داشته  آینده نگر باشـــند، راهبردی فکر 
باشـــند. مـــا چنیـــن مدیرانـــی می خواهیـــم و می توانیـــم 
هـــم درمیـــان جوان ها و هم در مســـن ترها آن هـــا را پیدا 

 . کنیم

کـــه در اثـــر مقاومـــت در برابـــر    ایـــن آســـیبی را 
از  اســـتفاده  و  خدمـــات  الکترونیکی کـــردن 
را  یـــا می شـــود  ایجـــاد شـــده  نویـــن  ابزارهـــای 

چطور ارزیابی می کنید؟
کل جامعـــه مـــا  ایـــن مـــورد جـــدا از جامعـــه نیســـت. در 
همیشـــه یک »تکنوفوبیا« وجود داشـــته اســـت. هر وقت 
تکنولـــوژی آمـــده، آن را به طریقی به رمل و جادو و ســـحر 
کرده ایـــم. مـــا در ابتدا بـــه تکنولوژی مشـــکوکیم  متصـــل 
درحالی کـــه بعـــد آن را می پذیریـــم. مثـــاًل همیـــن تلفـــن 
همـــراه وقتـــی اول وارد ایـــن مملکـــت شـــد، همـــه فکـــر 
ک باشـــد ولی  که چقـــدر ممکن اســـت خطرنا می کردنـــد 

االن دســـت همه هســـت.

گفتگو با وکال: هما داودی در 

مدیرانی می خواهیم که 
از تکنولوژی نترسند

من ساختار اتحادیه ها  
کانون ها را به ساختار  و 
حقوق بین الملل 
کنم قواعد  تشبیه می 
حقوق بین الملل قواعد 
تبعیت نیست قواعد 
همکاری است
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8 گفـــتگو
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ماده آیین نامه مصوب 
1397 به دستگاه های 
دولتی اجازه داده است 
به دو شکل از خدمات 

وکالی دادگستری 
کنند:  استفاده 

 1.مورد معین
2. مدت معین

در  دولـــت  جویـــی  صرفـــه  ســـابقه؛ 
الوکالـــه حـــق  پرداخـــت 

پیـــش از ایـــن مقـــررات دیگـــری در مورد شـــیوه اســـتفاده 
دادگســـتری  وکالی  خدمـــات  از  دولتـــی  هـــای  دســـتگاه 
شـــماره  بخشـــنامه  آن  آخریـــن  بـــود،  شـــده  تصویـــب 
خ 1390/2/10 معـــاون اول رییس  ۴۴۲۵۳/۲۷۴۳۳ مـــور
جمهـــور بود، صـــدر ایـــن بخشـــنامه در تبییـــن مقصود از 
تصویـــب آن آمـــده بود »بـــه منظور ســـاماندهی اســـتفاده 

خدمـــات  از  اجرایـــی  دســـتگاههای 
حقوقـــی اشـــخاص حقیقـــی و حقوقی 
و در اجرای بخشـــنامه شـــماره ۱۵۰۸۸ 
خ ۱/۲۵ /۱۳۸۹ و برای  / ۴۴۲۵۳  مور
کاهـــش هزینـــه هـــای جـــاری دولـــت، 
مـــوارد زیر جهـــت اجرا ابالغ می شـــود 
«، بند 3 بخشـــنامه نیـــز پرداخت حق 
کال ممنوع  الوکالـــه مـــازاد بـــر تعرفـــه را 
کرده بود و از ســـوی دیگر در بند  اعالم 
یک همین بخشـــنامه بر اســـتفاده از » 
نماینـــدگان قضایـــی تاییـــد صالحیت 
شـــده« توســـط ســـازمان های دولتی 
کیـــد  تا اقامـــه و پیگیـــری دعـــاوی  در 
که  کـــه نهایتـــا در صورتـــی  شـــده بـــود 
در پیشـــبرد دعـــوی موثـــر مـــی بودنـــد 
مســـتحق دریافت معـــادل نصف حق 
بـــر  الوکالـــه بـــه عنـــوان حـــق الزحمـــه 
اســـاس قانـــون اجازه پرداخـــت پنجاه 
درصـــد از حق الوکاله هـــای وصولی به 
کارمنـــدان مؤثر  نماینـــدگان قضایـــی و 

در پیشـــرفت دعـــاوی دولـــت مصـــوب 1344 می شـــدند.

پذیـــرش  دولـــت؛  جدیـــد  رویکـــرد 
صرفه اســـتفاده از وکالی دادگســـتری 

در برابـــر هزینـــه حـــق الوکالـــه
 بر این اســـاس رویکـــرد دولت در بخشـــنامه مصوب 1390 
کاهـــش هزینه های جـــاری دولت  ظاهـــرا صرفـــه جویی و 
کـــردن اســـتفاده  از وکال و همچنیـــن  از طریـــق محـــدود 
کـــردن پرداخـــت حـــق الوکالـــه بـــه آنـــان در حـــد  محـــدود 
تعرفـــه مقـــرر در آییـــن نامـــه مصـــوب 1385 بـــوده اســـت، 
که پیداســـت در پـــی اتخاذ این سیاســـت  ولـــی این طـــور 
که اســـتفاده از  امـــروز دولت به این نتیجه رســـیده اســـت 
وکالی دادگســـتری در اقامـــه و دفاع از دعـــاوی و پرداخت 
میـــزان واقعی ما بـــه ازای خدمات آنـــان را نباید به عنوان 
یـــک هزینـــه زائد بلکه بـــه عنوان وســـیله ای بـــرای تامین 

کند. کثـــری منافـــع دولت نـــگاه  حدا
مـــاده یـــک آیین نامـــه مصـــوب 1397 بـــه دســـتگاه های 
دولتی اجازه داده اســـت تا به دو شـــکل از خدمات وکالی 

کنند: اســـتفاده  دادگستری 

1( مورد معین
در ایـــن حالـــت، دســـتگاه هـــای دولتی مـــی تواننـــد برای 
یـــک مـــورد خـــاص بـــا وکالی دادگســـتری قـــرارداد منعقد 
کننـــد، بـــر اســـاس مـــادۀ 2 حـــق الوکاله اصـــوال بـــه میزان 
مقـــرر در آیین نامه تعرفه حق الوکالـــه و ... مصوب 1385 
تعییـــن مـــی شـــود، ولی تبصـــرۀ ذیـــل همین مـــاده اجازه 
داده اســـت تـــا در »موارد خاص«، »متناســـب بـــا اهمیت 
کار و بهای خواســـته در دعـــاوی مالی«  موضـــوع و حجـــم 
حـــق الوکالـــه به میزان بیشـــتر از مقرر در آییـــن نامه تعرفه 
حق الوکاله نیز پرداخت شـــود، البتـــه در آیین نامه مرجع 
یا شـــیوه تعیین »موارد خاص« بیان نشـــده اســـت، و باید 
کـــه بـــا پرداخت حق  کـــه در هر مـــورد  قائـــل بـــر این شـــد 
الوکالـــه مـــازاد بـــر میـــزان تعرفـــه موافقـــت شـــود، آن مورد 
از مـــوارد خـــاص بـــوده اســـت، تصویـــب و پرداخـــت حـــق 
الوکالـــه در »مـــوارد خاص« به دو شـــکل انجام می شـــود:

کوچک  گـــر حق الوکاله تا پنج برابـــر نصاب معامالت  الف( ا
موضـــوع بنـــد )۱( مـــاده )۳( قانـــون برگـــزاری مناقصـــات 

باشـــد، با تأییـــد باالتریـــن مقام دســـتگاه اجرایی
گـــر حق الوکالـــه باالتـــر از مبلـــغ موضـــوع بنـــد )الـــف(  ب( ا
تـــا پنـــج برابر نصـــاب معامالت متوســـط موضـــوع بند )۲( 
مـــاده )۳(  قانـــون برگـــزاری باشـــد بـــا پیشـــنهاد باالتریـــن 
مقـــام دســـتگاه اجرایـــی و تأیید هیاتـــی مرکـــب از معاون 
و  دادگســـتری  وزرای  )رییـــس(،  رییس جمهـــور  حقوقـــی 
امـــور اقتصادی و دارایی، رییس ســـازمان برنامه و بودجه 
کشـــور )یا یکـــی از معاونان آنان( و حســـب مـــورد باالترین 

مقـــام دســـتگاه اجرایـــی ذی ربط
بـــه موجب تبصره یک مـــادۀ 3 قانون برگـــزاری مناقصات 
»وزارت  امـــور اقتصـــادی  و دارائی  مکلف  اســـت  در ابتدای  
هـــر ســـال  نصـــاب  معامـــالت  را براســـاس  شـــاخص  بهـــای  
مرکـــزی   بانـــک   توســـط   شـــده   اعـــالم   خدمـــات   و  کاالهـــا 
جمهـــوری  اســـالمی  ایـــران ، جهـــت  تصویـــب  بـــه  هیـــأت  
وزیـــران  پیشـــنهاد نمایـــد.«، هیـــات وزیـــران برای ســـال 
کوچـــک را 250 میلیـــون ریـــال و  1397 نصـــاب معامـــالت 
نصـــاب معامالت متوســـط را 2 میلیارد و 500 میلیون ریال 

کرده اســـت. تعییـــن 
بنا بـــر این در ســـال 1397 انعقاد قـــرارداد وکالتی با دولت 
بـــا مبلغ حـــق الوکالـــه به میـــزان 7 و نیـــم میلیـــارد تومان 

البتـــه بـــا طی مراتـــب مقـــرر در آییـــن نامه مصـــوب 1397 
بود. خواهـــد  متصور 

2( مدت معین
کثر مدت قـــرارداد بـــا وکال را یک  مـــادۀ 3 آییـــن نامـــه حدا
کـــه قابل تمدید اســـت، ســـیاق ماده  کـــرده  ســـال تعیین 
که اصـــوال وکیل طرف  گونه ایســـت  و تبصـــره ذیـــل آن به 
قـــرارداد در مـــدت قـــرارداد مکلـــف بـــه انجام امـــور وکالتی 
ســـازمان دولتـــی در ازای مبلـــغ ثابت مقرر در قـــرار خواهد 
بـــود و فقـــط در صـــورت تصریح در قـــرارداد ممکن اســـت 
»در مـــورد هر دعـــوی چنانچه حکم نهایی بـــه نفع دولت 
گـــردد و محکوم علیه بـــه تأدیـــه حق الوکاله محکوم  صادر 
و حق الوکالـــه مربـــوط وصـــول شـــود، تـــا پنجـــاه درصد آن 
که  از محـــل اعتبـــار مصوب مربـــوط، بـــه وکیل یـــا وکالیی 
در دعـــوی مداخلـــه داشـــته اند، پرداخـــت شـــود«، بر این 
که با  اســـاس و بـــر خالف قـــرارداد های مـــوردی، وکالیـــی 
کثـــر  قـــرارداد هـــای مـــدت معیـــن حدا
کنند  یک ســـاله با دولت همـــکاری می 
نهایتـــا مـــی توانند عالوه بـــر مبلغ ثابت 
خـــاص  شـــرایط  تحـــت  خـــود  قـــرارداد 
پیش بینی شـــده در تبصـــره ذیل مادۀ 
3 آییـــن نامـــه به میـــزان نیمـــی از حق 
الوکالـــه بـــر مبنـــای آییـــن نامـــه تعرفـــه 
حـــق الوکالـــه و ... مصـــوب 1385 را آن 
هـــم پـــس از وصـــول از محکـــوم علیـــه 
و واریـــز بـــه خزانـــه و از محـــل اعتبارات 

کنند. ســـازمان مربوطه دریافـــت 
آییـــن نامـــه مصـــوب 1397 مشـــخص 
در  وکیـــل  اجـــرت  کـــه  اســـت  نکـــرده 
بـــر چـــه  قـــرارداد هـــای مـــدت معیـــن 
 5 بنـــد  شـــوند،  مـــی  تعییـــن  اســـاس 
حـــق  تعییـــن   1345 نامـــه  تصویـــب 
الوکالـــه یـــا حـــق المشـــاوره ماهانـــه در 
قـــرارداد هـــای معین را بـــر عهده هیات 
گذاشـــته بود، مـــادۀ 6 تصویب  وزیران 
نامـــه 1357 هـــم تعیین آن را بـــر عهده 
وزیـــر دادگســـتری و وزیـــر امـــور اقتصـــادی و دارائـــی و وزیر 

مربوطـــه قـــرار داده بـــود.
ممکـــن اســـت ســـکوت در مـــورد میـــزان اجـــرت وکیل در 
قـــرارداد های مدت معین به تســـری اطـــالق مادۀ 2 آیین 
نامـــه منجـــر شـــود و مبلـــغ قـــرارداد بر اســـاس آییـــن نامه 
تعرفـــه حق الوکالـــه و ... مصوب 1385 تعیین شـــود، حق 
المشـــاوره وکیـــل در آییـــن نامـــه تعرفه حـــق الوکالـــه و ... 

بـــرای هر ســـاعت 5 هـــزار تومان تعیین شـــده اســـت.
 اصـــوال »حـــق الوکالـــه ماهانـــه« نـــه در آییـــن نامـــه تعرفه 
حـــق الوکاله و ... ذکر شـــده اســـت و نه اصـــوال با طبیعت 
کار وکالـــت در دعـــاوی تناســـب دارد، وکیـــل دادگســـتری 
غ از توافقی  مخصوصـــا برای دخالـــت در دعاوی مالی فـــار
کـــه بـــا مـــوکل دارد توســـط خـــود دولـــت مکلف بـــه ابطال 
تمبـــر مالیاتـــی بـــه میزانـــی حداقل معـــادل مقـــرر در آیین 
کنید  نامـــه تعرفه حق الوکاله و ... می شـــود، حـــال فرض 
یـــک وکیـــل دادگســـتری بـــا ســـازمانی دولتـــی قـــراردادی 
کنـــد و در طول این یک  یکســـاله و بـــا مبلغی ثابت منعقد 
ســـال دعاوی متعـــدد با خواســـته های مالی بـــه او ارجاع 
شـــود، در ایـــن حالـــت وکیل بـــا شـــرایطی مواجـــه خواهد 
کار خـــود اجرتـــی دریافـــت نکرده  که نـــه تنهـــا بـــرای  شـــد 
که  اســـت بلکـــه چیـــزی هـــم از جیـــب خـــود بـــه مـــوکل - 

دولـــت اســـت - پرداخته اســـت!

ویکرد دولت در استفاده از  تغییر ر
وکالی دادگستری

آیین نامه »ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکالی دادگستری و 
مشاوران حقوقی در دستگاه های اجرایی«

آیین نامه »ساماندهی 
حق الوکاله و حق 

المشاوره خدمات وکالی 
دادگستری و مشاوران 

حقوقی در دستگاه های 
اجرایی«

www.yon.ir/v1ahv

هیـــات وزیـــران در جلســـه 1397/9/18 خـــود بنا بر 
پیشـــنهاد معاونـــت حقوقـــی رییس جمهـــور » آیین 
المشـــاوره  و حـــق  الوکالـــه  نامـــه ســـاماندهی حـــق 
خدمات وکالی دادگســـتری و مشـــاوران حقوقی در 

کرد. دســـتگاه هـــای اجرایـــی« را تصویـــب 

  نویسنده:
فرزانه صفری

وکیل پایه یک دادگستری

مصــوبه9



امـــروزه روش هـــای جایگزیـــن حـــل 
غیرقضایـــی  طـــرق  و  اختـــالف 
کشـــورهای  از  بســـیاری  در 
به عنـــوان  دنیـــا  پیشـــرفته 
حل و فصـــل  موثـــر  راهـــکار 
مـــی رود.  بـــه کار  اختالفـــات 
باتوجـــه بـــه اهمیـــت مســـئله 
کشـــور،  حقوقـــی  نظـــام  در 
سلســـله  از  جلســـه  نخســـتین 
جلســـات هفتـــه پژوهـــش ۲۴ آذرمـــاه 
در دانشـــگاه فردوســـی مشـــهد بـــه همین 
رضـــا  دکتـــر  و  یافـــت  اختصـــاص  موضـــوع 
معبودی، اســـتادیار دانشـــگاه فردوســـی و 
وکیل پایه یک دادگســـتری، به ســـخنرانی 
که با اســـتقبال  حول ایـــن محور پرداخت 

شـــد.  مواجـــه  مخاطبیـــن 
ح یک ســـوال ســـخن خود را  ایشـــان با طر
کـــرد: »تظلم خواهی نـــزد دادگاه های  آغـــاز 
دولتـــی از حقوق اولیه هر شـــخصی اســـت 
اما آیـــا واقعا وضعیت مراجعات اشـــخاص 
بـــه دادگســـتری دولتـــی مطلـــوب و بهینه  
کلـــی از ارجـــاع دعاوی  اســـت؟ آیا به طـــور 
کـــم دولتی رضایـــت عمومی وجود  به محا
دارد؟ قطعًا پاســـخ منفی اســـت. دستگاه 
که بســـیار برنامه ریزی شـــده  قضـــا هرچند 
پرونـــده  میلیـــون   ۱۷ بـــا  کنـــد،  عمـــل 
دســـت  مطلـــوب  نتیجـــه  بـــه  نمی توانـــد 

 . بد یا
مـــا  بـــر  دولتـــی  تفکـــر  آن قـــدر  متاســـفانه 
که احســـاس می کنیم  کم شـــده اســـت  حا
کنترل  مرجع رســـیدگی لزومـــا باید تحـــت 
کمیت  گر تحـــت حا کمیـــت باشـــد. اما ا حا
حکومت نباشـــد چـــه پیش خواهـــد آمد؟ 
کم بود  در برهـــه ای از زمـــان این تفکـــر حا
کـــه بســـیاری از عرصه ها -که بعدهـــا در اثر 
کلـــی اصل  قانـــون اجـــرای سیاســـت های 
۴۴ قانـــون اساســـی بـــه بخـــش خصوصی 
گذار شـــد- خصوصی شـــدنی نیســـتند.  وا
عرصه هـــا  ایـــن   نظام هـــا  بســـیاری  در 
و  بهینـــه  وضعیـــت  و  شـــدند  خصوصـــی 
کردنـــد و در نهایت دولت  مطلوبی ایجـــاد 
کمیتی خـــود قرار  را در جایـــگاه واقعـــی حا

دادند«.

دکنـــر معبـــودی درمـــورد هـــدف از ایجـــاد 
گفـــت: »طـــرق جایگزین حل  ایـــن طـــرق 
 ADR )Alternative Dispute اختـــالف یـــا
خصوصی ســـازی  درصـــدد   )Resolution

حـــل اختـــالف بـــر آمـــده اســـت تـــا اجـــازه 
برخـــی  و  صالحدیـــد  بـــا  اشـــخاص  دهـــد 
بـــه  اقـــدام  خـــود  مدنظـــر  مولفه هـــای 
اراده  اوال  کـــه  نماینـــد  روشـــی  انتخـــاب 
گزینش روش، موثر باشـــد و ثانیا  آن هـــا در 
کـــه  کیفیـــت حـــل اختـــالف را بـــه نحـــوی 

دهنـــد.  قـــرار  می خواهنـــد 
دادگاه هـــای  در  دعـــاوی  بـــه  رســـیدگی 
را  متنوعـــی  بســـیار  موضوعـــات  حقوقـــی 
شـــامل می شـــود. مگر یک شـــخص تا چه 
انـــدازه می توانـــد بـــر موضوعـــات مختلف، 
تســـلط و تعمق داشـــته باشـــد تا به خوبی 

کند؟  بـــه پرونـــده رســـیدگی 
بـــه  پرونده هـــا  ورودی  آمـــار،  طبـــق 
شـــعبه های دادگاه هـــای حقوقـــی به  طـــور 
که باید  متوســـط ۲۰۰ پرونده در ماه اســـت 
کاری مورد رســـیدگی قرار  در حدود ۲۵ روز 
که ســـابقه نداشـــته اســـت  گیـــرد. حال آن 
پرونـــده ای در ۲۵ روز مـــورد رســـیدگی قرار 

گیـــرد و مختومه شـــود. 
جنبه هـــای  -کـــه  کیفـــری  دعـــاوی  در 
آیین نامـــه  اســـت-  برجســـته  کمیتـــی  حا
کیفری مصوب شـــده اســـت.  میانجیگری 
کمیتی  که جنبـــه حا در دعـــاوی حقوقـــی 
دعـــاوی  از  کم رنگ تـــر  عمومـــی  نظـــم  و 
ایـــن شـــیوه های  از  بایـــد  اســـت،  کیفـــری 

جایگزیـــن بهـــره ببریـــم«.
مختصـــر  معرفـــی  بـــه  هم چنیـــن  وی 
طـــرق دوســـتانه حـــل اختـــالف پرداخت: 
بـــرای  حقوقـــی  نظام هـــای  ســـایر  »در 
ماننـــد  اختـــالف  حـــل  دوســـتانه  طـــرق 
مختصـــر،  رســـیدگی های  میانجیگـــری، 
کارشناســـی و غیره مقررات تبیین شـــده و 
گرفته اســـت.  مـــورد حمایت اجرایـــی قرار 
یکـــی  به عنـــوان  یـــا ســـازش  میانجیگـــری 
از اصلی تریـــن طـــرق حـــل اختالف اســـت 
کـــه در نظام هـــای حقوقـــی مختلـــف مورد 

می گیرنـــد.  قـــرار  اســـتفاده 
و  ســـازش  عنـــوان  تحـــت  کـــه  آن چـــه 
میانجیگـــری داریـــم عبـــارت اســـت از این 
ســـوی  از  را  خـــود  اختـــالف  طرفیـــن  کـــه 
یک شـــخص ثالـــث و بـــه طریـــق مصالحه 
که  حل و فصـــل نماینـــد و نتیجه تـــا زمانی 
مـــورد تراضی طرفین قـــرار نگیـــرد، الزام آور 

نباشـــد. 
برخـــی از نظام هـــا تفاوتـــی میـــان ســـازش 
و میانجیگـــری در نظـــر نمی گیرنـــد. برخی 
دیگـــر تفـــاوت ظریفـــی میان ایـــن دو بیان 

کـــه در میانجیگـــری میانجـــی باید  کردنـــد 
ح  برای ایجـــاد مصالحه میـــان طرفین طر
و پروپـــوزال داشـــته باشـــد در حالی کـــه در 
اســـت  منفعـــل  ســـازش دهنده  ســـازش، 
طرفیـــن  خـــود  توســـط  ســـازش  ح  طـــر و 
پیشـــنهاد می شـــود تا در نهایت به نتیجه 
مســـالمت آمیز ختـــم شـــود. از نظـــر قانون 
نمونـــه آنســـیترال تفاوتـــی میان ســـازش و 

نـــدارد.  وجود  میانجیگـــری 
اســـت.  طـــرق  دیگـــر  از  کارشناســـی 
هـــم  و  ترافعـــی  از طـــرق  هـــم  کارشناســـی 
می شـــود.  محســـوب  دوســـتانه  طـــرق  از 
صرفـــا  طرفیـــن  اختـــالف  ماهیـــت  وقتـــی 
اختـــالف  طرفیـــن  و  دارد  فنـــی  جنبـــه 
حقوقـــی بـــا یک دیگـــر ندارنـــد، می تواننـــد 
کنند و بـــه طریق  کارشـــناس مراجعـــه  بـــه 
کننـــد. دوســـتانه یـــا الـــزام آور حل و فصـــل 
مختصـــر  رســـیدگی های  بعـــدی،  مـــورد 
اســـت؛ طرفیـــن اختالف به شـــخص ثالثی 
مراجعـــه می کننـــد و ثالـــث میـــان طرفیـــن 
امـــا  می کنـــد  برگـــزار  کماتـــی  محا جلســـه 
منجـــر بـــه صـــدور هیچ گونه رایـــی نخواهد 
شـــد و صرفًا طرفیـــن وضعیـــت یک دیگر را 
از لحـــاظ قوت ادله می ســـنجند و تصمیم 
که با ایـــن اوضاع و احـــوال وارد  می گیرنـــد 
کثر این  رســـیدگی ترافعی بشـــوند یا خیر. ا
طرفیـــن  ســـازش  بـــه  منجـــر  رســـیدگی ها 

می شـــود. 
مزیـــت طـــرق دوســـتانه حل اختـــالف )به 
کـــه بـــا طـــرق  جـــز داوری( در ایـــن اســـت 
ترافعـــی حل اختالف قابل جمع هســـتند. 
در روش مذکـــور ایـــن ریســـک وجـــود دارد 
کـــه طرفیـــن نگـــران درز اطالعاتـــی باشـــند 
 علیه خودشـــان اســـتفاده شـــود. 

ً
کـــه بعدا

قطعـــًا بـــرای تضمیـــن حقـــوق طرفیـــن در 
ایـــن زمینه وجـــود مقـــررات الزم اســـت«.

