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سال نهم شماره 1397

خبر
احمد جنتي:

كيفرخواستي عليه سپاه
براي آمريكا تنظيم كردهام

پيكر فرزند محسن رضايي
به خاك سپرده شد

ايلنا :پيكر احمد رضايي ،فرزند دبير مجمع تشخيص
مصلحت نظام در امامزاده صالح به خاك س��پرده شد .صبح
ديروز بعد از برگزاري مراس��م تش��ييع پيكر مرحوم احمد
رضاي��ي ،كه با حضور جمعي از ش��خصيتهاي لش��كري
و كش��وري از جمل��ه محمد باقر قاليباف ،عل��ي الريجاني،
روحاالميني ،سردار طاليي ،سردار فضلي ،سردار عاليي ،عادل
آذر ،طاليينيك و ...برگزار ش��د ،آيتاهلل موحدي كرماني بر
پيكر آن مرحوم نماز خواند و س��پس پيكر احمد رضايي در
امامزاده صالح به خاك سپرده شد.

اميدواري واليتي
به وحدت با جبهه پايداري

ايلنا :عضو كميته داوري جبهه متحد اصولگرايان درباره
آخري��ن دعوت آيتاهلل مهدويكني از جبه��ه پايداري براي
پيوستن به گروه متحد اصولگرايي ،گفت :ما همچنان اميدواريم
جبهه پايداري به گروه متحد بپيوندد .علياكبر واليتي ،با اشاره
به اينكه جبهه پايداري پايبند به طيف اصولگرا است ،تصريح
كرد :نياز است كه همگي با هم متحد شويم تا شاهد انتخابات
مناسبي باش��يم .وي همچنين در مورد مشاركت حداكثري
مردم در انتخابات ،گفت :بايد بهعنوان گروهي كه در انتخابات
فعاليت ميكنيم به مردم براي انتخاب درست كمك كنيم تا با
معرفي افراد صالح هم مردم انتخاب درست داشته باشند و هم
مشاركت آنها افزايش يابد.
علمالهدي:

اختالفافكني بين مهدويكني
و مصباحيزدي توطئه دشمن است

فارس :امامجمعه مش��هد گفت :آي��تاهلل مهدويكني
و آي��تاهلل مصباحيزدي ب��ه دنبال وح��دت حداكثري بين
اصولگرايان هستند .توطئه دشمن براي اختالفافكني بين
علماي معزز از همين حاال خنثي شده است .احمد علمالهدي
امامجمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان رهبري ،با بيان اينكه
فلسفي و سياسي خواندن وحدت ،تنها يك اختالف سليقه
است ،اظهار كرد :پيام و منظور آيتاهلل مصباح از طرح وحدت
فلسفي همان همدلي اس��ت كه مقام معظم رهبري مطرح
كردهاند .وي با بيان اينكه با وجود تفاوت نظريهها خواستهها
براي وحدت در بين بزرگان يكس��ان است ،گفت :انشاءاهلل
وحدت در جبهه اصولگرايي محقق خواهد شد و با توجه به
اخباري كه شنيدهام جبهه پايداري و جبهه متحد نيز با هم به
وحدت خواهند رسيد .عضو مجلس خبرگان رهبري گفت كه
توطئه دشمن براي اختالفافكني بين علماي معزز از همين
حاال خنثي شده است.

ابوترابي :مجلس خواستار خروج
ايران از «ان.پي.تي» نيست

مه�ر :محمدحسن ابوترابيفرد ،گفت :هماكنون مجلس
شوراي اس�لامي ارادهاي براي خروج از آژانس انرژي اتمي و
ديگر سازمانهاي بينالمللي ندارد .وي به آينده همكاريهاي
ايران و آژانس بينالمللي انرژي اتمي اشاره كرد و گفت :بايد
همه تالش خود را به كار بگيريم تا تاثيرگذاريمان در آژانس
افزايش پيدا كند .معاون قوانين مجلس با تاكيد بر اينكه ايران
بايد جبهه غيرمتعهدها را منسجم كند و با افزايش وزن اين
جبهه پافش��اري بيشتري بر مواضع خود داشته باشد ،اظهار
داشت :اقدامات اخير آمريكاييها و غرب عليه ايران مغرضانه
است و بايد تالش كنيم با آنها مقابله كنيم .اين در حالي است
كه ري يس مجلس در جلس��ه علني هفته گذشته مجلس
خواس��تار رسيدگي كميسيون امنيت ملي مجلس در مورد
تجديدنظر در حضور ايران در معاهده ان.پي.تي شده بود.

