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ماهنامه ی حقوقی ،اجتماعی خط صلح
صاحب امتیاز :مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران
سردبیر :سیمین روزگرد
دبیر فرهنگی :رضا نجفی

دبیر اجتماعی :علی کالئی

طراح گرافیک :ایمان نیکی نژاد

همکاران این شماره  :حسین رئیسی ،محمد محبی ،حسین احمدی نیاز ،نسرین افضلی ،ساموئل بختیاری ،سهیل اکبرپور،
سیاوش خرمگاه ،دنا دادابه ،مرتضی اسماعیلپور ،مریم عامری و امید سالمت

ماهنامه ی خط صلح حق ویرایش و تلخیص مطالب را برای خود محفوظ می دارد.
استفاده از مطلب خط صلح با ذکر منبع بالمانع است.
اطالعات تماس با ما :
Phone: +1 (571) 223 54 06

Address:

Fax:

12210 Fairfax Towne Center, Unit 911

E-mail: Info@ Peace-Mark.org

Fairfax VA 22033

+1 (571) 298 82 17

www.peace-mark.org

Web:

United State

شما چه گفته اید ،درباره ی ...
سگهای شهری در صف مرگ /فرناز کمالی
راشین خداجو :ما در منطقه ی آرام و ساکتی در کرج زندگی میکنیم .سگ های زیادی اینجا
هستند و مردم هم از آنها نمیترسند .اکثر مردم از اینکه صبحها میبینند که دنبال هم
میکنند و با هم بازی میکنند ،بسیار لذت میبرند .وقتی خسته هم میشوند خیلی راحت
نزدیک خانهها گوشه ای سایه و خنک پیدا می کنند و با خیال راحت و بدون ترس از آدمهایی
که شاید فردا قاتلشان از آب درآیند ،می خوابند .واقعاً کاری به کار مردم ندارند...
ندا پردیس :اتفاقاً برادر من هم دوست دامپزشکی دارد که به طور اتفاقی متوجه شدیم او هم
همین کار را انجام می دهد .تا جایی که ما اطالع داریم ،او از طریق سم سگها را میکشد .روز اول که این مسئله را
متوجه شده بودیم ،بسیار اصرار داشتیم که او را لو بدهیم و خوشحال بودیم که میتوانیم الاقل از این به بعد جلوی
بخشی از این سگ کشی ها را بگیریم .اما وقتی از قراردادش با شهرداری با خبر شدیم و کمی هم بیشتر تحقیق
کردیم ،متوجه شدیم که این کار کامالً به شکل قانونی در حال انجام شدن است و هیچ راهی برای جلوگیری از آن
نیست!

مذاکرات و فعالین حقوق بشر /امین قضایی
بابک ولیپور :به دلیل تحریمها و سخت شدن انتقال پول به خارج از کشور ،بسیاری از جمله دانشجویان دچار مشکل شدند .بسیاری از افرادی
که در کار خود نیازمند انتقال پول به حساب های خارجی بودند با سقف مبلغ آن هم نه چند ده هزار دالر بلکه رقمهای بسیار پایین تر ،با مشکل
مواجه شدهاند؛ -مثال صنف گیتار ساز برای واردات چوب بسیار به مشکل خورده است .-و اما مسئلهی اساسی ابعاد روانی و به ظاهر غیرمادی
تحریم ها و نادیده گرفتن ایران است .مثالً فیسبوک اسم کشور ما در بخشهای اساسی از جمله سفارش تبلیغ نیست یا در بسیاری از فضاهای
دیگر؛ مگر نه اینکه مردم در این شبکه های اجتماعی حضور دارند و به خوبی متوجه حقارتی که تحریمها درصدد انتشار آن هستند قرار دارند؟
ماکان محمدی :برای من خیلی خندهدار است که کسی از یک مقایسه ی تاریخی ساده صحبت نمی کند یعنی اینکه اگر جمهوری اسالمی
رابطه ی بهتری با غرب داشت آیا این بدان معنا بود که امکانات الزم را برای فشار بر نیرو های سیاسی را از دست میداد یا این امکانات محدودتر بود؟ خب مگر برای این
آقایان مبارک و قزافی و ال سعود و حاکم بحرین و غیره و ذالک این شرایط به بهترین وجه ممکن مهیا نیست؟ مسئله این است :به جای اینکه ابتدا به این بیاندیشیم که
توسعهی آزادیهای اجتماعی در جامعه ی ایران و تحقق مسائل مرتبط با حقوق بشر از چه منظری میگذرد ،از ارتباط تحریم با موارد فوق میگوییم که هم ربط دارد و هم
ندارد .انگار ما با یک تابع یک سویه و تک متغیرهی کامالً صعودی یا نزولی رو به رو هستیم...

کارتون ماه
کاری از سهیل اکبرپور
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دیده بان



 خانوادههای "سامان نسیم" و "یونس آقایان" دو زندانی(به ترتیب) سیاسی و اهل حق محکوم به اعدام پس از پنج ماه بیخبری و گمانهزنیها در
خصوص اعدام ایشان ،با فرزندان خود در زندان مرکزی زنجان مالقات کردهاند.
" مهدی خدایی"" ،نصور نقیپور" و "حسن یوسفپور سیفی" ،از فعالین حقوق بشر بازداشتی در اسفندماه سال  ،44طی ماه گذشته به همراه چندین
زندانی سیاسی دیگر از زندان اوین آزاد شدند.
" احمد زیدآبادی" روزنامه نگار و زندانی سیاسی که از سه ماه قبل دوران تبعید خود را در شهرستان گناباد میگذراند ،آزاد شد.
 سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیهای خواستار "مجازات مقامات ایرانی" به دلیل "ادامه ی ممانعت از حضور زنان و دختران ایرانی در مسابقات والیبال
مردان" شد.
 بیش از دو سال از ممنوعیت و قطع شدن تماسهای تصویری تلفن همراه میگذرد و هنوز تصمیمی برای تعیین تکلیف این موضوع اتخاذ نشده است.
" رضا یزدانی" در ادامهی تور کنسرت های خود ،قرار بود در آبادان هم روی صحنه برود که کنسرت وی لغو شد.
 رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت که رسیدگی به مشکل افراد "ترانس سکشوال" به صورت شفاف در شرح وظایف این سازمان تعریف نشده است.
 کارگران پیمانکاری "فازهای  ۵۱و  ۵۱عسلویه" به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود اعتراض کردند.
 مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت که  ۱۵تاالب در کشور وجود دارد که همه به علت تغییرات اقلیمیِ ایجاد شده ،زیر خط قرمز قرار
دارند.
 فرماندهی نیروی انتظامی استان خراسان شمالی گفت که طی سال جاری در قالب اجرای طرح امنیت اخالقی بیش از هشت هزار نفر در این استان
تذکر شفاهی و کتبی گرفتند.
 رئیس ادارهی مددکاری و خدمات مشاورهای معاونت فرهنگی قوه ی قضاییه اعالم کرد که امکان ثبت طالق توافقی بدون مراجعه به مشاوره دیگر
ممکن نیست.
 رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت که ساالنه یک هزار کودک زیر سه سال در سطح کشور رها میشوند.
 بخشی از روستاهای سیستان و بلوچستان پس از آنکه آلودگی هوای این استان به  01برابر حد مجاز رسید ،زیر گرد و خاک مدفون شدند.
” اسماعیل گرامی مقدم"  ،سخنگوی حزب اعتماد ملی پس از ورود به ایران در فرودگاه بازداشت شد.
 گارد ویژه ی زندان اوین طی چند مرحله ،اقدام به بازرسی و تفتیش نامعمول و چند ساعتهی بند هفت و هشت اوین کردند.
 گارد ویژه ی زندان رجایی شهر با انتقال زندانیان عادی بند  ۳به هواخوری آنها را مورد ضرب و شتم قرار داد.
 اسماعیل عبدی ،دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران که برای پیگیری علت ممنوع الخروج بودنش به دادسرای اوین مراجعه کرده بود پس از ساعت ها
بازجویی ،بازداشت شد.
" مهدی فراحی شاندیز" زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج ،برای سومین بار و به اتهاماتی کامالً مشابه(توهین به رهبری) به  ۳سال
حبس محکوم شد.
 وزارت اطالعات خواستار اشد مجازات برای "نرگس محمدی" ،فعال حقوق بشر دربند شده است.
 ده ها معلم طی تجمع سکوت معلمان در مقابل مجلس در آخرین روز تیرماه ،بازداشت و به بازداشتگاه پلیس امنیت ،واقع در خیابان عباس آباد منتقل
شدند.
 طبق تبصرهی مادهی  ۸۴آیین جدید دادرسی کیفری در مواردی که پای اتهام "امنیتی" در میان باشد ،متهم مجاز است تنها وکیل مدافعی را بگیرد
که از بین وکالی رسمی دادگستری و مورد تایید رئیس قوه قضاییه است.
 پس از درگذشت یک شهروند بهایی به نام "باجی خانم محمدیفر" نیروهای امنیتی و انتظامی از خاکسپاری وی در "گلستان جاوید" ،مدفن ویژه ی
بهاییان سنندج ممانعت به عمل آوردند.
 یک زن  ۳۳ساله ی اردبیلی به دنبال شدت اختالفات خانوادگی با همسر و خانوادهی وی ،در یکی از "روستاهای سردآبه" دست به خودسوزی زد و بر
اثر شدت جراحات وارده ،جان خود را از دست داد.
 انفجار مین در سقز ،از توابع استان کردستان ،یک مجروح برجای گذاشت.
" شهرام محمدی" کارگر مجتمع پتروشیمی مارون که چندی پیش بر اثر اشتعال گاز هگزان دچار سوختگی شدید شده بود ،بر اثر شدت جراحات جان
باخت.
 زنی  ۳۸ساله در پارک مریمِ خوی ،واقع در استان آذربایجان غربی ،براثر پاشیدن اسید دچار سوختگی شد.
 یک زن جوان در کوهدشت لرستان به همراه دختر هشت سالهاش قربانی اسید پاشی برادر شوهر شدند.
 یک زن  ۱۵ساله و دو دختر جوان به دلیل اسید پاشی به درمانگاه امام علی بوکان در استان آذربایجان غربی منتقل شدند.
حکم قطع دست  ۱نفر به اتهام سرقت ،روز گذشته با حضور مقامات قضایی اجرای احکام دادسرای مشهد در زندان مرکزی این شهر به اجرا درآمد.
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فرهنگی

معمای شمارگان کتاب در ایران
این هم از عجایب روزگار است .پنجاه سال پیش در دورهی رضا

شاه که جمعیت ایران حتی سی میلیون هم نبود ،شمارگان کتاب
در این کشور بیش و کم به سه هزار نسخه نیز می رسید ،اما

اکنون که جمعیت ایران بیش از دو برابر و حتی سه برابر شده
است ما با تیراژ یا به اصطالح شمارگان چند صد نسخه روبروییم.
قضییه چیست؟
آل داود مدیر بخش حقوق ایران مرکز دائرة المعارف بزرگ
اسالمی و پژوهشگر حوزهی تاریخ و ادبیات ،در گفتگویی درباره

وضعیت حوزه کتاب گفت” :هنوز مشکل اصلی ،کمبود تیراژ و
فزونی قیمت است .شما ببینید در عصر ناصرالدین شاه که ایران

جمعیتی حدود  6تا  7میلیون نفر بیشتر نداشت و کتابها هم
چاپ سنگی بود ،تیراژ  751نسخه بود اما من که هفتهی گذشته
برای انتشار مجموعه مقاالتم در انتشارات امیرکبیر صحبت کردم،
تیراژ را فقط  011نسخه اعالم کردند که این اسف انگیز و فاجعه
بار است“.
سردمداران جمهوری اسالمی ایران برای مثبت نشان دادن
کارنامهی نشر و رونق کتابخوانی در ایران معموالً به افزایش

عنوان کتابهای منتشر شده در هر سال استناد میکنند .البته این
حقیقتی است .شمار عنوانهای کتاب در ایران رشد شگفت

انگیزی داشته است.
افزایش عنوانها را آمار نشر تایید میکند .اما این آمار تنها بخشی
از واقعیت است .بدون در نظر گرفتن مولفههای دیگری از جمله
شمارگان ،شماره صفحهها و شمار کل کتابهای منتشر شده در
یک دوره ی زمانی ،بررسی رواج چاپ و نشر کتاب ناممکن است.