دکتـــر معبودی با بررســـی مـــوردی هر یک 
از طـــرق مذکـــور در نظـــام حقوقـــی ایـــران 
گفـــت: »در نظـــام حقوقـــی ایـــران درمورد 
جزئـــا  اختـــالف،  حـــل  دوســـتانه  طـــرق 
مقـــررات  نقـــص  جزئـــا  و  مطلـــق  ســـکوت 
آییـــن  قانـــون  در  مثـــال  بـــرای  داریـــم؛ 
دادرســـی تاحـــدی بـــه ســـازش پرداختـــه 
شـــده اســـت. طبق قانون، ســـازش زمانی 
ح شـــده  کـــه در دادگاه طـــر الـــزام آور اســـت 
باشـــد. قواعد سازش آنســـیترال همچنان 
مـــورد پذیرش ایران واقع نشـــده اســـت به 
همیـــن دلیـــل در حـــال حاضـــر مراجعه به 
ســـازش دوباره کاری محســـوب می شـــود؛ 
کـــه نهایتـــا حاصـــل ســـازش در حـــد  چـــرا 
یـــک قرارداد خواهـــد بود و باید بـــه دادگاه 

مراجعـــه شـــود تـــا بـــه نتیجه برســـد. 
اجرایـــی  اعتبـــار  درمـــورد  نمونـــه  قانـــون 
ســـازش نامه معتقد اســـت نظـــام حقوقی 
می کنـــد،  رســـیدگی  مبنـــا  ایـــن  بـــر  کـــه 
می توانـــد برای ســـازش نامه اعتبار اجرایی 

کند. متاســـفانه ســـازش نامه  پیش بینـــی 
در قانـــون ایران از اعتبـــار اجرایی برخوردار 
نیســـت. قانـــون نمونـــه آنســـیترال حتـــی 
درمـــورد  مراجعیـــن  نگرانـــی  راســـتای  در 
توقـــف  بحـــث  مهلـــت،  دادن  دســـت  از 
کـــرده اســـت؛ طبق  ح  مـــرور زمـــان را مطـــر
ایـــن قانـــون زمانی کـــه فرآینـــد ســـازش یـــا 
میانجیگـــری آغـــاز می شـــود، مـــرور زمـــان 
متوقف اســـت تـــا زمانی که ســـازش دهنده 
کنـــد. در قانون  یا میانجی اعالم شکســـت 
نشـــده  پیش بینـــی  امـــری  چنیـــن  ایـــران 

 . ست ا
مـــا  کشـــور  کارشناســـی هـــم در  وضعیـــت 
وضعیت مشـــابهی دارد و طریق مســـتقلی 
کـــه صـــدور  شـــناخته نشـــده اســـت؛ چـــرا 
در  نیســـت.  ممکـــن  آن  بـــرای  اجراییـــه 
کارشـــناس صرفـــا ابزاری  نظـــام حقوقی ما 
در اختیـــار دادگاه اســـت تـــا جهـــات فنـــی 
کند و البته بـــرای دادگاه  موضـــوع را احـــراز 

نیســـت.  الزامی 
نیـــز  مختصـــر  دادرســـی  بـــه  مـــا  قانـــون 
نظام هـــای  ســـایر  اســـت.  نپرداختـــه 
جلـــب  بـــرای  را  تضمیناتـــی  حقوقـــی، 
گرفته انـــد،  نظـــر  در  طرفیـــن  اطمینـــان 
ســـازش  نمونـــه  قانـــون  اینکـــه  نخســـت 
بین المللـــی درمـــورد حفـــظ اســـرار تجاری 
کرده اســـت  تجـــار و بازرگانان صراحتا بیان 
بایـــد  ســـازش  بـــه  مربـــوط  اطالعـــات  کـــه 
توســـط طرفیـــن، وکالی آن هـــا، مطلعیـــن 
محرمانـــه  ســـازش دهنده  و  جلســـه  در 
تلقـــی شـــود. هرچند ضمانت اجـــرا جبران 
خســـارت مالی اســـت اما صـــرف وجود آن 
می توانـــد باعـــث جلـــب اعتمـــاد طرفیـــن 
شـــود. دوم، مطابـــق مقـــررات آنســـیترال، 
ح  کـــه در جریـــان رســـیدگی طـــر ادلـــه ای 
یـــا  داوری  در  ح  طـــر قابلیـــت  می شـــود 
نـــدارد.  را  متعاقـــب  دادگاه  در  دادرســـی 
کـــه طـــرف مقابل  البتـــه بایـــد ثابت شـــود 
قبال به این اســـناد دسترســـی نداشته و در 
جریـــان ســـازش از آن مطلع شـــده اســـت. 
کلیـــه اظهـــارات و اقاریر طرفیـــن در جریان 

قابـــل تمســـک نیســـت«.  ســـازش، 
اظهـــار  جمع بنـــدی  به عنـــوان  ایشـــان 
بســـیاری  ایـــران  در  »متاســـفانه  داشـــت: 
از اشـــخاص بـــر اســـاس پیش شـــرط حـــل 
ح  کـــم طر اختـــالف در قراردادهـــا، در محا
دعـــوا می کننـــد و با اولیـــن ایـــراد خوانده، 
کـــه طبـــق اصـــل  دعـــوا رد می شـــود؛ چـــرا 
لـــزوم عقـــود، ابتـــدا بایـــد طـــرف مقابل به 
کره دعوت شـــود و بایـــد اظهارنامه ای  مذا
البتـــه همیـــن  کـــه  وجـــود داشـــته باشـــد 
کفایـــت نمی کنـــد و ابـــزاری در دســـت  امـــر 
خوانـــده اســـت تـــا اجـــازه ندهـــد قفـــل به 
گشـــوده شـــود.  جریـــان افتادن دادرســـی 
ج چنین پیش شـــرطی  لـــذا در صـــورت در
جهـــت  زمانـــی  بـــازه  بایـــد  قراردادهـــا،  در 

شـــود.  قید  کـــره  مذا

دکتر رضا معبودی در نخستین جلسه حقوقی هفته پژوهش:

چالش های نظام حقوقی ایران
وش های دوستانه حل اختالفات  در ر

طرق 
جایگزین 

حل اختالف  به 
اشخاص اجازه می 
دهد روشی انتخاب 
که اوال اراده آن ها  کنند 
گزینش روش، موثر  در 
کیفیت  باشد و ثانیا 
حل اختالف را به 
که می خواهند  نحوی 
قرار دهند.

در سایر نظام های 
حقوقی برای طرق 
دوستانه حل اختالف 
مانند میانجیگری، 
رسیدگی های مختصر، 
کارشناسی و غیره 
مقررات وضع شده و 
مورد حمایت اجرایی 
گرفته است قرار 

  نویســـنده:
     فرناز محمدیان 
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کل  در آزمون امسال 
ظرفیت اعالم شده 

کانون های  برای 
کشور در  سراسر 

باالترین حد ادوار 
که  گذشته بود 

نسبت به ظرفیت 
آزمون سال 96 

حدود 25 درصد 
افزایش نشان می داد

آزمـــون وکالـــت ســـال 1397 صبـــح روز جمعـــه 9 آذرمـــاه 
کشـــور به طـــور هم زمـــان برگـــزار شـــد. جـــاری در سراســـر 
افزایش زمان پاســـخگویی به ســـواالت، تعییـــن باالترین 
ظرفیـــت پذیـــرش در همـــه ادوار آزمـــون وکالـــت و توقـــف 
گی هـــای »آزمون  رونـــد فزاینـــده تعـــداد داوطلبـــان از ویژ
کانون های  کارآموزی وکالـــت  پذیرش متقاضیـــان پروانه 
وکالی دادگســـتری ایـــران در ســـال ۱۳۹۷« یـــا بـــه زبـــان 

ســـاده همان آزمـــون وکالت 97 هســـتند.

 افزایش زمان پاسخگویی به سواالت
 ۱۳۵ امســـال  آزمـــون  ســـواالت  بـــه  پاســـخگویی  زمـــان 
قبـــل  ســـال های  از  بیشـــتر  دقیقـــه   ۱۵ یعنـــی   ، دقیقـــه 
بـــود. رئیس اســـکودا ایـــن افزایش زمـــان را »پاســـخی به 
بـــرای »افزایـــش  درخواســـت های داوطلبـــان آزمـــون« و 
دقـــت و آرامش آن ها در پاســـخگویی به ســـؤاالت« اعالم 

بود. کـــرده 

کانون ها   افزایش ظرفیت پذیرش در بیشتر 
بـــرای  شـــده  اعـــالم  ظرفیـــت  کل  امســـال  آزمـــون  در 
گذشـــته  کشـــور در باالترین حد ادوار  کانون های سراســـر 
که نســـبت بـــه ظرفیـــت آزمون  بـــه میـــزان ۳۰۸۰ نفـــر بود 
ســـال 96 )۲۴۶۰ نفـــر( حـــدود 25 درصـــد افزایش نشـــان 
و  محـــال  چهـــار  کانـــون  دو  به جـــز  درواقـــع  مـــی داد. 
کاهـــش ظرفیـــت  کـــه تصمیـــم بـــر  گلســـتان  بختیـــاری و 
کـــه  همـــدان  و  آذربایجان شـــرقی  کانـــون  دو  و  گرفتنـــد 
کانون ها  ظرفیـــت اعالمـــی آن ها تغییری نداشـــت، ســـایر 
که  به شـــکل چشـــمگیری ظرفیت خود را افزایـــش دادند 
کانـــون قـــم بـــا افزایش  در ایـــن میـــان ظرفیـــت پذیـــرش 
بیـــش از ۲۰۰درصـــدی از ۳۰ نفر در آزمون ســـال ۹۶ به ۱۰۰ 
نفـــر در آزمون ســـال ۹۷ رســـید و همین مســـاله از ســـوی 
کانـــون و  دیگـــر باعـــث اقبـــال زیـــاد داوطلبـــان بـــه ایـــن 
کانون قم شـــد. کنندگان در  افزایـــش دوبرابری ثبـــت نام 
دکتر شـــهبازی نیا دلیـــل این افزایـــش ظرفیـــت را »ایجاد 
که  کرده بـــود؛ هرچند  امیـــد و انگیزه در جوانـــان« عنوان 
به نظر می رســـد فشـــارهای برخی مخالفـــان آزمون وکالت 

کـــه در یکـــی دو ســـال اخیر به اوج خود رســـیده اســـت نیز 
درایـــن تصمیم گیری هـــا بی تأثیر نبوده اســـت.

کنندگان در آزمون وکالت 97 کاهش شرکت   
آزمـــون  در  شـــرکت  داوطلـــب  نفـــر   72616 مجمـــوع  در 
که ایـــن تعداد علی رغـــم افزایش  وکالـــت 97 شـــده بودند 
گذشـــته  کارآموز، نســـبت به ســـال   کلـــی ظرفیت پذیرش 
کاهش نشـــان  حـــدود ۳۶۰۰ نفـــر یعنـــی تقریبـــا 5 درصـــد 
کنندگان آزمون  کاهش در تعداد شـــرکت  مـــی دهد، ایـــن 
کم از آزمون  که دســـت  خ می دهد  وکالـــت 97 در حالـــی ر

وکالـــت 93 بـــا 55500 داوطلـــب به این ســـو همه ســـاله با 
کننـــده در آزمون  روند فزاینـــده تعداد داوطلبان شـــرکت 

های وکالـــت مواجه بـــوده ایم.
که هرســـال بیشـــترین  کانون وکالی دادگســـتری مرکز نیز 
تعـــداد داوطلـــب را به خـــود اختصاص می دهـــد، به رغم 
کانون نســـبت به ســـال  افزایـــش ۱۰۰ نفـــری ظرفیـــت این 
کم تـــر از آزمون ســـال  گذشـــته، امســـال حـــدود ۴۳۰۰ نفر 

96 داوطلب داشـــت.
که  گفـــت  بـــا درنظرگرفتـــن تمـــام ایـــن مـــوارد مـــی تـــوان 
امســـال، ســـال خوبـــی بـــرای داوطلبـــان ورود بـــه حرفـــه 

وکالـــت از طریـــق آزمـــون وکالـــت بـــوده اســـت.

کاهش داوطلبان افزایش ظرفیت و 

آزمون وکالت ۱۳۹۷ برگزار شد

  حاشیه های
کانون وکالی   آزمون وکالت ۹۷ در 

دادگستری ایالم

کانون وکالی ایالم با حاشیه هایی همراه شد. اختصاص ۱۵ دقیقه وقت بیشتر به آزمون وکالت امسال در 
که نام نویســـنده یا نویســـندگان آن مشـــخص نبود، در این  گروه های تلگرامی نوشـــته ای منتشـــر شـــد  کانال ها و  در نخســـتین ســـاعات پس از پایان آزمون وکالت در برخی 
گرفته شـــود به پاســـخگویی  که ۱۵ دقیقه زمان بیشـــتر باید برای آزمون در نظر  ح این ادعا  که پس از پایان زمـــان آزمون، برخی از داوطلبـــان با طر متـــن چنیـــن آمـــده اســـت 

کرده اند. که ســـایر داوطلبان پاســـخنامه های خـــود را تحویل داده و محل امتحـــان را ترک  ادامـــه دادند، در حالی 
کانون ایالم  ح شـــده در آزمون وکالـــت  کانال های تلگرامی طر که در برخـــی  کیفیتی  کرد مشـــکلی با  کنش به ایـــن ادعاها اظهار  کانـــون وکالی دادگســـتری ایـــالم در وا رئیـــس 
که بعد از  کـــرد  کشـــور در دانشـــگاه ایالم تأیید  کامل برگزار شـــده اســـت. اما از دیگرســـو مصطفی نعمت، نماینده ســـازمان ســـنجش آموزش  خ نـــداده و آزمـــون در ســـالمت  ر

کالس هـــا تعدادی از شـــرکت کنندگان همچنان در حال پاســـخگویی به ســـؤاالت بوده اند. گرفتـــن برگه هـــای داوطلبان، در برخی  تحویـــل 
که حدودًا ســـی چهل نفر بودند، در حدود هفت هشـــت  که روی نتیجه آزمون اثرگذار باشـــد زیـــرا اواًل این افراد  خ داده در حدی نبوده اســـت  کـــه تخلـــف ر او اظهـــار داشـــت 

دقیقه بیشـــتر از ســـایرین زمان داشـــتند و ثانیًا در میان ســـروصدا و اعتراضات ســـایر داوطلبان عماًل امکان تمرکز و دقت در پاســـخگویی نداشته اند.
کامل این آزمون به ســـازمان ســـنجش منعکس شـــده اســـت افزود: ســـازمان ســـنجش از ما، نماینده ســـازمان،  که صورتجلســـه  کید بر این  در عین حـــال آقـــای نعمـــت با تأ
کرده و در مجموع همه این ها در جلســـه ای بررســـی و جمع بندی خواهد شـــد. زمان اعالم تصمیم ســـازمان در این خصوص  گزارش اخذ  کارشـــناس ها  حفاظـــت آزمـــون و 

نیست. مشخص 
 

آزمــون11



کـــودک همســـری را چطـــور    پدیـــده 
کنیـــد و پیامدهای آن از  تعریف می 

نظر شما چه می تواند باشد؟
»عقـــد ازدواج دختـــر زیـــر 13 ســـال و یـــا پســـر 
کـــه بدون اجـــازه دادگاه و بدون  زیر 15 ســـال 
رعایـــت مصلحت انجام شـــود، تحـــت عنوان 
کودک همســـری تعریف می شـــود. در  پدیده 
قانـــون مدنی مـــاده 1041 نیـــز ازدواج زیر این 

ســـنین مشـــروط تعریف می گردد.
تغییـــرات قانـــون در زمـــان هـــای متفـــاوت و 
تغییـــر ســـن ازدواج نوعـــی توجـــه بـــه نیازهـــا 
کـــه البتـــه  و مطالبـــات جامعـــه بـــوده اســـت 
ایـــن تغییرات بعضـــًا نتوانســـته نیـــاز جامعه 
کنـــد. اینگونـــه ازدواج هـــا معمـــواًل  را تأمیـــن 
در شـــرایط عرفی و معمول اتفـــاق نمی افتد. 
فقـــر فرهنگـــی، نیازهـــای اقتصـــادی، عـــرف 
مناطـــق و عـــدم اطـــالع نســـبت به قانـــون را 
می تـــوان از جملـــه علـــل ایـــن پدیـــده عنوان 

. د کر
ما در علـــم حقوق اصلی داریـــم تحت عنوان 
»جهـــل بـــه قانون رافع مســـئولیت نیســـت« 
و بایـــد دیـــد نـــوع انتشـــار قوانیـــن مـــا، البته 
در  دارنـــد  اجتماعـــی  رویکـــرد  کـــه  قوانینـــی 
وضع موجـــود برای افراد عـــادی جامعه و نه 
کننـــده نیـــاز آنها به  حقوقدانـــان، آیـــا تأمین 

کافی بـــه قوانین اســـت؟  گاهـــی  علـــم و آ
کـــودک بایـــد بـــه  کـــه  کودکـــی دورانـــی اســـت 
رشـــد، آموزش، بـــازی، تفریـــح و ... بپردازد و 
کودک  که سرپرســـتی  ولـــّی و یا ســـایر افرادی 
را برعهـــده دارنـــد، وظیفۀ حفـــظ و نگهداری 

کـــودک را در ایـــن دوران برعهـــده دارند. از 
که در معرض ازدواج زودهنگام  کودکی  حـــال 
بـــدون توجـــه بـــه نیازهـــای طبیعـــی دوران 
گیـــرد در واقع ایـــن دوران  کودکـــی قـــرار مـــی 
طالیـــی خـــود را از دســـت داده و در شـــرایط 
کـــودکان جامعه  ناعادالنـــه نســـبت به ســـایر 
قـــرار می گیرد. نه در ردیف بزرگســـاالن اســـت 
کـــودکان دیگـــر جایـــی دارد.  نـــه در جامعـــه 
وظایـــف و تکالیف خانوادگی ناشـــی از ازدواج 
تعـــارض قاعدتـــًا  ایـــن  و  بـــار می گـــردد  او  بـــر 
زمینه ســـاز آســـیب هـــای اجتماعـــی متعدد 

شـــد.  خواهد 

اجـــازه  بـــرای صـــدور  فعلـــی  رویـــه    
در  نوجوانـــان  و  کـــودکان  ازدواج 
دادگاه هـــا چگونـــه اســـت و دراین 
خصوص چه مســـائلی مورد توجه قضات 

قرار می گیرد؟  
کـــم بـــا ایـــن پدیده   »متاســـفانه بیشـــتر محا
عقـــد  کـــه  می شـــوند  مواجـــه 
شـــرعی و غیـــر رســـمی انجام 
شـــده و خانواده هـــا برای 
مـــی  مراجعـــه  آن  ثبـــت 
یـــا برای  کننـــد. حـــال 
بـــا  مواجـــه  یارانـــه 
مشـــکل می شـــوند یـــا 
بـــرای  را  آنهـــا  محضـــر 
ازدواج  واقعـــه  ثبت 
دادگاه  بـــه 
یـــی  هنما ا ر
 . می کننـــد
ا  لـــذ

کـــم مواجـــه خواهند بـــود با ایـــن واقعه  محا
بـــه  آســـیب  باعـــث  ازدواج  اجـــازه  عـــدم  کـــه 
دختـــر بـــا توجه بـــه عقد شـــرعی و مـــراودات 
نیـــز  ازدواج  اجـــاه  و  می گـــردد  عقـــد  از  پـــس 
ممکـــن اســـت بـــا لحـــاظ رعایـــت مصلحـــت 

نباشـــد.« ســـازگار  کـــودک 
  ســـایر نهادهـــای حمایتـــی ماننـــد 
اورژانـــس  و  بهزیســـتی  ســـازمان 
بـــا  مقابلـــه  زمینـــه  در  اجتماعـــی 
کـــودکان با  آســـیب های اجتماعـــی ازدواج 
دادگســـتری تعامـــل قابـــل قبولـــی داشـــته 
چطـــور  را  نهادهـــا  ایـــن  اقدامـــات  انـــد؟ 

ارزیابی می کنید؟
 »ســـایر ارگان هـــا در حـــال آمادگـــی جهـــت 
همـــکاری مؤثـــر مـــی باشـــند. ولـــی بـــه نظـــر 
من تـــا مطلـــوب خیلـــی فاصله داریـــم. بنده 
کنـــون اقـــدام مؤثر  که تـــا  مالحظـــه می کنـــم 
کنتـــرل ایـــن  و جـــدی و عملیاتـــی در جهـــت 
کنتـــرل این  آســـیب صـــورت نگرفته اســـت و 
گونـــه انجام  آســـیب تنها با رویکـــرد مجازات 
فرهنگـــی،  اقدامـــات  بایـــد  شـــد.  نخواهـــد 
کنار برخـــورد قانونی  اجتماعـــی، آموزشـــی در 

گیرد.« خاصـــه در مناطـــق پـــر آســـیب قـــرار 

  آیا در دادگســـتری خراســـان رضوی 
برنامـــه و تشـــکیات خاصـــی برای 
کودکان و  ســـاماندهی و حمایت از 
نوجوانـــان در معـــرض آســـیب و یـــا آســـیب 
گر  دیـــده از ازدواج زودهنگام وجود دارد؟ ا
بلـــه بازده و عملکـــرد آن را چطـــور ارزیابی 

می کنید؟
»ســـازمان یا تشـــکیالت خاصی وجود ندارد.

وظایـــف  عمومـــات  از  می کنیـــم  ســـعی  مـــا 
کنترل آســـیب های اجتماعی  دادســـتان در 
کنیـــم و آن را در قالـــب اقدامـــات  اســـتفاده 
کمیتـــه ســـاماندهی زنـــان و دختران آســـیب 
دیـــده اجتماعـــی و در معرض آســـیب تعریف 
کنتـــرل ایـــن  کـــرده و اقداماتـــی را در جهـــت 

آســـیب انجـــام می دهیـــم.«
 

کـــودک 9 ســـاله اخیـــر، از    در مـــورد 
حیـــث قضائـــی چـــه اتفاقـــی بـــرای 
کســـی  مرتکبیـــن ایـــن امر افتاد؟ آیا 

تعقیب شد؟
 »چـــون ازدواج ایـــن دختر به صـــورت صیغه 
بـــود، تا عقد دائم انجام شـــود، و نیز مواردی 
چـــون عدم حضور پدر جهـــت اجاره ازدواج و 
عدم اطـــالع مادر از ازدواج وجود داشـــت لذا 
گردید،  اقدام در زمان مناســـب مانع آســـیب 
ایـــن مـــورد چون بســـیار خاص بود ما ســـعی 
کنترل  کردیـــم از همـــکاری خانـــواده جهـــت 

کنیم. آسیب اســـتفاده 
کـــه عوامل  کـــودک  قاعدتـــًا خانـــواده پـــدری 
برگزاری مراســـم بـــدون اطالع مـــادر و حضور 
کـــودک آزاری  پـــدر بودند بـــه نظـــر بنده بـــزه 
را مرتکـــب شـــده انـــد. ولـــی اعـــالم ایـــن جرم 
کـــم بـــا رعایت اصل  جهـــت رســـیدگی در محا
کـــودک در وقـــت مناســـب انجـــام  مصلحـــت 

گردید.« خواهـــد 

گزارش های مشـــابه به    چه میـــزان 
دادستانی واصل می شود؟

آموزشـــی  اقدامـــات  مـــا  »چـــون    
آمـــوزان  دانـــش  اولیـــای  بـــرای  مناســـبی 
کارگاه های  مناطـــق محـــروم داشـــتیم و نیـــز 
آموزشـــی بـــرای بانوان حاشـــیه شـــهر جهت 
ممنوعیـــت هـــای قانونـــی ازدواج دختـــران، 
گســـترش  گاهـــی مردم در حال  لـــذا اطالع و آ
اســـت و مـــواردی جهـــت حمایـــت داشـــتیم 
چـــه از جانـــب دختران چـــه از ناحیه اعضای 

خانـــواده.
آنچـــه رســـانه هـــا باید بـــه آن توجه داشـــته 

کنم  کـــه فکـــر  باشـــند، رعایـــت اصلـــی اســـت 
آن  محـــور  حـــول  ضوابـــط  و  قوانیـــن  تمـــام 
تصویـــب و اجـــرا می گـــردد و آن هـــم رعایـــت 
حریـــم خصوصـــی افـــراد و احتـــرام بـــه حریم 
لـــذا رعایـــت  خصوصـــی و حمایـــت از آن ... 
ایـــن اصـــل باعـــث شـــد بنـــده تمـــام زوایای 
کـــه تقریبـــًا 3 ماه زمـــان برد تا  ایـــن ازدواج را 
وضعیـــت دختر بـــه ثبات برســـد را جزء حریم 
کرده و از اطالع رســـانی یا  خصوصـــی او تلقی 
که  کودک چـــه افرادی  مصاحبـــه با خانـــواده 
کنترل آســـیب و چه  کردند جهـــت  همراهـــی 
که عامل این واقعـــه بودند ممانعت  افـــرادی 
کـــردن بیش  کـــه چه بســـا رســـانه ای  نمایـــم 
کـــردم باعـــث نقض این  از آنچـــه بنـــده اعالم 
واقعـــه  ایـــن  می گردیـــد.  خصوصـــی  حریـــم 
یک نشـــانه داشـــت و آن هم اینکـــه ما توجه 
کـــودکان ولی تـــالش برخی  داریم بـــه حقوق 
مطبوعات جهت اطالعاتـــی خصوصی دختر 
و خانـــواده نه تنهـــا اثری بـــرای جامعه ندارد 
گذاری آســـیب بـــر روی  بلکـــه باعـــث نشـــانه 
که  کـــم ســـن می گردیـــد  کـــودک دختـــر  یـــک 
هیچ اخـــالق و و قانونی آن را نمی پســـندد.«

  بـــه نظـــر شـــما چـــه زمینـــه هایـــی 
باعث پیشـــتازی خراســـان رضوی 

کودک همسری شده است؟ در 
 »یکـــی از علـــل می تواند حضـــور مهاجرین و 
اتبـــاع خارجـــی در اســـتان باشـــد. همچنین 
که  ازدواج بانـــوان ایرانـــی بـــا اتبـــاع خارجـــی 
ثبـــت نشـــده و متعاقبـــًا باعث بـــدون هویت 
کودکان  کـــودکان و محرومیـــت  باقـــی ماندن 
کـــودکان بـــه  از تحصیـــل و در نتیجـــه اجبـــار 
زودهنـــگام  ازدواج  شـــیوه  اســـت.  ازدواج 
زمینـــه ســـاز شکســـت قبـــح این اقدام شـــده 
و خطرســـرایت به دیگر اقشـــار جامعـــه دارد.
کشـــور  که در داخل  در بحـــث اتباع خارجـــی 
حضـــور دارنـــد، خاصه در اســـتان خراســـان، 
کـــه شـــاید بیشـــتر بـــا ایـــن موضـــوع مواجـــه 
که  باشـــیم، بعضـــًا اینهـــا احســـاس می کننـــد 
کشـــور دیگـــر زندگـــی می کنند،  وقتـــی در یک 
مـــی تواننـــد ازدواج هـــا را بـــه عـــرف و ســـنت 
کشـــور خودشـــان انجـــام بدهند. حـــال آنکه 
کشـــور  کمیتی  بحـــث ازدواج جـــزء قواعـــد حا
مـــا هســـت و بایـــد منطبق بـــر مبانـــی قانونی 
کشـــور ما انجام شـــود و لذا در واقـــع یا اطالع 
گاهـــی ندارند و یا توجیه نشـــدند و شـــاید  و آ
کنـــون برخوردهـــای خوبـــی بـــا آنهـــا  هـــم تـــا 
کـــه با توجـــه به انجـــام یک  صـــورت نگرفتـــه 
گاهی دیگـــران به این  برخورد قاطـــع زمینه آ
کـــه  موضـــوع می توانـــد فراهـــم شـــده باشـــد 
که ما به  کودکان آنقـــدر اهمیـــت دارد  بحـــث 
موقـــع و در زمـــان خـــودش راجـــع به آســـیب 
هـــای آنهـــا وارد بشـــویم و اقـــدام بـــه موقـــع 

انجـــام بدهیـــم و آنهـــا را نجاتشـــان بدهیم.
یکی دیگر از آســـیب های بحـــث ازدواج های 
کـــه انجام  کـــه وقتی  زودهنـــگام ایـــن اســـت 
می شـــود، جامعـــه احســـاس می کنـــد مجبور 
کنـــد. بعـــد از مدتی همه  اســـت آن را قبـــول 
آن را بـــه فراموشـــی مـــی ســـپارند و آن فـــرد 
کـــه بـــا آن مواجه  مـــی مانـــد و آســـیب هایی 
کنـــد و صبر  مـــی شـــود. یا آنهـــا را تحمـــل می 
می کنـــد ممکن اســـت زندگی خوبی داشـــته 
باشـــد، ممکن اســـت زندگی خوبی نداشـــته 
بـــه  اســـت  ممکـــن  و  صبرکنـــد   ولـــی  باشـــد 
کشـــیده بشـــود و یـــا آســـیب هـــای  جدایـــی 
کنار ازدواج بوجـــود بیاید. لذا ما  دیگـــری  در 
گاهانه  که ازدواج هـــا آ تالشـــمان این اســـت 
باشـــند یعنـــی دختر و پســـر به حدی از رشـــد 
کـــه بتواننـــد انتخاب  عقلـــی و فکری برســـند 
گاهانه ای را داشـــته باشـــند و زمانی نرســـد  آ
کـــه وقتی بـــه بلوغ عقلـــی و فکری رســـیدند، 