روشنشدن وضعيت وكالت و وكال از زمان مرحوم پيرنيا شروع
شد و بعد در زمان مرحوم داور ادامه پيدا كرد.
Á Áاين اقدامها به چه صورتي بود؟

الو شرق 88654390

بهمن كشاورز در گفتوگو با «شرق»:

لباس كانون وكال را«پرو» نميكنند

و مدني وارد كند اين افرادي كه عرض ميكنم ش��ايد خوشحالتر
ميبودند .البته گمان ميكنم اگر هريك از اينها در موضع متهم قرار
بگيرند (بهويژه از نظر كيفري) وقتي متوجه شوند كه هيچ ملجا و
مرجعي غير از وكيلش��ان نخواهند داشت احتماال در اين ديدگاه
تجديدنظر خواهند كرد.
Á Áآيا اين موضوع صرفا منحصر به كشور ما ميشود؟

ابت��دا به اين صورت ب��ود كه وزارت دادگس��تري از وكاليي كه
بهعنوان وكيل مدافع در دادگاهها فعاليت ميكردند ،امتحان ميگرفت
و قسمتي از وزارت دادگس��تري براي تمشيت امور وكال اختصاص
داده شد.

اين موضوع منحصر به كشور ما نيست .در بسياري از كشورها با
تفاوت روشها و نحوه عملها اين مشكل براي وكال و كانونهاي وكال
وجود دارد و آن اينكه بهطور كلي اصحاب قدرت از كوچكترين نمونه
و از پايينترين رده به باال بنا بر اصل ،دوست دارند قوانين را آنگونه
كه خود ميخواهند و ميبينند يا تفس��ير ميكنند اجرا كنند و در
بعضي از موارد هم اگر بتوانند اصال اجرا نكنند يا قوانين را دور بزنند.

 Á Áچه عاملي باعث شد در آن زمان به اين نتيجه رسيدند
كه بايد تغيير و تحوالتي در وضعيت وكال ايجاد شود؟

طبيعتا با تماس��ي كه كش��ور ما با كش��ورهاي ديگر داش��ت و
رفتوآمدهايي كه ميشد و حقوقدانهايي كه رفتند و تحصيل كردند
و وضع محاكم آنجا را ديدند به اين نتيجه رسيدند كه وضعيت قضا و
دادگاهها و وكالت در آنها مطلوب نيست .نتيجهاش هم همان تحولي
شد كه مرحوم داور با تعطيل كردن دادگستري در يك زمان خاص
و تجديد سازمانش بهطور كلي انجام داد و به برپايي دادگستري نوين
منجر شد.