شمار عنوان های کتابهای منتشر شده ازآغاز تا پایان دههی
هشتاد ،دو برابر شده و در سال  ۴۸به  ۱۸هزار و  ۱۳۳رسیده

است .مسئوالن این افزایش را بدون در نظر گرفتن دیگر مولفهها،
نشان افزایش کتابخوانی وانمود میکنند و ایران را از این منظر
در جایگاه کشورهای برتر جهان و فراتر از بسیاری کشورهای

رضا نجفی
نویسنده و مترجم
اروپایی قرار میدهند.

نگاهی به دیگر بخشهای آماری که موسسهی خانه کتاب منتشر
میکند ،آشکار میکند که ادعای مسئوالن ،آشکارا برخالف

واقعیتهای موجود است؛ افزایش عنوان زمانی میتوانست به
معنای افزایش مطالعه باشد که شمارگان کتابهای منتشر شده
نیز دو برابر میشد.
شمار کل کتابهای چاپ شده ،به ویژه در نیمهی دوم دههی
هشتاد روندی نزولی داشته و در فاصلهی سالهای  ۴۱تا ۴۸

حدود  ۳۱میلیون نسخه کمتر شده است .علت این امر کاهش
شدید شمارگان کتاب در سالهای گذشته است.

در سال  ۴۳تیراژ متوسط کتاب در ایران  ۱۱۳۸نسخه بود که در ۸
ماه نخست سال  ۸۵با حدود  ۸۸درصد کاهش به  ۱۶۱۴نسخه
نزول کرده است .شمار کل کتابهای چاپ شده در ایران از ۱۱۴
میلیون و  ۱۱۳هزار در سال  ۴۱به  ۵۸۴میلیون و  ۱۳۳هزار در
سال  ۴۸رسیده است.

در سالهای گذشته شمار میانگین صفحههای کتاب نیز هر سال
کمتر شده است .برابر با آمار خانهی کتاب در سال  ،۴۱در کل

اندکی بیش از  ۸۶میلیارد برگ چاپ شده به صورت کتاب به بازار
عرضه شده است .این میزان در سال  ۴۸با  ۵۱درصد کاهش
حدود  ۸۳میلیارد صفحه بوده است.
به بیان دیگر به رغم دو برابر شدن شمار کتابهای منتشر شده،
کل متون چاپی که در اختیار خوانندگان احتمالی در ایران قرار
گرفته چند میلیارد صفحه کاهش یافته است.
کاهش شمار کل کتابها و صفحههای چاپ شده در حالی رخ
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شماره 51
مرداد
1394

فرهنگی

داده که برابر با بررسیهای مرکز آمار ایران در دههی هشتاد

دولتهای آیتاهلل هاشمی رفسنجانی و کمترین شمارگان کتاب

خورشیدی هر سال حدود یک میلیون نفر به جمعیت افزوده شده

به دولت محمود احمدینژاد مربوط میشود .در دورهی

است .به این ترتیب اصوالً زیرساخت و مصالح الزم برای افزایش

ریاستجمهوری اکبر هاشمیرفسنجانی (دولتهای پنجم و ششم)

میزان مطالعه فراهم نبوده و آماری که خالف این روند را ادعا کند

یعنی در دوران وزارت فرهنگ و ارشاد سهوزیر میانی (سیدمحمد

باورپذیر نیست.

خاتمی ،علی الریجانی و مصطفی میرسلیم) که سالهای  0064تا

مدیر یکی از شرکت های بزرگ و قدیمی ایران درگفت وگوی

 0075را در بر میگرفت ،مجموع متوسط شمارگان کتاب  80هزار

کوتاهی با یکی از رسانهها ،با اشاره به سقوط شمارگان کتابهای

و  706نسخه بوده است.

منتشرشده در ایران ،گفته است” :شمارگان کتاب های منتشرشده

اما چه چیزی باعث افت تیراژ شده است؟ آنچه مسلم است آمار

به طور متوسط به مرز دویست نسخه رسیده است و برخی از

پایین شمارگان کتاب به خاطر عدم رغبت مردم به کتابخوانی

اتشاراتیهای نامدار ایرانی با تاسف این شمارگان را پشت جلد

است .ورود تکنولوژیهای جدید و اینترنت ،سرانهی مطالعه را

کتاب های خود میگنجانند که این موجب غم و اندوه است“.

پایین آورده و از سوی دیگر ممیزی مهمترین مانع است .اما

در حالی که پس از روی کارآمدن دولت اصالحات در تابستان

محسن باقرزاده ،مدیر انتشارات توس و یکی از ناشران با سابقهی

 ۵۳۶۱و بازتر شدن فضای اندیشه و نشر ،امیدها برای رونق تولید

تهران در گفتوگو با شرق” ،ممیزی و گسترش تکنولوژی“ را

و توزیع کتاب افزایش مییافت اما درهمان سالها نیز ایجاد

هرچند دالیل مهم افت تیراژ میداند اما معتقد است از این دو

محدودیت برای برخی از نویسندگان و برخی موضوعها از سوی

عامل آنچه بیشتر باعث افت فروش کتاب شده ،عدم امنیت
ناشران برای چاپ و فروش

نهادهای غیر از دولت شنیده

میشد و برخی از تحرکات برای اما چه چیزی باعث افت تیراژ شده است؟ آنچه مسلم است آمار کتابهایشان است” :االن ما با
پیشگیری از رواج نشر کتاب به پایین شمارگان کتاب به خاطر عدم رغبت مردم به کتابخوانی تیراژ هزار نسخه هم ضمانتی برای
است .ورود تکنولوژیهای جدید و اینترنت ،سرانهی مطالعه را فروش نداریم .هیچ تضمینی وجود
چشم میآمد.

براساس

آمار

باالترین

آمار

پایین آورده و از سوی دیگر ممیزی مهمترین مانع است .اما

ندارد“.

عامل آنچه بیشتر باعث افت فروش کتاب شده ،عدم امنیت

بود” :نشر ما در سالهای قبل تا

متوسط شمارگان پنج هزار و  511نسخه بود” :نشر ما در

زیادی بود تا  01هزار نسخه هم

شمارگان کتاب در سال  54درست محسن باقرزاده ،مدیر انتشارات توس و یکی از ناشران با سابقهی به گفتهی او از پیش از انقالب تا
یک سال بعد از پیروزی انقالب به تهران در گفتوگو با شرق” ،ممیزی و گسترش تکنولوژی“ را حدود  01سال پیش متوسط
طور متوسط  00هزار و  060نسخه هرچند دالیل مهم افت تیراژ میداند اما معتقد است از این دو شمارگان پنج هزار و  511نسخه
کتاب بوده است.
تیراژ
با
ما
االن
”
است:
هایشان
کتاب
فروش
و
چاپ
برای
ناشران
تیراژ  01هزار نسخه هم منتشر
درست در مقابل این آمار کمترین
میزان تیراژ مربوط به آخرین سال هزار نسخه هم ضمانتی برای فروش نداریم .هیچ تضمینی وجود کرده است .به طور مثال
یعنی  29بود که به دو هزار و  75ندارد“.به گفتهی او از پیش از انقالب تا حدود  01سال پیش مجموعهی چخوف با آنکه تعداد
رسید .براساس نتایج تحقیقات و
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آمارها ،شمارگان کتاب از دولت سالهای قبل تا تیراژ  01هزار نسخه هم منتشر کرده است .به تیراژ داشت و به چاپهای متعددی
پنجم تا دولت دهم با کاهش طور مثال مجموعهی چخوف با آنکه تعداد زیادی بود تا  01هزار رسیده است .یعنی مردم بهسراغ
روبهرو بوده است اما بیشترین نسخه هم تیراژ داشت و به چاپهای متعددی رسیده است .یعنی خرید کتاب میآمدند .دورههایی هم
متوسط

شمارگان

کتاب

به

مردم بهسراغ خرید کتاب میآمدند.
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بود که ما با تیراژ باالی  01هزار

روزهای پنجشنبه کتابفروشی انتشارات توس با مراجعهکنندگان

و به همین خاطر در این شرایط مردم سعی میکنند کاالهای

زیادی روبهرو میشد .مراجعان دایمی داشتیم .یعنی در طول یک

اساسیتر برای زندگی را تهیه کنند“.

هفته عناوین جدید هم میآمد که مراجعان آنها را تهیه و

او افزود” :به این دلیل شمارگان خیلی از کتابهای ناشران به

موضوعات مختلف را دنبال میکردند“.

 ۱۳۳نسخه رسیده است ،چون گردش کتاب کشور در طول سال

جالل ذکایی کارشناس چاپ و نشر نیز در گفتوگو با روزنامهی

بیش از این نیست؛ در حالیکه قبالً شمارگان کتابها حدود ۱۳۳۳

شرق ،دربارهی عوامل مهم این پدیده میگوید” :نگاههای ممیزی

نسخه بود ،اما در شرایط فعلی و با توجه به گردش پایین کتاب اگر

متفاوتی که در دورههای گذشته به کتاب وجود داشته است،

ناشری  ۱۳۳۳نسخه کتاب چاپ کند احتماالً این کتابها سه سال

کنترلهایی که توسط بخش دولتی اعمال شده ،شرایط نابسامان

در انبار میمانند ،در حالیکه تورم هر سال در حال رشد است.

اقتصادی و سیاستهای غلط دولتی به افت شمارگان کتاب منجر

ضمن اینکه وقتی شمارگان کتابی باال میرود به تبع ناشر باید

شده است“.

حقالتألیف و حقالترجمهی بیشتری هم بپردازد که این مسئله

این کارشناس فرهنگی اضافه میکند” :این دالیل در سال  20به

هم با گردش پایین کتاب در سال جور در نمیآید“.

اوج خود رسید؛ فشارهای اقتصادی که تنها بخشی از آن اعمال

چکیدهی کالم اینکه سقوط شمارگان کتاب در ایران به علل

تحریمها و باالرفتن هزینههای کتاب بود ،عدم کفایت بخش

گوناگونی مربوط می شود؛ از پایین بودن سرانهی مطالعه در ایران،

دولتی در هدایتکردن بحران نشر و به خصوص کنترلنشدن

گرانی کتاب ،ورود رقبایی مانند اینترنت و فیلم و تلویزیون به

قیمت کاغذ در شمارگان سال  29تاثیر گذاشته است و این سال به

جامعه تا سانسور و مشکالتی که متولیان دولتی برای ناشران و

عنوان پایینترین سال این آمار است “.ذکایی این نظر را تایید

اهل قلم ایجاد کردهاند .به نظر می رسد تا این علل برطرف نشود

میکند که میزان شمارگان کتاب در ایران به صورت واقعی اعالم

شمارگان کتاب نیز به جایگاه سابق خود باز نخواهد گشت و چه

نمیشود” :بسیاری از ناشران حتی از میزان نسخهی کتابی که در

بسا همچنان سیر نزولی داشته باشد.