کنند.«  احســـاس ضـــرر 

نیره عابدین زاده
معاون دادستان مشهد 
گفتگو با وکال: در 

  
غ التحصیل  خانـــم نیـــره عابدیـــن زاده، متولـــد مشـــهد و فـــار
معـــاون  حاضـــر  حـــال  در  تهـــران  قضایـــی  علـــوم  دانشـــکده 
دادســـتان عمومـــی و انقـــالب مرکـــز اســـتان خراســـان رضوی 
کـــه ســـمت هایـــی چـــون قاضـــی تحقیـــق در اســـتان  اســـت 
گیـــالن، دادیـــار دادســـرای عمومـــی و انقـــالب تهـــران، دادیار 
دادســـرای عمومی و انقالب مشـــهد، دادیار حوزۀ پیشـــگیری 

کاری خـــود دارد  کارنامـــه  از وقـــوع جـــرم مشـــهد را در 
و نیـــز  دارای حـــدود 19 ســـابقه فعالیـــت در قـــوه 

قضاییـــه می باشـــد. وی در ســـال 1381 بـــا دکتـــر  
عبداهلل خدابخشـــی از اســـاتید و نویســـندگان 

کرده است. کشـــور ازدواج  برجسته حقوقی 
کودک  وقتـــی بخواهیـــم راجع بـــه پدیـــده 

همســـری بگوییـــم و بنویســـیم، قطعـــًا 
خانـــم عابدیـــن زاده یکـــی از اولیـــن 

که نامش به ذهن  کســـانی اســـت 
کم  متبادر می شـــود، و دســـت 

در ســـطح اســـتان خراســـان 
وی  انـــدازه  بـــه  کســـی 

مخصوصـــا بـــا توجه به 
قضایـــی  مســـوولیت 
ایـــن  در  دارد،  کـــه 

خبرســـاز  حـــوزه 
نبـــوده اســـت، به 

جهـــت  همیـــن 
ایشـــان  بـــا 

گفتگـــو  بـــه 
ایم: پرداخته 

  گفتــــــــگو:
     آذین آذرتاش

کـــودکـی
دوران رشــد، 
آموزش  و بازی 
است

که عوامل برگزاری مراسم بدون اطالع  کودک   خانواده پدری 
ً
   قاعدتا

کودک آزاری را مرتکب شده اند مادر و حضور پدر بودند به نظر بنده بزه 
شــــــــماره 1
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واگویه های 
کودک همسران 
وز دیر

کـــه  کودکانـــی    آیـــا آمـــاری از تعـــداد 
را  هـــا  آن  ازدواج  مجـــوز  دادگاه 

کرده است، وجود دارد؟ صادر 
 »مـــا متأســـفانه آمـــار دقیقـــی از ازدواج های 
اینچنیـــن نداریـــم، بنا بـــه چند دلیـــل؛ یکی 
بـــه هیـــچ  ایـــن ازدواج هـــا  اینکـــه خیلـــی از 
عنوان ثبت نمی شـــوند و ترجیـــح می دهند 
به صـــورت عقد شـــرعی غیررســـمی زندگی را 
ادامـــه بدهنـــد. خیلـــی از اینهـــا زمانـــی به ما 
کـــه عقد شرعیشـــان انجام  مراجعـــه می کنند 
شـــده و در واقع فقط برای اجازه ثبت ازدواج 
محکمـــه  می کننـــد.  مراجعـــه  کـــم  محا بـــه 
کـــه انجام  مواجـــه می شـــود بـــا عقـــد شـــرعی 
شده اســـت و 6 ماه، یک سال، دو سال، سه 
کـــرده اند و بعد  ســـال این زوج با هـــم زندگی 
گرفتن اجـــازه ثبت آن  ایـــن مدت فقط بـــرای 

کـــرده اند. ازدواج مراجعـــه 
کـــه از ازدواج او جلوگیـــری  کودکـــی  ماجـــرای 
شـــد، جزئیات خاصی داشـــت و از 97/6/6 
و  جزئیـــات  دارای  داد  خ  ر اتفـــاق  ایـــن  کـــه 
کـــه قطعـــًا  بـــود  زوایـــای خـــاص ومتفاوتـــی 
اخـــالق حرفـــه ای ما به لحـــاظ حقوقی برای 
ح آن را  مـــردم متصـــور هســـتیم، اجـــازه طـــر
کی  که برای شـــا نخواهـــد داد. چـــه حقوقـــی 
که حتـــی بـــرای متهـــم قائل  وچـــه حقوقـــی 
که ایـــن اقدام  هســـتیم. الزم بـــه ذکر اســـت 
چنـــد بازخـــورد خوب و خوشـــایند داشـــت؛ 
یـــک اینکـــه مـــردم دانســـتند در آن ســـاعت 
از شـــبانه روز هـــم مـــا هســـتیم. دوم اینکـــه 
که این آســـیب هـــا را اطـــالع بدهند  کســـانی 
اســـم آنهـــا محرمانـــه خواهـــد بـــود یعنـــی در 
که  مواجهـــه با ایـــن موضـــوع بـــاور بفرمایید 
کســـی غیر از بنده در خط مقـــدم قرار نگرفت 
که اطالع  که نفراتـــی  و اجـــازه ایـــن را ندادیم 
دادند، دلســـوز بودند، پیگیر بودند، آســـیبی 
بهشـــان وارد شـــود و ما خودمان خط مقدم 
بودیـــم و بـــه عنوان مدعی العمـــوم این امر را 
کردیـــم. از طرف دیگر مـــردم راجع  پیگیـــری 
که فکر  کردنـــد  بـــه ایـــن موضوع اطـــالع پیدا 
کودک  می کنـــم خیلـــی هـــا راجـــع به بحـــث 

همســـری مطلـــع نبودنـــد و ایـــن اطالع 
رســـانی پیامد خوبی داشت طوری 

هـــای  گـــزارش  آن  از  بعـــد  کـــه 
مشـــابه زیـــادی را دریافـــت 

کـــه خیلی من را  کردیم 
کرد.« خوشـــحال 

که در ســـنینی بســـیار پایین  بـــرای دیـــدار با زنانـــی 
کارگاه  کرده انـــد به یـــک  تـــر از هجـــده ســـال ازدواج 
کارگاه با  خیاطی در حاشـــیه شـــهر می روم. در ایـــن 
کم  نفیســـه و مریـــم آشـــنا می شـــوم؛ زنانـــی با ســـن 
کـــه  ولـــی تجربیـــات بســـیار طوالنـــی. همـــۀ زنانـــی 
و  کار مشـــغولند در ُخردســـالی  بـــه  کارگاه  ایـــن  در 
کنـــون همگـــی جوان  کرده انـــد. ا نوجوانـــی ازدواج 
هســـتند ولی چهره هایشـــان، بیشتر از ســـّن واقعی 
میانســـال  بانـــوان  بـــه  و  می دهـــد  نشـــان  شـــان 

دارند.  شـــباهت 
کوچکش آنجاست.  نفیســـه همراه با دختر 
او از خاطـــرات تلـــخ ســـال های دور 
گویـــد. روزی را بـــه خاطر  مـــی 
کـــه در 13 ســـالگی وی  دارد 
را بـــه عقد مـــردی از فامیل 
گویـــد:  مـــی  درآوردنـــد. 
به  راضی 
ازدواج 

گوید در  نبـــودم، ولی چـــارۀ دیگری نداشـــتم. مـــی 
گونه ازدواج هـــا رضایت دختـــر اهمیتی ندارد  ایـــن 
و حتـــی از رضایـــت او ســـوال نمـــی پرســـند. وقتـــی 
خانـــواده هـــا و ریـــش ســـفیدان به وصلـــت رضایت 
کودکـــی آنها را  گیـــرد. از  دهنـــد ازدواج صـــورت می 
کـــرده بودنـــد و وقتی 13 ســـاله شـــد و  بـــه نام هـــم 
همســـرش 18 ســـاله بود بـــه عقـــد او درش آوردند. 
که تـــازه 13 ســـاله شـــده  بود  گویـــد روزهایـــی  مـــی 
کـــرده و  بـــا پـــدرش صحبـــت  خانـــواده همســـرش 
کـــه مـــا مـــی خواهیـــم حلقـــه بیاوریـــم و پدر  گفتـــه 
که حلقه  بـــدون صحبت با دختـــر اجازه داده بـــود 
بیاورنـــد و همان روزهـــا قول و قرارهـــا بین خانواده 
کوتاهـــی بـــه خانـــه  گذاشـــته شـــد و در مـــدت  هـــا 
که  گویـــد  بخـــت رفتـــه بـــود. از روزگار ســـختی مـــی 
گذرانده و اشـــک در چشـــمانش حلقه مـــی زند، به 

کرده.  واســـطه ازدواج تـــرک تحصیـــل 
گویـــد همســـرش اعتیـــاد داشـــته و از همـــان  مـــی 
اوایـــل ازدواج دائمـــا درگیـــر ایـــن موضـــوع بـــوده و 
ســـال ها با همســـری معتاد و بی مسئولیت زندگی 
کرده  کـــرده تـــا بعـــد از ســـال هـــا همســـرش را تـــرک 
گویـــد همســـرش عـــالوه  اســـت. مـــی 
بـــه  بـــر مصـــرف مـــواد افیونـــی، 
زندگـــی خانوادگی هـــم متعهد 
کـــرده  نبـــوده و خیانـــت مـــی 
کـــه بـــا این  و مجبـــور بـــوده 
موضـــوع نیـــز بســـازد چون 
و  نداشـــته  دیگـــری  چـــاره 
بعـــالوه 3 فرزند نیز داشـــته 
و نه تحصیالتی داشـــته ونه 
کنـــد و  کار  مهارتـــی تـــا بتوانـــد 
بـــه عـــالوه بـــرای جدایـــی از طرف 
خانـــواده نیـــز حمایـــت نمـــی شـــده 
که او  اســـت؛ زیـــرا ازدواج در جایـــی 
کند بـــه معنـــی رفتن با  زندگـــی مـــی 
کفـــن  لبـــاس ســـفید و برگشـــتن بـــا 

 . ست ا
می پرســـم در حال حاضـــر از زندگی 
کنـــون  گویـــد : ا راضـــی هســـتی مـــی 
کـــرده و  همســـرم اعتیـــادش را ترک 
بـــه زندگـــی نیـــز متعهـــد شـــده ولـــی 
بهتریـــن ســـال هـــای عمـــرم بســـیار 
ســـخت و غـــم انگیـــز بـــوده و ســـال 
کـــه هـــم ســـن و ســـال های  هایـــی 
و  تفریـــح  و  بـــازی  مشـــغول  مـــن 
درس خوانـــدن بودنـــد مـــن درگیـــر 
زندگی بســـیار ســـخت بـــوده ام. از 
کودکی بیرونـــم آوردند و  دنیـــای 

گذاشتند.  مســـئولیت ســـخت زندگی را بر عهده ام 
کنون دختر بزرگش 14 ســـاله اســـت و خانواده اش  ا
گویـــد دخترم را  کن ولـــی می  گویند عروســـش  مـــی 
کند  کودکی  کنم. می خواهم دختـــرم  عروس نمـــی 
که  فرزنـــد بزرگش پســـری 18 ســـاله اســـت. پســـری 
ســـال ها رفتار پدر را دیـــده و حـــاال از او الگوبرداری 
کارهـــا را  گویـــد پـــدرم نیـــز همیـــن  کنـــد  و مـــی  مـــی 
گوید ســـال هـــا درگیر  کرده اســـت.  نفیســـه می  می 
اعمـــال همســـرش بـــوده و حـــاال درگیـــر فرزنـــدش 
گرفته و ســـختی ها تمامی  که از پدرش الگـــو  اســـت 
کارگاه خوداشـــتغالی  کنون نفیســـه در این  نـــدارد. ا

کند. کار مـــی 
کند و  کار مـــی  کارگاه  که در ایـــن  مریـــم زن دیگـــری 
گویـــد: در 14 ســـالگی او را  دل پـــر دردی دارد. مـــی 
که ســـال هـــا بـــزرگ تر از  بـــه عقـــد مـــردی درآوردند 
او بـــود و 6 فرزند داشـــت. می پرســـم راضی بودی و 
گوید رضایت مـــن تأثیری نداشـــت و اصواًل در  مـــی 
گیرنده نیســـتند خانواده  اینجـــا دختر هـــا تصمیـــم 
گذارنـــد و همه چیـــز تمام می شـــود.  هـــا قـــرار مـــی 
بســـیار بـــزرگ تر از ســـنش به نظـــر می رســـد، در 40 

ســـالگی موهایش تقریبًا ســـفید شـــده اســـت. 
که دو فرزند پســـر داشـــتم  گوید 20 ســـاله بودم  مـــی 
کرد و در 21 ســـالگی بـــا مردی هم  و همســـرم فـــوت 
کـــردم و ایـــن بـــار فکـــر  ســـن و ســـال خـــودم ازدواج 
کمی  کردم به آرزوهـــای خودم رســـیده ام ولی  مـــی 
گرفتـــم، چون همســـرم خشـــن بود و  بعـــد، طـــالق 
کرد. بعـــد از آن هرگـــز ازدواج  در خانـــه حبســـم مـــی 
کردم؛  کاری  کنـــم. هـــر  کار  نکـــردم و مجبـــور بـــودم 
گرفتـــه تا  کارگـــری و ظرفشـــویی در رســـتوران هـــا  از 
کارگاه خوداشـــتغالی  که در ایـــن  کنـــون  خیاطـــی و ا

کنم.  کار مـــی 
گویـــد در خیاطـــی مهـــارت دارد ولی بـــه خاطر  مـــی 
اینکـــه ســـواد و تحصیـــالت ندارد بـــا حقوق بســـیار 
کننـــد. مـــی پرســـم بـــه  اندکـــی او را اســـتخدام مـــی 
گویـــد خیلی  کـــرده ای و مـــی  ادامـــه تحصیـــل فکـــر 
بـــر نمـــی  دوســـت دارم ولـــی از عهـــده مخارجـــش 
کنـــون فرزندانم بزرگ شـــده انـــد و باید  آیـــم چـــون ا
گویـــد:  بـــه فکـــر آینـــده و ازدواج آنهـــا باشـــم. مـــی 
گر دختر داشـــتم در ســـن پایین  دختـــر نـــدارم ولی ا

کـــردم. نمی  عروســـش 
کـــه همگـــی  کننـــد  کار مـــی  زنانـــی  کارگاه  ایـــن  در 
کودکـــی بـــه اجبـــار خانـــواده هـــا عروس شـــدند.  در 
گویند: مـــا به فـــروش نرســـیدیم، ولـــی قربانی  مـــی 
خرافـــات و عقایـــد نادرســـت خانـــواده هـــا شـــدیم.

  گـــــــزارش
     سیده نسرین حسین پور     
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حاضـــر  حـــال  در  احمـــدی  آقـــای    
در  را  کودک همســـری  وضعیـــت 
ایـــران چگونـــه می بینید؟ بـــا توجه 
عرصه هـــای  در  زنـــان  حضـــور  اینکـــه  بـــه 
عمومی به مراتب بیشـــتر شـــده است، آمار 
کودک همســـری ســـیر نزولی داشـــته است 

یا صعودی؟ 
مـــا  آمـــاری  جامعـــه  طبـــق  کـــودکان  ازدواج 
گروه اجتماعی دیده می شود:  بیشتر در ســـه 
جامعـــه روســـتایی، حومه شـــهرهای بزرگ و 
کـــه ازدواج در ســـن پایین در  خانواده هایـــی 
کودکان  آنها رایج اســـت. بیشـــتر ازدواج های 
که از  در مناطـــق روســـتایی اتفـــاق می افتـــد 
فقـــر اقتصـــادی و فرهنگی نیز  رنـــج می برند. 
کودکان  که از آمارها پیداســـت ازدواج  چنان 
کاهشـــی نســـبی داشـــته ولی  ســـال به ســـال 
همچنـــان به قـــوت خـــود باقی اســـت و مثاًل 
در ســـنین 12 تـــا 16 ســـال در ده ســـال اخیر، 
کم تر  معمـــواًل از یـــک درصـــد قابـــل توجهـــی 
را در نمودارهـــای  نشـــده و مقاومـــت خـــود 
ایـــن  بـــه  ایـــن  اســـت.  داده  نشـــان  آمـــاری 
کـــه این ســـنت همچنـــان قوی و  معناســـت 
پابرجاســـت و بنابرایـــن مؤلفه هـــای زندگـــی 
کـــه مـــا در ایـــران بـــه آن  مـــدرن یـــا ســـبکی 
بـــه مـــدرن« می گوییـــم در ایـــن  »ســـنتی رو 

ازدواج هـــا تأثیـــر چندانی نداشـــته اســـت.
کـــه داشـــته ام  بـــر اســـاس نتایـــج تحقیقاتـــی 
کـــودکان بیشـــتر در جامعه روســـتایی  ازدواج 
خ داده و در جامعـــه هدف در بین  ر
7 اســـتان، بیشـــتر در روستاها 
و فقـــط 2 مـــورد در حومـــه 

است. بوده  شـــهر 

کدام اســـتان های ایران بیشـــترین    
درگیری را با این مسئله دارند؟ 

طـــی  در  رضـــوی  خراســـان  اســـتان 
درصـــد  باالتریـــن  متمـــادی  ســـال های 
کـــودکان را دارا بـــوده و در رتبه بعدی  ازدواج 
ســـال های  در  دارد.  قـــرار  آذربایجان شـــرقی 
اخیر اســـتان اردبیـــل یا اســـتان زنجان جای 
خـــود را بـــا اســـتان آذربایجان غربـــی عـــوض 
کرده انـــد ولی منطقـــه خراســـانات همواره در 
کـــودکان در ایران بوده اســـت. صـــدر ازدواج 
ایـــن وضعیـــت از یـــک ســـو به دلیـــل بافـــت 
و  شهرســـتان ها  بـــر  کـــم  حا ســـنتی  بســـیار 
روســـتاهای ایـــن اســـتان اســـت و از ســـوی 
کن در مشـــهد  دیگر به دلیل قشـــر مهاجر ســـا
و حومـــه مشـــهد اســـت ، به عـــالوة مهاجران 
کـــه در آنجا با اتبـــاع ایرانی ازدواج  غیرایرانـــی 

می کننـــد.

ح افزایش ســـن    آقـــای احمـــدی طر
در  پیـــش  چنـــدی  از  کـــه  ازدواج 
ح  مجلـــس شـــورای اســـامی مطـــر
شـــده را چگونـــه می بینیـــد؟ بـــه نظر شـــما 
بـــه  دادن  پایـــان  بـــرای  قانـــون  تصویـــب 

کافی است؟  کودکان  ازدواج 
زمـــان  طـــول  در  ایـــران  در  ازدواج  ســـن 
دســـتخوش تغییـــرات زیـــادی بـــوده اســـت؛ 
بـــرای  ســـال   18 ازدواج  ســـن  انقـــالب  قبـــل 
تعییـــن  پســـران  بـــرای  ســـال   21 و  دختـــران 
مجـــری  چنـــدان  البتـــه  کـــه  بـــود  شـــده 
نبـــوده و خیلـــی از خانواده هـــا از آن تبعیـــت 
نمی کردنـــد. بـــرای مثـــال اغلـــب هم نســـالن 
کم تـــر از آن چه  پـــدران و مـــادران ما در ســـنی 
گرفتـــه شـــده بـــود ازدواج  در قانـــون در نظـــر 
کـــه قانون به  کرده انـــد و این نشـــان می دهد 

باشـــد.  کارســـاز  نمی توانـــد  تنهایـــی 
دســـتخوش  قانـــون  ایـــن  انقـــالب  از  بعـــد 
بحـــث  ح شـــدن  مطر بـــا  و  شـــد  تحوالتـــی 
کشـــور  انقـــالب فرهنگـــی و تطبیـــق قوانیـــن 

بـــا قانـــون اســـالمی، قوانیـــن ازدواج نیز مورد 
گرفـــت و ســـن ازدواج را بـــرای  بازنگـــری قـــرار 
بـــرای پســـرها 13 ســـال  دختـــران 9 ســـال و 
اثـــر  بـــر  دیگـــر  دوره ای  در  گرفتنـــد.  نظـــر  در 
کـــه انجام شـــد ســـن ازدواج  مقاومت هایـــی 
گرفته شـــد  بـــرای دختـــران ۱۳ ســـال در نظـــر 
کـــودک و اذن ولی  کـــه بـــا رعایـــت مصلحـــت 
بـــه زیر ۱۳ ســـال هـــم می تواند برســـد و برای 

گرفتـــه شـــد. پســـرها هـــم 15 ســـال در نظـــر 
کمیســـیون زنـــان  به تازگـــی طرحـــی از ســـوی 
کـــه  مجلـــس شـــورای اســـالمی تهیـــه شـــده 
ح را  مـــن نیـــز افتخـــار همـــکاری بـــا ایـــن طـــر
داشـــته ام و ســـن ازدواج را بـــرای دختران ۱۶ 

ســـال تمام قـــرار داده اســـت.
اســـت، هرچنـــد  اتفـــاق خوبـــی  ح  ایـــن طـــر
در  و  نیســـت  کاملـــی  ح  طـــر کـــه  می دانـــم 
بـــه ســـن 18 ســـال طبـــق  رســـیدن  نهایـــت 
قوانیـــن بین المللـــی واقعًا منطقـــی و عادالنه 
کنونی  گرفتن شـــرایط  اســـت ولی بـــا در نظـــر 
و نبـــود بســـتر فرهنگی مناســـب، ارتقـــا از 13 
بـــه 16 ســـال نیـــز می توانـــد بســـیاری  ســـال 
بـــه جســـم و روان دختـــر  از صدمـــات وارده 
کاهـــش دهـــد و این  بچه هـــا و پســـربچه ها را 

اســـت. بزرگ  گامـــی 
و  تحقیقـــی  پروژه هـــای  در  مـــن  توصیـــه 
که  پژوهـــش اجتماعـــی همیشـــه ایـــن بـــوده 
کـــه بســـتر فرهنگـــی آماده شـــود  بهتر اســـت 
و قانـــون را بـــه آن پیونـــد دهیـــد، امـــا چیزی 
کـــه در عمل در رســـیدگی به آســـیب ها اتفاق 
تصویـــب  قانـــون  کـــه  اســـت  ایـــن  می افتـــد  
می شـــود و دســـت نخـــورده باقـــی می ماند و 
برنامـــه حمایتی و برنامه پیشـــگیری و برنامه 

آموزشـــی در مـــوردش اجـــرا نمی شـــود. 
گـــر بسترســـازی فرهنگـــی پیـــش از تصویـــب  ا
بایـــد  حداقـــل  نشـــود،  شـــروع  هـــم  قانـــون 
هم گام و هم ســـو با بـــا اصالح قانـــون موجود 
گیرد، در غیـــر این صورت  کار قـــرار  در دســـتور 
ممکن اســـت صدمـــات زیادی را به ســـاختار 

کتاب »طنین سکوت، پژوهشی جامع در باب ازدواج  نویسنده 
کودکان در ایران«: زودهنگام 

ورت بسترسازی فرهنگی ضر
در کنار اصالح قانون

  
غ التحصیـــل  کامیـــل احمـــدی پژوهشـــگر و مردم شـــناس، فار
تصویـــری  مردم نـــگاری  و  اجتماعـــی  مردم شناســـی  رشـــته 
کتـــاب  کانتربـــری انگلســـتان و نویســـنده  کنـــت  از دانشـــگاه 
»طنین ســـکوت؛ پژوهشـــی جامع در بـــاب ازدواج زودهنگام 

کـــودکان در ایران« اســـت.
ح اصـــالح مـــاده ۱۰۴۱ قانـــون  آقـــای احمـــدی در تهیـــه طـــر
کمیســـیون زنان مجلس شـــورای اســـالمی همکاری  مدنی با 
که بر اســـاس آن حداقل ســـن ازدواج  داشـــته  اســـت؛ طرحی 
در دختـــران 16 و در پســـران 18 ســـال تمام شمســـي اســـت و 
عقـــد ازدواج بین ســـنین 13 تا 16 ســـالگي در دختـــران و 16 تا 
18 ســـالگي در پســـران، منوط به اذن ولـــي و رعایت مصلحت 
و تشـــخیص دادگاه بـــه شـــرط داشـــتن صحت جســـمي براي 

تزویـــج با نظـــر پزشـــکي قانوني خواهـــد بود.
»وکال« در مصاحبـــه ای اختصاصـــی بـــا آقای احمـــدی درباره 
بـــه  آن  ریشـــه های  و  ایـــران  در  کـــودکان  ازدواج  وضعیـــت 

نشســـت. گفت وگـــو 

  گفتــــــــگو:
      سیده نسرین حسین پور

»هندی و هرمز« تراژدی 
کودک همسری، کودک بیوگی و مرگ

کودک)هندی  کارگردانی عباس امینی داســـتان دو  هنـــدی و هرمز نام فیلمی از ســـینمای هنر و تجربه بـــه 
دختـــری 13 ســـاله و هرمـــز پســـری 16 ســـاله(که بنا به ســـنت ها و با رســـیدن به ســـن قانونی بـــرای ازدواج 
کـــودک را به  که دو  کنند. داســـتان از شـــب عروســـی آغاز می شـــود، شـــبی  در ایـــران بـــا یکدیگـــر ازدواج می 
کنند. عروس و داماد شـــب عروســـی با  کودکـــی بـــه دنیای ناشـــناخته بزرگســـالی وارد می  یکبـــاره از دنیـــای 
کنند روزها نیز همینگونه اســـت تا اینکـــه مادر هندی  یکدیگـــر حـــرف نمی زننـــد و نمیتوانند ارتباط برقـــرار 
کنـــد. روزها تـــازه عـــروس به مدرســـه مـــی رود و تازه  کـــه باید بـــا همســـرش صحبت  گوید  بـــه هنـــدی مـــی 
کار و تامین معیشـــت خانواده اســـت اما مســـیر برای آنان بســـیار ســـخت و ناهموار اســـت  دامـــاد به دنبال 
کـــه آنان به اقتضای ســـن آمادگـــی ورود به دنیای بزرگســـاالن را ندارند و مهارت های بزرگســـاالن را نیز  چـــرا 
که نباید  گفته می شـــود  ندارنـــد. دختر بچه داســـتان از ســـوی مدرســـه تهدید به اخراج  می شـــود و بـــه او 
کند و همســـرش  کنـــد نباید حلقه دســـتش  در مدرســـه بـــا همکالســـی هایـــش از مســـائل ازدواج صحبـــت 
کودکان نیســـت. که ازدواج برای  نبایـــد جلو مدرســـه به دنبالش بیاید. به راســـتی چرا؟ مگر جز این اســـت 
کـــردن با یکدیگر  کردن و صحبت  کـــه توانایی و مهارت ارتبـــاط برقرار  کودک هســـتند  هنـــدی و هرمـــز آنقدر 
را ندارنـــد؛ لـــذا وقتـــی هرمز برخالف خواســـت مدیر بعد از تعطیلیه مدرســـه به دنبال هندی مـــی آید اولین 
کتـــک می زند و  کودکانه هرمز را  اختـــالف بیـــن آنها اتفـــاق می افتد و بـــا یکدیگر درگیر می شـــوند و هنـــدی 
کند و شـــب به خانه  کشـــد و دعوا با وســـاطت مـــادرزن پایـــان می یابد امـــا هرمز قهر مـــی  موهایـــش را مـــی 

آید. نمی 
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به نوعـــی  را  معضـــل  و  کنـــد  وارد  اجتمـــاع 
ازدواج  مـــورد  در  البتـــه  کنـــد.  »زیرزمینـــی« 
قانـــون می توانـــد  تصویـــب همیـــن  کـــودکان 
شـــروع خوبی باشـــد برای اینکه بسترســـازی 

شـــود. انجام  فرهنگـــی 

مخالفـــان  اســـتدالل های  از  یکـــی    
کـــه باال رفتن  ح این اســـت  این طر
ســـن قانونی ازدواج منجـــر به عدم 
کـــودکان می شـــود و خود این  ثبـــت ازدواج 
ثبـــت نکـــردن هـــم آســـیب زا خواهـــد بـــود. 