Á Áمكانيس�مهايي براي جلوگيري از دور زدن قانون وجود
ندارد؟

عكس :کاوه بغدادچی ،شرق

ف�ارس :احمد جنتي با انتق��اد از آمري��كا گفت :من
كيفرخواس��تي را عليه سپاه براي آمريكا آماده كردهام .جرم
اصلي آنها تاس��ي به غدير و عاشوراس��ت ،چراكه از علي(ع)
و حس��ين(ع) الگو ميگيرند ،ايثار و فداكاري و جهاد در راه
خدا ميكنند ،از مرگ نميترس��ند ،شهادتطلب هستند و
به دنيا پش��ت پا زدند .آنها سرسپرده به آستان واليت فقيه
هس��تند و از انقالب و اسالم دفاع كرده و با مفسدين مبارزه
ميكنند و با حداقل زندگي ميس��ازند و دنبال تجمالت و
ماديات نيستند .جرمشان اين اس��ت كه در داخل و خارج،
دشمن تحركاتش��ان را رصد ميكرده اما آنان با توطئههاي
دشمنان مقابله ميكنند و نميگذارند نقشههاي آنها عملي
ش��ود .دبير شوراي نگهبان همچنين از فعاليت فتنهگران و
گروههاي انحرافي و حضورش��ان با پ��ول و زور براي حضور
در انتخابات مجلس نهم خبر داد و در مراسم يادواره سردار
سرلشكر مهدي زينالدين ،سرداران و ششهزار شهيد استان
قم كه جمعه ش��بدر مجتمع فرهنگ��ي امام خميني(ره)
برگزار شد ،خاطرنشان كرد :انحرافيون كه با پول و زور زياد
به وجود آمدهاند هس��تند ،ديگراني هم هستند كه مخالف
نظام و انقالب و والي��ت فقيهاند و ميخواهند وارد مجلس
شوند؛ اما چه كسي بايد در اين صحنه پيش بيفتد و مردم
را روشن كند تا كساني به مجلس روند كه ولي فقيه و امام
را با دل و جان قبول داش��ته باش��ند و با فساد مبازره كنند
و ب��راي درد مردم مرهم باش��ند .وي افزود :مردم ما آگاهي
دارند و هركجا فراخوان ش��دند به صحنه آمدند و آتشها را
خام��وش كردند كه نمونه ب��ارز آن  9دي  88بود كه بعد از
آن دش��من فهميد كه شكست خورده و عقبنشيني كرد.
اي برادران هرچه ميتوانيد هوش��ياري ،حضور در صحنهها
و دشمنشناس��ي خودتان را بيشتر كنيد و با فريبكاريها
مقابله كنيد تا خداي ناكرده كساني ناخواسته و از روي غفلت
مانند فتنه سال  88در دام فتنهگران نيفتند و انشاءاهلل اين
انتخابات را به سالمت پشت سر گذاشته و برگ زرين ديگري
به افتخارات نظام مقدس جمهوري اسالمي بيفزاييم.

Á Áتالشها براي استقالل نهاد وكالت از نهادهاي حكومتي
در ايران از چه زماني آغاز شد؟

یکشنبه  29آبان 1390

Á Áدادگستري نوين چه تفاوتي با قبل داشت؟

تفاوتش اين بود كه در تجديد س��ازمان ضمن قبول تقسيمات
متداول در دادگاههاي كش��ورهاي ديگر بخشي نيز به بحث دفاع و
وكالت اختصاص داده ش��د .به تدريج كساني كه به وكالت مشغول
بودند به اين نتيجه رس��يدند كه نهاد وكال��ت در ايران بايد چيزي
همانند نهاد وكالت در كش��ورهاي ديگر باش��د .سعي كردند وكال و
كانونهاي وكال را مستقل كنند.
Á Áاين تصميم چه واكنشهايي را به دنبال داشت؟

طبيعتا مقاومتهايي وجود داشت و تشكيالت سياسي و قضايي
آن زمان وجود وكيل مستقل و كانون وكالي مستقل را بر نميتابيد
اما با تالش بسياري كه تعدادي از وكالي آن زمان داشتند ،باالخره
اليحه استقالل كانون وكال تصويب شد.
Á Áدر چه سالي؟

اين تالشها از حدود سال  1324آغاز شده بود و پيگيري ميشد
تا اينك��ه باالخره در  1331نخس��توزير وقت مرحوم دكتر محمد
مصدق اليحه قانوني اس��تقالل كانون وكال را با استفاده از اختيارات
ويژهاي كه از مجلس گرفته بود ،امضا كرد.
Á Áاليحه بالفاصله پس از تصويب روند اجرايي گرفت؟

بله ،اجرا ش��د اما بعد از كودتاي  28مرداد و س��قوط دولت ملي
مصدق كميسيون مشتركي تشكيل شد و بسياري از قوانيني را كه
مرحوم مصدق با استفاده از اختيارات تصويب كرده بود اين كميسيون
منتفي كرد اما در نهايت اين كميسيون اليحه استقالل كانون وكال
را دو سال بعد يعني در سال  1333با تفاوت بسيار جزيي عينا تاييد
كرد.
Á Áعلت اينكه اين اليحه برخالف س�اير لوايح دكتر مصدق
تصويب شد ،چه بود؟