فرهنگی

نسخه ،برای جمعیت  81میلیونی کتاب منتشر میکردیم .در

 ۱۳۳نسخه در درجه ی اول تورم است که باعث گرانی کتاب شده

شناسنامهی کتاب درج میکنند کمتر
کتاب را منتشر میکنند .به این دلیل
که اگر بنویسند  511نسخه ،دیگر
ارشاد از آنها  011نسخه کتاب
نمیخرد .هیچ امکانی هم برای

نظارت وجود ندارد“.
محمد یراقچی ،مدیر انتشارات پنجره،

در گفتوگو با ایسنا ،مهمترین دلیل
پایین آمدن تیراژ کتابها را تورم و
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ناتوانی اقتصادی مردم دانست و گفت:
”دلیل پایین آمدن تیراژ کتابها و
رسیدن شمارگان چاپ کتاب به ۸۳۳-
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اجتماعی

آبهای آلوده و تهدید سالمت شهروندان
محور را ایجاد نمایند و در نهایت با ادغام این بررسیها بتوانند

کارنامهی حقوق بشر در هر کشور را به تصویر بکشانند.

امید سالمت

بررسی در هر یک از محورهای مورد بحث ،پیچیدگیها و
مشکالت مربوط به بخش تخصصی خود را دارا است که بررسی

پژشک و پژوهشگر

رعایت حقوق سالمت انسانها هم از این قاعده مستثنی نیست.
حقوق بشر ،یکی از محورهای کالن توجه و شاید اولین محور

برای شناخت بیشتر روشهای ارزیابی رعایت حقوق بشر در

توجه به انسان سالم ،در همهی جوانب زندگی در طول تاریخ بوده

بخش سالمت ،به طور گذرا به ساختار ارزیابی این حق خواهیم

است .شاید بتوان چنین گفت که ابتدایی ترین و فراگیر ترین

پرداخت و با اشارهای بسیارکوتاه به نقاط ضعف احتمالی ،به عنوان

حقوقی که هر فرد به صرف انسان بودن میتواند از آن بهره مند

نمونه به بررسی نقش آب سالم در مقولهی حق انسانی هر فرد از

شود ،حقوق بشر است؛ پس این حقوق فاقد مرزهای فیزیکی و

آحاد جامعه و عوارض احتمالی آن اشاره خواهیم کرد.

قراردادی موجود در جهان است و هر انسانی حق دارد به خاطر

در روشهای ارزیابی حقوق بشر سعی بر آن است که شاخصها و

این که انسان است با هر نژاد ،جنسیت ،تفکر و غیره از این حقوق

سنجههایی انتخاب شود که متناسب با اسناد حقوق بشری بین

بهرهمند شود .با دقت در اعالمیهی جهانی حقوق بشر و مفاد سایر

المللی باشد؛ یقیناً دستیابی به تمامی این سنجهها ،اگر نتوان گفت

بیانیهها و کنوانسیونها ،مشاهده میشود هر چند حقوق انسان از

غیر ممکن است ،کار بسیار دشواری است.

جوانب بسیاری مد نظر قرار گرفته ،اما برای نیل به سالمت کامل

برای نظارت مناسب بر هر فعالیتی میبایست روش مناسب و

جسمی ،روحی ،روانی و معنوی-که تعریف کامل سالمت را شامل

منطبق با آن فعالیت را در نظر گرفت که بتواند با مکانیسمهای

میشود ،-میبایست تمامی این حقوق در نظر گرفته شود و در

هوشمند و دقیق هر گونه انحراف از معیارهای تبیین شده در

واقع شاید بتوان گفت رعایت حقوق بشر برای نیل به سالمتی

فعالیت را به تصویر بکشد .شاید بتوان چنین گفت که طراحی

همه جانبه ی انسان شرط الزم است .شاید همین امر باعث شده

ساختار مناسب برای نظارت بر هر فعالیتی بسیار مهمتر از نظارت

که گروهی از اندیشمندان انسان سالم را محور توسعهی پایدار

بر آن فعالیت میباشد چرا که در صورت عدم طراحی نظام ارزیابی

بدانند.

مدون و مناسب و جامع و فراگیر ،هر ارزیابی میتواند سلیقهای و

اگر بپذیریم که محورهای حقوق بشر پایه ،حداقل مشتمل بر سی

یا با پر رنگ نمودن تنها قسمتی از اصول جاری در فعالیت مورد

محور میباشد ،با نگاهی دقیق به این محورها در مییابیم همهی

ارزیابی ،جامعیت خود را از دست بدهد .برای این امر به نظر

این محورها به گونهای یکی از ابعاد سالمتی انسان را هدف

میرسد الزم است نسبت به تبیین سنجههای مناسب برای

گرفتهاند اما نکته ی قابل توجه ،حق سالمت آحاد جامعه است که

اندازهگیری و پایش فعالیتها جهت جلوگیری از تخطی احتمالی از

به شکلی مستقل در محورهای حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته

چارچوبهای تبیین شده اقدام نمود و مکانیسم ارزیابی مدونی

است.

برای هر فعالیتی طراحی نمود.

شماره  51سازمانهای حقوق بشری و فعالین این عرصه ،در تالشند روش

بنابراین به نظر میرسد در وهلهی اول الزم است با کلیهی مبانی

های هر چه مطلوب تر برای ارزیابی رعایت حقوق انسانی در هر

و ارکان حقوق بشری و اعالمیههای جهانی و استاندارد های

مرداد
1394
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ارتباط و تعامل این اصول را با هم به تصویر کشید و بر اساس آن

هر چند این بحث بسیار مفصل است و احیاناً از حوصلهی این چند

زیربنا و زیرساخت ارزیابی نحوهی رعایت حقوق بشر در کشورها را

سطر خارج است اما به طور خیلی گذرا میبایست اشاره کرد که

طراحی نمود .اما نکتهی مهم دیگر ،به دست آوردن اطالعات

روشهای ارزیابی رعایت حقوق بشر در سالمت بیشتر بر سه

صحیح آماری برای اندازهگیری این شاخصها میباشد که در

محور :سنجهها و شاخصهای مورد ارزیابی بر مبنای ساختار

کشورهایی که حقوق بشر کمتر در نظر گرفته میشود ،خواه نا

ارائهی خدمات ،پروندهی نهایی خدمات درنظام سالمت ،و

خواه دسترسی به این اطالعات را نیز مشکلتر مینماید.

فرایندها استوار است.

در هر حال به نظر میرسد اولین گام برای تدوین روشی مناسب

در نگاه اول رویکرد ارزیابی رعایت حقوق بشر در بخش سالمت

برای ارزیابی رعایت حقوق بشر در کلیهی ارکان منجمله بخش

مطلوب به نظر میرسد اما با نگاهی عمیقتر مشاهده میشود که

سالمت تدوین یک چارچوب مفهومی و روش شناختی مناسب

در این روش ارزیابی مداخالت دولتها که در نقاط دیگر و خارج

است .در واقع میبایست این چارچوب به شکلی تدوین شود که

از ساختار نظام سالمت انجام میشود ،ممکن است بر سالمت

دارای یک رویکرد سازمان یافته و سازگار برای ترجمهی

جامعه تاثیر بگذارد(مثل امواج پارازیت برای کنترل گیرندههای

استانداردهای حقوق بشر جهانی به شاخصها و سنجههای قابل

ماهواره یا تولید بنزین ناسالم که به دلیل آلودگی روز افزون،

اندازه گیری در کشورها باشد.

سالمت آیندهی جامعه را به خطر میاندازد و ممکن است در کوتاه

برای همین بسیار مهم است که این سنجهها به درستی و دقت

مدت اثراتی را بر سنجههای موجود نگذارد)؛ نادیده گرفته شده

تعریف شوند و برای تدوین سنجهها منطق مناسب برای گردآوری

است .در واقع این اثرات نقش خود را در سنجهها زمانی به تصویر

داده ها و ارائهی اطالعات مرتبط تبیین شود و این اطالعات به

می کشند که سالمت جامعه متاثر شده است .در حالی که به نظر

طور منظم در دسترس باشند .بدیهی است که اگر این مالحظات

میرسد نقش پایشی این سنجهها و نهادهای حقوق بشری دخیل

در زمان طراحی و تبیین سنجهها لحاظ نگردد ،امکان خطا در

در این پایشها ،میبایست به زمانی بازگردد که بتوانند از حقوق

زمان تبیین گزارش و پیگیری را به شدت افزایش میدهد.

سالمتی مردم دفاع کنند و نسبت به پایمال شدن حقوق انسانها

از مقدمهای که در باال ذکر شد با واقعیتی غیر قابل انکار مواجه

عکس العمل نشان دهند و نه اینکه کسانی را که سالمت جامعه

میشویم و آن این است که گستردگی مبانی حقوق بشری و وجوه

را به خطر انداختهاند ،زمانی که کار از کار گذشته است محکوم

اجتماعی

تعریف شدهی حقوق انسانی آشنایی الزم را پیدا کرد و سپس

ساختار ارزیابی رعایت حقوق بشر در سالمت

باالی آن ،ارزیابی رعایت آن را ،به خصوص در
زمینههای فنی در هر مقوله بسیار پیچیده مینماید .شاید

بتوان چنین گفت که در کشورهایی که این اصول به
طور پایهای رعایت نمی شوند ،شناخت آن بسیار آسان تر

از مواردی است که نیاز به کنکاش و بررسیهای
پیچیده ی تخصصی دارد و برای دستیابی به نتیجهی

شماره 51
مرداد
1394

مناسب در تدوین روشهای ارزیابی از جهت جامعیت و
فراگیری نیازمند تبیین و ترسیم دقیق خواستهها در
عکس از دیلی میل

روشَی که طراحی مینماییم؛ هستیم.
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اجتماعی
شماره 51
مرداد
1394

نمود.

بسیار جدی در رابطه با خطر ناشی از آرسنیک در آب آشامیدنی،

مسئله ی آب سالم هم یکی از این مسائل است که در بخش

آبیاری محصوالت کشاورزی و مصرف مواد غذایی آلوده و

محیط زیست و سالمت به سنجههای آن اشاره شده و به بحث

فراوردههای آن وجود دارد که مهمترین اقدام در زمینهی مواجهه

اطالع رسانی و آگاهی رسانی مناسب به آحاد جامعه ،توجه کمتری

با آن پیشگیری از مصرف آب و مواد غذایی آلوده به آرسنیک

شده است .یقیناً این حق هر انسانی است که بداند چه چیزی

میباشد .وجود سطح باالی آرسنیک در مدت طوالنی در آبهای

سالمت او را به خطر میاندازد و از دولتها بخواهد که حتی

آشامیدنی سبب ضخامت و رنگ پریدگی پوست و تهوع اسهال،

االمکان مخاطرات آتی پدیدآمده برای او و فرزندانش را کاهش

کاهش تولید سلولهای خون ،اختالل در ضربان قلب ،زیان به

دهد .شاید با مثال مضرات مواد مضر موجود در آبهای

رگهای خونی و بی حسی در دستها و پاها میشود .در معرض

کالنشهرها و نقاط محروم کشور که میتواند سالمت حال و

قرار گرفتن در برابر ارسنیک در مدت کوتاه نیز منجر به

آینده ی جامعه را با خطرات جدی مواجه نماید و به دلیل عدم

حساسیتهای معده ،رودهها ،سخت شدن عمل بلع ،تشنگی و

اطالع رسانی مناسب و آگاهی بخشی الزم توسط دولتمردان و

کاهش غیرطبیعی فشار خون ،تشنج و در موارد حادتر ،نارسایی و

مسئولین مرتبط ،این مخاطرات دو چندان میشود؛ بتوان موضوع

کاهش ضربان قلب و نهایتاً مرگ گردد.