به نظر شما  این نقد درست است؟ 
تـــا  و  زمانـــی  مقطـــع  یـــک  در  شـــاید  بلـــه، 
خ بدهد،  کـــه بسترســـازی فرهنگـــی ر وقتـــی 
شـــاهد چنیـــن وقایعـــی باشـــیم ولـــی تصـــور 
که  نمی کنـــم آمـــار آن آنقدر چشـــمگیر باشـــد 
بتـــوان بـــه عنـــوان یـــک آســـیب بـــه آن نـــگاه 
کنـــون هم  کـــرد. چـــون ایـــن موضـــوع را هم ا
کـــه دختران زیـــر ۱۳ ســـال زیادی  می بینیـــم 
بـــرای اینکـــه وارد پروســـه قانونـــی و دادگاه و 
دیگر مســـائل نشـــوند بـــه صورت غیررســـمی 
ازدواج می کننـــد و عاقـــد پشـــت جلـــد قـــرآن 
میدانـــی ام  کارهـــای  در  می نویســـد.  را  ایـــن 
که با  من شـــاهد ازدواج های زیادی بـــوده ام 
گذشـــت ســـالیان طوالنـــی و ازدواج فرزندان 
متعـــدد هم هرگـــز ثبت نشـــده اند. در جوامع 
و  فرهنگـــی  فقـــر  کـــه  جوامعـــی  و  روســـتایی 
کـــم  مـــوارد  ایـــن  اســـت  کـــم  بی ســـوادی حا

نیســـتند. 
ح ایـــن باشـــد  گـــر اســـتدالل مخالفـــان طـــر ا
کـــه در صـــورت تصویـــب و اجرای ایـــن قانون 
ممکن هســـت بعضی موارد ازدواج زیرزمینی 
کـــه بحث  شـــود، مـــن فکـــر می کنم تـــا زمانی  
فرهنگـــی  بســـتر  وارد  ح  طـــر ایـــن  آموزشـــی 
شـــود، شـــاید در مـــواردی اتفاق بیفتـــد ولی 
به خاطـــرش  کـــه  بداننـــد  آســـیبی  را  آن  گـــر  ا
کنـــد، به نظـــر من  نبایـــد ســـن ازدواج تغییـــر 

ماجراســـت. بزرگ نمایـــی 
کودک همســـری در پســـران با   دالیـــل وقـــوع 
دالیـــل وقـــوع آن در دختران تفاوتـــی دارد؟ 

دلیـــل وقـــوع آن در مـــورد پســـرها متفـــاوت 
پســـربچه ها  کـــه  صدماتـــی  ولـــی  نیســـت 
کـــه  صدماتـــی  بـــا  مقایســـه  در  می بیننـــد 
دختربچه هـــا می بیننـــد یا موضوعیـــت ندارد 
کـــه  کـــم اســـت. در محیط هایـــی  یـــا خیلـــی 

فرهنگ ســـنتی غلبه بیشـــتری دارد پسربچه 
مقولـــه  وارد  پاییـــن  خیلـــی  ســـن  از  هـــم  را 
ازدواج می کننـــد، یک شـــبه بـــه عنـــوان یـــک 
مـــرد بـــر تخـــت ســـلطنت می نشـــانند و فردا 
او وارد خانـــواده می شـــود و مســـئولیت های 
متعـــدد اجتماعی و عرفی را به عنوان شـــوهر 
کنـــد. ممکن اســـت در فرم  و پـــدر باید اجـــرا 
و شـــکل فرق زیادی بین ازدواج پســـربچه ها 
و دختـــر بچه هـــا نباشـــد ولی تبعـــات این امر 
بـــر روی دختربچه خیلی بیشـــتر از پســـربچه 
بـــرای  کـــه  حمایتـــی  بازوهـــای  آن  و  اســـت 
پســـر وجـــود دارد برای دختـــر وجود نـــدارد، 
چـــون دختـــر معمـــواًل از خانواده خـــود جدا 
بـــه خانـــواده دیگـــری می پیونـــدد.  شـــده و 
درحالی کـــه پســـر در همـــان خانـــواده خـــود 
می مانـــد و چه بســـا به خاطـــر ســـن اندکـــش 
برخـــوردار شـــود.  نیـــز  بیشـــتری  از حمایـــت 
بـــه همیـــن دلیـــل ایـــن دو موضوع بـــا وجود 
کـــه دارنـــد، دو مســـئله  درهم تنیدگی هایـــی 

متفـــاوت هســـتند. 

   و صحبت پایانی؟
کـــه  کـــودک  حقـــوق  کنوانســـیون 
ایـــران هـــم بـــه آن پیوســـته، ازدواج 
گذار  کـــودکان را به قوانین شـــرعی و عرفـــی وا
که  کـــرده اســـت ولـــی ایـــن موضوعـــی اســـت 
کـــه در جامعـــه ایـــران مـــورد  ســـالیان ســـال 
بحـــث بـــوده و بـــا توجه بـــه شـــرایط فرهنگی 
کـــم بـــر فضـــای جامعـــه و نســـل جـــوان و  حا
کـــه  تحصیلکـــرده  و جامعـــه مدنـــی پویایـــی 
می کنـــد  رصـــد  را  مســـائل  تمـــام  و  داریـــم 
کـــه یک بـــار  فکـــر می کنـــم زمـــان آن رســـیده 
برای همیشـــه بـــه آن پرداختـــه و تمهیداتی 

کـــه از طریـــق آموزش  گرفتـــه شـــود  درنظـــر 
دیگـــر  و  آموزش وپـــرورش  و  همگانـــی 

موجـــود،  نهادهـــای  و  امکانـــات 
و خطـــرات  ازدواج  دربـــاره ســـن 

زودهنـــگام،  ازدواج 
ماننـــد حاملگی زودرس 
مـــادر،  مرگ ومیـــر  و 
و  جســـمی  مشـــکالت 
تـــرک  جنســـی و روانـــی، 
تحصیل و محروم شـــدن 
نیـــز  و  تحصیـــل  از 
ضـــرورت روی آوردن بـــه 

اشـــتغال سالم برای توســـعه پایدار اجتماعی 
شـــود. انجـــام  گاهی بخشـــی  آ

که با  تصـــور می کنـــم زمان آن رســـیده اســـت 
یک نـــگاه عقالنی بـــه این موضـــوع پرداخته 
شـــود و با دیدگاه علمی در مـــورد آن پژوهش 
کـــه قوانیـــن  شـــود و در نهایـــت آن قوانینـــی 
کند.  ناقصی بـــرای زمانة مـــا هســـتند، تغییر 
کمک  فقـــه شـــیعه یـــک فقـــه پویاســـت و بـــا 
آن بعضـــی از موانـــع فقهـــی و شـــرعی و حتی 
ع را می تـــوان حـــل  حقوقـــی برگرفتـــه از شـــر
گاه تـــر و  کـــرد تـــا دختـــر و پســـر در شـــرایطی آ
زندگـــی  وارد  و  کننـــد  انتخـــاب  مســـتقل تر 

شـــوند. زناشـــویی 
و  طـــالق  آمـــار  روی  قوانیـــن  ایـــن  اصـــالح 
کـــودکان بدسرپرســـت و موضوعاتـــی ماننـــد 
کودک بیوگـــی نیـــز تأثیـــر دارد و می تـــوان این 
ح  کـــرد. طر کنـــار هـــم درمان  آســـیب ها را در 
کوچـــک  گام  یـــک  ازدواج،  ســـن  افزایـــش 
امـــا مثبـــت اســـت، امیـــدوارم بـــه همین جـــا 
گام هـــای بعـــدی ســـن  بســـنده نکنیـــم و در 

ازدواج بـــه 18 ســـال برســـد.

کنند و رابطه عاطفی و جنســـی  کـــردن میتوانند با یکدیگر ارتبـــاط برقرار  هنـــدی و هرمـــز در نهایـــت با بازی 
کـــودک همـــراه با آســـیب هـــای جســـمی و روانی بـــر بدن آنان اســـت  بگیرنـــد و شـــروع ارتبـــاط جنســـی دو 
و خـــون ریـــزی نشـــانی از ایـــن آســـیب هاســـت. هندی به علـــت رابطه جنســـی آســـیب می بینـــد و هرمز در 

کتک مـــی خورد و دچـــار خونریزی می شـــود. کار،  جســـتجوی وافـــر بـــرای 
کار و با نگاه حســـرت بار بـــه موتور نو و مدل  هنـــدی دائمـــًا در ترس اخراج از مدرســـه و هرمز در جســـتجوی 
که متوجه می شـــوند  بـــاال، بایـــد زندگی بزرگســـالی را با ســـختی بگذرانند. اوضـــاع زمانی بغرنج تر می شـــود 
کدام آموزش جنســـی مناســـب نداشـــته انـــد و بـــا این اتفـــاق هندی  که هیـــچ  هنـــدی بـــاردار اســـت؛ چـــرا 
کار مناســـب به  گـــردد و هرمـــز ناامیـــد از یافتن  از مدرســـه اخـــراج مـــی شـــود و مجبـــور به تـــرک تحصیل می 
کنـــون باید بـــه عنوان همســـر و پدر،  که ا ک هرمز روی مـــی آورد چـــرا  کار ســـیاه مثـــل قاچـــاق و فـــروش خـــا

کند. معیشـــت زندگـــی را تأمین 
ک بـــه دریا مـــی رود و جســـد او به ســـاحل می رســـد و زندگی و  هرمـــز در تالشـــی نافرجـــام بـــرای فـــروش خا
گیرد  کـــودک بیـــوه ای همراه با یـــک بچه اســـت، در هالـــه ای از ابهـــام قرار مـــی  کنـــون  کـــه ا آینـــده هنـــدی 
کورســـوی امیدی را در دل  هرچند پوشـــیدن لباس مدرســـه و رفتن هندی با بچه اش به مدرســـه، شـــاید 
که با تجربه ازدواج، مرگ همســـر و بـــه دنیا آوردن فرزند بـــه تنهایی در  کند. آینـــده ای  بیننـــده روشـــن می 

کودکی نشـــان از راهی بســـیار ســـخت بـــرای دختربچه دارد. 
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 فقدان حمایت قانونی

کودک همسری در مقابل 

کودکـــی و بنابرایـــن  در ســـطح جهانـــی، مـــرز 
تعریـــف  ســـالگی   18 کودک همســـری، 
کنوانســـیون  ها،  ایـــن مـــرز در  شـــده اســـت. 
بین المللـــی  توافق نامه هـــای  و  قرارداد هـــا 
جملـــه  از  اســـت،  شـــده  تصریـــح  متعـــددی 
کنوانســـیون رفع  کودک،  کنوانســـیون حقوق 
هرگونـــه تبعیض علیه زنـــان و اعالمیه جهانی 

بشـــر.  حقوق 
ایـــن مرز بـــه چنـــد دلیـــل منطقـــی و معقول 
آن  از  کـــی  حا پژوهش هـــا  نخســـت،  اســـت؛ 
از  کوچکتـــر  دختـــران  و  پســـران  کـــه  اســـت 
مرحلـــه  بـــه  ورود  آمادگـــی  هنـــوز  ســـال   18
زناشـــویی، جنســـی و تولید مثلـــی را ندارند. 
اســـت  ممکـــن  ســـالگی   18 از  پیـــش  ازدواج 
و  دختـــران  بـــر  بســـیاری  منفـــی  تأثیـــرات 
فرزندانشـــان داشـــته باشـــد و طیف وسیعی 
از عواقـــب را بـــه همـــراه داشـــته باشـــد. برای 
کشـــورها پایـــان دوره  مثـــال، در بســـیاری از 
دبیرســـتان در 18 ســـالگی اســـت. هنگامـــی 
می کننـــد  ازدواج  زودتـــر  دختـــران  کـــه 
احتمـــال به پایان رســـاندن تحصیـــالت دوره 
کم می شـــود. به عالوه، دختران  دبیرســـتان 
که با  جـــوان معمـــواًل امـــکان آن را نمی یابند 
کامل و آزادانـــه دربـــاره ازدواج خود  رضایـــت 

 . کننـــد  تصمیم گیـــری 
ملـــی  قوانیـــن  کشـــورها  اغلـــب  در 
کرده اســـت. درســـت  کودک همســـری را منع 
کشـــورها 18 ســـالگی را بـــه  کثـــر  کـــه ا اســـت 
عنـــوان ســـن قانونـــی بـــرای ازدواج دختـــران 
کشـــورها ســـن  کرده انـــد و در برخـــی  تعییـــن 
قانونـــی ازدواج از ایـــن هم بیشـــتر اســـت، اما 
کـــه ســـن قانونـــی  کشـــورهایی هـــم هســـتند 
کمتر اســـت. به عـــالوه، حتی  ازدواج در آنـــان 
ســـالگی   18 قانونـــی  ســـن  کـــه  مـــواردی  در 
بـــه  کشـــورها  از  یـــا بیشـــتر اســـت، بســـیاری 
گـــر والدینشـــان  دختـــران اجـــازه می دهنـــد ا
دســـتگاه  مجـــوز  بـــا  یـــا  کردنـــد  موافقـــت 
کننـــد.  قضایـــی پیـــش از 18 ســـالگی ازدواج 
کشـــورها  از  کـــه در بســـیاری  ایـــن حقیقـــت 
که  کســـانی  هیچ گونـــه مجـــازات قانونی برای 
کودک همســـری ســـروکار دارند در  با مســـائل 
گرفته نشـــده اســـت، باعـــث پیچیده تر  نظـــر 

می شـــود. مســـائل  شـــدن 
در جایی کـــه هیـــچ مجازاتـــی تعییـــن نشـــده 
اســـت، تأثیرگـــذاری قانـــون به عنـــوان عامل 
در  نهایـــت،  در  می شـــود.  کمتـــر  بازدارنـــده 
بـــر  ازدواج  ســـن  حداقـــل  کشـــورها  برخـــی 
اســـاس قوانیـــن مذهبی یا ســـنتی و مرســـوم 
کـــه قانون ملـــی تعیین  کمتـــر از ســـنی اســـت 
کـــه ایـــن مســـئله حمایت های  کـــرده اســـت 
قانونـــی را تحت الشـــعاع قـــرار می دهـــد. بنـــا 

بـــه ایـــن دالیـــل، معمـــواًل قانـــون در مقابـــل 
بـــرای  محـــدودی  حمایـــت  کودک همســـری 

دختـــران فراهـــم می کنـــد.
کشـــور به کار  ســـه تعریف از ســـن ازدواج در هر 
مـــی رود: 1.ســـن قانونـــی ازدواج بـــدون نیـــاز 
بـــه رضایـــت والدین یـــا دســـتگاه قضایی؛ 2. 
حداقل ســـن ازدواج بـــا اجازه والدیـــن؛ و 3. 
حداقـــل ســـن ازدواج بـــا تصدیـــق دســـتگاه 

. یی قضا
و   2015 ســـال های  داده هـــای  مـــا  اینجـــا  در 
2017 را ارایـــه می کنیـــم. بیـــن ایـــن دو ســـال 
کشـــور تغییراتـــی در  کشـــور ده  از میـــان 112 

کردنـــد. قوانیـــن خـــود اعمـــال 
کاستاریکا،  کشور )چاد،  کشـــور از این ۱۰  در ۹ 
گواتماال، مـــاالوی، مکزیک، نپال،  کـــوادور،  ا
ازدواج  ســـن  حداقـــل  زیمبابـــوه(  و  پانامـــا 
تغییـــرات،  ایـــن  جملـــه  از  یافـــت.  افزایـــش 
بـــا  ازدواج  اســـتثنائات  کاهـــش  یـــا  حـــذف 
رضایـــت والدین یا دســـتگاه قضایـــی بود. در 
بنـــگالدش، حداقل ســـن ازدواج بـــا آمیزه ای 
کاهش  از رضایت والدین و دســـتگاه قضایی 

. فت یا
در ســـطح جهانی، تنها با در نظرگرفتن ســـن 
قانونـــی و صرف نظـــر از اســـتثنائات رضایـــت 
والدیـــن یا دســـتگاه قضایی، بین ســـال های 
کـــه تحـــت  2015 تـــا 2017، تعـــداد دخترانـــی 
میلیـــون   11.3 از  نبودنـــد  قانونـــی  حمایـــت 
نفـــر بـــه 11.5 میلیـــون نفـــر افزایش یافـــت. با 
گرفتن اســـتثنائات رضایـــت والدین،  در نظـــر 
کـــه تحت حمایـــت نبودند  تعـــداد دخترانـــی 
بســـیار بیشـــتر اســـت و طـــی ایـــن دو ســـال 
نفـــر  بـــه 58 میلیـــون  نفـــر  از 52.5 میلیـــون 

اســـت. افزایش داشـــته 
گرفتـــن اجـــازه دســـتگاه قضایی،  بـــا در نظـــر 
فقـــط داده هـــای مربـــوط بـــه ســـال 2017 در 
دســـترس است. در آن ســـال، 82.8 میلیون 
نبودنـــد.  قانونـــی  حمایـــت  تحـــت  دختـــر 
از  ترکیبـــی  گرفتـــن  نظـــر  در  بـــا  نهایـــت،  در 
دســـتگاه  و  والدیـــن  رضایـــت  اســـتثنائات 
قضایـــی بـــا توجه بـــه حداقل ســـن بـــرای هر 
که تحت  دو نـــوع اســـتثناء، تعداد دخترانـــی 
حمایت نیســـتند در ســـال 2017 حدود 96.1 
میلیون نفر تخمین زده شـــده اســـت. از آنجا 
کشـــورها مـــد نظر قـــرار نگرفته اند،  که تمامی 
تعـــداد  جهـــان  سرتاســـر  در  بـــرآورد  ایـــن 

گرفـــت.  بیشـــتری را در بـــر خواهـــد 
تعـــداد  افزایـــش  کلیـــدی  دالیـــل  جملـــه  از 
که تحت حمایت نیســـتند، رشـــد  دخترانـــی 
گرچـــه  ا اســـت.  زمـــان  طـــول  در  جمعیـــت 
را  ازدواج  ســـن  حداقـــل  کشـــورها  از  برخـــی 
افزایـــش داده انـــد، امـــا تعـــداد بســـیاری این 
که تحت  کار را نکرده انـــد و تعـــداد دخترانـــی 
حمایت نیستند در ســـطح جهانی همچنان 
رو بـــه افزایـــش اســـت. به عـــالوه، در افزایـــش 
آمـــار ازدواج بـــا رضایـــت والدیـــن، تغییـــرات 
جدیـــد قانـــون بنـــگالدش نقش مهمـــی ایفا 

می کنـــد. 

در  قانونـــی  حمایت هـــای  ضعیف تریـــن 
مشـــاهده  آفریقـــا  شـــمال  و  خاورمیانـــه 
که در ســـال 2017 سه نفر از  می شـــود؛ جایی 
هـــر چهار دختر 10 تا 17 ســـاله )73.3 درصد( 
کودک همســـری از حمایت قانونی  در مقابل 
بی بهـــره می ماننـــد. در جنوب آســـیا از هر دو 
دختـــر یـــک نفـــر )47.7 درصـــد( از حمایـــت 

قانونـــی بی بهـــره اســـت.
بیـــن  کاراییـــب  و  التیـــن  آمریـــکای  منطقـــه 
ســـال های 2015 و 2017 در افزایـــش حمایت 
کودک همســـری بیشـــترین  قانونی در مقابل 
پیشـــرفت را داشـــته اســـت. در ایـــن منطقه، 
آمـــار دختـــران بی بهـــره از حمایـــت قانونی از 
36.6 درصد در ســـال 2015 بـــه 22.7 درصد 
کاهـــش یافتـــه اســـت. دلیـــل  در ســـال 2017 
کشوری  کشور از نه  که پنج  این امر آن اســـت 
که ســـن قانونـــی ازدواج را افزایش داده اند در 
کوادور،  این منطقه قـــرار دارند )کاســـتاریکا، ا

پاناما(. مکزیکـــو،  گواتماال، 
کـــه در قانون  در مقابـــل، به خاطـــر تغییراتی 
بنـــگالدش روی داد میزان دختـــران بی بهره 
از حمایـــت قانونی در جنوب آســـیا، با در نظر 
گرفتـــن رضایـــت والدیـــن از 33.4 درصـــد به 
کـــرد. نکته جالب  47.7 درصـــد افزایش پیدا 
کشـــورهایی  کـــه حمایت در  توجه آن اســـت 
کشـــورهایی در دیگر  با درآمـــد پایین بهتـــر از 

گروه هـــای درآمـــدی جـــواب می دهد. 

 
ازدواج های

کودکان غیرقانونی 

به منظور تخمین و محاسبه روندها/الگوها 
داده هـــای  از  غیرقانونـــی،  ازدواج هـــای  در 
که از بررسی های  کردیم  بیشـــتری اســـتفاده 
بررســـی های  و  جمعیـــت  و  ســـالمت  ملـــی 
آمـــده  دســـت  بـــه  چندگانـــه   شـــاخص های 
بـــاب  را در  بررســـی ها اطالعاتـــی  ایـــن  بـــود. 
ســـن ازدواج اول زنـــان )زناشـــویی رســـمی یا 
غیررســـمی( در اختیـــار مـــا قـــرار داد. ارزیابی 
کشـــور انجـــام  بـــر روی زیرمجموعـــه ای از 74 
کشـــور بـــدان علـــت برگزیـــده  شـــد. ایـــن 74 
کشـــوری هســـتند  که: اواًل جزو 112  شـــده اند 
کـــه جدیـــد تریـــن داده هـــا در مـــورد حداقـــل 
ســـن ازدواج طبـــق توصیفات پیشـــین برای 
آنان ذکر شـــده و ثانیـــًا، داده هـــای حاصل از 
بررســـی ها یا سرشـــماری ها مورد ارزیابی قرار 
گرفته تـــا تعـــداد دخترانی تخمین زده شـــود 
کـــه پیش از رســـیدن به حداقل ســـن ازدواج 

کرده انـــد. ازدواج  کشورشـــان  در 
بـــرای آنکـــه یـــک ازدواج »ازدواج غیرقانونی« 
کم تـــر  دختـــر  می بایســـت  شـــود  محســـوب 
از  قبـــل  ازدواجـــش  و  داشـــته  ســـال   ۱۸ از 
گرفته  کشـــورش صورت  حداقل ســـن ازدواج 

پایانی بر کودک  همسری
کودک همسری؛
 قوانین و محدودیت های آن 

  
پنـــج صاحب نظـــر  نتیجـــه پژوهـــش  از  برگردانـــی  زیـــر  مقالـــۀ 
کتبـــر 2017  که ا کودک همســـری اســـت  غیرایرانـــی  در حـــوزه 
منتشـــر شـــده اســـت و برای نخســـتین بار به زبان فارســـی در 
ماهنامـــه حقوقی وکال منتشـــر می شـــود، این مقالـــه در واقع 
که توســـط چند ســـازمان  گســـترده ایســـت  چکیـــده پژوهش 
بیـــن المللـــی به عنـــوان بخشـــی از برنامـــه ای دربـــاره تأثیرات 
کودک همســـری و نقـــش قوانیـــن، سیاســـت ها و  اقتصـــادی 

مداخـــالت در پایـــان دادن بـــه آن، انجام شـــده اســـت.