علت اين بود كه اليحه اس��تقالل ،نه ناشي از سليقه يا خواست
افراد خاص بلكه نتيجه ي��ك فرآيند و روند الزامي بود كه در جهان
ادامه داشت و طبيعتا ايران هم در آن زمان به اين نقطه رسيده بود
كه بايد كانون وكال مستقل باشد .البته آن داستان مشهور از مرحوم
سيدهاشم وكيل ،اولين رييس كانون وكالي دادگستري را يادآوري
كنم كه بارها گفته و نوشته شده و در مجله کانون وكال هم آمده و
يك نقطه عطف و حركت مهم در اين مس��ير بود .ايشان ميگفتند
وقتي اولين رييس  IBAكانون بينالمللي وكال به ايران س��فر كرده
بودند مكررا مورد سوال ايشان واقع ميشدم كه اين كانون وكالي شما
چطور است؟ تحتنظر قوهقضاييه هستيد؟ مستقل هستيد؟ من هم
مرتب طفره ميرفتم و جواب درستي نميدادم ،باالخره ايشان رفته
بود و خودش تحقيق كرده و متوجه شده بود كه وضعيت ما چگونه
است و به من گفت كه وقتي وكاليي تحت سيطره تشكيالت قضايي
كشورشان باشند اينها محجور هستند و حتي مردمي هم كه از چنين
وكاليي استفاده ميكنند آنها را هم بايد قايل به حجرشان شويم .وي
ميگفت پس از اين سخنان بود كه در من اين انگيزه ايجاد شد كه
به شدت پيگير قضيه شوم و باالخره توانستيم اليحه استقالل را به
تصويبنخستوزيربرسانيم.
Á Áمگر در آن موقع ايران عضو كانون بينالمللي وكال بود؟

ايران از سال  ،1329يعني از ابتداي برپايي  IBAعضو آن بود؛ در
واقع از زماني كه ما هنوز كانوني بهطور مستقل نداشتيم.
Á Áاين قانون براي چه مدت اجرا شد؟

اين قانون از  1333تا  1376اجرا ميش��د كه در مجموع قانون
خوبي هم بود .اما بعد از اينكه كانون وكالي مركز به مدت  18سال
دچار فترت ش��د ،قانون سال  1376تنظيم و تصويب شد كه در آن
اس��تقالل كانون به شدت از جهاتي محدود شده و حتي همانطور
ك��ه عرض كردم كار نظارت به دخالت كش��يد .ولي به هرحال فعال
چون اين قانون است و ما هم پذيرفتهايم و همچنان كه از آن انتقاد
ميكنيم در عين حال اجرايش هم ميكنيم.
Á Áشما از محدوديتهاي پس از سال  76در قانون صحبت
كرديد ،چه محدوديتهايي وجود داشت؟

يك مورد اينكه مش��خصا در گزينش اولي��ه كارآموزان وكالت
تركيب ايجادش��ده در كميس��يوني كه اين تعداد را تعيين ميكند
اعضاي قوهقضاييه اكثريت دارند .م��ورد ديگر لزوم احراز صالحيت
كانديداهاي هياتمديره از طريق دادگاه انتظامي قضات اس��ت .در
مسايل عملي يعني حرفهاي وكالت بحث تبصره ماده « »128قانون
آيين دادسراي كيفري كه بعدا در برنامه چهارم با وضع بدتري تكرار
شد حق دفاع مردم را در مرحله تحقيق بسيار محدود كرده و عمال از
بين برده است که اين با اصل استقالل مغاير است.
Á Áچرا؟

مالحظه ميش��ود كه بعضي از همكاران ،بابت آنچه در موضع
دفاع ميگويند يا آنچه كه متعاقب دفاع در مورد بعضي از مس��ايل
پروندهها مطرح كردهاند مشكالت قضايي برايشان ايجاد ميشود .در
حالي كه اين مش��كالت قضايي اگر هم مستندش چنين رفتارها و
گفتارهايي باشد ابتدا بايد با كانونهاي وكال مطرح شود ،آنچنان كه
در قانون انتخاب وكيل به وسيله اصحاب دعوي آمده كه كانونهاي
وكال از طريق دادس��را و دادگاه احراز كنند كه اينها مرتكب تخلفي
شدهاند تا بعد بتوان اينها را تعريف كرد ...چون در قانون انتخاب وكيل
به وسيله اصحاب دعوا وكيل در موضع دفاع از مزاياي قاضي برخوردار
ت همانا غيرقابل تعقيب بودن بدون سلب صالحيت
شده كه اين مزي 
است .اما دادگاههايي با عنوان تتميم مجازات در زمينه همين مسايل
كه معموال عناوين تبليغ عليه نظام يا توهين و افترا و اشاعه اكاذيب
را دارند به محروميت وكيل از وكالت حكم ميدهند .درحاليكه طبق
ماده  17قانون اليحه استقالل كانون وكال اين كار صرفا در صالحيت
دادگاههاي كانون وكال است و صرفا دادگاه انتظامي ميتواند پرونده
وكيل را باطل كند .اين مجموعه و موارد بسيار ديگري كه گفتنش
باعث مالل ميش��ود ما را به اين نتيجه ميرس��اند كه بايد در مورد
وكال��ت و كان��ون وكال و حق دفاع مردم كمي بازنگ��ري توأم با كار
فرهنگي داشته باشيم.
Á Áاساس�ا معنا و مفهومي كه از بحث اس�تقالل در دفاع از
حقوق شهروندي وجود دارد ،چيست؟