را شفافتر بیان کرد.

تحقیقات انجام شده و شواهد موجود نشان میدهد که در برخی

شاید گاهاً در خبرها مشاهده کردهاید که مقام مسئولی در زمینهی

مناطق شهری و روستایی کشور مشکل حضور آرسنیک در آب

وجود امالحی مثل آرسنیک ،جیوه ،کادمیوم و نیتراتها در آب

آشامیدنی وجود دارد که سالمت تعداد قابل توجهی از مردم را به

شرب شهرها هشدارهایی داده باشند و یا هشدارهایی در زمینهی

خطر انداخته است.

آلودگی ناشی از آبیاری محصوالت کشاورزی با فاضالب شهری

نیتراتها

اعالم نموده باشند .اما متاسفانه یا این خبرها به سرعت از خروجی

بیتوجهی به احداث شبکهی جمعآوری فاضالب میتواند خطرات

حذف و یا تکذیب شدهاند و در عادیترین حالت مشمول مرور

افزایش نیترات در آبهای زیرزمینی را بیفزاید و آن را به عنوان

زمان گردیدهاند .در این بحث به طور گذرا به مضرات هر یک از

عامل تهدیدکنندهی سالمت مردم شهرها و سایر مناطق مسکونی

این امالح اشاره مینمایم.

تبدیل نماید .اتفاقی که در برخی از شهرهای کشور رخ داده است

هر چند علت آلودگی و همچنین راهکارهای رفع این موارد ،در

و در بسیاری از نقاط کشور ،شهروندان را در معرض استفاده از آب

این مختصر نمیگنجد اما آگاهی مردم از مضرات این امالح و

آلوده به نیترات با میزان بیش تر از استاندارد ،قرار داده است .اظهار

مواد در سالمت آنان ،حق ابتدایی و اساسی آنان است.

نظر رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران مبنی بر

آرسنیک

آلودگی آب تهران به نیترات بیش از حد مجاز و تکذیبهای پیاپی

بر اساس مطالعات موجود ،آرسنیک(در توضیح برای شناختن

سایر مسئولین ،نمونه ی بارزی از عدم رعایت حقوق شهروندان ،در

بیش تر آرسنیک همین بس که اکسید آن را مرگ موش و سولفید

زمینه ی شفافیت اطالع رسانی می باشد .در مطالعهای که توسط

آن را زرنیخ مینامند) در آب آشامیدنی و مواد غذایی در درازمدت

سازمان بازرسی کل کشور در سالهای گذشته منتشر شده،

می تواند موجب ضایعات پوستی و برخی انواع سرطان (کبد ،ریه،

سنجش میزان نیترات در بیش از  5هزار حلقه چاه نشان میدهد

پوست ،کلیه ،مثانه ،پروستات و غیره) ،برخی بیماریهای عروقی،

که تنها  92درصد آنها در محدودهی استاندارد قرار داشتهاند.

برخی آسیبها به سیستم عصبی و بسیاری بیماریهای دیگر

هم چنین باالترین میزان نیترات به ترتیب در مناطق جنوبی و بعد

میشود .اطالعات و بررسیهای جدید نشان میدهد نگرانیهای

از آن در منطقه ی جنوب غربی و سپس در شرق تهران مشاهده

10

***

شده است.
اکسیژنرسانی است .کسانی که به میزان زیادی از آب حاوی

هست و هر فردی حق دارد بداند در محیط پیرامونی وی ،چه

نیترات استفاده میکنند ،این ماده روی گلبولهای قرمز آنها

خطراتی سالمتش را تهدید میکند و بر اساس تهدیدهای مترتب

مینشیند که به تدریج و در نتیجهی این اتفاق اکسیژنرسانی به

بر سالمتیاش چه انتظار یا انتظاراتی باید از دولتمردان و مدیران

نسوج هم مختل میشود ،به طوری که اکسیژن به میزان کافی به

جامعهی خود داشته باشد .اگر چه راحتترین کار برای کاستن این

قلب ،ریه و مغز نمیرسد که در نتیجهی این اتفاق ،شخص دچار

مطالبه ،پنهان کردن اطالعات است اما ،متاسفانه پنهان کردن

اختالل حواس میشود .همچنین درد ناحیهی قلب ،تنگی نفس و

واقعیات سبب میشود سالمت آیندهی جامعه با خطرات جدی

اختالل حواس میتواند از عوارض وجود نیترات در بدن باشد .از

مواجه شود و نتایج آن زمانی خود را نشان میدهد که به اصطالح

سوی دیگر تاثیر نیترات در خون را هم نباید نادیده گرفت چون

کار از کار گذشته و سالمت گروه کثیری از آحاد جامعه دچار

این ماده با هموگلوبین ترکیب میشود و اکسیژنرسانی را مختل

اختالل گردیده است .به نظر میرسد در این زمان نقش فعالین

می کند که در کودکان و خصوصاً نوزادان مشکل اکسیژنرسانی،

حقوق بشر بسیار مهمتر و کلیدیترخواهد بود؛ چرا که انسانها در

اختالالت جدیتری را سبب میشود و باعث تغییر رنگ لبها و

اثر عدم اطالع رسانی مناسب از حق اولیهی خود محروم میگردند

زبان می شود و اگر سریعاً به آن رسیدگی نشود ،منجر به مرگ

و این ضعف در روشهای ارزیابی حقوق بشر هم مشاهده میشود

نوزاد خواهد شد .همچنین زمانی که درصد آلودگی نیترات در آب

که در مکانیسمهای ارزیابی بر مبنای ساختار ارائهی خدمات

باالتر برود ،موجب اختالل گاستریت و در نهایت بروز ریسک

سالمت ،برون ده (که نتایج آن سالها بعد معلوم میشود که گاهاً

باالتر سرطان دستگاه گوارش در افراد میشود که این بیماری در

این زمان بسیار دیر است) و فرایندها این نکات کمتر دیده

افرادی که مشکالت گوارشی دارند ،شایعتر است.

میشود .البته ذکر این نکته ضروری است که در مقولهی آب،

به هر حال در تهران و شهرهای بزرگ ،آبیاری زمینهای

محوریت آب سالم به عنوان یکی از ارکان ارزیابی سالمت مد نظر

کشاورزی با همین آبها است و نیترات موجود در آبها ،توسط

قرار گرفته ،اما به دلیل عدم وجود بانک اطالعاتی مناسب برای

گیاهان جذب میشود و با مصرف آن ،وارد بدن انسان میشود.

عکس العمل نهادهای حقوق بشری ،عکس العمل مناسب در

اجتماعی

مهمترین عارضهی نیترات در بدن اختالل در سامانهی

همانگونه که اشاره شد ،سالمت یکی از حقوق پایهی هر انسانی

زمان الزم ایجاد نمیگردد .این امر در زمینهی
مواردی مثل امواج پارازیت ماهوارهای و یا
بنزینهای آلودهی تولید شده در واحدهای

پتروشیمی ،بسیار پررنگ تر نمود مییابد چرا که
در بررسیهای کوتاه مدت ،سنجهای برای ارزیابی

ندارند و سالمت جامعه را به شدت مورد تهدید
قرار میدهد .پس بر تمامی فعاالن حقوق بشر
است که با همفکری و تعامل نسبت به یافتن
راهکارهای مناسب برای دفاع مناسب و در زمان
عکس از ایسنا
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مناسب از حقوق حقهی مردم ،راهکاری بیابند.

شماره 51
مرداد
1394

کارگران

محیط های کاری ایران ،به قیمت جان کارگران
بست.
ساموئل بختیاری
فعال مدنی

کارگران فرار کرده بودند .حاال نوبت فرار شهرام محمدی از
مخمصه بود اما ناگهان انفجاری رخ داد و او را به گوشهای پرتاب
کرد .کارگران او را به بیمارستان نفت منتقل کردند اما شدت
جراحات وارده باعث شد تا او از تخت بیمارستان سوانح و

خبر کوتاه و سریع منتشر شد :شهرام محمدی کارگر جوان ایذهای

سوختگی شهید چمران تهران سردر بیاورد .اعضای حیاتیاش

پتروشیمی مارون ماهشهر پس از انتشار گاز خطرناک در سایت

دچار سوختگی شدید شده بود .بیش از  ۱۳درصد از ریه و قفسهی

پتروشیمی برای نجات جان صدها نفر از همکارانش به سوی

سینهاش سوخته بود .شهرام محمدی ،یکی از سه هزار کارگر

محل انتشار گاز شتافت تا فلکه را ببندد که به علت انفجار دچار

پتروشیمی مارون ماهشهر ،پس از  ۵۳روز جان خود را از دست

سوختگی شد و سرانجام پس از یک هفته ،درگذشت .این کارگر

داد.

مجتمع پتروشیمی مارون که دچار سوختگی بیش از  ۱۳درصدی

اکنون که روزها از این حادثه میگذرد .تصاویر شهرام محمدی در

شده بود به دلیل نارسایی اندام حیاتی در بیمارستان شهید چمران

شبکههای اجتماعی منتشر شده و فداکاریاش ،غرور را بر فراز

تهران درگذشت.

آسمان زادگاهش ،ایذه نشانده است .خانوادهاش از یک سو داغ از

شهرام محمدی نهم تیر امسال در لحظهای که فلکهی شیر خط

دست دادن او را تحمل میکنند و از سوی دیگر نگاه معنادار

الین واحد را باز میکرد ،از آنجایی که حد فاصل شیر بسته شده

خانواده ی صدها کارگری که با فداکاری فرزندشان نجات یافتند،

تا نقطهی انسداد ،حاوی گاز حبس شده بود در لحظهی آزاد شدن

آنها را از شادی لبریز میکند.

به علت گرمای هوا و برخی عوامل محیطی ،این گاز مشتعل و

از سوی دیگر جمعی از روزنامهنگاران حوزهی نفت نیز در تالشند

دچار سوختگی شدید شد.

تا با ایجاد کمپینی رسانهای ،زمینهی حمایت مالی از خانوادهی

در این آتش سوزی تجهیزات جزیی کارخانه شامل کابلهای برق

شهرام محمدی و تغییر نام پتروشیمی مارون به نام او را فراهم

و ابزار دقیق و یک دستگاه جرثقیل نیز دچار آتش سوزی شد.

کنند .تالش آنها در شبکهی اجتماعی توییتر با بازتاب باالیی

زمانیکه انتشار گاز هگزان ،واحد پلیاتیلن سنگین پتروشیمی

همراه شده است ،با این حال به نظر میرسد این فداکاری تنها از

مارون را در محاصرهی کامل خود گرفت ،نه تنها نفس کشیدن

چشم مسئوالن پتروشیمی مارون پنهان مانده باشد .آنها از

صدها کارگر را به شماره انداخت ،که تنها نیاز به جرقهای کوچک

پاسخگویی دربارهی جزئیات این حادثه خودداری میکنند به

داشت تا انفجاری مهیب را رقم بزند و صدها نفر را به کام مرگ

نحوی که مدیران این شرکت چهار روز پس از وقوع حادثه به این

بکشاند.