  ترجــــــــــمه:
      گروه ترجمه ماهنامه وکال     

 
 دورنما

که سطح  کشـــورهایی رایج اســـت  کودک همســـری بیشـــتر در  گرچه  ا
کشـــورهای دیگر  کم تـــر از متوســـط دارنـــد امـــا در  درآمـــدی پاییـــن و 
که  نیز مشـــاهده می شـــود. خطرهای بســـیاری ســـالمت دخترانی را 
در ســـن پاییـــن ازدواج می کننـــد، تهدیـــد می کنـــد؛ در ســـنین پایین 
که هنوز آمادگـــی فرزند پـــروری را ندارند، از  صاحـــب فرزند می شـــوند 
مدرســـه و تحصیل باز می مانند، و در طول زندگی شـــان در مقایســـه 
کرده اند  که در ســـنین باالتـــری ازدواج  بـــا افراد هم ســـن و سالشـــان 

کســـب می کنند.  کمتری  درآمـــد 
که  عـــالوه  بـــر ایـــن احتمـــال تجربه خشـــونت همســـر بـــرای دخترانی 
در ســـن پاییـــن ازدواج می کنند بیشـــتر اســـت. آن ها تحـــرک فیزیکی 
محـــدود و توانایـــی تصمیم گیـــری ضعیفـــی خواهند داشـــت. مهم تر 
بـــه طـــرق  کـــه در ســـن پاییـــن ازدواج می کننـــد  از همـــه دخترانـــی 
که از حقوق  گون توانمندی هایشـــان ســـلب می شـــود، به نحوی  گونا
اساســـی خویـــش به ســـالمت، تحصیـــل و امنیت محروم می شـــوند. 
ایـــن مســـائل نه فقط بـــر خود دختـــران، بلکه بـــر محیط خانـــواده و 
کـــودکان آنهـــا و نیـــز بـــر اجتمـــاع آنـــان و تمامـــی جوامع تأثیـــر خواهد 

داشت.
و  بشـــر  حقـــوق  نقـــض  کشـــورها،  از  بســـیاری  در  کودک همســـری 
نوعـــی خشـــونت در حـــق دختران محســـوب می شـــود. بـــا این حال 
ســـرمایه گذاری ها بـــرای پایان بخشـــیدن بـــه این ســـنت محدودند. 
کندی  کودک همســـری با ســـرعت بســـیار  در سراســـر جهـــان مســـئله 
بـــا  ازدواج  کشـــورها  از  بســـیاری  در  عالوه برایـــن  می یابـــد.  کاهـــش 
که هنوز به ســـن 18 ســـالگی نرســـیده قانونی اســـت و حتی  دختـــری 
کـــه ازدواج پیش از ســـن 18 ســـال غیرقانونی اســـت،  کشـــورهایی  در 

دختـــران بســـیاری در ســـن پاییـــن ازدواج می کننـــد.
کشـــورها  کـــه نـــه تنهـــا در بســـیاری از  ارزیابی هـــا نشـــان می دهنـــد 
کودک همســـری حمایت  هنـــوز به صـــورت مؤثـــر از دختـــران در برابـــر 
نمی شـــود، بلکـــه اصالحـــات قانونی بـــرای پایـــان بخشـــیدن به این 
کـــه  کشـــورهایی  کفایـــت نمی کننـــد؛ چنانکـــه در بســـیاری از  ســـنت 
حمایت های قانونی در حال اجراســـت، دختران بســـیاری به صورت 
گرچـــه حمایـــت از دختـــران در مقابل  غیرقانونـــی ازدواج می کننـــد. ا
بـــرای  گام و حایـــز اهمیـــت اســـت امـــا،  کودک همســـری نخســـتین 

کودک همســـری بـــه مداخـــالت بیشـــتری نیاز اســـت. جلوگیـــری از 
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کـــه شـــامل اســـتثنائات مربـــوط  بـــه  باشـــد 
رضایـــت والدیـــن و مجـــوز دســـتگاه قضایـــی 
نیـــز می شـــود. توجـــه داشـــته باشـــید برخـــی 
ارزیابی هایمـــان  در  مـــا  کـــه  ازدواج هایـــی  از 
»غیرقانونـــی« می شـــمریم  با توجه به شـــیوه 
هـــای   بررســـی  در  کودک همســـری  کـــه  ای 
بررســـی های  و  جمعیـــت  و  ســـالمت  ملـــی 
شـــاخص های چندگانه ســـنجیده می شود، 

هـــای غیررســـمی هســـتند. ازدواج 
کـــه  کننـــد  ممکـــن اســـت برخـــی اســـتدالل 
این ازدواج های »غیررســـمی« تحت شـــمول 
قانـــون قـــرار نمی گیرنـــد و بنابریـــن نمی توان 
آنـــان را »غیرقانونـــی« شـــمرد. درعین حـــال، 
کودک همســـری حمایـــت  محتـــوای قوانیـــن 
و پشـــتیبانی از تمام دختـــران در برابر ازدواج 
خـــواه  و  رســـمی  خـــواه  اســـت،  زودهنـــگام 

غیررســـمی.
کشـــورها پیوندهای  بـــه عالوه در بســـیاری از 
زناشـــویی غیررســـمی طبـــق قوانیـــن عرفـــی 
بنـــا  می شـــوند.  محســـوب  ازدواج  ســـنتی  و 
بـــه همیـــن دالیل در این نوشـــته و پیشـــینه 
پژوهشـــی تمامـــی پیوند هـــای زناشـــویی را، 
چه رســـمی و چـــه غیررســـمی، غیرقانونی در 
گـــر دختـــران از ســـن قانونی  نظـــر می گیریـــم ا
یـــا  والدیـــن  رضایـــت  مـــورد  ســـن  یـــا  ازدواج 

کوچکذتـــر باشـــند. دســـتگاه قضایـــی 
ازدواج هـــای  میـــزان  درنظرگرفتـــن  بـــرای 
یـــک  به عنـــوان  زمـــان  طـــی  در  غیرقانونـــی 
کشـــورها، باید با احتیاط  شاخص پیشـــرفت 
کشـــوری سن ازدواج  که در  کرد؛ زمانی  عمل 
کلـــی ازدواج و چه  کاهـــش می یابد، چه ســـن 
ســـن ازدواج بـــا رضایـــت والدیـــن و دســـتگاه 
ازدواج هـــای  تعـــداد  کار  ایـــن  بـــا  قضایـــی، 
کم تـــر می شـــود. امـــا در مقابـــل،  غیرقانونـــی 
کشـــور حداقـــل ســـن ازدواج  کـــه یک  زمانـــی 
را افزایـــش می دهـــد، دســـت کم بـــرای مدتی 
ازدواج هـــای  تعـــداد  دارد  احتمـــال  کوتـــاه، 
غیرقانونـــی افزایـــش یابـــد. هنگام مشـــاهده 
ازدواج هـــای  شـــمار  در  افزایـــش  یـــا  کاهـــش 
غیرقانونـــی در طی زمان، مهم اســـت ارزیابی 
کاهش یا افزایـــش به دلیل  که آیا ایـــن  کنیـــم 
تغییـــری در قانـــون بـــوده یـــا عامـــل دیگـــری 

اســـت.  موجب آن شـــده 
میـــان  مقایســـه  مـــورد  در  مطلـــب  همیـــن 
کشـــورها  برخـــی  می کنـــد.  صـــدق  گروه هـــا 
کـــه  قانون هایـــی  بـــه خاطـــر  اســـت  ممکـــن 
مقابـــل  در  دختـــران  از  حمایـــت  بـــرای 
خ  نـــر کرده انـــد،  اتخـــاذ  کودک همســـری 
باالتـــری از ازدواج غیرقانونی داشـــته باشـــند 
و ایـــن نکتـــه خوبی اســـت. هنگام ســـنجش 
یـــا  غیرقانونـــی،  ازدواج هـــای  روند هـــای 
درون  گروه هـــای  یـــا  کشـــورها  مقایســـه  در 
که  کشـــورها، ایـــن نکتـــه بـــدان معنا نیســـت 
یـــا  کاهـــش دهیـــم  را  حمایت هـــای قانونـــی 
حـــذر  بـــر  حمایت هـــا  افزایـــش  از  را  کشـــورها 
داریـــم. دلیـــل اصلـــی ســـنجش ازدواج های 
که نشـــان دهیم تنها  غیرقانونـــی این اســـت 
اصالحـــات قانونـــی بـــرای خاتمه بخشـــیدن 

نمی کنـــد. کفایـــت  کودک همســـری  بـــه 
ازدواج  ســـن  حداقـــل  قوانیـــن  اجـــرای 
دشـــوار اســـت و بـــرای خاتمـــه بخشـــیدن بر 
گســـترده تری  مجموعـــه  کودک همســـری 
اســـت.  نیـــاز  مداخـــالت  و  سیاســـت ها  از 
آمار هـــای مربوط بـــه ازدواج هـــای غیرقانونی 
ایـــن مطلـــب را به خوبی روشـــن می ســـازند.
گرفتن  در ســـطح جهانـــی، حتـــی بـــا در نظـــر 
کـــه ازدواج  اســـتثنائات وارد بـــه ســـن قانونی 
بـــا رضایـــت والدین یـــا مجوز قضایـــی را مجاز 
دختـــر  میلیـــون   7.5 ســـاالنه  می شـــمرد، 
و  می کننـــد  ازدواج  غیرقانونـــی  به صـــورت 
کودک همســـری  ایـــن مســـئله 68 درصـــد از 

می دهد.  تشـــکیل  را 
چیـــزی  آمـــار  ایـــن 
۲۰هـــزار  از  بیـــش 
روز  هـــر  در  دختـــر 

اســـت.
درون  همچنیـــن 
تفـــاوت  نیـــز  گروه هـــا 
مشـــاهده  هایـــی 
بـــرای  می شـــود. 
آفریقـــای  مثـــال، 
غربـــی  و  مرکـــزی 
اســـت  منطقـــه ای 

کشـــورهای بســـیاری  که 
خ هـــای  نر باالتریـــن  بـــا 

ســـطح  در  کودک همســـری 
گرفتـــه انـــد. تنها  جهانـــی در آن قـــرار 

در ایـــن منطقـــه، هـــر ســـاله 1.7 میلیـــون 
کمتـــر از حداقـــل  کودک همســـری در ســـنی 
خ می دهـــد - از  ســـن تعییـــن شـــده ملـــی ر
اســـت.  جهـــان  ســـطح  در  آمـــار  باالتریـــن 
ســـطح  بـــا  کشـــورهایی  مـــا،  نمونـــه  در 
شـــامل  )کـــه  متوســـط  از  کمتـــر  درآمـــدی 
هنـــد هـــم می شـــود( 61.6 درصـــد از میـــزان 
کودک همســـری را بـــه خود اختصـــاص داده 
کشـــورهایی  میـــزان  ایـــن  حالیکـــه  در  انـــد، 
بـــا درآمـــد پاییـــن برابـــر بـــا 24.4 درصـــد، در 
کشـــورهایی با در آمد باالتر از متوســـط 13.6 
کشـــورهایی بـــا درآمـــد بـــاال 0.4  درصـــد و در 

اســـت. درصـــد 
زودهنـــگام  ازدواج هـــای  میلیـــون   11 از 
کشـــوری مشـــاهده  که در نمونه 74  کودکان 
شـــد، 7.5 میلیـــون یـــا 68 درصـــد بـــا در نظر 
گرفتـــن قوانیـــن ملـــی غیرقانونـــی محســـوب 
رضایـــت  احتمـــال  گـــر  ا حتـــی  می شـــوند 
والدیـــن یا قـــوه قضاییـــه را نیـــز مد نظـــر قرار 
کودکان  خ ازدواج هـــای غیرقانونـــی  گیرد. نـــر
کشـــورها  گروه های درآمدی  میـــان مناطق و 
متفـــاوت اســـت اما به خاطر داشـــته باشـــیم 
خ ها بایـــد با دقـــت فراوان  که تفســـیر ایـــن نر
کســـب  بـــا  کـــه  کشـــورهایی  شـــود.  انجـــام 
رضایـــت والدین یـــا قوه قضایی ســـن قانونی 
خ پاییـــن  ازدواج پاییـــن تـــری دارنـــد نیـــز نـــر
دارنـــد،  غیرقانونـــی  ازدواج هـــای  از  تـــری 
خ پاییـــن تـــر  امـــا ایـــن آمـــار لزومـــا بیانگـــر نـــر
خ  کودک همســـری نیســـت. به بیان دیگر، نر
خ  پایین ازدواج هـــای غیرقانونـــی نباید به نر

کودک همســـری تعبیـــر شـــود. پاییـــن 

 
نتیجه گیری

کودک همســـری تأثیرات بســـیاری بـــر عوامل 
کـــه زودهنگام  رشـــدی دخترانـــی می گـــذارد 
کودک همســـری نـــه تنهـــا  ازدواج می کننـــد. 
خانـــواده  و  فرزنـــدان  بـــر  کـــه  دختـــران،  بـــر 
هایشـــان، و در مقیـــاس وســـیع تر بـــر جوامع 

می گـــذارد. تأثیر  نیـــز 

امـــروزه قریب به 100 میلیـــون دختر در مقابل 
کودک همســـری از حمایت هـــای قانونـــی بی 
کـــه حداقـــل ســـن  کشـــورهایی  بهره انـــد. در 
کمتـــر از 18 ســـال اســـت، قوانین باید  ازدواج 
18 ســـال را بـــه عنـــوان حداقـــل ســـن مجـــاز 
اســـتثنائاتی  کننـــد،  تعییـــن  ازدواج  بـــرای 
همچـــون رضایـــت والدیـــن یا قـــوه قضایی را 
کننـــد و تناقضات موجـــود در قوانین  حـــذف 
کشـــور را برطرف  مذهبـــی و ســـنتی با قوانین 

. کنند
گرچه پیاده ســـازی اصالحات  درعین حـــال، ا

قانونی 
ی  ا بـــر

از  حمایـــت 
دختـــران در مقابل 

از  کودک همســـری 
برخـــور  باالیـــی  اهمیـــت 

بـــرای  کار  ایـــن  امـــا  اســـت،  دار 
ســـنت  بـــه  بخشـــیدن  پایـــان 

کافـــی نیســـت. امـــروزه  کودک همســـری 
ســـال  در  دختـــر  میلیـــون   7.5 کـــم  دســـت 
به صـــورت  روز(  در  دختـــر  )یعنی۲۰هـــزار 
مســـئله  ایـــن  می کننـــد.  ازدواج  غیرقانونـــی 
از  ســـوم  دو  از  بیـــش  کـــه  معناســـت  بـــدان 
گرفتن  کودک همســـری ها ، حتـــی بـــا در نظـــر 
رضایـــت والدیـــن یا دســـتگاه قضایـــی، طبق 

هســـتند. غیرقانونـــی  ملـــی  قانـــون 
در حـــال حاضـــر بســـیاری از  دولت هـــا بـــرای 
کودک همســـری  بـــه  بخشـــیدن  پایـــان 
امـــا  اتخـــاذ می کننـــد،  ملـــی  اســـتراتژی های 
به کارگیـــری  دارد  بیشـــتری  اهمیـــت  آنچـــه 
ح هـــای عملـــی بـــا مداخالت  برنامه هـــا و طر
شـــفاف جهـــت تعویـــق در ازدواج و افزایـــش 
و  فقیرتـــر  دختـــران  بـــرای  ســـرمایه گذاری 

اســـت.  محروم تـــر 
یکـــی از بهتریـــن راه های جلوگیـــری از ازدواج 
زودهنـــگام دختـــران، نگـــه داشـــتن ایشـــان 
در مدرســـه اســـت. دختـــران اغلـــب ترجیـــح 
دهنـــد  ادامـــه  را  تحصیالتشـــان  می دهنـــد 
کننـــد، والدیـــن نیـــز ادامـــه  تـــا اینکـــه ازدواج 
تحصیـــل در مقطـــع دبیرســـتان را جایگزیـــن 
مناســـبی بـــرای ازدواج می داننـــد. امـــا برای 
بایـــد  مدرســـه  در  دختـــران  داشـــتن  نگـــه 
کـــرد تـــا بـــه تبعیض هـــا و هنجار های  تـــالش 
تعییـــن  در  کـــه  شـــود  پرداختـــه  اجتماعـــی 
فرصت هـــا و ســـاخت آینـــده دختـــران تأثیـــر 
می گذارنـــد بـــه عـــالوه، مـــدارس می بایســـت 
کافـــی بـــرای رفـــع  امـــن باشـــند، تجهیـــزات 
نیاز های دختران و پســـران داشـــته باشـــند، 
قابـــل  شـــهریه های  بـــوده،  دســـترس  قابـــل 
تحصیـــالت  و  باشـــند  داشـــته  پرداخـــت 

کننـــد. کیفیتـــی ارایـــه  با
مداخالت امیدبخش جهـــت حفظ دختران 
کار  کودک همسری،  در مدرســـه، ممانعت از 
گروه هـــای ذی نفع برای پایان بخشـــیدن  بـــا 
اجتماعـــی  هنجار هـــای  و  دیدگاه هـــا  بـــه 
زیان آفریـــن و فرصت آفرینـــی بـــرای دختـــران 
کـــه در  نوجـــوان از جملـــه مـــواردی هســـتند 
کشـــورهای بســـیاری آزمایش و پیاده ســـازی 
چنیـــن  در  ســـرمایه گذاری  می شـــود. 
کـــردن تأثیـــرات آنان و  مداخالتـــی، مکتـــوب 
پیاده ســـازی طیف وســـیعی از سیاست های 

کـــه  هســـتند  کلیـــدی  عوامـــل  جملـــه  از  جنســـیتی  متحول کننـــده 
کنند. کشـــورها تضمین  می تواننـــد آینـــده ای بهتر را بـــرای دختران و 
 18 کودک همســـری،  بنابرایـــن  و  کودکـــی  مـــرز  جهانـــی،  ســـطح  در 
کنوانســـیون  ها، قرارداد ها و  ســـالگی تعریف شـــده اســـت. این مرز در 
توافق نامه هـــای بین المللی متعددی تصریح شـــده اســـت، از جمله 
کنوانســـیون رفع هرگونـــه تبعیض علیه  کـــودک،  کنوانســـیون حقوق 

زنـــان و اعالمیـــه جهانی حقوق بشـــر. 

ضعیف تریـــن حمایت هـــای قانونـــی در خاورمیانـــه و شـــمال آفریقـــا 
کـــه در ســـال 2017 ســـه نفـــر از هـــر چهار  مشـــاهده می شـــود؛ جایـــی 
کودک همســـری از  دختـــر 10 تـــا 17 ســـاله )73.3 درصـــد( در مقابـــل 

حمایـــت قانونـــی بی بهـــره می ماننـــد.

کودک همســـری از  امـــروزه قریـــب بـــه 100 میلیـــون دختـــر در مقابـــل 
حمایت هـــای قانونـــی بـــی بهره انـــد

گرفتن اســـتثنائات وارد به ســـن  در ســـطح جهانـــی، حتی بـــا در نظر 
کـــه ازدواج بـــا رضایـــت والدیـــن یـــا مجـــوز قضایـــی را مجـــاز  قانونـــی 
می شـــمرد، ســـاالنه 7.5 میلیون دختـــر به صورت غیرقانونـــی ازدواج 
کودک همســـری را تشـــکیل  می کننـــد و ایـــن مســـئله 68 درصـــد از 
می دهـــد. ایـــن آمار چیـــزی بیـــش از ۲۰هزار دختـــر در هر روز اســـت.

 امروزه قریب به 100میلیون 
کودک همسری از  دختر در مقابل 

حمایت های قانونی بی بهره اند

گرفتن رضایت والدین یا دستگاه  کودک همسری ها ، حتی با درنظر    بیش از  دوسوم 
شــــــــماره 1قضایی، طبق قانون ملی غیرقانونی هستند
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 25 به مناســـبت  کـــه  نشســـت  ایـــن  در 
نوامبـــر، روز جهانـــی منـــع خشـــونت علیه 
مردم نهـــاد  جمعیـــت  همـــت  بـــه  و  زنـــان 
کانون زنـــان حقوقدان  ســـپهرداد طوس، 
ســـورا و دوهفته نامه شـــهربانو برگزار شـــده 
بـــود، حمیـــده زرآبـــادی نماینـــده مجلس 
شـــورای اســـالمی، دکتر همـــا داودی عضو 
دادگســـتری  وکالی  کانـــون  هیأت مدیـــره 
ســـجادی  مهـــدی  حجت االســـالم  البـــرز، 
امیـــن عضو هیئـــت علمی مرکـــز تحقیقات 
محبـــی  مرضیـــه  خانـــم  و  خانـــواده  و  زن 
کانـــون  وکیـــل  دادگســـتری و مدیرعامـــل 
کردند. زنـــان حقوقـــدان ســـورا ســـخنرانی 
در ابتدای همایـــش مرضیه محبی، وکیل  
زنـــان  کانـــون  مدیرعامـــل  و  دادگســـتری 
حقوقـــدان ســـورا، مســـئله زنان را مســـئله 
گفت: ایـــن زبان  انســـان و بشـــر دانســـت، 
کـــه چونـــان چاقویـــی تاریخی  خشـــن مـــا 
می کنـــد  جـــدا  و  مـــی درد  را  انســـان ها 
می افکنـــد،  عرصـــه ای  بـــه  را  هریـــک  و 
را  انســـان ها  هنـــوز  کـــه  فرهنـــگ  ایـــن 
تقســـیم  بلنـــد  و  پســـت  عرصه هـــای  بـــر 
که  می کنـــد، ایـــن ســـاختارهای اجتماعی 
هنوز نیمی از انســـان ها را الیق و شایســـته 
اجتمـــاع و مشـــارکت سیاســـی و اقتصادی 
نمی داند، مســـئله ای مردانه هم هســـت. 
مصادیـــق  برخـــی  برشـــمردن  بـــا  محبـــی 
خشـــونت علیـــه زنـــان ادامـــه داد: وقتـــی 
و  خیابان هـــا  اســـت،  مردانـــه  میزهـــا 
مردانـــه  معابـــر  و  مقام هـــا  و  گذرگاه هـــا 
اســـت، وقتـــی زنان به ســـادگی بـــه طالق و 
جدایـــی از فرزندان و منع اشـــتغال تهدید 
بـــذر  کاشـــتن  این هـــا  همـــه  می شـــوند، 

اســـت. خشـــونت  
زرآبـــادی  حمیـــده  همایـــش  ادامـــه  در 
نماینده مجلس شـــورای اســـالمی با بیان 
اینکـــه امســـال چهارمیـــن همایـــش منـــع 
برگـــزار  مشـــهد  در  زنـــان  علیـــه  خشـــونت 
گفـــت: خشـــونت علیه زنـــان هر  می شـــود 
عمـــل خشـــونت آمیز مبتنـــی بر جنســـیت 
کـــه منجـــر بـــه آزار جســـمی روحـــی  اســـت 
گـــردد و می توانـــد در  و روانـــی بـــرای زنـــان 
ابعـــاد زندگـــی اجتماعـــی و زندگـــی  همـــه 

گـــذارد. خصوصـــی زنـــان تأثیـــر 
مجلـــس  زنـــان  کســـیون  فرا ســـخنگوی 
بـــا اشـــاره بـــه آغـــاز تدویـــن الیحـــه تأمین 
گفـــت: در  امنیـــت زنـــان در دولـــت دهـــم 
خانـــم  توســـط  یازدهـــم  دولـــت  ابتـــدای 
مـــوالوردی فرآینـــد پیگیـــری ایـــن الیحـــه 
گرفت و در حـــال حاضر  ســـرعت بیشـــتری 
بررســـی  قضاییـــه  قـــوه  در  موضـــوع  ایـــن 
می شـــود. از 91 مـــاده  الیحـــه 41 مـــاده بـــه 
دالیلـــی حـــذف شـــده و مـــواد دیگـــر آن به 
کـــه 3 رویکـــرد یا 3بخش  تصویب رســـیده 
دارد:رویکرد پیشـــگیرانه؛ رویکرد حفاظتی 
و رویکـــرد حمایتـــی. در بخش هایی از این 
الیحـــه جرم انگاری هایی هم انجام شـــده 
بعضـــی  دربـــاره  متأســـفانه  چـــون  اســـت 
روحـــی  آســـیب های  موجـــب  کـــه  مـــوارد 
قانونـــی  می شـــود  زنـــان  بـــرای  روانـــی  و 
موجـــود نیســـت یـــا دربـــاره برخـــی جرایم، 
مثـــل اسیدپاشـــی، مجـــازات قانونی فعلی 

بازدارنـــده ای نیســـت.  مجـــازات 
داودی  همـــا  دکتـــر  همایـــش  ادامـــه  در 
کانـــون وکالی البـــرز  عضـــو هیئـــت مدیـــره 
و نایب رئیـــس ســـابق اســـکودا بـــا تبریـــک 
مدافـــع  به عنـــوان  پیامبـــر)ص(  میـــالد 
گفـــت:  حقـــوق زنـــان در عصـــر جاهلیـــت 
ســـاختار  یـــا  نهـــاد  یـــا  شـــخص  یـــک  از 

کار در حـــوزه برابـــری و رفـــع  نبایـــد انتظـــار 
خشـــونت علیـــه زنـــان را داشـــته باشـــیم؛ 
کـــه این بـــار بر عهده افـــراد و نهادهای  چرا
مختلفـــی اســـت. در درجـــه اول قانونگذار 
بـــا  مقرراتـــی  و  قوانیـــن  بایـــد  کـــه  اســـت 
وضـــع  را  خشـــونت  بـــا  مبـــارزه  رویکـــرد 
کنـــد. مهم تـــر از ایـــن امـــا جامعـــه مدنـــی 
اســـت.  شـــهروندان  یکایـــک  مشـــارکت  و 
نمی شـــود  محقـــق  خشـــونت  بـــا  مبـــارزه 
را  خشـــونت  جلوه هـــای  اول  اینکـــه  مگـــر 
بشناســـیم. خشـــونت فقـــط یک »چشـــم 
مفهـــوم  گذشـــته  در  نیســـت.  کبـــود« 
خشـــونت بیشتر مفهوم خشـــونت فیزیکی 
را بـــه ذهن متبـــادر می کرد اما امـــروز آنقدر 
که حتی  کـــرده  ایـــن مفهوم توســـعه پیـــدا 
را  اقتصـــادی  خشـــونت  مثـــل  مفاهیمـــی 
کـــه  ســـمن هایی  کار  می شـــود.  شـــامل 
گســـترش  کار می¬کننـــد  زنـــان  حـــوزه  در 
فرهنـــگ صلـــح و مـــدارا در جامعه اســـت. 
کرد  مصادیق خشـــونت را باید شناســـایی 
و در جهـــت زدودن آنهـــا قـــدم برداشـــت. 
ایـــن  از  یکـــی  مردم نهـــاد  ســـازمان های 
اجتماعنـــد.  بدنـــه  بـــزرگ  پتانســـیل های 
کیفری  در قانـــون مـــا بحـــث میانجیگـــری 
کـــه  ح شـــده و قانونگـــذار خواســـته  مطـــر
بـــا میانجیگـــری بیـــن بزهـــکار و بزه دیـــده 
برخـــی از مســـائل حل شـــوند تا بســـیاری 
که بـــرای بـــار اول  از افـــراد، بـــه ویـــژه آنهـــا 
مرتکـــب جـــرم می شـــوند اصـــاًل در تمـــاس 
کیفـــری قـــرار نگیرند.  بـــا دســـتگاه عدالت 
سیاســـت جنایـــی مشـــارکتی یعنـــی اینکه 
کمک  مـــا از نیروهـــای اجتمـــاع و از مـــردم 
کـــه دولت بـــه تمام  بگیریـــم. قرار نیســـت 
جرایـــم و خشـــونت ها و انحراف هـــا پاســـخ 

 . هد د
نـــام  بـــه  از طرفـــی بحـــث دیگـــری داریـــم 
چنـــد  کـــه  حمایتـــی«  »بزه دیده شناســـی 
بزهـــکاری  حـــوزه  در  کـــه  اســـت  دهـــه 
خـــود  جـــای  بزه دیـــده  و  شـــده  ح  مطـــر
کـــرده  بـــاز  کیفـــری  پرونده هـــای  در  را 
ایـــن  در  می تواننـــد  ســـمن ها  اســـت. 
کنند.  حـــوزه نیـــز به خوبـــی ایفـــای نقـــش 
آییـــن  قانـــون  مـــاده 66  بـــه تصریـــح  بنـــا 
کـــه ثبت  کیفـــری، ســـمن هایی  دادرســـی 
از  مختلـــف  زمینه هـــای  در  و  شـــده اند 