فكر ميكنم اين موضوع را بايد با يك مثال توضيح داد تا ابعاد
آن به خوبي روش��ن شود .در جنگ و در برخورد نظامي معموال دو
طرف كه با هم درگير ميشوند ،دو فرماندهي با دو ديدگاه مختلف
دارند و هر دو نيز سعي دارند جنگ را ببرند و پيروز ميدان شوند .تمام
تالششان را ميكنند و باالخره يك طرف ميبرد و يك طرف ميبازد
يا احيانا موضوع به صلح و مذاكره منتهي ميشود .حال مجسم كنيد
اگر فرماندهي اين دو جبهه يا دو گروه يا دو نيروي متخاصم فرماندهي
واحد باشد آيا اصوال تصور جنگ را ميشود كرد؟

شرق،عش�رت عبدالهی« :استقالل» واژهاي است كه اين روزها كانونهاي وكالي دادگستري ايران بر آن تاكيد فراوان دارند .استقالل و
بدون قيد و بند بودن از هر چيز نه ،بلكه استقاللي كه حدود  60سال پيش در چارچوب قانون به اين نهاد مدني داده شد تا بتواند از حق
و حقوق شهروندي دفاع كند .اين واقعه با نام دولتمردي همراه است كه همواره نامش در حافظه تاريخ به يادگار خواهد ماند .دكتر محمد
مصدق ناخداي كشتيای شد كه توانست مسير حق و عدالت را بنيان نهد .مصدق بهخوبي ميدانست استقالل عنصر ذاتي و ايجابي حرفه
وكالت و ضامن اجراي عدالت و دفاع آزادانه از حق است و سلب اين عنصر حياتي اصول و اهداف وكالت دادگستري و حق آزادي دفاع و
دادرسي عادالنه و ايمني وكيل را متزلزل خواهد كرد و ميتواند در برابر كساني كه ساز مخالفت با استقالل وكال را كوك كرده بودند ،قد
علم كند و سرانجام به هدف خود برسد .بعد از او نيز استقالل كانونهاي وكال دغدغهاي هميشگي براي اهل حق و عدالت شد تا از اين
نهاد مردمي در مقابل گروهي اندك اما با نفوذ در دورههاي مختلف ایس�تادگی ش�ود تا دو بال فرشته عدالت ،وكالت و قضاوت در توازن
قرار بگيرند .يكي از وكاليي كه همواره استقالل اين نهاد مردمي مساله ذهني وي بوده و در بزنگاههاي مختلف هشدارها را مطرح كرده
است ،بهمن كشاورز ،رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكالي دادگستري است كه سابقهاي 40ساله در امر وكالت در پروندههاي مختلف
دارد و با پوست و گوشت خود اين مساله را بهخوبي درك ميكند .وي به واسطه رياستش بر اتحاديهاي كه  21كانون را در دل خود جاي
داده اس�ت ،همواره اين مس�اله را با همكاران خود به بحث گذاشته و تجربهاي مفيد درباره چرايي استقالل كانون وكال دارد .در يك روز
سرد پاییزی ميهمان بهمن كشاورز شديم و با او درخصوص معني و مفهوم استقالل نهاد وكالت و وكيل دادگستري به گفتوگو نشستيم.
Á Áدر اين صورت چه اتفاقي ميافتد؟