نتیجه رسیدند تا با رسانهها گفتوگو کنند.

مرگ ،کارگران را در محاصرهی خود گرفته بود .شهرام محمدی،

سیزدهم تیرماه ،اسفندیار صالحیتپور ،مدیر روابط عمومی

از محل حادثه فاصله داشت اما فریادهای همکارانش او را به محل

پتروشیمی مارون دربارهی حادثه به رسانهها گفت” :علت حادثه

شماره  51کشاند .در یک لحظه ۵۳ ،سال تجربهاش را به کار بست و خود را

واحد پلیاتیلن این مجتمع اشتعال گاز هگزان بوده که در داخل

به شیر فلکه ی اصلی انتشار گاز هگزان رساند و به سختی آن را

لوله الین محبوس شده بود .گاز هگزان قابل اشتعال و انفجار

مرداد
1394
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ترکیبات شیمیایی مسدود میشود .در زمان مسدود شدن ،شیرهای

منتشر شده پس از انفجار حالتی را به وجود میآورد که انگار هوا

قبل و بعد از مسیر توسط مسئوالن مربوطه بسته میشوند و جایی

آتش گرفته است“.

که اتصال دارد ،باز شده و انسداد آن رفع میشود“.

وی روز حادثه را این چنین شرح میدهد” :عالئم هشداردهنده که

به گفتهی صالحیتپور” :لحظهای که کارگر شیر را باز میکرد حد

به کار افتادند همه فرار کردند .شهرام با فریاد از همکارانش

فاصل شیر بسته شده تا نقطهی انسداد ،حاوی گاز حبس شده بود

می خواست دور شوند ،اما خودش به سراغ شیر اصلی رفت و آن را

که در لحظهی آزاد شدن به علت گرمای هوا عوامل موثر دیگر

خاموش کرد که ناگهان شیری که نشت کرده بود ،منفجر شد و

مشتعل شد .پس از این حادثه تالش شد جلوی آتشسوزی گرفته

آتش به دست و جانش افتاد و سوخت“.

شود که در این بین یکی از کارگران دچار سوختگی  ۱۳درصدی

جدا از موضوع فداکاری این کارگر زحمتکش ،عدم توجه به ضوابط

شد“.

ایمنی در محیط های کاری ایران نگران کننده است .تقریباً هر

سخنان مدیر روابط عمومی پتروشیمی مارون در حالی است که

روزه اخباری از جان باختن کارگران ایرانی و صدمات شدید

وخامت شرایط جسمانی شهرام محمدی ،هنگام بستری در

جسمی و نقص عضو آنان مخابره میشود.

بیمارستان از دید کسی پنهان نبود با این حال هیچ یک از

اما آنچه قابل تامل است رخ دادن این حادثه در مجموعهی

مسئوالن این پتروشیمی را به رسانهای کردن این حادثه و تالش

صنایع نفت و گاز ایران به عنوان مجموعهای عریض و طویل

برای مشخص شدن علت اصلی آن وادار نساخت.

است .در مجموعهی صنعت نفت ایران عالوه بر استاندارد ،IPS

در حالی که مسئوالن پتروشیمی مارون این انفجار را حادثهای با

از برخی استانداردهای دیگر نیز استفاده میشود .هدف از اعمال

خسارات محدود میبینند ،اما شاهدان عینی نگاهشان را به

این استانداردها ارتقاء کیفیت کاری و البته افزایش ضریب ایمنی

فداکاری شهرام محمدی دوختهاند.

در کار است .اما به راستی این استانداردها رعایت میشوند؟ به

کارگران

است و لوله ی الین به دلیل فرآیندهایی که پیش میآید به دلیل

است لولهها و مخازن دیگر هم منفجر شود .گازی که در هوا

یکی از آنها به خط صلح

میگوید” :در پتروشیمی
همیشه ممکن است چنین
اتفاقاتی

پیش

بیاید.

دستورالعمل ایمنی هم
بستن شیرهای گاز و دور

شدن از منطقه است .گاهی
واشرهای این لولهها خراب

میشوند این موضوع یک
مسئلهی آنی است و

شماره 51
مرداد
1394

نمیتوان آن را پیشبینی
کرد .اگر هم اتفاق به
انفجار منجر شود ،ممکن
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کارگران
شماره 51
مرداد
1394

گفتهی برخی از فعاالن عرصهی نفت و گاز استفاده از این

به خوبی نگهداری شده و همواره آمادهی ارائهی خدمات باشند،

استانداردها بیشتر جنبهی نمایشی دارد و هیچ بهایی به آنها داده

نتیجهی حاصل از کار را برای زمانهای طوالنی تداوم بخشیده و

نمیشود .به ویژه در سالهای اخیر با افزایش فساد سازمان یافته

ازدیاد آن را میسر میسازند .دقت در انتخاب و کیفیت مواد و

در نهادهای نظارتی و زد و بندهای مافیایی عمالً توجه به

مصالح مورد استفاده در انجام کار و همین طور دقت در کیفیت

استاندارد ،مضحک به نظر میرسد .بسیاری از پیمانکاران بخش

انجام خودِکار و محصول به دست آمده ،درجهی تقاضا و مقبولیت

خصوصی که نیز با داشتن ارتباطات گسترده وارد عرصهی کار

محصول را افزایش میدهد .به همین دلیل امروزه مسائل و

شدهاند ،با بهره از همان ارتباطات ،استانداردها را دور میزنند .این

موضوعات مختلفی چون نیروی کار (شامل انتخاب ،دانش،

سودجویی در حقیقت امنیت جانی کارگران را به مخاطره افکنده و

آموزش ،مهارت و تواناییهای جسمی و ذهنی و غیره) ،روشهای

مفهوم کار را دگرگون ساخته است .همچنین بیشتر پیمانکاران

کاری (مطالعه و تغییر روشها به منظور دستیابی به روشهای

برای کاهش هزینههای اجرایی خود عطای استفاده از فناوریهای

ساده ،ممکن ،کارآ و کم هزینه و غیره) ،تجهیزات و ابزار کار

جدید را به لقای آن بخشیدهاند.

(شامل طراحی و ساخت مناسب ،روشهای استفادهی بهینه،

نبود سندیکاهای کارگری در مجموعهی صنایع نفت و گاز ایران

برنامههای تعمیر و نگهداری و غیره) و کیفیت (شامل کیفیت مواد

نیز حقوق اولیه ی کارگران این مجموعه را مورد آسیب جدی قرار

مصرفی ،میانی و محصول ،کیفیت انجام کار و غیره) بسیار مورد

داده است .شوربختانه در کشور ما و به خصوص در صنایع پایین

توجه قرار گرفته و به صورت رشتههای خاص مورد مطالعهی

دستى نفت وگاز و یا خودروسازى و غیره ،هر چند سیاستهاى

پیوسته انسان میباشند.

خصوصى سازى و رها سازى نیروى کار با شدت هر چه تمامتر

اما نکتهای که قابل ذکر است اینکه وقتی انسان در انجام کار به

اجرا مى شود ،اما کارگران از ابتدایى ترین حقوق تشکل یابى

میزان بسیار ناچیزی از درستی انجام کار دور میشود (که در

محروم هستند .در واقع کارگرانى که تشکلهاى صنفىشان

بسیاری از موارد این دور شدن کامالً غیرعمد و بعضاً به دالیلی

سابقهاى بیش از  ۱۳سال دارد و اعتصابات و اعتراضات آنان در

اجباری است) ،از نتیجهی کار لطمهی بزرگی میخورد .یا اینکه

جریان مبارزه با شرکت انگلیسى براى ملى شدن نفت صفحات

وقتی در انتخاب مواد اولیه و کیفیت آنها دقت کافی مبذول

ارزشمندى از تاریخ معاصر ما را به خود اختصاص مىدهد ،اکنون

نمیگردد (که می تواند به دالیل اقتصادی ،جغرافیایی ،سیاسی و

فاقد سندیکاهای خود هستند.

غیره باشد) منجر به پایین آمدن کیفیت محصول و نتیجهی کار

در زبان عامیانه ،کار به صورت آنچه که فرد به عنوان یک شغل

می گردد .مواقعی که ابزار و تجهیزات کار به خوبی نگهداری نشده

انجام میدهد تا درآمدی داشته باشد تعریف میشود؛ ولی به

و به درستی مورد استفاده قرار نگیرند ضمن کوتاه شدن عمر

عبارت دقیق تر ،کار عبارت است از استفاده از جسم و فکر یک فرد

کاری آنها در بعضی مواقع شکستگی ،فرسودگی و از کار افتادگی

برای انجام یا ساختن چیزی به شرط آنکه جنبهی استراحت و

زودرس پیش آمده و باعث لطمه وارد شدن به اهداف انسان

بازی نداشته باشد .طبیعی است که بشر در انجام هر کاری هدف

میگردد .همه ی این اتفاقات یعنی پایین آمدن کیفیت محصول و

به دست آوردن نتیجهی بیشتر و بهتر و مرغوبتر را دنبال

نتیجه ی کار و کم شدن آن نسبت به تالشی که برای انجام کار

می کند .وقتی از فکر و جسم انسان به خوبی و به درستی استفاده

مبذول شده و از همان ابتدا که بشر شروع به کار نموده وجود

شود نتیجهی کار بهتر و بیشتر و مورد پسندتر خواهد بود .اگر

داشته است و به همین دلیل یکی دیگر از موضوعاتی که مورد

تجهیزات و ابزاری که برای سرعت بخشیدن به انجام کار و

توجه انسان قرار گرفته ،ایمنی کار میباشد.

ممکن ساختن کارهای عظیم مورد استفادهی انسان قرار میگیرند

موفق ترین سازمانها از نظر مسائل اقتصادی نشان دادهاند که
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بهداشت حرفهای طراحی شدهاند ،از نظر تولید و بهرهوری نیز

انسان ،اکوسیستم و دیگر منابع و همچنین بهداشت جامعه ،چه به

بیشترین پایداری را به خود اختصاص دادهاند .به طور کلی

صورت کوتاه مدت و چه دراز مدت میباشد .سالمت شغلی جزء

دستیابی به اقتصادی سالم ،کیفیت باالی تولید و ارائهی خدمات و

اساسی ابعاد بهداشتی -اجتماعی در اصول توسعهی پایدار

بهره وری طوالنی مدت در مواردی که نیروی کار در معرض

محسوب میشود.

مخاطرات ایمنی و بهداشتی باشند ،مشکل خواهد بود .اصل اول

سالمت شغلی میتواند به عنوان مرکز و محور توسعهی پایدار

بیانیهی ریو در خصوص محیط و توسعه (کنفرانس سازمان ملل

باشد .پیشگیری از حوادث شغلی ،صدمات و آسیبها و بیماریها،

متحد در مورد محیط و توسعه ،ریودوژانیرو )۵۸۸۱-میگوید انسان

حفاظت کارگران در مقابل فشارهای روانی و فیزیکی با استفادهی

محور توسعهی پایدار است و شایستهی داشتن زندگی مولد و سالم

مناسب از منابع و همچنین به حداقل رساندن خسارتهای جانی و

و هماهنگ با محیط زیست میباشد .توسعهی پایدار به عنوان یک

مالی و تبیین اهداف ایمنی و بهداشتی محیط های کار برای

استراتژی برای ”رفع نیازهای بشر امروز بدون بروز اثرات سوء

استفاده از تکنولوژی به طریق ایمن ،با صرف انرژی کمتر ،تولید و

بهداشتی و زیست محیطی و بدون وارد آوردن خسارت به منابع

پخش مواد سمی کمتر ،و تولید کمتر مواد زاید (تکنولوژی سبز).