کار  کـــودکان  و  زنـــان  جملـــه 
می تواننـــد  می کننـــد 
و  کی  شـــا به عنـــوان 
از  جـــرم  اعالم کننـــده 
و  خشـــونت دیده  زنـــان 
که  کودکان آســـیب دیده 
ح شـــکایت و  قادر به طر
پیگیـــری دعـــوای خـــود 
کنند.  نیســـتند حمایت 
فقـــط  ســـمن ها   قبـــاًل 

اعالم کننـــده  جایـــگاه  در 
شـــوند  دعـــوا  وارد  می توانســـتند 

در  شـــرکت  بـــا  می تواننـــد  امـــروز  ولـــی 
آســـیب دیده  فـــرد  از  دفـــاع  در  دادرســـی 

کننـــد.  ایفـــا  مؤثـــری  نقـــش 
داودی »آمـــوزش حقـــوق به زبان ســـاده« 
را زمینـــه دیگـــری بـــرای فعالیت ســـمن ها 
ســـاختار  در  کـــرد:  اضافـــه  و  دانســـت 
معاضـــدت قضایی 4 بخـــش داریم: بخش 
اول تأمیـــن خدمـــات وکالتی رایـــگان برای 
افـــراد نیازمند اســـت؛ بخـــش دوم آموزش 
همگانـــی حقوقـــی بـــه زبان ســـاده؛ بخش 
بخـــش  و  حقوقـــی  کلینیک هـــای  ســـوم 

پروبونو.  خدمـــات  چهـــارم 

در ســـاختار قضایی ما فقـــط به معاضدت 
بـــه  رایـــگان  وکالـــت  بـــه صـــورت  قضایـــی 
افـــراد نیازمنـــد توجه شـــده و آموزش های 
و  حقوقـــی  هـــای  کلینیـــک  و  حقوقـــی 

رســـمی  شـــکل  بـــه  پروبونـــو  خدمـــات 
کـــه  می بینیـــم  امـــا  نداریـــم،  قانونـــی  و 

در الیـــه هـــای اجتمـــاع و نظـــام حقوقـــی 
می افتـــد  اتفـــاق  دارد  اینهـــا  از  رگه هایـــی 
یکـــی  در  حقوقـــی  هـــای  کلینیـــک  مثـــال 
کانـــون  در  و  داریـــم  از دانشـــگاهها  تـــا  دو 
بـــه  امـــا  کردیـــم  البـــرز هـــم مدتـــی برقـــرار 
خاطـــر تغییـــر مدیـــران ادامـــه پیـــدا نکرد. 
متولـــی آمـــوزش حقـــوق بـــه زبـــان ســـاده 
وکال  کانون هـــای  و  ســـمن ها  می تواننـــد 
کلینیک هـــای حقوقی بـــا رویکرد  باشـــند. 
مشـــاوره درمانی بـــه خصـــوص بـــرای زنان 
کـــودکان آســـیب دیده می توانند بســـیار  و 
مؤثـــر باشـــند و امیـــدوارم در دانشـــگاه ها 
کانون هـــای وکال  راه انـــدازی شـــوند.  و در 
کـــه  )رایـــگان(  پروبونـــو  خدمـــات  امـــا 
کـــه  همیشـــه در ایـــران بـــوده و می بینیـــم 
صاحبـــان تمام مشـــاغل بخشـــی از درآمد 
را بـــه مســـتمندان اختصـــاص می دهنـــد، 
می کننـــد  کار  رایـــگان  کـــه  وکالیـــی  مثـــل 
کـــه ایـــن بـــا خدمـــات معاضدتـــی رایـــگان 
معاضدتـــی  خدمـــات  اســـت.  متفـــاوت 
کـــه هـــر وکیـــل ســـالی  رایـــگان ایـــن اســـت 
رایـــگان  به طـــور  معاضدتـــی  پرونـــده   3
انجـــام می دهد ولـــی خدمـــات پروبونو آن 
که به حکـــم دل خـــودش خدمات  اســـت 
رایـــگان و خیرخواهانه انجـــام دهد و اینها 
هدایـــت  گـــر  ا کـــه  هســـتند  انرژی هایـــی 
شـــوند می توانیم در بحث خشـــونت علیه 

کنیـــم. زنـــان از آنهـــا اســـتفاده 
در ادامه حجت االســـالم مهدی سجادی 

عضـــو هیئت علمـــی مرکـــز تحقیقات 
کیـــد بـــر  زن و خانـــواده بـــا تأ

کار  انجـــام  لـــزوم 
ســـی  شنا ر کا
قیـــق  د
ه  ر بـــا ر د
الیحـــه منع 
نت  خشـــو

علیـــه 

مسئله 
زنـان
 مسئله
 انسان 
و بـشر 
است

مرضیه محبی
 در همایش 
منع خشونت
 علیه زنان:

روز شـــنبه ســـوم آذرمـــاه 
1397 نشســـتی با عنوان 
»زنـــان، صلـــح  و آبادانـــی 
آمفی تئاتـــر  در  جهانـــی« 
هتـــل پردیســـان مشـــهد 

شـــد. برگزار 
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گفـــت: در بحـــث فقهـــی و حقوقـــی  زنـــان 
در مـــورد »خشـــونت« تعاریـــف متعددی 
بیـــان شـــده ولـــی همـــه آنهـــا بـــر چنـــد 
کیـــد دارند؛ یکـــی از آنها قصد و  نکتـــه تأ
کـــه عامدانه  عمد اســـت یعنـــی رفتاری 
انجـــام شـــده باشـــد. نکتـــه دوم آزار یـــا 
آزار اســـت. بحـــث بعـــدی  بـــه  تهدیـــد 
کســـی  غیرقانونـــی بودن اســـت، یعنی 
بـــا ســـوء اســـتفاده از قـــدرت بخواهـــد 
کند و  بـــه حریـــم دیگـــران تجـــاوز 
یـــا محدودیـــت بـــرای آزادی 
و  کنـــد  ایجـــاد  دیگـــران 
آخریـــن مـــورد نیـــز اســـتفاده 
را  خشـــونت  حقیقـــت  در  اســـت.  زور  از 
کـــرد: »رفتاری  می تـــوان این گونـــه تعریف 
قصـــد  بـــه  دیگـــران  بـــه  تعرض آمیـــز 
یـــا  روانـــی  یـــا  جســـمانی  آسیب رســـاندن 

دو.« ایـــن  بـــه  تهدیـــد 
خشـــونت خانگـــی علیـــه زنـــان می توانـــد 
گونه رفتار باشـــد: 1. تهدیدهای  شامل ۶ 
تشـــویش  و  مخاطـــره  ایجـــاد  و  متفـــاوت 
کشـــتن یـــا آزار و  ذهـــن مثـــل تهدیـــد بـــه 
بـــه  تهدیـــد  و  فرزنـــدان  و  همســـر  اذیـــت 
تـــرک خانه یـــا تهدید بـــه خرجی نـــدادن؛ 
کتـــک زدن،  مثـــل  فیزیکـــی  ۲. خشـــونت 
حبس کـــردن، رفتار جنســـی آزار دهنده 
خشـــونت   .۳ اشـــیاء؛  شکســـتن  و 
کالمـــی مثـــل بددهانـــی،  یـــا  روانـــی 
کـــردن،  مســـخره  و  توهیـــن 
عیب جویـــی  بهانه گیـــری، 
خشـــونت های   .4 تهمـــت؛  و 
مجبـــور  مثـــل  ناموســـی  و  جنســـی 
رعایـــت  جنیـــن،  ســـقط  بـــه  زن  کـــردن 
که  نکـــردن بهداشـــت، داشـــتن روابطـــی 
منجـــر به آســـیب به همســـر شـــود و متهم 
کـــردن همســـر بـــه بـــی مباالتـــی در روابط 
و  اقتصـــادی  خشـــونت   .۵ زناشـــویی؛ 
کافی  مالـــی مثـــل خرجی نـــدادن یا پـــول 
گذاشـــتن، دخـــل و  نـــدادن و در مضیقـــه 
تصـــرف در اموال همســـر یـــا انـــکار مهریه؛ 
کـــردن  ۶. خشـــونت حقوقـــی یعنـــی وادار 
ع و قانون  کارهـــای خالف شـــر همســـر به 
و یا اســـتفاده از حقـــوق قانونی خودش با 

هـــدف آزار رســـاندن بـــه زن.   
کـــه آیـــات قرآنـــی  وی بـــا اشـــاره بـــه ایـــن 
فراوانـــی ناظـــر بـــر نفـــی خشـــونت به طور 
کلـــی هســـتند افـــزود: در رابطـــه بـــا نفـــی 
خشـــونت علیه زنان نیـــز آیه های زیادی 
که در حقیقت بـــرای تقبیح  وجـــود دارد 
خشـــونتی  و  جنســـیتی  تبعیض هـــای 
کـــه در عصـــر نـــزول قـــرآن وجود داشـــته 
شـــدید  تقبیـــح  مثـــل  شـــده اند،  نـــازل 
محـــدود  دختـــران،  کـــردن  زنده به گـــور 
کـــردن دفعات طـــالق دادن یـــک زن به 
۳ مرتبـــه، تقبیح ایـــالء و تقبیـــح ظهار. 
هـــم در روایـــات متعدد و هم در ســـیره 
پیامبـــر مبارزه با خشـــونت علیه زنان را 
می بینیم؛ خـــود پیامبر شـــخصیتی 
بـــه دور از خشـــونت داشـــته و 
ایشـــان  بـــه  متعـــال  خداونـــد 
می فرمایـــد تـــو »رحمت للعالمین« 
بـــارز  نمونـــه  پیامبـــر  ســـیره  هســـتی. 
خودداری از خشـــونت علیه زنان اســـت، 
کـــه می فرمایـــد: »بهترین شـــما  آنچنان 
بـــا  را  رفتـــار  بهتریـــن  کـــه  اســـت  کســـی 
همســـر و فرزندانـــش داشـــته باشـــد.«

بازداشت امیرساالر داوودی؛
 بدون روتوش

امیر ســـاالر داوودی وکیل دادگســـتری روز 29 آبـــان 1397 در محل 
کارش بازداشـــت شـــد. داوودی نـــزد وکالی دادگســـتری بیشـــتر با 
کـــه در آن فعاالنه بـــه موضوعات  کانـــال تلگرامی »بـــدون روتوش« 

صنفی وکالی می پرداخت شـــناخته شـــده اســـت.
گفته وحید مشـــگانی فراهانی وکیل امیر ســـاالر داوودی، این   بـــه 

گذشته  گذشـــته در جریان بوده و  من ســـال  پرونده از ســـال 
گذشـــته موکلم به  کردم. ســـال  در پرونـــده اعـــالم وکالت 

اتهـــام توهیـــن بـــه رهبـــری و تبلیـــغ علیه نظـــام در دو 
دادســـرا )دادســـرای رســـانه و امنیت( احضار شـــد با 
کـــه آقـــای قاســـم زاده بازپـــرس محترم  ایـــن وصف 
شـــعبه دوم دادسرای رسانه طی تشـــریفاتی پرونده 
را  به دادســـرای امنیت فرســـتاد و آن زمـــان پرونده 

گذشـــته مکـــررًا جهت  ملغـــی شـــد و موکلـــم از ســـال 
بازجویـــی به دادســـرا می رفت ولـــی ۲۹ آبـــان ضابطان 

کردند. کارش بازداشـــت  او را در محـــل 
وی بـــا بیـــان اینکـــه  بازپـــرس پرونـــده حکـــم جلـــب را صـــادر 

گفت:   کـــرده و بازداشـــت موکلـــم هم ناظـــر به ایـــن پرونده اســـت، 
اتهامـــات موکلـــم اجتمـــاع و تبانی، تبلیـــغ علیه نظـــام و اهانت به 
رهبری اســـت و قرار بازداشـــت یـــک ماهه برای موکلم صادر شـــده 

کـــه  بـــه این قـــرار بازداشـــت هم اعتـــراض نکرده اســـت.
وی بـــا بیان اینکـــه موکلـــم در بند ۲۴۱ اوین در بازداشـــت اســـت، 
گفـــت: موکلـــم دو دســـته فعالیـــت داشـــته اســـت؛ یکـــی دفـــاع از 
کـــه اقلیت هـــای دینـــی و افراد  متهمـــان سیاســـی و امنیتـــی بوده 
سیاســـی را در بـــر می گرفتـــه و فعالیـــت دیگـــرش ناظـــر بـــه فعالیت 
که  گرامش بوده اســـت  در یـــک صفحـــه تلگرامـــی و صفحه اینســـتا
در آنجـــا  نقطـــه نظـــرات سیاســـی و اجتماعی خـــودش را اعالم می 

کـــرده اســـت. )منبع خبر: ایســـنا(

عبدالفتاح سلطانی؛
 آزادی مشروط پس از 8 سال حبس

آزادی  قیـــد  بـــا   1397 آبـــان   30 تاریـــخ  در  ســـلطانی  عبدالفتـــاح 
مشـــروط از زنـــدان آزاد شـــد. ســـلطانی پـــس از تحمـــل بیـــش از  8 
ســـال از محکومیت حبس 10 ســـاله خود از ســـوی دادگاه مشمول 

آزادی مشـــروط شـــده اســـت.
گهانی  ســـلطانی  13 مرداد برای شرکت در مراســـم درگذشت نا

کـــه این مرخصی  4 دخترش بـــه مرخصی رفته بود  0
روز ادامـــه یافـــت، بـــا توجـــه بـــه طوالنـــی شـــدن 

بـــر  اعـــالم وکلیـــش مبنـــی  مرخصـــی و همچنیـــن 
اینکه مســـووالن قضایی نســـبت به آزادی مشروط 
ســـلطانی قـــول مســـاعد داده انـــد، آزادی وی پس 
از بازگشـــت بـــه زنـــدان دور از انتظـــار نبـــود. )منبع 

ایرنا( خبـــر: 

محمد نجفی؛ 
ک کمه و محکومیت در شازند و ارا محا

وکیـــل  نجفـــی  محمـــد  دادگاه   1397 آذرمـــاه   5 دوشـــنبه  صبـــح 
شـــد.     تشـــکیل  ک  ارا انقـــالب  دادگاه  اول  شـــعبه  در  دادگســـتری 
پیـــام ُدرفشـــان وکیـــل محمـــد نجفی، بـــا بیـــان اینکـــه موکلش در 
زندان به ســـر مـــی بـــرد، افـــزود: پیشـــتر شـــعبه اول دادگاه انقالب 
ک، نجفـــی را در پرونده متهمان اعتراضات دی ســـال  اســـالمی ارا
گـــروه ها و ســـازمان های  96، بـــه اتهـــام فعالیـــت تبلیغـــی بـــه نفع 
مخالـــف نظـــام، به یکســـال حبس، بابـــت توهین به مقـــام معظم 
رهبـــری به دو ســـال حبس و به اتهـــام همکاری بـــا دول متخاصم 
از طریـــق انتقـــال اخبـــار و اطالعـــات از طریق مصاحبه به 10 ســـال 
کـــه طبق مـــاده 134 قانـــون مجازات  کرده اســـت  حبـــس محکوم 
اســـالمی در صـــورت قطعیـــت یافتـــن ایـــن حکـــم، مجازات اشـــد، 

یعنـــی 10 ســـال حبـــس قابلیـــت اجـــرا دارد؛ البته نســـبت بـــه این 
کم تجدیدنظر اســـتان  کرده ایـــم تا پرونـــده در محا حکـــم اعتراض 

گیرد. مرکـــزی مورد بررســـی قـــرار 
ایـــن وکیـــل دادگســـتری افـــزود: چنـــد هفته پیـــش هـــم در پرونده 
کیفـــری دو دادگســـتری شهرســـتان  دیگـــری، شـــعبه 102 دادگاه 
ج  شـــازند وی را بـــه اتهـــام تشـــویش اذهـــان عمومـــی از طریـــق در
بـــه یکســـال حبـــس تعزیـــری  مطالـــب در رســـانه هـــای مجـــازی 

کرد.)منبـــع خبـــر: ایرنـــا( محکـــوم 

 
شـــعله  قاســـم  و  کیخســـروی  آرش 

؛ ی ســـعد
کمـــه و آزادی به قید   محا

ثیقه و

11 آذرمـــاه جلســـه رســـیدگی  به پرونـــده 
کیخسروی و قاســـم شعله سعدی  آرش 
بـــه ریاســـت  انقـــالب    در شـــعبه 15 دادگاه 
قاضـــی صلواتـــی برگـــزار شـــد ابـــوذر نصراللهـــی 
کرده اســـت: موکلم   به  کیخســـروی اظهار  وکیـــل آرش 
اتهـــام اجتمـــاع و تبانـــی   به 5 ســـال و نیز   بـــه اتهام فعالیـــت تبلیغی 
کـــه یکی  برضـــّد نظـــام   به یـــک ســـال حبس محکوم شـــده اســـت 
از ایـــن دو حکـــم اعمـــال مـــی شـــود، وی افـــزود:   بـــه رای اعتـــراض 
کـــرد و امیدواریـــم دادگاه تجدیدنظر حکـــم دادگاه بدوی  خواهیـــم 
که قاســـم شـــعله ســـعدی نیز   به  کنـــد. الزم   به ذکر اســـت  را نقـــض 

همیـــن مجازات¬هـــا محکوم شده¬اســـت. 
کیخســـروی و قاســـم شـــعله ســـعدی 2 وکیل دادگستری 27  آرش 
مردادماه ســـال جـــاری در پـــی حضـــور در مقابل مجلس شـــورای 
اســـالمی،   بـــه اتهـــام اجتمـــاع و تبانـــی بـــرای ارتـــکاب جـــرم علیـــه 

امنیـــت ملی بازداشـــت شـــدند. 
روز 13 آذرماه محمد حســـین آقاســـی وکیل قاســـم شعله سعدی از 
کفالت 100 میلیونی  آزادی موکلـــش با تودیع وثیقـــه 300 میلیونی و 
کیخســـروی نیـــز در تاریـــخ 20 آذرمـــاه 97 با تودیع  خبـــر داد و آرش 

وثیقه 300 میلیونی آزاد شـــد. )منبع خبر: ایســـنا(

نسرین ستوده
نســـرین ســـتوده وکیل دادگستری به 5 ســـال حبس محکوم شده 

کنـــون در زندان به ســـر می برد. و هم ا
کرد: نســـرین  پیـــام درفشـــان وکیـــل مدافع نســـرین ســـتوده اعالم 
ح در دادســـرای امنیت داشـــته  ســـتوده دو پرونـــده مطر
کـــه یـــک پرونـــده مربـــوط بـــه شـــکایت بازپرس 
کاشان از اوســـت و پرونده دیگر  دادســـرای 
نیـــز تحت عنـــوان اتهامی عضویـــت او در 
گام اعـــدام( گام بـــه  کمپیـــن لگام)لغـــو 

تشـــکیل شـــده اســـت. وکیـــل مدافع 
نســـرین ســـتوده با اشـــاره به شکایت 
قبلـــی موکلـــش از قاضـــی بـــه خاطـــر 
کیفرخواســـت  صـــدور حکـــم برخـــالف 
که موکلم در حال  گفت: در پرونـــده ای 
حاضـــر بابـــت آن به صـــورت غیابـــی به 5 
ج  ســـال حبـــس محکـــوم شـــده، قاضـــی خار
کیفرخواســـت صـــادره، بـــرای موکلـــم بـــه اتهـــام  از 
که نسســـبت بـــه این  کـــرده بود  جاسوســـی 5 ســـال حبس صـــادر 
کردیـــم و دادیار اجرای احکام دادســـرای امنیت  موضـــوع اعتراض 

گرفـــت امـــا قاضی توجـــه نکرد. نیـــز بـــه موضوع ایـــراد 
از  ج  خـــار حکـــم  صـــدور  خاطـــر  بـــه  نهایتـــَا  کـــرد:  اضافـــه  وی 
کیفرخواســـت، از قاضـــی پرونـــده بـــه دادســـرای انتظامـــی قضـــات 
کردیـــم و پیـــرو این شـــکایت، قاضـــی پرونـــده را از اجرای  شـــکایت 
گرفـــت و حکم خـــود را در خصوص نوع اتهـــام موکل،  احـــکام پس 

کرد. اصـــالح 
ســـتوده 23 خـــرداد امســـال بـــه خاطر صـــدور حکم غیابی 5 ســـال 
کنـــون در زندان به ســـر می برد. وی،  حبس بازداشـــت شـــد و هم ا
چنـــدی پیـــش از رئیـــس و معاون زنـــدان اویـــن به خاطـــر ممنوع 
که  کرد  کارکنـــان دولت شـــکایت  کردنـــش به دادســـرای  المالقـــات 
پس از این شـــکایت، دســـتور ممنـــوع المالقاتی او لغو شـــد.)منبع 

خبـــر ایرنا(

دربـــند
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کانـــون وکالی  اعـــالم عـــدم حضور اعضـــای هیـــات مدیره 
مرکـــز در شـــهر تبریـــز بـــرای شـــرکت در همایـــش اســـکودا 
کرد. که حواشـــی زیـــادی تولیـــد  اتفاقـــی بی ســـابقه بـــود 

ایـــن تصمیـــم عجیب با انتشـــار نامه ای به تاریـــخ 15 آبان 
کانون وکالی  1397 با امضای دکتر عیســـی امینـــی رییس 
کانـــون وکالی  مرکـــز خطاب به حســـن عظیـــم زاده رییس 
کـــه میزبـــان همایش ســـی و یکـــم بود  آذربایجـــان شـــرقی 

شد. اعالم 
در ایـــن نامـــه ضمـــن عذرخواهـــی از میزبـــان همایـــش به 
کثریت  کـــه بـــا تصویـــب ا جهـــت عـــدم حضـــور، آمـــده بود 
گرفته شـــده اســـت اعضای  اعضـــای هیات مدیره تصمیم 
کانـــون وکالی مرکـــز »به نشـــانه اعتراض به  هیـــات مدیره 
عملکـــرد مدیریتـــی اتحادیه« در همایش پیش رو شـــرکت 

کرد.   نخواهنـــد 
وظایـــف  انجـــام  در  کاری  »مـــوازی  تصمیـــم  ایـــن  علـــت 
کانـــون مرکـــز«، »نارضایتی از عملکـــرد اتحادیه  اســـکودا با 
در دوره پیـــش رو« و »عـــدم توجـــه بـــه پیشـــنهاد اعضای 
کانـــون مرکـــز در اجـــالس قبلـــی مبنـــی بـــر  هیـــات مدیـــره 
برگـــزاری ایـــن اجالس پر هزینـــه به صورت ســـالی یک بار« 

اعالم شـــده اســـت.
پیشـــنهاد بررســـی و تصویـــب عـــدم شـــرکت در همایـــش 
م 

ُ
اســـکودا از ســـوی برخی اعضای هیات مدیره دوره سی ا

ح شـــده و در جلســـه  کانـــون وکالی دادگســـتری مرکز مطر
تشکیل شـــده، آقایـــان حســـین آبادی و حجتـــی و آقایی و 
خانـــم ارفع نیا علی رغـــم مخالفت با مصوبـــه، در رأی گیری 
شـــرکت نکردنـــد و مصوبه مذکـــور با ۷ رأی موافـــق و ۱ رأی 

ممتنع به تصویب رســـیده اســـت.
ســـیدمهدی حجتـــی در تشـــریح علت شـــرکت نکـــردن در 
رأی گیـــری بـــرای ایـــن مصوبـــه چنیـــن نوشـــت: »هیـــأت 
عمومـــی اتحادیـــه مرکـــب از اعضـــاء اصلـــی هیـــأت هـــای 
اعتبـــار  بـــه  اعضـــاء  ایـــن  کـــه  کانون هاســـت  مدیـــره 
کـــه منبعث  کانون ها  عضویتشـــان در هیأت هـــای مدیـــره 
از آراء وکالســـت، حـــق شـــرکت در این اجـــالس و حق رأی 
کانون متبـــوع خویش و  دارنـــد نه به اعتبـــار نمایندگـــی از 
بدیـــن ترتیـــب، همچنانکه بعـــض از اعضاء هیـــأت مدیره 
کانـــون نمی توانـــد عضـــو یـــا اعضـــاء دیگـــر را مجبـــور  یـــک 
کـــه مثـــاًل در انتخـــاب رئیـــس اتحادیه به  و مکلـــف نمایـــد 
جـــای x به y  رأی دهند بـــه همان ترتیب نیـــز نمی توانند 
در اراده آزاد اعضـــای دیگر هیأت مدیره دخالت و ایشـــان 
که حضور در آن و اعالم رأی، حق  را از شـــرکت در اجالســـی 
هـــر یک از ایشـــان اســـت بـــاز دارنـــد؛ از ایـــن رو علت عدم 

شـــرکت در رأی گیـــری اخیـــر، عـــدم امـــکان بـــه رأی گذاری 
ایـــن موضـــوع و تبدیـــل آن بـــه مصوبه بوده اســـت.«

کانـــون وکالی  ایـــن تصمیـــم هیـــات مدیـــره  علـــی رغـــم 

مرکـــز بنابـــر تصاویـــر انتشـــاریافته از ســـوی روابط عمومـــی 
کانـــون وکالی آذربایجـــان شـــرقی، چنـــد تـــن از اعضـــای 
امیـــر حســـین آبادی،  )دکتـــر  مرکـــز  کانـــون  هیئت مدیـــره 
کامران آقایی، ســـید مهدی  دکتـــر بهشـــید ارفع نیا، دکتـــر 
حجتـــی، ســـعید باقـــری و دکتر میتـــرا ضرابی( در مراســـم 

گشـــایش همایـــش حضـــور یافتنـــد، و آقـــای ســـیدمهدی 
حجتـــی در انتخـــاب هیـــات رئیســـه مجمـــع عمومـــی بـــه 

عنـــوان ناظـــر انتخاب شـــد.
که  کانـــون وکالی مرکز  در چهلمین جلســـه هیـــات مدیره 
در تاریخ 1397/8/1 تشـــکیل شـــده اســـت بحـــث هایی 
در موضـــوع تعامـــل با اســـکودا انجام شـــده اســـت، هنوز 
کانون مرکز منتشـــر  صورتجلســـات بعـــدی هیات مدیـــره 
نشـــده اســـت تا بدانیـــم اعضای هیـــات مدیـــره در موقع 
نظراتـــی  چـــه  اســـکودا  تحریـــم همایـــش  نامـــه  تصویـــب 

اند. داشـــته 
بـــا ایـــن حـــال اظهـــار نظـــرات اعضـــای هیـــات مدیـــره در 
جلســـه چهلم بیانگر برخـــی دیدگاه های منتهـــی به این 