جنگ��ي وجود نخواهد داش��ت بلكه همان چيزي اس��ت كه در
گذش��ته به آن ميگفتيم مانور و االن ميگوييم رزمايش .شايد اين
تشبيه اندكي خشن و تند بهنظر برسد اما براي اينكه تصوير قضيه
بهطور دقيق و واضحي در اذهان ترسيم و روشن شود ،گمان ميكنم
اين تشبيه خوبي باشد.
بهطور كلي مته��م در امور كيفري ،نه فقط در اموري كه جنبه
سياسي و امنيتي دارد ،بلكه در كليه امور كيفري -حتي مسايلي كه
جنبه خصوصي و حقالناس دارند -با تشكيالت قضايي و حكومت و
دولت مواجه است .بههرحال در يك طرف قضيه حكومت و دولت و
تشكيالت قضايي حضور دارد كه با دادسرا ،دادستان ،بازپرس ،نيروي
انتظامي سعي دارد ابعاد قضيه را چنان روشن كند كه قابل طرح در
دادگاه باشد و بعد هم كه به دادگاه ميرود باز هم دادگاه نمايندهاي
است از قواي عمومي.
Á Áدر اين ميان قاضي دادگاه چه نقشي دارد؟

قاضي ك��ه در رأس دادگاه قرار دارد يا قضاتي كه در اين موضع
قرار دارند بنا بر اصل بايد بيطرف باش��ند و بين طرفين دعوا فرقي
قايل نشوند.
Á Áپس در اين موقع نقش وكيل مفهوم پيدا ميكند؟

بله كامال .در اين حالت متهم تنها ملجا و پناهي كه دارد وكيل
اوست .توجه داشته باشيد كه در روزگار فعلي با پيچيدگيهاي بسيار
و مسايل بسيار ظريف در امر قضا مواجه هستيم كه باعث شده امر
قضا يك كار كامال تخصصي ش��ود و آنجا كه بح��ث اثبات يا احراز
جرايم وجود دارد ،تعاريف آنها و ...مطرح است .اين مسايل صددرصد
تخصصي و در خور آن هستند كه افرادي تعليمديده در آنها دخالت
كنند .حال از يك طرف تشكيالت دادسرا و قوهقضاييه را با متهمي
كه بههرحال اتهامي دارد و بايد محاكمه شود ،مواجه ميكند .از طرف
ديگ��ر متهم با اين مجموعه تخصصي پيچي��ده از قواعد و ضوابط و
مسايل قانوني ،قضايي و شرعي چه بايد بكند .تنها كسي كه ميتواند
به او كمكي كند ،وكيل اوست.
Á Áاگ�ر وكيل از اي�ن مجموعه اجازه كارش را كس�ب كرده
باشد ،چه اتفاقي ممكن است بيفتد؟

اگر اين وكيل از همان مرجعي كه مش��روعيت دادسرا ،دادگاه،
بازپرس و دادس��تان كه اين مجموعه از آنها ناش��ي شده جواز كار و
مجوز دخالت در امور قضايي را دريافت كرده باش��د و قرار باشد كه
مثال سال به سال هم اين مجوز را همان تشكيالت براي آن تمديد و
تجديد كند در تحليل نهايي شما به اين نكته برميخوريد كه انگار با
نبردي مواجه هستيد كه نبرد نيست بلكه رزمايش است.
Á Áچرا؟

براي اينكه هر دو طرف قضيه از فرماندهي واحد فرمان ميگيرند
و تحتنظر فرماندهي واحدي هستند.
Á Áبا اين تفاسير تعريفي كه از استقالل وكيل و نهاد وكالت
ميشود،چيست؟

اگر بخواهيم تعريفي از اس��تقالل وكيل و وكالت و كانون وكال
بدهيم ،بايد بگوييم ،منظور استقالل وكيل است از دولت و استقالل
كانون وكالس��ت از قوهقضاييه و دول��ت .به نحوي كه وكيلي كه در
موضع دفاع قرار ميگيرد نگراني از اينكه به نوعي ممكن است اجازه
كار خ��ود را از دس��ت بدهد ،يا مح��دوده كاري او محدود و امورش
تضييق شود ،نداشته باشد.
Á Áپس شما معتقديد كه كانون وكال بايد كامال از قوهقضاييه
جدا باشد؟

هميش��ه گفتهايم و باز هم ميگوييم هرگز كانونهاي وكال به
دنبال اين نبودهاند كه يكسره رها و يله باشند و هر كاري كه دلشان
ميخواهد انجام دهند .همان گونه كه االن هم نميكنند و در گذشته
هم چنين نبوده اس��ت .قوانين موجود به اندازه كافي حيطه آزادي
و اس��تقالل كانونهاي وكال را محدود كرده است .منتها چون قانون
است تا االن پذيرفتهايم .ولي هميشه با آن مواردي كه جنبه دخالت
و سيطره دارد مخالفت كردهايم و به آن انتقاد داريم.