جهانی و در واقع بدون تهدید نسلهای آینده در رفع نیازهایشان“

در بسیاری از کشورها ،مقررات سالمت شغلی استفاده از بهترین

تعریف میشود.

روشهای فنی تولید را الزامی کرده است.

از دیدگاه سالمت شغلی ،اصول یاد شده به معنی رفع نیازهای

بنابراین موضوع تامین سالمت نیروی کار عالوه بر بعد فردی و

کارگران

محیط های کاری که بر اساس اصول صحیح ارگونومی ،ایمنی و

مادی از طریق کار و تولید بدون بروز خطراتی برای سالمت

نقش به سزایی که در تولید بهره وری و
رشد اقتصادی ایفا میکند ،از نظر اجتماعی

نیز بسیار حائز اهمیت بوده به طوری که با
ایجاد محیط کار سالم و بهداشتی و تامین

حفظ و ارتقاء سالمت نیروی کار که غالباً
به عنوان سرپرست خانوار (کوچکترین
واحد تشکیل جامعه) نقش ایفا میکنند.
توجه به این مورد در سالمت اجتماع و
دستیابی به رفاه اجتماعی بسیار اثر گذار

بوده و در خور توجه میباشند و میبایست
بیش از پیش فکر سیاست مداران و

مسئوالن کشور خصوصاً دست اندرکاران
بخش سالمت را به خود مشغول سازد و
کلیه ی عوامل تاثیر گذار در بخش مذکور
مورد توجه و پیگیری مسئوالن و برنامه
ریزان قرار بگیرد.
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شماره 51
مرداد
1394

زنان

زنان ،قربانی تحکیم بنیاد خانواده
جنبش زنان تمام تالش خود را برای حذف آن مواد به کار گرفت
مریم عامری
حقوقدان و وکیل دادگستری

و موفق هم شد .اما انگار در آن بحبوحه از بخشی از الیحهی
مذکور غافل ماندیم و شاید هم گمان نمیکردیم پشت مواد  07و
 97الیحهی سابق ( 06و  95قانون فعلی) چنین تصمیم شومی
در انتظار ”زنان“ باشد.

در هفتهای که گذشت ،خبری به نقل از رئیس ادارهی مددکاری و

مواد مذکور حکایت از آن دارد که ”باز“ به منظور تحکیم مبانی

خدمات مشاورهای معاونت فرهنگی قوهی قضاییه مبنی بر

خانواده و جلوگیری از افزایش اختالفات خانوادگی و طالق و با

” ممنوعیت صدور حکم طالق توافقی بدون مشاوره از سال “25

نیت ایجاد صلح و سازش ،چنانچه زوجین متقاضی طالق توافقی

منتشر شد.

باشند ،باید به مراکز مشاورهی خانواده داللت شوند و بعد از

در ابتدا ،الزم است اشاره شود که ،مشاورهی اجباری قبل از طالق

بررسیهای مشاورین مربوطه و اظهار نظر آنها که احتماالً در

توافقی از مهرماه سال  20تا مرداد  29یعنی حتی قبل از تصویب

بهترین حالت قرار است یک سال به طول بیانجامد ،دادگاه رای

قانون حمایت از خانواده و صرفاً با اتکا به ”طرح جامع خانوادهی

مقتضی را صادر کند.

پایدار“ در دادگاههای خانوادهی مشهد اجرا شد .یعنی دادگاههای

هرچند دادخواست طالق توافقی با گذشت بیش از دو سال و 5

خانوادهی مشهد به مدت  00ماه بدون هیچ مجوز قانونی از ثبت و

ماه از تصویب قانون حمایت از خانواده ،کما فی السابق و بدون

پذیرش دادخواست طالق توافقی خودداری کردند و مراجعین

نیاز به مشاورهی اجباری در دادگاه ثبت و پذیرفته میشود ،اما

طالق توافقی را به مراکز مشاورهی خانواده ارجاع مینمودند .علت

انگار قرار است دیگر اینگونه نباشد.

توقف طرح بنا بر اظهار نظر معاون امور اجتماعی و پیشگیری از

تاسیس مراکز مشاورهی خانوادهی مورد بحث ،به استناد مادهی

جرایم دادگستری خراسان رضوی در مورخ  6/5/29کمبود اعتبار

 07قانون حمایت از خانواده ،منوط به تصویب آیین نامهای بود که

بوده است.

با گذشت دو سال از اجرای قانون مذکور ،اواخر سال گذشته به

با نگاهی به قوانین خانواده و ساز و کار در نظر گرفته شده برای

تصویب رئیس قوهی قضاییه رسید و این روزها بر سر زبانهاست.

مشاوره ی اجباری قبل از طالق توافقی ،پر واضح است که این بار

آیین نامهای که قرار است مقدمات ممنوعیت ثبت دادخواست

هم قرار است زنان به هر قیمتی قربانی تحکیم بنیاد خانواده شوند

طالق توافقی در دادگاه را قبل از مشاورهی اجباری فراهم نماید.

”الیحهی حمایت از خانواده که در تیرماه سال  0046از سوی

نگاهی به ساز و کار مراکز مشاورهی خانواده

دولت و به پیشنهاد قوه ی قضاییه برای تصویب راهی مجلس شد،

فصل دوم آیین نامهی مذکور طی  2مبحث و در  96ماده (از

در ابعاد گستردهای نقض حقوق زنان را خواسته یا ناخواسته نشانه

مادهی  01تا مادهی  )56به مراکز مشاورهی خانواده اختصاص

گرفته بود؛ مواد  90و  95آن ،نفس را برای لحظاتی در سینه

یافته که شامل اهداف ،تشکیالت ،واحد نظارت ،شرایط اخذ مجوز

هایمان حبس میکرد ،طول میکشید تا خون به مغزمان برسد،

تاسیس ،نحوهی ارائهی خدمات ،تخلقات و مجازاتها میباشد.

شماره " 51تحکیم بنیان خانواد با تسهیل ازدواج مجدد برای مردها و مالیات
مرداد
1394

گرفتن از مهریه به عنوان تنها مزیت قانونی زنان!“

به همین بسنده میکنم که” :متصدی“ مرکز مشاوران خانواده ”به
استناد مادهی  09آیین نامه“ قرار است مرکز امور مشاوران ،وکال
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مادهی  047قانون برنامهی سوم توسعه به وجود آمد و استقالل

نمیکند.

 61سالهی کانون وکالی دادگستری را به عنوان نهادی مستقل از

اختیار تام و تمام جسم و روح زن بر اساس این قوانین در اختیار

دولت و حاکمیت هدف قرار داد .مرکزی که در غیر قانونی بودنش

مرد قرار گرفته است و در نهایت هم این تنها و تنها مرد است که

حرف و حدیثهای مفصلی است که در این مقال نمیگنجد؛ حاال

اختیار“ طالق دادن“ زن را دارد بی آنکه نیاز به توضیح و دلیلی

قرار است وظیفهی خطیر دیگری را هم به دوش کشد ،حفظ بنیان

داشته باشد.

خانواده!

دو نفر که با ارادهی خویش با یکدیگر پیمانی میبندند و تشکیل

اساساً چرا باید یک خانوادهی بیمار را به هر قیمتی حفظ کرد؛

نهادی به اسم خانواده را میدهند ،حق دارند هر زمانی و به هر

خانوادهای که در آن زن و شوهر سالهاست با یکدیگر بیگانهاند.

دلیلی که به خودشان مربوط است ،مشترکاً پیمان را فسخ کنند

اگر هدف واقعاً حفظ بنیان خانواده است ،چرا این مشاوره در دستور

اما اگر قرار است با هدف حفظ این نهاد ،یعنی خانواده و حفظ نظم

کار آموزش و پروش قرار نمیگیرد تا در سنینی که هنوز شخصیت

اجتماعی ،قوانینی در این زمینه این اراده و آزادی را محدود کند،

انسانها شکل نگرفته ،مهارتهای ارتباطی الزم را فرا بگیرند.

چرا فقط و فقط زنها را نشانه گرفته است؟ وقتی بر اساس قانون،

بیش از این به پیامدهای اجتماعی و روانی این مشاورهی اجباری

شرع ،عرف و سنت ،تمام امتیاز و اختیار یک زندگی به یکی از

یکدست ،آن هم در بزنگاه طالق توافقی نمیپردازم چرا که نه

آن ها سپرده شود طبیعی است که آن یک نفر هر چقدر هم انسان

جامعه شناسم و نه روانشناس .بیشتر گفتن از این تصمیم را به

واالیی باشد ،به سمت سوء استفاده از آن امتیاز سوق داده میشود.

متخصصین امر میسپارم و با نگاهی به قوانین جاری در حوزهی

حق تعدد زوجات و حق انحصاری و یک طرفهی طالق مرد ،او را

خانواده و طالق بحث خویش را پیش میبرم:

بی نیاز از ارائهی دادخواست طالق میکند؛ چرا که میتواند قانوناً

مادهی  0015قانون مدنی :در راوبط خانواده ،ریاست خانواده از

و شرعا ،وارد رابطهای جدید شود بیآنکه نیازی به اتمام قانونی

خصایص شوهر است.

رابطهی فعلی خود داشته باشد.

مادهی  0008قانون مدنی :زن باید در منزلی که شوهر تعییین

اما زن ،تنها زمانی میتواند از یک زندگی رها شود که حتما دلیل

میکند ،سکنی گزیند.

داشته باشد؛ آن هم نه هر دلیلی ،بلکه دلیل محکمی مثل سیاه و

مادهی  0007قانون مدنی :شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا

کبود شدنش توسط شوهر ،محکومیت شوهر به حبس بیش از 5

زنان

و کارشناسان رسمی قوهی قضاییه باشد .مرکزی که به استناد

شکلی است که محدودیتی بر ارادهی مرد مبنی بر طالقِ زن وارد

صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات
خود یا زن باشد منع کند.

مادهی  0014قانون مدنی :هرگاه زن بدون مانع
مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند،

مستحق نفقه نخواهد بود.
و در نهایت مادهی  0000قانون مدنی :مرد
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می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با
مراجعه به دادگاه تقاضای طالق همسرش را
بنماید .منظور از شرایط مقرر یک سری شرایط
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سال و غیره! البته حتی صرف داشتن دالیلی چون آنچه ذکر شد

برخالف طالقهایی که به درخواست مرد و یا به درخواست زن در

هم کفایت نمیکند ،بلکه زن باید بتواند این دالیل را تمام قد در

دادگاه مطرح میشود ،یکی از آنها خواهان و دیگری خوانده است

محضر دادگاه ثابت کند ،چگونه؟ با شاهد ،با گواهی پزشکی

و دادگاه نیازی به تشکیل جلسه و رسیدگی و صدور رای ماهوی

قانونی ،با !...

ندارد .یعنی زن در ازای گذشت از تمام حقوق خویش مرد را

طالق توافقی

متقاعد کرده است در دادگاه حاضر شود و دادگاه هم توافقات

بر اساس مادهی  0086قانون مدنی طالق خلع (طالقی که به

طرفین را صورت جلسه کرده و با صدور گواهی عدم امکان

طالق توافقی میان زوجین و دادگاهها مشهور شده است) طالقی

سازش ،به آنها اجازه میدهد بروند و طالق خویش را در

است که زن به واسطهی کراهتی که از شوهر خود دارد ،میتواند

دفترخانه ثبت کنند.