گیری اســـت: تصمیـــم 

دکتر عیسی امینی 
کانون وکالی مرکز(:  )رییس 

نـــواب محتـــرم در  بـــودم احتمـــاال مـــن و  کـــرده  »عـــرض 
کـــرد. دلیلش  جلســـه آبان ماه اســـکودا شـــرکت نخواهیم 
گفتیم بـــرای جلوگیـــری از افزایش هزینه ها  که  این اســـت 
بـــه راي  کافـــی اســـت ولـــي  ســـالی یـــك مرتبـــه همایـــش 
کانون مرکز را تجاهل مي کنند.  نگذاشـــتند و ســـالها حرف 
کمیســـیون قضایـــي مي روند و مـــا خبر نداریم.  با وزیر به 
کاری می کننـــد،IBA   مـــی رویـــم و بـــه  آمـــوزش را مـــوازی 
گهانـــي در آنجـــا مـــی فهمیـــم رییـــس IBA  بدون  طـــور نا
اطـــالع بـــه ما دعوت شـــده انـــد امـــا نماینـــدگان اجرایی و 
هیات رییســـه خود اســـکودا خبر نداشـــتند و مـــا هم خبر 
کانـــون منجر  کاری بـــه ریختـــن آبروی  نداشـــتیم. مـــوازی 
کاری مـــی شـــود، یـــا مالقـــات هایـــی  مـــي شـــود و پنهـــان 
که با وجود حساســـیت مـــا، نمایندگان  گیرد  صورت مـــی 
مـــا جناب آقـــای ثابت قـــدم و دکتـــر مالکی بی اطـــالع اند 
که این ســـفر بـــر جامعه وکالت  .بایـــد بدانیـــم از هزینه ای 

کند چه بدســـت مـــی آوریم.  تحمیـــل مـــی 
کـــه باید فقط بـــه دنبال  بقیـــه مـــواد را بخوانیـــد و ببینید 
کـــه ذاتا مـــردود اســـت. در واقع  رد اساســـنامه اي برویـــم 
بـــا این هزینـــه ها و تجمـــالت بـــراي رفتن به نقطـــه صفر، 
که اســـکودا مرجع  مي رویـــم. در اساســـنامه آمـــده اســـت 
کانـــون هـــا باشـــد و تصمیـــم بگیرد.  حـــل اختـــالف بیـــن 
کانون مرکزچه  کانون هـــا و آن هم  یعني چه؟ از اســـتقالل 
مي مانـــد؟ ایـــن مهمانی هـــا یکبار در ســـال قابـــل تحمل 

تحریم تبریز
 حاشیه پررنگ همایش سی و یکم

کانون وکالی مرکز در همایش اسکودا اعالم عدم حضور اعضای هیات مدیره 

کانون هـــای ایـــران در روزهـــای 23 و 24  ســـی و یکمیـــن همایـــش اتحادیه سراســـری 
کانون وکالی دادگســـتری آذرباجان شـــرقی در شـــهر تبریز  آبـــان ماه 1397 بـــه میزبانی 

برگزار شـــد. 
گشـــایش یافت و  همایـــش صبـــح روز 23 آبـــان در مرکز همایش هـــای بین المللی تبریز 

کایای تبریـــز ادامه یافت. از ســـاعت 17 همـــان روز در هتل پنج ســـتاره 
کانـــون وکالی مرکز  کرده بـــود، تحریـــم آن توســـط  آنچـــه همایـــش ســـی و یکـــم را ویـــژه 
کانـــون وکالی مرکـــز تقریبا یـــک هفته پیـــش از برگـــزاری همایش  بـــود، هیـــات مدیـــره 
کانون  در اقدامـــی بـــی ســـابقه با انتشـــار نامه ای خطـــاب به میزبـــان همایش رییـــس 
کانون  کـــه اعضای هیات مدیـــره این  کرد  وکالی دادگســـتری آذربایجـــان شـــرقی اعالم 
کرد،  »بـــه نشـــانه اعتراض به عملکرد مدیریتـــی اتحادیه« در همایش شـــرکت نخواهند 
کانـــون وکالی مرکز به طور مســـتقل در  البتـــه بعـــدا چند تـــن از اعضای هیـــات مدیـــره 

یافتند. حضـــور  همایش 
کار داشـــتن تغییر اساســـنامه اسکودا بود،  گی دیگر همایش ســـی و یکم در دســـتور   ویژ
هرچنـــد بـــه طور رســـمی جزئیـــات تغییر یـــا اصالحات مـــورد نظر انتشـــار نیافته اســـت 
ولـــی بـــر اســـاس اطالعـــات منتشـــر شـــده از ســـوی منابع غیـــر رســـمی مـــواد الحاقی با 
کار خاصی را برای ایجاد التزام  که ســـاز و  شـــماره های 21 تا 23 به اساســـنامه اســـکودا 
کانون ها و شـــورای  کانـــون هـــای وکال به مصوبـــات »هیات عمومی، شـــورای روســـای 
کانون های  که بـــا اصل اســـتقالل  کـــرده بود به جهـــت تعارضی  اجرایـــی« پیـــش بینی 
که نهایتا نیز با پیشـــنهاد  کـــرده بود  وکالی دادگســـتری داشـــت، نگرانـــی هایی را ایجاد 

ج شـــد.  کار خار کال از دســـتور  کثریـــت هیات عمومی  رئیـــس اســـکودا و رای ا
همایـــش نهایتا بعد از ظهر پنج شـــنبه 24 آبـــان 1397 با صدور بیانیـــه پایانی در 8 بند 

کار خود پایان داد. بـــه 

همایش سی و یکم اسکودا در تبریز برگزار شد

حاشیه ها پررنگ تر از متن

اعالم عدم حضور 
اعضای هیات 
کانون وکالی  مدیره 
مرکز در شهر تبریز 
برای شرکت در 
همایش اسکودا 
اتفاقی بی سابقه 
که حواشی  بود 
کرد زیادی تولید 
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اســـت، بیـــش از این قابـــل تحمل نیســـت. حتي ســـوال 
نمي کنیـــد چـــرا اصـــالح بند چ مـــاده 88 با این تســـامح و 
کاري ها و آن هم بي ســـروصدا در مجلس رد شـــد  پنهان 
و بـــاز بایـــد آزمـــون مشـــاوران برگزار شـــود. مـــا باید تالش 
کانون هـــا، راهی پیدا  کنیـــم بـــا رایزنی با مدیـــران محترم 
گام  که اتحادیه در راســـتای اتحاد و حل مشـــکالت   کنیم 
کالن بـــر جامعه  ج های  بـــر دارد. بـــا مهمانـــی رفتن و خـــر

کجا می رســـیم؟« وکالت بـــه 

دکتر امیر حسین آبادی
کانون وکالی مرکز(:  )رییس سابق 

کـــه از ابتـــدای ایـــن دوره رییـــس  »جـــای تأســـف اســـت 
که نه  گرفته اســـت  کانـــون در مقابـــل اتحادیـــه موضعـــی 
گیـــرد بلکه موجب  تنهـــا اتحادی میـــان وکال صورت نمی 
که در ذهن ایشـــان اســـت  نفاق و تفرقه اســـت. تصوراتی 
ح می کننـــد و این بـــرای حرفه  بـــه صـــورت واقعیت مطـــر
وکالـــت بســـیار مضر و زیـــان آور اســـت. به ایشـــان توصیه 
کنند.  گفتار خـــود تجدیدنظـــر  کـــه در رفتـــار و  مـــی شـــود 
کانـــون ها قـــرار دارنـــد ما بیشـــتر نیاز به  کـــه  در وضعیتـــی 
که  اتحـــاد داریـــم. برای ایـــن نفـــاق و جدایی و مســـائلی 

ح می شـــود در آینده بایـــد جوابگو باشـــید.« مطـــر

دکتر محمدرضا پاسبان: 
کـــه انگیزه تشـــکیل  کـــردم ایـــن واقعیتی اســـت  »عـــرض 
شـــد.  گذاشـــته  کـــج  اول  از  دیـــوار  چیســـت؟  اتحادیـــه 
کـــه در انتخابـــات افتـــاد و جدایـــی را تشـــدید  اتفاقاتـــی 
کـــرد، قابل انکار نیســـت. ما در شـــورای اجرایـــی اتحادیه 
کردیم. فرمی دادنـــد به عنوان پیشـــنهاد اصالح  شـــرکت 
کـــه بایـــد ایـــن را از قبل بـــه ما مـــی دادند. به  اساســـنامه 
کانـــون هـــا از قبـــل داده بودنـــد امـــا بـــه ما نـــداده  همـــه 
بودند، این ایرادات اســـت. بخشـــی از آن، شیطنت افراد 
اســـت. بخشـــی هم بی توجهی اســـت. من معتقدم این 
که االن وجود دارد، باید جمع شـــود.« کمیســـیون هایي 

دکتر میترا ضرابی: 
کردن و نرفتن در شـــأن ما نیســـت. مـــا همانجا  »تحریـــم 
کنیـــم. اهانتی به  گر اعتراضـــی داریم بیـــان  مـــی توانیـــم ا
که  کانون مرکز شـــود من ســـرتاپا می ایســـتم امـــا بگذارید 

حضور به هم رســـانیم تـــا نتیجـــه را ببینیم.«

سعید باقری: 
»مـــن معتقـــدم هرگونـــه درگیـــری و ایجـــاد هزینـــه بـــرای 
که مشـــکالت مهمتـــری داریم  کانـــون مرکـــز در شـــرایطی 
کانون اســـت. شـــما مرتبـــا ایراد  کامـــال مخالـــف با مصالح 
که  گـــر معتقدید  کنیـــد، ا بـــه انتخابـــات اســـکودا وارد می 
گـــر نتیجه  کنیـــد. ا گرفته اســـت، اقـــدام  خـــالف صـــورت 
کارشـــان را انجام  انتخابـــات را پذیرفتیـــد، پـــس بگذارید 
کار درســـتی  کنیـــد.  را تخطئـــه  نبایـــد دیگـــران  دهنـــد. 
نیســـت. بایـــد حـــرف آنهـــا را بشـــنوید. یک طرفه ســـخن 
گفتـــن، خـــالف اصـــول دموکراتیـــک اســـت. بایـــد بـــه آراء 
کانـــون هـــا احتـــرام بگذاریـــد. در غیـــاب، اینهمـــه هجمه 
کنید  کســـی را دعـــوت  کنید چـــرا اجازه نمـــی دهید  مـــی 

تـــا توضیـــح دهد.
بـــه نظر من از نتیجه انتخابات اســـکودا نگـــران و ناراحت 
گر غیر از ایـــن رقم می خـــورد، حتما نظرات و  هســـتید و ا
کانون  کوچکـــی از  مواضـــع متفاوت بود. بـــه عنوان عضو 
مرکـــز اســـتدعا دارم از اعمال ســـالیق جناحی و شـــخصی 

در تصمیمات خودداري شـــود.«
کرات منتشـــر شـــده از چهلمین جلســـه  کامل مذا ح  شـــر
در  توانیـــد  مـــی  را  مرکـــز  وکالی  کانـــون  مدیـــره  هیـــات 

کانـــون بخوانیـــد. وبســـایت ایـــن 

بیانیـــه پایانـــی همایـــش ســـی و یکم 
ح اســـت: اســـکودا بـــه این شـــر

بیانیـــه پایانی ســـی و یکمیـــن همایش اتحادیه سراســـری 
کانون هـــای وکالی دادگســـتری ایران

بسم اهلل الرحمن الرحمیم
کانـــون های  ســـی و یکمیـــن همایـــش اتحادیه سراســـری 
وکالی دادگســـتری ایـــران )اســـکودا( در مورخـــه ۲۳ و ۲۴ 
کانـــون محتـــرم آذربایجان  آبـــان مـــاه ۱۳۹۷ بـــه میزبانـــی 
کـــره و تبـــادل نظر  شـــرقی در تبریـــز تشـــکیل و پـــس از مذا
هـــای  چالـــش  و  نیازهـــا  خصـــوص  در  عمومـــی  مجمـــع 
ح ذیـــل اعـــالم  موجـــود بیانیـــه پایانـــی همایـــش بـــه شـــر

. ید د گر
تیـــم  پیـــروزی  از  خشـــنودی  اظهـــار  ضمـــن  اتحادیـــه   .1
حقوقـــی ایران در دعوای مطروحه در دیـــوان بین المللی 
دادگســـتری، تحریـــم های نامشـــروع و اقدامـــات مغایر با 
کشـــور  مقـــررات بیـــن المللی ایـــاالت متحـــده امریکا علیه 
که بـــه ویژه در مـــواردی نظیر غـــذا و دارو  و ملـــت ایـــران را 
کند  بـــا اصول حقوق بشـــر در تعارض اســـت محکـــوم می  
کانون های وکالی دادگســـتری را بـــرای احقاق  و آمادگـــی 
حقـــوق مســـلم و مشـــروع ملـــت ایـــران در مراجـــع بیـــن 

الملـــی اعالم مـــی دارد.
کان بـــر مغایرت  کمـــا کشـــور  کانونهـــای وکالی سراســـر    .2
کیفری بـــا قانون  تبصـــره مـــاده ۴۸ قانـــون آئین دادرســـی 
کنـــد و بر حذف  کیـــد می  اساســـی و حـــق دفـــاع آزادانه تا

تبصـــره مذکور اصـــرار دارد.
تاییـــد  ضمـــن  کشـــور  سراســـری  وکالی  کانونهـــای   .3
دیـــدگاه هـــا و بیانـــات مقامـــات رســـمی حاضـــر در آییـــن 
گشـــایش همایـــش تبریـــز مبنـــی بـــر حمایـــت و صیانت از 
کانونهای وکالی  اســـتقالل نهاد وکالت بر صالحیت ویـــژه 
دادگســـتری، جهـــت تببین و تدوین اصالحـــات مورد نیاز 
کیـــد می نماید و مخالفـــت خود را با  در قوانیـــن موجود تا
کانـــون وکال و مآاًل  کـــه مغایـــر اســـتقالل  گونـــه اقدامی  هـــر 
منافـــی مصالـــح ملی شـــهروندان اســـت اعالم مـــی دارد.

4. اتحادیه ضمن اعتراض به شـــیوه برخورد نامناســـب با 

وکالی دادگســـتری در بنـــد از قـــوه محترم قضاییـــه انتظار 
دارد نســـبت بـــه بازنگـــری در پرونـــده همـــکاران مذکـــور 
کـــه ادامـــه بازداشـــت آنهـــا مغایـــر بـــا اصـــل آزادی بیـــان، 
ح در قانون  مصونیـــت حرفه ای و حقوق شـــهروندی مصر

اساســـی اســـت اقدام نماید.
کثرت روز افـــزون جمعیت وکالی دادگســـتری  5. نظـــر بـــه 
کانون  و جـــذب همه ســـاله دانـــش آموختگان حقـــوق در 
کـــه موازنـــه ظرفیـــت و اشـــتغال را بـــر هـــم زده  هـــای وکال 
مالـــی،  شـــدید  هـــای  محدودیـــت  و  مضیقـــه  موجـــب  و 
معیشـــتی وکال به ویژه همـــکاران جوان بر سیاســـتگذاری 
مناســـب از جمله الزامی شـــدن وکالـــت در تمامی دعاوی 
از  هـــای عمومـــی  نهـــاد  و  اجرایـــی  اســـتفاده دســـتگاه  و 

کیـــد مـــی نماید. خدمـــات وکالی دادگســـتری تا
6. نظـــر به اینکه برابـــر اصل ۲۹ قانون اساســـی جمهوری 
اســـالمی ایران تأمیـــن اجتماعی نظیر خدمـــات درمانی و 
کار افتادگـــی و حـــوادث حرفـــه ای و  حمایتـــی در مـــوارد از 
… از وظایـــف دولـــت اســـت و ایـــن خدمات بایـــد از محل 
گـــردد و نظـــر بـــه خدمات  درآمـــد هـــای عمومـــی تأمیـــن 
عمومی وکالی دادگســـتری به جامعـــه و اینکه درآمدهای 
کانونهـــای وکال تکافوی تأمین خدمات  معمـــول و موجود 
درمانـــی و حمایتـــی مذکـــور را نـــدارد، اهتمام بـــه این امر 
مهم از ســـوی دولت محترم مورد درخواســـت می باشـــد.
کشـــور اعتراض  کانونهـــای وکالی دادگســـتری سراســـر   .7
غیـــر  و  رویـــه  بـــی  پذیـــرش  بـــه  نســـبت  را  خـــود  شـــدید 
اســـتاندارد دانشـــجویان رشـــته حقـــوق در دانشـــگاه ها و 
کیفیـــت عمومی اعالم مـــی دارد و از  کـــز آموزشـــی فاقد  مرا
مقامـــات متولی و متصدی امـــر درخواســـت دارد از ادامه 

ایـــن رونـــد جلوگیـــری نماید.
8. اتحادیـــه همـــواره بـــر ضرورت حفـــظ اتحاد و انســـجام 
کیـــد می نمایـــد و در این برهه حســـاس  کانونهـــای وکال تا
نیـــز همـــه همـــکاران را بـــه حفـــظ ایـــن اصـــل ضـــروری و 

حیاتـــی دعـــوت مـــی نماید.
عمومـــی  مجمـــع  تصویـــب  بـــه  بنـــد   ۸ در  بیانیـــه  ایـــن 
کشـــور رســـید و مجمـــع ضمـــن  کانونهـــای وکالی سراســـر 
کهـــن آذربایجان  کانـــون  قدردانـــی از میزبانـــی مهربانانـــه 
شـــرقی محل برگـــزاری همایـــش اردیبهشـــت ۹۸ اتحادیه 
کانـــون وکالی دادگســـتری یزد  را شـــهر یـــزد بـــه میزبانـــی 

تعییـــن و اعـــالم نمـــود.

بیانیه پایانی همایش تبریز

وجی خردجمعی  خر
مدیران جامعه وکالت کشور

کار خود در   هیـــات عمومـــی اســـکودا غـــروب پنج شـــنبه 24 آبان مـــاه 1397 با انتشـــار بیاینه پایانـــی 8 مـــاده ای 
همایـــش ســـی و یکم را در شـــهر تبریـــز خاتمه داد.

کـــره و تبادل نظـــر مجمع  کـــه در صدر آن اشـــاره شـــده اســـت »پـــس از مذا بیانیـــه پایانـــی همایـــش همـــان طور 
عمومـــی در خصـــوص نیازها و چالش های موجود« تنظیم و منتشـــر شـــده اســـت، و به نوعی بایـــد آن را چکیده 
کشـــور دانســـت، بـــا این حال این بیانیه - مشـــابه  تبـــادل نظـــر و تدبیـــر بیـــش از 150 نفر از مدیران جامعه وکالت 
کـــه بتوان آن را بـــه عنوان یک ســـند راهبردی  بیانیـــه هـــای همایـــش های اخیر- فاقد اســـتحکام و قوتی اســـت 

کرد. کشـــور تصـــور  بـــرای جامعه وکالت 
کلي و سیاســـت هاي  طبـــق بنـــد الـــف مـــادۀ 9 اساســـنامه اســـکودا وظیفه هیـــات عمومی »تعییـــن خط مشـــي 
گســـترده ای از حفظ و حراســـِت استقالل نهاد  که اســـکودا خود دارای وظایف و اهداف  اصلي اســـکودا« اســـت، 
گانه و ســـازمان های داخلـــی و بین المللی اســـت، بر همین اســـاس بیانیه پایانی  وکالـــت تـــا تعامل با قوای ســـه 
گی هـــا و وزن قابل قبولی باشـــد. کشـــور دارای ویژ همایـــش هیـــات عمومـــی باید در مقام ســـند راهبردی وکالت 

کانون های وکالی 
کشور  سراسر 

کان بر مغایرت  کما
تبصره ماده 

48 قانون آیین 
کیفری با  دادرسی 

کید  قانون اساسی تا
می کند
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گذشـــتگان از زبـــان  »... البتـــه یکـــی از آفـــت هـــای ذکـــر 
نزدیـــکان، بـــه خصـــوص فرزندان، شـــبهه آالیـــش این یاد 
کـــه پـــدرم برای  بـــا ســـتایش نفـــس اســـت، لیکـــن از آنجـــا 
بنـــده عالوه بـــر وجهه نســـبی، معلم و مـــراد نیـــز بودند، از 
این جایگاه بـــه بیان مطالبی در خصوص ایشـــان خواهم 

پرداخت.
شـــادروان رضا صمدی در ســـال 1328 در مشهد دیده به 
گذراند.  گشـــود. تحصیـــالت ابتدایی را در ســـبزوار  جهان 
ســـپس با توجه بـــه انتصـــاب پدر بـــه معاونـــت اداره ثبت 
تهـــران و مهاجـــرت خانـــواده به تهـــران دوران دبیرســـتان 
گذرانده و ســـپس وارد  را در دبیرســـتان دارالفنـــون تهران 
دانشـــگاه ملـــی )شـــهید بهشـــتی فعلـــی( شـــد.  در دوران 
تحصیل از محضر اســـاتید برجســـته حقـــوق آن زمان بهره 
بـــرده و در ســـال 1354 در رشـــته حقـــوق از این دانشـــگاه 
گردیـــد. پـــس از اخـــذ پروانـــۀ وکالـــت از  غ التحصیـــل  فـــار
کانـــون وکالی دادگســـتری مرکز، مدتی در تهران مشـــغول 

کار شـــد.  به 

خانواده و نحوه تعامل با فرزندان

که حاصل آن دو فرزند پســـر  در ســـال 1357 ازدواج نمـــود 
که به ترتیـــب دارای مـــدرک تحصیلی  و یـــک دختر اســـت 
دکتـــرای عمران، داروســـازی و معماری هســـتند. همســـر 
کـــه پیـــش از ازدواج به علت  کنـــد زمانی  ایشـــان نقـــل می 
کی  عـــدم آشـــنایی دقیق با حرفـــه وکالت و تصور شـــبهه نا
از درآمد آن برای تحقیق از منشـــی ایشان سؤاالتی شده، 
که آقای صمـــدی پیش از  بـــا این پاســـخ مواجه شـــده اند 
گوید  پذیـــرش وکالت در هـــر پرونـــده ای به متقاضـــی می 
:» بایـــد بـــا مراجعـــه بـــه دادگاه و مطالعـــه پرونـــده، امکان 
کنـــم و در صـــورت وجـــود احتمـــال قابل  دفـــاع را بررســـی 

اعتنای دفـــاع، آنگاه وکالـــت در پرونـــده را می¬پذیرم.«
او بـــه حرفـــه وکالـــت عشـــق مـــی ورزیـــد. از ایـــن رو بســـیار 
که حداقل یکـــی از فرزندانش این رشـــته  عالقـــه مند بـــود 
را انتخـــاب نمایـــد. بـــا ایـــن حـــال به¬هیـــچ وجـــه بـــر این 
امـــر اصـــرار نورزیـــد و همـــواره اعتقـــاد و شـــیوه او در تربیت 
فرزندان شامل، بیان ارشـــادی نظراتش و در ادامه آزادی 
گیـــری همه اعضای خانـــواده بود. موضوع  کامـــل تصمیم 
مهـــم دیگـــر ثبـــات و طمأنینـــه و آرامـــش روحـــی وی بـــود 
کـــه علیرغـــم تنش هـــای طبیعـــی شـــغل وکالـــت هیچگاه 
کوچـــک ترین تنـــش یا ناراحتـــی را بـــه درون خانه منتقل 

کرد. نمـــی 

عالیق و اشتغاالت زندگی شخصی  
خانـــواده،  موضـــوع  چنـــد  بـــه  منحصـــر  ایشـــان  عالیـــق 
در  بـــود.  ادبیـــات  و  علـــم  تحصیـــل  و  ورزش  طبیعـــت، 
خصـــوص طبیعـــت روح لطیفـــش چنـــان شـــیفته ظرائف 
و لطایـــف طبیعـــت بـــود و چنـــان در اشـــعارش جزئیـــات 
طبیعـــت را بـــه عنـــوان آیتی الهـــی به زیبایـــی توصیف می 
کاری اش  که شـــاید بـــا وجـــود تلخی هـــای رشـــته  نمـــود  

چنیـــن لطایـــف روحـــی، شـــگفت بـــه نظـــر می رســـید.
گرایـــش حقـــوق جـــزا و جـــرم شناســـی و حقـــوق  او در دو 
کـــرده  کارشناســـی ارشـــد تحصیـــل  خصوصـــی در مقطـــع 
بـــود و در حـــدود 7 ســـال قبل نیـــز دوره دکتـــری حقوق را 
کســـالت عارض شـــده ناتمـــام ماند.  کـــه البته با  کرد  آغـــاز 
کـــه بـــه وی پیشـــنهاد تدریـــس در دانشـــگاه  در دهـــه 60  
داده شـــده بود، بـــا قیاس خویش با اســـاتید مبرزشـــان و 
اظهـــار عـــدم صالحیت، این موضـــوع را نپذیرفتـــه بود. با 
ایـــن حال پس از تجربه ای بیســـت و چند ســـاله در حرفه 
وکالـــت باالخـــره از دهـــه 80 در دانشـــگاه هـــای مختلـــف 

مشـــغول به تدریس شـــد.
کالم اشـــارات نابـــی بـــه قـــرآن  بـــا قـــرآن مأنـــوس بـــود و در 
داشـــت و حـــدود 3 جـــزء از قـــرآن را بـــه صـــورت منظـــوم 
ترجمـــه نمـــود و مقاالت متعـــددی در مجـــالت حقوقی و 

روزنامـــه هـــا از او بـــه چاپ رســـیده اســـت.