Á Áدر قانون اساسي يا قوانين عادي مساله استقالل وكالت
از نهادهاي حكومتي به رس�ميت شناخته شده اما در عمل
ميبينيم موانع زيادي وجود دارد .فكر ميكنيد موانع ناشي
از چه چيزي است؟ناشي از اين است كه ضمانت اجراي قانون
مشكل دارد يا مشكل از جاي ديگري ميتواند باشد؟

بله ،همانطور كه گفتيد غير از اصل  ،35آن اصل مش��هور كه
جمع بعضي از مشاغل دولتي و حكومتي را با وكالت دادگستري منع
كرده اس��ت خود دال بر اين است كه قانونگذار قانون اساسي كامال
به لزوم استقالل وكيل دادگستري از حكومت و دولت و نظام آگاهي
داشته و به همين دليل هم اين اصول را در قانون اساسي آورده است.
Á Áپس چرا در اين مورد مخالفتهايي ديده ميشود؟

اينكه در اين مورد مناقش��ه ميشود من تصور ميكنم به چند
دليل است .يكي اينكه گمان ميكنم در برداشت از مفهوم استقالل
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ش��بهاتي وجود دارد .بعضي از كساني كه با اين استقالل مخالفت
ميكنند ،چنين ميپندارند كه وقتي ما از استقالل سخن ميگوييم،
منظورمان خودمختاري و يله و رهابودن از هر نوع نظارتي اس��ت.
حال آنكه بارها گفتهاند و گفتهايم كه ما هميشه نظارت قوهقضاييه
را پذيرفتهايم و ميپذيريم اما دخالت قوهقضاييه را نه .هماكنون هم
قوهقضايي��ه بيش از اندازه بر كانونه��اي وكال نظارت دارد كه اين
نظارت گاهي به حد دخالت هم نزديك ميش��ود يا حتي ميرسد.
ديگر اينكه گم��ان ميكنم بحث حق دفاع م��ردم بهويژه در امور
كيفري هنوز براي بعضيها مساله چندان جدياي نيست .به عبارت
ديگر اگر اصل  35قانون اساس��ي يا م��اده واحده انتخاب وكيل به
وسيله اصحاب دعوي وجود نداشت ،يا قانونگذار به خودش زحمت
نداده بود كه باب وكالت در دعاوي را در قانون آيين دادرسي كيفري

البته وجود مكانيس��مهايي براي برخورد شديد در صورت احراز
يك چنين ش��رايطي نس��بت به تصميمات و روشهاي غيرقانوني
طبيعتا باعث ميش��ود كه اين اقدامات محدود يا منتفي بشود ولي
به هر حال يك چنين تمايلي متاس��فانه وجود دارد .بسياري گمان
ميكنن��د كه اگر وكيلي در محضر و در مجلس مثال تحقيق حاضر
نباشد اينها س��ريعتر و راحتتر خواهند توانست به حقيقت دست
يابند و پرونده را آنچنان كه دوست دارند زودتر ببندند .بديهي است
اين تصور باطلي اس��ت اگر به وكيل و وكال اجازه داده بش��ود كه در
همه مراحل رسيدگي حضور داشته باشند .اولين تاثير آن اين است
كه ش��بهات در مورد احكام -كه بسيار وجود دارد -يا كم ميشود يا
از بين ميرود.
Á Áاين اس�تقالل در حقوق اساسي كش�ورهاي داراي نظام
حقوقي پيشرفته داراي چه جايگاهي است؟

خيلي جالب است كه در قانون اساسي و حقوق اساسي بسياري از
كشورها بحث حق دفاع و حق داشتن وكيل همانند قانون اساسي ما
به صراحت نيامده ،البته بحث لزوم امكان مراجعه مردم به دادگاهها و
اينكه دادگاهها بايد در دسترس مردم باشند و امثال اينها يعني همان
چيزهايي كه در اعالميه جهاني حقوق بشر آمده و بعدا هم در ميثاق
بينالمللي حقوق مدني و سياس��ي تفصيلش تشريح شده در متن
قانون اساسي آمده اما حق دفاع را تصريح نكردهاند.
Á Áعلتش چه بوده است؟