در مقابل مالی که به شوهر میدهد ،طالق بگیرد؛ اعم از اینکه

هرچند هنوز داستان تمام نشده است یعنی حتی با صدور گواهی

مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از آن مهر

عدم امکان سازش هم ممکن است مرد هر لحظه پشیمان شود و

باشد.

با عدم حضور خود در دفتر طالق ،مانعی بر سر راه ثبت طالق

این بدان معناست که قانونگذار کراهت شدید زن از مرد را

برای زن به وجود آورد؛ در حالیکه مرد چنین نگرانی ندارد.

محتمل و مدنظر قرار داده اما این کراهت همچنان به تنهایی

حاال اما انگار قرار است به استناد قانون حمایت از خانواده و آیین

دلیلی برای طالق نیست و صرفاً راهی است برای زنانی که حق

نامه ی آن ،سنگ بزرگ دیگری بر سر راه جدایی زنان از زندگی

طالق ندارند ،دالیلی چون دالیل مطرح شده و یا توان اثبات آن

قرار بگیرد به اسم مشاورهی اجباری قبل از طالق توافقی که

دالیل را ندارند و حاضر به سرگردانی در دادگاههای خانواده

ظاهراً نیت آن حفظ بنیان خانواده است و جلوگیری از افزایش آمار

نیستند .لذا ناچاراً حاضر میشوند از تمام حقوق مالی و غیرمالی

طالق.

خویش بگذرند و حتی فراتر از آن حاضر میشوند با پرداخت مالی

مشاورانی که توسط هستهی گزینش قوهی قضاییه ،انتخاب

بیش تر از مهریه به مرد ،وی را متقاعد کنند که ”طالق بدهد“ و

شدهاند تا زن و مرد را از تصمیم خویش برای جدایی منصرف

چه بسا مردانی که با همهی این شرایط یعنی حتی با گذشت زن

سازند ،آنها را به صلح و سازش تشویق کنند ،مشکل را ریشه

از حقوق خویش باز هم حاضر به طالق دادن نمیشوند و توافقی

یابی کنند؛ زن و مردی که خلق و خوی آنها ،نگرش آنها و

هم حاصل نمیشود.

رفتار آنها در زندگی ،ناشی از یک عمر تبعیض جنسیتی است که

دلیل معروفیت این نوع طالق ،به طالق توافقی آن است که

بر هر دو جنس روا داشته شده است ،فرهنگ ،عرف ،سنت و
”قانون“.

با نگاه مختصری که بر قوانین مدنی و خانواده انداختیم ،قضاوت
در خصوص اینکه چه کسی در این مسیر آسیب خواهد دید ،کار

سختی نخواهد بود .مردی که حق انحصاری طالق را همچنان
در اختیار دارد یا زنی که هیچ حقی برای طالق ندارد؛ مگر با
اثبات طاقت فرسایی دالیلی که شرحش رفت.

شماره 51
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کاش مسئولین محترم به جای نگرانی از افرایش آمار طالقهای
توافقی ،نگران افزایش آمار خیانتها و خشونتهای خانگی
بودند و تمهیدی جدی برای آن میاندیشیدند.
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توافقی علیه زنان
در بحبوحهی مذاکرات و توافقات هستهای ،مردان قدرت در داخل

کشور نیز به توافقی جدید بر سر اختیار زنان در طالق دست
یافتند .توافقی که نه سروصدایی در رسانهها داشت و نه میزگرد و

تحلیلی برای آن برپا شد.
قضیه از این قرار است که افزایش طالقهایی که به درخواست
زن انجام میگیرد ،موجب نگرانی مسئوالن شده و مثل بسیاری
دیگر از پدیدههای اجتماعی ،به جای یافتن دلیل اصلی و رفع آن،
صورت مسئله پاک شده و طالق به درخواست زنان دشوارتر شده

است؛ به این ترتیب که با اجباری کردن مشاورهی روانشناسی
پیش از طالق ،روند آن طوالنیتر و مستلزم تالش مضاعف زن

در چانه زنی و جلب رضایت و توافق شوهر شده است .کلیدواژهی
این ابراز نگرانیها هم کلمهی "توافقی" است.
طبق قوانین ایران طالق فقط به درخواست مرد امکان پذیر است
و اگرچه برای ازدواج (از نظر قانونی و شرعی) رضایت زن الزم
است اما برای ماندن در ازدواج ،رضایت او شرط نیست و موانع
متعددی موجب ادامهی رابطهی ازدواج علیرغم میل باطنی زن
میشود .قوانین ازدواج و طالق در ایران از جمله زن ستیزترین

قوانین در سطح جهان است و ایران جزو دو سه کشوری است که
زن در آن حق طالق ندارد؛ امری که خالف تمام قواعد و

قراردادهای حقوق بشری است.
اگرچه مسئوالن ایرانی به اسالم استناد میکنند و این سختگیری
را مطابق قواعد اسالم میدانند ،طبق نظر بسیاری از علمای
اسالمی ،نوعی از طالق نیز وجود دارد که زن با پرداخت مالی به
مرد میتواند از این حق استفاده کرده و خود را مطلقه سازد .این

طالق که درواقع به درخواست زن است به طالق توافقی معروف
شده؛ گرچه در قانون چنین عنوانی وجود ندارد ،اما درعمل شرایط

انجام آن بسیار دشوارتر از آن چیزی است که در احکام اسالمی
آمده است .به گونهای که عمالً بسیاری از زنان امکان استفاده از
این حق را ندارند و گاه با توسل به خودکشی ،شوهرکشی یا فرار

نسرین افضلی
فعال حقوق زنان
از منزل به این رابطه پایان میدهند .عواملی که موجب ناکامی

زنان در استفاده از طالق توافقی است شامل عوامل اقتصادی،
عاطفی و حقوقی است .شاغل نبودن و در نتیجه نداشتن استقالل

مالی ،تقسیم ناعادالنهی اموال و داراییهای زوجین پس از طالق،
شرایط متزلزل حمایت مالی پدر از کودک پس از طالق و دشواری
گرفتن حضانت فرزند از مواردی است که زن را گاه از میانهی راه
طالق بازمیگرداند تا به زندگی بسوز و بساز خود ادامه دهد .در
تک تک این عوامل امکانات و راهکارهایی وجود دارد تا حقوق

زنان تامین شود و ازدواج و طالق عادالنهتری صورت گیرد ولی
مطابق ایدئولوژی حاکم ،باید طالق به درخواست زن هرچه

محدودتر و ممنوعتر شود.
با این حال در سالهای اخیر با رشد تحصیالت ،آگاهیهای
عمومی و حقوقی زنان و رشد فردیت و هویت فردی ،اشتعال و
استقالل مالی زنان ،باعث شده است تا زنان قدرت مانور بیشتری
داشته باشند و با استفاده از ظرفیتهای قانونی مثل مهریه ،با

همسر خود به توافق رسیده و طالق بگیرند؛ به طوری که طبق
ادعای مسئوالن ،در کل دعاوی مربوط به خانواده به معنای خاص

(نکاح و طالق) طالق توافقی باالترین رتبهی رسیدگی را به خود
اختصاص داده است و مطالبهی مهریه و طالق غیر توافقی نیز از
نظر تعداد در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند .بنابراین مشاهده
میکنیم آنچه موجب نگرانی مسئوالن شده ،نه افزایش طالق،
بلکه افزایش طالق توافقی ،یعنی همان طالق به درخواست زن
است.
زمزمههای اعالم نگرانی از "افزایش طالق توافقی" از چند سال
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قبل آغاز شد و اوج گرفت .در سال  ،۵۳۴۸قباد اکبری ،قاضی

چرا که مرد به راحتی می تواند ازدواج دائم یا موقت داشته باشد و

دادگستری ،با تایید افزایش آمار طالقهای توافقی در کشور و

دیگر ابعاد زندگی شخصیاش نیز طبق روال عادی ادامه دارد و

پیشی گرفتن آمار طالقهای توافقی نسبت به غیرتوافقی گفت

این زن است که برای ازدواج مجدد نیاز به ثبت طالق دارد و

باید با تحلیلهای فرهنگی از افزایش غیرمنطقی این نوع طالق

چون همچنان متاهل محسوب میشود برای بسیاری از امور (از

در کشور جلوگیری کرد؛ که البته این تحلیلهای فرهنگی نتیجه

جمله خروج از کشور) نیاز به حضور یا اجازه همسر دارد.

ای جز سختگیری بیشتر بر زنان در بر نداشته است.

این قانون نیز در ادامهی سیاستهای محدودکننده در حوزهی

در قانون جدید حمایت از خانواده اعالم

مهریه ،تنصیف اموال و ثبت وکالت

شده است که اگر زوجین به تعداد کافی

در طالق است که با بخشنامههای

از نظر دادگاه ،در جلسات مشاوره شرکت

رسمی و غیررسمی درحال اجراست و

نکنند طالق آنها ثبت نخواهد شد .ثبت

عاملیت و اختیار زنان در به دستگیری

احوال شهروندان از جمله وظایف اصلی و

کنترل زندگی زناشویی خود را هدف

نیز تعهدات بین المللی تمام دولتهاست

گرفته است .همچنان نه تنها مردم

و یکی از پیشرفتهای مهم دنیای جدید

عادی ،بلکه بسیاری از متخصصان،

همین ثبت و ضبط احوال شخصیه است برای سهولت برخورداری

وکال و حقوقدانان نیز از چندوچون این اقدام و تبعات حقوقی آن

افراد از حقوق قانونی خود .خودداری از ثبت طالق زوجی که با

بی اطالعند و واکنش و تحلیل چندانی از آنها دیده نمیشود .باز

توافق و تفاهم تصمیم به جدایی گرفتهاند ،خالف قانون و تعهدات

هم تبعیض جنسیتی دیگری در زرورقی از خیرخواهی و

بین المللی ایران و ناقض حقوق اولیهی شهروندان است .ضمن

عالقمندی به تحکیم خانواده پیچیده شد و به شهروندان هدیه

اینکه در این حالت آن کسی که بیشتر ضرر می کند زن است،

شد؛ در نهایت خاموشی و سکوت ما.

عکس ماه
هادی باوندی بر اثر برق گرفتگی در محل کار دست ها و پاهای خود را از دست داده است .او که در زمان کار بیمه نبوده ،جدا از این که برای خرید دست و
پای مصنوعی هیچ پولی ندارد ،برای تامین هزینه های بیمارستان هم بیش از  ۱۳میلیون مقروض است .زندگی او و خانواده ی چهار نفره اش تنها با مبلغ یارانه
می گذرد- .عکس از تسنیم

شماره 51
مرداد
1394

20

پرونده ی ویژه

تهدید استقالل نهاد وکالت در ایران
در خرداد  ،0006آییننامه ی مفصلی برای این قانون نوشته شد که

حقوقی

محمد محبی
کارشناس ارشد امور بینالملل

نزدیک به  21ماده دارد.
اما استقالل وکال در دنیا از مدتها پیش مطرح شده و در
انگلستان از  611سال پیش وکال استقالل داشتند .جرقهی اولیه
استقالل وکال در قرن  05یا  06میالدی زده شد .در فرانسه،

در حدود سال  011قبل از میالد ،در رم وکیل معروفی به نام

ناپلئون زیر بار امضای الیحهی استقالل وکال نمیرفت .در این

مارکوس سیسرو بوده که بیش از  51الیحه از او به جا مانده و

کشور ،شرایطی برای وکالت تعیین شده بود اما ابالغ احکام وکال

ثبت شده است .وکال معموالً افراد نطّاقی بوده و در نطق و بیان،

به دست دادگستری انجام میشد .ناپلئون معتقد بود که اگر وکال

مهارت خاصی داشتند .خطابههایی که این وکال در دادگاهها ایراد

مستقل باشند ،در دادگاهها علیه دولت حرف میزنند و هیچ کس

کرده و لوایحی که به دادگاهها تقدیم میکردند ،به صورت لوحه و

حریف آنها نمیشود .در آن زمان ،الیحهی وکالت ،یک استقالل

کتابچه درآمده است .بنابراین ،سابقهی وکالت در دعاوی بسیار

نیم بندی داشت ،مثالً نصف اعضای هیاتمدیرهی کانون وکال را

طوالنی است و از روزی که بشر کمی متمدن شده به ضرورت

رئیس دادگاه استان تعیین میکرد و نصف دیگر را وکال انتخاب

وکالت در جامعه پی برده است.