خصوصیات
 روحی 

گی روحی بارز او وارســـتگی  ویژ
تعلقـــات  و  هـــا  دلبســـتگی  از 
پســـت مـــادی و دنیـــوی بـــود. 
کـــرات بـــه فرزنـــدان توصیه  به 
پـــول  کســـب  کـــه  کـــرد  مـــی 
همـــت  وجهـــه  را  مادیـــات  و 
خویـــش نســـازند. شـــاید یکـــی 
و  آرامـــش  و  ثبـــات  علـــل  از 
اش  همیشـــگی  طمأنینـــه 
از  یکـــی  در  بـــود.  امـــر  همیـــن 
ایـــن  خوبـــی  بـــه  اشـــعارش 

هویداســـت؛  ذهنیـــت 
گشـــت و رفـــت  چونکـــه عمـــرم 

گشـــتم هوشـــیار 
و  گشـــته  بریـــده  دل  ازعالیـــق 

گشـــتم بیـــدار 
کاین عالیق وقـــت ماندن الزم 

ید   آ
گاه رفتن دل بریدن الزم آید

گی روحی دیگـــر وی دوری  ویژ
غـــرور،  نفســـانی،  رذایـــل  از 
کینـــه، دروغ، تظاهر و  حســـد، 

ریـــا، بدخواهـــی و غیبت بـــود. به هـــر حال هر انســـانی در 
کـــه برخی از  گیرد  طـــول زندگـــی در آزمـــون هایی قـــرار می 
رذائـــل فوق ممکن اســـت فرصت بروز یابند ولـــی بنده در 
گاه  کـــه هیچ  بزنـــگاه هـــای مهـــم زندگی اش شـــاهد بودم 

آلـــوده به هیـــچ یـــک از پلیـــدی های فوق نشـــد. 
گـــر بر خـــالف منافع  از حـــق در هـــر حـــال و جمعـــی حتی ا
کرد. نســـبت به  شـــخصی اش بـــود به صراحت دفـــاع می 
همه افراد در زندگی شـــخصی و اجتماعی خویش حســـن 
کدورتـــی بـــه دل نمـــی  کینـــه و  کســـی  ظـــن داشـــت و از 
گیر و اهل تساهل و  گرفت. در امور مختلف بســـیار ســـهل 
گرفتن  تســـامح بـــود. با علم به برخـــی روش های نـــاروای 
گاه بـــدان ها آلوده  کم هیچ  پرونـــده و پیشـــبرد آن در محا

. نشد
گـــی دیگر او عدم اعتقاد به فهـــم انحصاری موضوعات  ویژ
توســـط خـــودش و پرهیز از دیـــدگاه قیم مآبانـــه و پذیرش 
و اســـتماع اســـتدالل هـــای دیگـــران بـــود. این امـــر باعث 
گرایـــی و میـــدان دادن بـــه  شـــده بـــود عمیقـــًا بـــه جـــوان 
گـــی اصلی روحی او شـــور  جوانـــان معتقـــد باشـــد. امـــا ویژ
و اشـــتیاق وصـــال محبـــوب بـــود. از یک ســـو چنـــان روح 
کلیه تعلقات پســـت  که از  خـــود را پـــرورده و باال بـــرده بود 
گـــذرای دنیوی رها شـــده و از ســـوی دیگر بـــه وصال یار  و 
بســـیار شـــائق و مشـــتاق بـــود. این شـــوق در بســـیاری از 
که  دلنوشـــته هایش منعکس اســـت، از جمله ابیـــات زیر 

در دهه 60 ســـروده شـــده ؛
غ جان رقصان شده در تنم این مر

رهسپار آن دیار و مقصد جانان شده
در هوای دیدن یار و دیار

او نمود عزم سفر از این دیار
آنچه هست ره توشه ما در طریق

عشق توحیدی بود ما را رفیق
عشق توحیدی به پیغام رسول
مژده ای باشد به هنگام وصول

گذشت گذشت آنچه  گذشتیم و  ما 
گذشت گذشت خواهد  برشما هم این 

ســـرانجام زنـــده یـــاد رضـــا صمـــدی در آبـــان مـــاه 1397 
گفت و در بهشـــت  بـــر اثـــر حملـــه قلبـــی، دارفانـــی را وداع 
ک ســـپرده شـــد. روحش شـــاد  جواداالئمـــه طرقبه به خا

گرامـــی باد. و یـــادش 

حقوقـــی  موسســـه  عامـــل  مدیـــر 
شـــرق«: »دادخواهـــان 

حـــق  احقـــاق  و  انصـــاف  رعایـــت 
کار مرحـــوم صمـــدی بـــود ســـرلوحه 

در نخســـتین ســـال اشـــتغال من به وکالـــت، موضوع داغ 
روز مباحث صنفی وکالی دادگســـتری اســـتان خراســـان، 
خراســـان  اســـتان  دادگســـتری  وکالی  کانـــون  تشـــکیل 
ایـــن  بـــود.  در  انتخـــاب نخســـتین هیئـــت مدیـــره آن  و 
میانـــه،  شـــادروان صمـــدی بـــا نـــگارش مقالـــه هـــا و نامه 
هـــای سرگشـــاده ای پیرامون این موضـــوع، خود موجد و 
که بیـــش از هر چیـــزی بیانگر دغدغه  محـــرک جریانی بود 
هـــای صنفی وکال وبیـــش و پیـــش از آن، درد تخدیش روز 
که نخســـتین  کانون بود و من  افـــزون رکن رکین اســـتقالل 
گام هـــای نوپایی خویـــش در این وادی را بر می داشـــتم، 
بـــی آنکـــه ایشـــان را بشناســـم، شـــیفته بیـــان رســـا و قلم 

توانای ایشـــان شـــدم.

که فکر و برنامه تشـــکیل موسسه ای  از اوایل ســـال 1385 
حقوقـــی به صـــورت جـــدی به دغدغـــه ای اساســـی برای 
اینجانـــب بـــدل شـــده بـــود، موضـــوع را بـــا آقـــای صمدی 
گذاشـــته و از ایـــده هـــا و اندیشـــه هـــای ایشـــان  در میـــان 
بهـــره هـــا بردم و بـــا قبول زحمـــت همـــکاری و همراهی در 
ایـــن امر از ســـوی ایشـــان، موسســـه حقوقـــی دادخواهان 
گرفت. از بدو امر، ایشـــان  شـــرق از ابتـــدای ســـال 1387 پا
بیـــش و پیش از هر چیـــزی رعایت جانـــب انصاف و تالش 
در راســـتای احقـــاق حقـــوق اشـــخاص را ســـرلوحه برنامه 
کاری خـــود قـــرارداده و نـــه تنهـــا خـــود به این مهـــم عامل 
بـــود، بلکـــه همواره مشـــوق و مـــروج جدی ایـــن باورهای 

ارزشـــمند در همکاران خـــود بود.

کســـالت برای ایشـــان نیز توفیق  دیدار ایشان    پس از بروز 
که در هریـــک از این  بـــه صورت متنـــاوب نصیب من شـــد 
کان نمایان بود  کمـــا دیدارهـــا شـــوق و ذوق ادبی ایشـــان 
گـــوار درگذشـــت حضـــرت ایشـــان در آبـــان ماه 97  . خبرنا
تمامـــی دوســـتان ودوســـتداران ایشـــان را ســـوگوار نمود و 
جامعـــه وکالـــت را نیـــز از حضور و وجـــود آن عزیـــز بی بهره 

. ساخت 

یادنامه
 زنده یاد
 رضا
 صمدی

5 آذر 1397 خبر درگذشـــت وکیل 
حقوقـــی  جامعـــه  صمـــدی  رضـــا 
کرد، مرحوم  خراســـان را ســـوگوار 
بـــه  چیـــز  هـــر  از  بیـــش  صمـــدی 
اخـــالق مـــداری و انصاف شـــهره 
دردانـــه  چنیـــن  فقـــدان  بـــود، 
هایـــی در ایـــن دوران فقر اخالق 
و  مضاعـــف  صدمـــه  انصـــاف  و 
کوشیدیم  اســـت،  سخت جبران 
بـــه حد مختصـــر مقدور یـــادش را 

گرامـــی داشـــته باشـــیم.
گفتـــه  آنچـــه در ادامـــه مـــی آیـــد 
گرامـــی آن عزیـــز در  هـــای فرزنـــد 

پاسداشـــت یـــاد پـــدر  اســـت:

مرحوم صمدی از 
حق درهرحال و 
گر  جمعی  حتی ا
بر خالف منافع 
شخصی اش بود 
دفاع می کرد
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صبحانه کاری 
رییس دادگستری استان

 و رییس کانون وکالی خراسان

حجت االسالم 
والمسلمین مظفری 

ضمن تایید 
درخواست دادستان 

محترم مبنی بر 
کارگروه  تشکیل 

مشترک، آمادگی 
خود را برای تعامل 

کانون و  بیشتر با 
رفع سوء تفاهمات 

ایجاد شده اعالم 
کرد

اســـتان خراســـان رضـــوی و هیـــات  رییـــس دادگســـتری 
کاری  همـــراه دوشـــنبه 26 آذر 1397، مهمـــان صبحانـــه 

کانـــون وکالی خراســـان بودنـــد.
حجت االســـالم والمســـلمین مظفری رییس دادگســـتری 
اســـتان خراســـان رضوی، صادقی دادســـتان مرکز استان 
خراســـان رضوی، ســـلمانی رییس حفاظت دادگســـتری، 
کانون  بـــه همراه فالح، عبداللهی و ســـید آبـــادی، مهمان 

وکالی دادگســـتری خراسان بودند.
کانون  که با حضـــور اعضای هیـــات مدیره  در این جلســـه 
وکالی دادگســـتری خراســـان  برگزار شـــد، مهـــدی عامری 
کانون وکالی دادگســـتری خراســـان ضمن  مقـــدم رییـــس 
خیـــر مقـــدم به مهمانـــان و ابراز امیـــدواری برای اســـتمرار 
و  زمیـــن  خریـــد  از  مفصلـــی  گـــزارش  مشـــترک  جلســـات 
کانـــون و نحـــوه تامیـــن هزینه های  احـــداث بنـــای فعلی 
کارآمـــوزان شـــاغل در خراســـان  مربوطـــه و تعـــداد وکال و 

بـــزرگ ارائـــه دادند. 
وی همچنیـــن ضمـــن ابـــراز نارضایتی از نقـــض آراء هیات 
کانـــون مبنـــی بـــر عـــدم اعطـــاء پروانـــه وکالـــت به  مدیـــره 
کـــه به دلیل ســـلب صالحیت  قضـــات و شـــاغلین قضایی 
از دســـتگاه قضایـــی منفـــک شـــده انـــد در دادگاه عالـــی 
گفـــت: هـــر ســـال حـــدود یک ســـوم از  انتظامـــی قضـــات ، 
پذیرفتـــه شـــدگان آزمون وکالـــت از خانواده هـــای محترم 
شـــهدا، جانبـــازان و ایثارگـــران مـــی باشـــند و تعـــداد قابل 
کارمندان قضایی  توجهـــی از قضـــات محترم بازنشســـته و 
کانـــون  از  وکالـــت  پروانـــه  دریافـــت  بـــه  نیـــز  دادگســـتری 

گردند. خراســـان مفتخـــر مـــی 
کانـــون در ادامه بـــا توجه به بخش نامـــه اخیر قوه  رییـــس 
قضاییه و اینکه تمشـــیت مســـائل امنیتی در دادگســـتری 
بـــرای  کـــرد  تقاضـــا  اســـت،  شـــده  گـــذار  وا اســـتان ها  بـــه 
تســـهیل ورود و خروج همکاران بـــه مجتمع های قضایی 
و امـــکان اســـتفاده از اســـکنر بـــرای تهیـــه تصویـــر از اوراق 

گردد. پرونـــده همـــکاری الزم مبـــذول 
کانون با اعـــالم اعتراض شـــدید خود را  همچنیـــن رییـــس 
گرفته بـــا برخـــی از همـــکاران محترم  بـــه برخـــورد صـــورت 
مبنـــی بر اعالم جـــرم فرار مالیاتـــی علیه ایشـــان در آخرین 
کـــه  ســـاعات اداری و صـــدور قـــرار تامیـــن غیـــر متناســـب 
منجـــر بـــه بازداشـــت برخـــی از همـــکاران محتـــرم شـــده 
اســـت، اینگونه رفتارها را در شـــان قضات و وکال ندانست.
و  دادگســـتری  حاضـــر  حـــال  معضـــل  بزرگتریـــن  عامـــری 
که  کانون وکالی خراســـان را موسســـات حقوقی دانســـت 

بـــدون مجوز و بـــدون حضور موســـس وکیل در خراســـان 
گفت:  بـــه ثبت رســـیده اند و در حـــال فعالیت هســـتند  و 
که فردی با داشـــتن بیش از 17 فقره  مواردی وجـــود دارد 
محکومیـــت جزایی، اقدام به تاســـیس موسســـه حقوقی 
نمـــوده اســـت و هیـــچ نظارتـــی در ایـــن خصـــوص وجـــود 

ندارد. 
دکتـــر عبـــاس شـــیخ االســـالمی بـــازرس هیاســـت مدیـــره 
کانـــون وکالی دادگســـتری خراســـان نیـــز در ادامـــه ضمن 
کـــرد وکال  گویی بـــه مهمانـــان محتـــرم اعالم  خـــوش آمـــد 
دادگســـتری  بـــا  مســـتمر  و  متقابـــل  همـــکاری  خواســـتار 
کـــرده ایم از  هســـتند و همواره بـــه همکاران خـــود توصیه 
که اصیـــل پرونده هـــای قضایی نیســـتند اقـــدام به  آنجـــا 

شـــکایت انتظامـــی از قضـــات ننماینـــد.
وی ضمـــن اعـــالم  خرســـندی خـــود از برگزاری ایـــن قبیل 
کانون  کـــه وکال و قضات مدیـــران  گفت: زمانـــی  جلســـات 
کنـــار یکدیگـــر مـــی بیننـــد، متوجه می  و دادگســـتری را در 
کـــه فضـــای فـــی مابیـــن آرام و دوســـتانه اســـت و  شـــوند 

خواســـتار اســـتمرار این جلســـات شـــدند. 
غالمعلی صادقی دادســـتان مرکز اســـتان خراسان رضوی 
کانون خراســـان و تســـلیت  نیـــز ضمـــن تشـــکر از میزبانـــی 
ایـــام ســـوگواری رحلـــت حضـــرت فاطمـــه معصومـــه)س( 
کرد: متاســـفانه دیوار بی اعتمـــادی بلندی  خاطر نشـــان 
که بـــرای رفع آن باید تالش  بیـــن وکال و قضات وجود دارد 

کرد. 
گالیه  گـــر پـــای درد دل قضات نیز بنشـــینیم،  وی افـــزود: ا
هایـــی از وکال دارنـــد هرچنـــد پســـندیده نیســـت ایـــن بی 
کارگروه  اعتمـــادی باقـــی بماند و بـــرای رفع آن الزم اســـت 
مشـــترکی بـــرای بررســـی و شناســـایی مشـــکالت تشـــکیل 
شـــود و بـــه صـــورت مســـتمر جلســـات دائمـــی بـــرای رفع 

گردد. مشـــکالت موجـــود برگـــزار 
نیـــز  دادگســـتری  اطالعـــات  حفاظـــت  رییـــس  ســـلمانی 
کـــرد در صـــورت دســـتور مســـاعد رییـــس  اعـــالم آمادگـــی 
کل دادگســـتری اســـتان، آییـــن نامـــه اســـتفاده از اســـکنر 
توســـط وکال در حفاظـــت اطالعـــات دادگســـتری تدوین و 
گزارش  کـــرد  ابالغ شـــود. ســـلمانی همچنین درخواســـت 
کانـــون بـــه وی  موسســـات حقوقـــی غیـــر معتبـــر توســـط 
گردد تا به صورت مســـتقل نیز برخـــورد قانونی الزم  اعـــالم 

پذیرد. صـــورت 
اســـتان  دادگســـتری  کل  رییـــس  دیـــدار   ایـــن  پایـــان  در 
کانون وکالی خراســـان  خراســـان رضوی با تشـــکر ویـــژه از 

گفـــت: الزم بـــود بعـــد از  گرفتـــه،  بابـــت میزبانـــی صـــورت 
کانون در  چندین نوبـــت میزبانی از هیات مدیـــره محترم 
که  کانون خراســـان باشـــیم  دادگســـتری، مـــا نیز مهمـــان 

گردید. خوشـــبختانه ایـــن موضـــوع محقـــق 
را در  ایـــن جلســـات  برگـــزاری  االســـالم مظفـــری  حجـــت 
فـــی مابیـــن الزم و ضـــروری دانســـت و  تلطیـــف فضـــای 
کارآمـــوزی  خواســـتار اســـتمرار آن شـــد و افـــزود: در دوران 
کـــه بـــه این  قضـــاوت،80 درصـــد اســـاتید از وکال هســـتند 

کنیم.  مـــی  افتخـــار  موضـــوع 
وی همچنیـــن با اشـــاره به 28 ســـال ســـابقه قضایی خود 
کانونهـــای وکال  گفـــت: در طـــول ایـــن مـــدت همـــواره بـــا 
تعامـــل مفیـــد و مســـتمر داشـــته ام و هیچـــگاه احســـاس 
کانـــون وکال دشـــمن دادگســـتری اســـت، امـــا  نکـــرده ایـــم 
کانـــون هـــا بـــه الیحـــه اســـتقالل نیـــز بیـــش از حـــد  تکیـــه 
کند  کانـــون وکال در مرکز تـــالش می  منطقـــی اســـت. وقتی 
کنـــد، نباید  کـــه در مقابـــل لوایح قـــوه قضاییه ایســـتادگی 
که بـــرای وکال فرش قرمز پهن شـــود. توقع داشـــته باشـــید 
که در مقابل دستگاه  اســـتقالل زمانی مفید و موثر اســـت 
کانون از سیســـتم قضایی  ظلـــم و جور باشـــد و اســـتقالل 

نمـــی توانـــد آثار مناســـب و مطلوب داشـــته باشـــد.
از  انتقـــاد  ضمـــن  اســـتان  دادگســـتری  رییـــس  ادامـــه  در 
گفت: تعدادی از ایشـــان جهـــل خود را به پای  برخی وکال 
دســـتگاه قضا می اندازنـــد و به نام قضات رشـــوه اخذ می 

کـــه این اقدامات در شـــان وکال نیســـت.  کننـــد 
کل دادگســـتری اســـتان همچنیـــن بـــا توضیح در  رییـــس 
مـــورد دســـتورات و بخشـــنامه هـــای قضایـــی خـــاص در 
خصـــوص دعاوی مهریه، اعســـار از هزینه های دادرســـی، 
کرد: اقدامات  مطالبه وجه اســـناد الزم االجرا و ... اشـــاره 
کیان خانواده  دادگســـتری در این خصوص جهت حفـــظ 
کـــه موثر افتـــاده و نباید  کاهـــش آمـــار طالق بوده اســـت  و 

کرد.  بـــا دســـتورات اینچنیـــن مقابله 
وی ضمـــن اعـــالم آمـــار قابـــل توجـــه در برخورد بـــا قضات 
کـــرده و  کانـــون بـــا وکال انتقـــاد  متخلـــف از عـــدم برخـــورد 
کانون بـــا تخلفات  خواســـتار برخـــورد جدی تر دادســـرای 

اعالمـــی در خصـــوص وکال شـــدند.
حجت االســـالم والمســـلمین مظفری در پایـــان نیز ضمن 
تاییـــد درخواســـت دادســـتان محتـــرم مبنـــی بر تشـــکیل 
کارگـــروه مشـــترک، آمادگی خـــود را بـــرای تعامل بیشـــتر با 

کرد. کانـــون و رفع ســـوء تفاهمـــات ایجاد شـــده اعـــالم 

با وجـــود پیگیـــری زیـــاد »وکال« 
متاســـفانه درخواست مصاحبه 
مهمـــی  موضوعـــات  مـــورد  در 
چـــون عملکرد و دســـتاوردهای 
وکالی  کانـــون  مدیـــره  هیـــات 
خراســـان در همایش اســـکودا، 
نحـــوه  وکال،  مالیاتـــی  مباحـــث 
تقســـیم محـــل اشـــتغال وکالی 
خراســـان و منـــع وکالی شـــاغل 
ج از مشـــهد از ورود به ارکان  خار
وکال  کانـــون  ســـوی  از  کانـــون، 
پذیرفتـــه نشـــد و آنچـــه در مورد 
کانـــون وکالی خراســـان در این 
شـــماره آمده، همگی بر اســـاس 
اعـــالم رســـمی روابـــط عمومـــی 

کانـــون تنظیم شـــده اســـت.
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کانـــون ســـردفتران  و  رییـــس و اعضـــای هیـــات مدیـــره 
کانـــون، روز  کمیســـیون های ایـــن  برخـــی از مســـئولین 
کانون وکالی خراســـان  دوشـــنبه 10 دی 1397 مهمـــان 

بودند.
کانون ســـردفتران  دکتـــر غالمپور رییـــس هیات مدیـــره 
کانون  و هیـــات همـــراه، در ایـــن دیدار بـــا هیات مدیـــره 
وکالی دادگســـتری خراســـان به تبادل نظر در خصوص 

مســـائل جاری و مشـــترک پرداختند.
کانـــون وکالی خراســـان در  مهـــدی عامری مقـــدم رییس 
که برای  گفـــت: با توجه به مشـــکالت فراوانـــی  ایـــن دیدار 
نهـــاد وکالـــت ایجـــاد شـــده اســـت و پذیـــرش بـــی ضابطه 
دانشـــجویان حقـــوق و زمزمه هـــای حذف آزمـــون وکالت، 
کانون هـــا تا چه زمانـــی می تواننـــد در برابر  معلوم نیســـت 

کنند. این هجمـــه ها مقاومـــت 
  دکتـــر غالمپـــور نیـــز ضمن تشـــکر از میزبانـــی کانـــون  و ابراز 
کانـــون وکال در خصوص مشـــکالت فـــراوان  همـــدردی بـــا 

کانـــون ســـردفتران نیـــز از آســـیب های  گفـــت:  پیـــش رو، 
مشـــابه مصون نبوده اســـت و اخیـــرًا به دلیـــل اعتراض به 
الزامی شـــدن ثبـــت اثر انگشـــت ســـردفتر بـــرای راه اندازی 
ســـامانه دفترخانـــه مربوطـــه، امســـال جشـــن روز 6 دی 
ماه،روز دفاتر اســـناد رســـمی،  را برگزار ننمودند. همچنین 
از عـــدم حمایـــت  ســـازمان متبـــوع خـــود انتقاد داشـــته و 
افزودند به عنوان مثال تعرفـــه های خدمات دفاتر مربوط 
کـــه پوشـــش هزینه هـــای جاری  بـــه ســـال 84 می باشـــد 

ســـردفتران را هم نمـــی دهد.
کانـــون ســـردفتران در ادامـــه   رییـــس هیـــات مدیـــره 
کارگروه مشـــترک، در  کرد بـــا تشـــکیل  ابـــراز امیـــدواری 
کـــه هـــر دو نهاد بـــا آن  خصـــوص مســـائل و مشـــکالتی 
روبرو هستند،جلســـات مستمر و پایدار تشکیل و برگزار 

گردد.
کانون وکال  نیـــز در موافقت با این پیشـــنهاد  و   رییـــس 
تذکـــر این مطلب که بـــرای تاثیر گذار بـــودن باید بدون 
داشـــتن توقعـــات ایـــده آلیســـتی و بـــا عنایت به شـــرایط 
خاص اســـتان برنامه ریزی نمـــود، با توجه بـــه طرح اخیر 
مجلـــس در خصـــوص اخذ عوارض از دفاتر اســـناد رســـمی 
و دفاتـــر وکال و لـــزوم اســـتقرار دفاتـــر در مکان هـــای دارای 
کارگروه مشـــترک  کاربری اداری آمادگی خود را جهت ایجاد 
کانـــون ســـردفتران به منظـــور بررســـی موضـــوع اخیر و  بـــا 
ارائـــه راهکارهای قانونی جهت جلوگیـــری از تصویب طرح 

کرد. مذکور در مجلس شـــورای اســـالمی اعـــالم 
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کانـــون وکالی دادگســـتری  بنـــا بـــر اعـــالم روابـــط عمومـــی 
خراســـان، مهدی عامری  مقدم رییس و دکتر امین شـــهال 
کانون وکالی دادگســـتری خراســـان  مدیـــر روابـــط عمومی 
روز چهارشـــنبه 30 آبان 1397 با حضور در مجتمع قضایی 
کردند،  عدالت با دکتر حســـینی رییس این مجتمع دیدار 
کانون وکالی دادگســـتری خراســـان در ایـــن دیدار  رییـــس 
ضمن خوش آمدگویی به ریاســـت محتـــرم این مجتمع و 
تشـــکر و قدردانی بابت ُحســـن برخـــورد و رفتار مناســـب با 
وکال در زمـــان ورود بـــه مجتمـــع، در خصـــوص پیش بینی 
کارشناسان و امکان حمل  درب مســـتقل برای ورود وکال و 
تلفـــن همـــراه بـــرای وکال در دادگاه و نیـــز ایجاد اتـــاق انتظار 
بـــرای وکال در مجتمع قضایی برای اســـتقرار همکاران قبل 
از تشکیل جلسات رســـیدگی و تعبیه میز مطالعه در دفاتر 

کرد. دادگاه مطالبی عنـــوان 
کار وکال  کیف،وسیله  که  وی همچنین با بیان این مطلب 

اســـت و محتویات آن به غیر از پرونـــده ،اوراق و لوایح نمی 
باشـــد و شـــان وکال اجل از آن اســـت که وسیله ممنوعه ای 
کرد در صورت امکان، بازرســـی  کنند، درخواســـت  را حمل 

گردد.  کیف همکاران نیـــز متوقف 
دکتر حســـینی ، رییس مجتمع قضایی عدالت  نیز ضمن 
گزارش مختصـــر از نحوه عملکرد  خـــوش آمدگویی و بیـــان 
کـــرد وکال و قضـــات را بـــرای تحقق  و اداره مجتمـــع، اعـــالم 
عدالـــت پایـــدار،الزم و ملزوم یکدیگـــر می دانـــد و در دوران 
مدیریـــت خـــود، همواره جلســـات مشـــترك بـــا وکال جهت 
ارتقاء ســـطح خدمـــات قضایی و تقویـــت روابط فی مابین 
کـــرده اســـت.وی همچنیـــن در خصـــوص بازرســـی  برگـــزار 
که وکیل  گـــر موجباتی فراهم شـــود  گفت ا کیف همـــکاران 
بـــا رضایت خاطـــر و لبخند وارد دادگســـتری شـــود، نتیجه 
کـــرد اما برخی از  مطلـــوب آن به قضات نیز ســـرایت خواهد 
اشـــخاص که اندك و استثنا هستند، اقداماتی را انجام می 

که متاســـفانه بـــه همه وکال تعمیم داده می شـــود و  دهند 
لغـــو برخـــی دســـتورات، نیازمند اقـــدام از ناحیـــه مقامات 
عالـــی قضایـــی اســـت. در عین حال بـــرای فراهـــم  نمودن 
درخواســـت های همکاران محترم جهـــت اختصاص اتاق 
حتی با اســـتفاده از ســـازه های پیش ساخته و اختصاص 
میـــز مطالعه و ســـهولت تردد همـــکاران به مجتمـــع اعالم 
آمادگـــی و قول مســـاعد جهـــت بررســـی داد و درخواســـت 
کرد همـــکاران محترم هرگونه انتقاد و پیشـــنهاد خود را به 

صورت شـــفاف با ایشـــان در میـــان بگذارند.
کانـــون وکال نیز ضمن اعـــالم آمادگی جهت  در ادامـــه رییس 
برگزاری جلســـات مشـــترك با روســـای محترم مجتمع های 
قضایی به صورت حداقل ماهی یکبار،درخواســـت داشتند 
کـــه خواســـته هـــای وکال از طریق ریاســـت محتـــرم مجتمع 
عدالت نیز به ســـمع مقامات عالی قضایی در استان  برسد.

کانون با رییس مجتمع قضایی عدالت گفتگوی رییس  دیدار و 

کانون سردفتران کانون وکالی دادگستری و  دیدار هیات مدیره های 
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