علت��ش اين بوده كه اين موضوع مس��لم بوده و نياز به تصريح
نداشته است يعني آنقدر واضح بوده مردم حق دفاع دارند كه نيازي
نب��وده تصريح كنند .از طرف ديگر در مورد بحث اس��تقالل و لزوم
استقالل كانونهاي وكال از تشكيالت قضايي و حكومتي هم با توجه
به تعريفهايي كه از اول در مورد اين نهاد و اين حرفه وجود داشته،
آنچنان باز هم روش��ن و مفروغعنه بوده كه نياز به تصريح نداشته.
آنچه در اعالميه جهاني حقوقبش��ر و به خصوص در ميثاق آمده و
بعد هم در مصوبه هاوانا در مورد وكالت مدون شده ،منتج و عصاره
قواعد و ضوابطي اس��ت كه در طي زمان در كش��ورها معمول بوده
است .البته هميش��ه نوعي تعارض بين آنچه در قوانين وجود دارد
با آنچه عمل ميشود ،حتي در پيشرفتهترين كشورها وجود داشته
است .ولي مكانيسمهاي خودتصحيحي يا خوداصالح كردن كه در
نظامهاي مختلف پيشبيني شده ،راه خودسري و تعرض به حقوق
اساس��ي مردم را ميبندد يعني اين باور ج��دي وجود دارد كه اگر
مقامي يا مقاماتي بر مبناي نظر ش��خصي خودش��ان و با تفسير به
رأي قانون حقي را تضييع كردند ،در يك جايي هم اين موضوع بايد
اصالح و حق استيفا شود.
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دس�تانداز خيابانهاي انديش�ه و بزرگ�راه كرج:

خيابانهاي فرعي انديشه ،ش��هرك مارليك و بزرگراه
كرج دس��تاندازهاي فراواني دارد كه اميدواريم با چاپ
اين مطلب براي ترميم خيابانها اقدام شود.
نصراهلل آسودهكار از مارليك كرج
ترافيك س�هراه امينحضور :سهراه امينحضور در
شرايط عادي ترافيك سنگيني دارد .با اين حال ماموران
راهنمايي و رانندگي از ساعت چهار بعدازظهر تقاطع
پل ري را ميبندد و رانندگان بايد مقابل بيمارس��تان
بازرگان و سهراه امينحضور مسيرشان را ادامه دهند.
اين موضوع باعث س��نگينتر شدن ترافيك اين معبر
شده است .لطفا اين پيام را چاپ كنيد بلكه مورد توجه
مسووالن راهنمايي و رانندگي قرار گيرد.
ساسان هوشيوار
چرا برنج وارداتي؟ برخي از سالنهاي غذاخوري
به جاي برن��ج ايراني از برنجهاي وارداتي اس��تفاده
ميكنند .با اينكه پول هنگفتي از مشتريان دريافت
ميكنند ،بايد برنج مرغوب ايراني طبخ و عرضه كنند.
اين مطلب را در ستون مربوطه منعكس كنيد بلكه
مورد توجه اتحاديه اين صنف قرار گيرد.
ناصر از رشت
م�رگ پاييزي! يكي از دوس��تان ك��ه خانهاش در
محله بريانك اس��ت ،گفت که در ش��بهاي گذش��ته
يك��ي از كارتنخوابها در هواي باراني و س��رد پاييزي
به دليل س��رما جانش را از دس��ت داد .چرا مسووالن،
كارتنخوابها را شناس��ايي نميكنند و به گرمخانهها
انتقال نميدهند؟ تا چه زماني قرار اس��ت شاهد مرگ
و مير عدهاي از بيخانمانها باشيم؟
علي اتيامي از تهران
چ�را پول اضافي ميگيرن�د؟ برخي از كاركنان
جايگاه پمپپنزين ميدان ش��هدا از مشتريان پول
ميگيرن��د و بقيه آن را پ��س نميدهند .به عنوان
نمونه اگر باك موتوس��يكلت با  70سيس��ي پر از
بنزين ش��ود ،س��ه ليتر ظرفيت دارد و در مجموع
قيمت آزاد آن  2100تومان است .پس چرا 2500
تومان از مشتريان دريافت ميشود؟
عرفان .ف
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