میکردند.

در برخی از کشورها ،وکالت اجباری است و دعاوی ،بدون وکیل

در ایران هم بعد از مشروطیت موضوع استقالل وکال مطرح شد

دادگستری پذیرفته نمیشود .در کشور ما هم در سال  56در قانون

اما در قانون وکالت از آن خبری نبود .اولین الیحهی استقالل

اصالح پارهای از قوانین دادگستری ،مادهای پیشبینی شد که

وکال توسط دکتر مصدق تهیه شد .دکتر مصدق از مجلس اختیار

وزارت دادگستری را مکلف کرد دخالت وکیل در دعاوی را به

گرفت که برخی از قوانین در زمینهی مسائل قضایی ،فرهنگی و

تدریج اجباری کند .وزارت دادگستری مکلف بود زمینهی آن را

ارتش را خود تهیه و تصویب کرده و به مدت  6ماه آنها را به

فراهم و آییننامهاش را تدوین کند .در آن زمان ،مقدمات این کار

اجرا بگذارد تا اگر مشکالتی وجود داشت آنها را برطرف کرده و

فراهم نشد.

سپس برای تصویب به مجلس بدهد .این الیحه به تصویب دکتر

یک دادرسی عادالنه بدون حضور وکیل امکانپذیر نیست و در

مصدق رسید اما قبل از اینکه کامالً به اجرا درآید ،کودتای 94

اسناد و ضوابط بینالمللی نیز بر آن تاکید شده است .اگر به وکیلی

مرداد  09پیش آمد و دولت ملی سقوط کرد .بعد از کودتا این

اجازهی دخالت در دادرسی داده نشود یا دادگاهها وکیل معرفی

الیحه در روز  7اسفند  0000به تصویب مجلس رسید .در دورهی

شده از سوی طرفین دعوا را نپذیرند ،این دادرسی عادالنه نیست و

بیست و دوم کانون وکالی دادگستری ،روز هفتم اسفند روز وکیل

در کشور ما هم از موجبات نقض حکم است.

نامگذاری شده و هر سال این روز به عنوان روز استقالل وکال

در ایران ،بعد از مشروطیت در قوانین پراکنده از جمله در قانون

جشن گرفته میشود اما متاسفانه فقط جشن استقالل گرفته

اصول محاکمات حقوقی ،اشارهای به وکالت در دعاوی شده بود.

می شود .در حالی که از استقالل کانون وکال چیز چندانی باقی

شماره  51البته ضوابط دقیقی در آن پیش بینی نشده بود اما اولین قانون

نمانده است .در آذرماه سال  0008آییننامهی قانون استقالل

وکالت در  95بهمن  0005تصویب شد که دارای  54ماده است.

وکال تصویب شد که دارای  42ماده است .در این الیحه ،استقالل
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چندین ماده واحده و قوانین متفرقه دربارهی وکالت تصویب شده

وجود برنامه نویسان قانون توسعه و مدیران نظام قضایی این

است که برخی از آنها ،قوانین مفیدی بوده اما برخی دیگر مزاحم

استدالل را نپذیرفتند .آنان معتقد بودند کانون وکالی دادگستری

کار وکال هستند.

در صدور پروانه ی وکالت برای وکالی جدید تعلل جدی به خرج

 - 0ماده ی  047و تهدید استقالل نهاد وکالت در ایران

میدهد؛ به گونهای که حتی برای مدت نزدیک به ده سال هیچ

متن مادهی  ۵۴۶قانون برنامه پنج سالهی سوم توسعه مصوب

گونه پروانه ی وکالت جدیدی صادر نکرده است و بعد از گسترش

 ۵۶/۵/۵۳۶۸با اصالحات بعدی” :به منظور اعمال حمایتهای

اعتراضات هم به تدریج و اندک اندک برخی پروانههای وکالت

الزم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ

صادر شده است.

حقوق عامه ،به قوهی قضاییه اجازه داده میشود تا نسبت به تایید

آنان بر همین اساس مادهی  047را در برنامهی سوم توسعه

صالحیت فارغالتحصیالن رشتهی حقوق جهت صدور مجوز

گنجاندهاند که به موجب آن قوهی قضاییه هم پروانهی وکالت

تاسیس موسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام نماید .حضور

صادر می کرد .بعدها که مجلس اصالح طلب ششم بر سر کار آمد

مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای

و برنامه ی چهارم توسعه هم برای تصویب در دستور کار این

دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد

مجلس قرار گرفت همین عبارت یعنی اختیار قوهی قضاییه برای

بود .تایید صالحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق

صدور پروانهی وکالت در مادهی  902تکرار شد اما مجلس ششم

فوق امکانپذیر است .آییننامهی اجرایی این ماده و تعیین

از تصویب آن خودداری کرد .استدالل مجلس ششم این بود که

تعرفهی کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوهی قضاییه

مادهی  047صرفاً برای یک دورهی پنج ساله بوده و دیگر نیازی

خواهد رسید“.

به تصویب مجدد آن نیست .اما شورای نگهبان به عدم تصویب

زمانی که برنامهی سوم توسعه در مجلس پنجم تدوین و تصویب

این ماده در مجلس ششم اعتراض کرد و آن را مغایر با

شد در مادهی  047آن قید شد قوهی قضاییه مجاز است به

سیاستهای کلی نظام دانست.

دارندگان لیسانس حقوق و علوم قضایی پروانهی وکالت بدهد و

از دیدگاه شورای نگهبان ایجاد اشتغال یکی از سیاستهای کلی

زیر نظر قوهی قضاییه فعالیت کنند.

نظام بود و از آنجا که مادهی  047هم به اشتغالزایی در حوزهی

پرونده ی ویژه

مواد این قانون ،به اعتبار خود باقی است .از سال  0000تاکنون،

استقالل نظر برای دفاع از موکلین برخوردار نخواهند بود .با این

حقوقی

کانون وکال تا حدودی حفظ و رعایت شده بود و هنوز هم برخی از

باشند و وقتی وکال زیر نظر قضات و دادگاه قرار میگیرند از

ولی با اینکه این ماده برای برنامهی پنج ساله توسعه،
تصویب شده بود و تا پایان سال  ،0048وجهه قانونی

داشت ،اما هنوز هم اعمال این ماده ادامه دارد .بزرگترین
آسیب به استقالل نهاد وکالت در ایران یعنی نهاد کانون

وکال میباشد و تنها نهاد مدنی واقعی در ایران را خدشه دار
کرده است.
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وکالت اختصاص داشت لذا حذف این ماده مغایر با سیاستهای

الزام آور تصویب الیحه در هیات وزیران را دنبال نکرده و در چهار

کلی نظام است .اظهار نظر شورای نگهبان دربارهی موضوعی که

چوب یک طرح قانونی از سوی نمایندگان نیز تقدیم نشده است.

در مجلس تصویب نشده ،تعجب وکالی اصالح طلب مجلس را

بنابراین در وضع موجود نمیتواند در دستور کار و رسیدگی مجلس

برانگیخت؛ زیرا آنان معتقد بودند شورای نگهبان باید در مورد

قرار گیرد.

مصوبات مجلس اظهارنظر کند و بگوید که آیا این مصوبه مغایر با

ب) موضوع برنامهی عمرانی پنج ساله بر پایهی قانون برنامه و

شرع و قانون اساسی هست یا خیر؟ از همین رو مجلس ششم از

بودجه ،مصوب سال  0050منحصراً تصویب طرحهای عمرانی و

تصویب این بند خودداری کرد و متقابالً شورای نگهبان هم بر

تامین هزینههای مربوط به آنها در خالل یک دورهی پنج ساله

نظر خود اصرار ورزید؛ به گونهای که این موضوع شش بار بین

است .تصویب موضوعات و عناوینی که نیازمند قانونگذاری دائمی

شورای نگهبان و مجلس ششم رد و بدل شد .بعدها که مجلس

هستند باید با تقدیم یک الیحه یا طرح قانونی و با ترتیبات مقرر

هفتم ،با اکثریت اصولگرا ،بر سرکار آمد دربارهی نظر شورای

در قانون اساسی و آییننامهی داخلی مجلس باشند .بنابراین

نگهبان طرحی ارائه داد که براساس آن مادهی  047دائمی میشد.

موضوعاتی را که از چهارچوب برنامهی عمرانی پنج ساله بیرون

البته تکلیف این ماده هنوز روشن نشده است و براساس طرح

هستند در هیچ شرایطی نمیتوان در ضمن یک برنامهی پنج ساله

دوفوریتی یادشده که به صورت ماده واحده است ،نظارت قوهی

به مجلس تقدیم کرد و مجلس شورای اسالمی نیز نمیتواند

قضاییه بر نظام وکالت گسترش پیدا میکند و کانونهای وکالت

درباره ی این موضوعات و عناوین ،قوانین و مقررات موقتی

دادگستری که در حال حاضر مستقل هستند ،در مادهی  047ادغام

تصویب کند.

میشوند و زیر نظر قوهی قضاییه قرار میگیرند.

ج) در مادهی  047الحاقی کمیسیون تلفیق به الیحهی برنامهی

 - 9دالیل مخالفت حقوقدانان با ماده ی 047

پنجم ،سخن از یک سلسله ”موسسات حقوقی“ به میان آمده که

در چند سال اخیر مباحث جدیدی دربارهی ادغام تشکیالت مربوط

وجود قانونی نداشته و موهوم هستند .بنابراین دادن هرگونه حق و

به مادهی  047با تشکیالت کانون وکال مطرح است که قضیه را

یا تعیین هرگونه تکلیف برای چنین موسساتی که وجود واقعی و

بغرنجتر میکند .این مادهی الحاقی از جهات زیر برخالف اصول

قانونی ندارند جایگاهی در آیین قانونگذاری ندارد و قهراً با تصویب

قانون اساسی ،آیین نامهی داخلی
مجلس و قوانین الزم االجرای
مربوط به حرفهی وکالت دادگستری
است:

الف) بر پایهی اصل  78قانون
اساسی ،ابتکار قانونگذاری ،از

طریق تقدیم الیحه از سوی هیات
وزیران و یا طرح قانونی به امضای
شماره 51
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 05نفر از نمایندگان است .ولی
مادهی  047مکرر که از سوی
کمیسیون تلفیق به الیحهی دولت
افزوده شده است تشریفات قانونی

موضوع برنامهی عمرانی پنج ساله بر پایهی قانون برنامه

و بودجه ،مصوب سال  0050منحصراً تصویب طرحهای
عمرانی و تامین هزینههای مربوط به آنها در خالل یک دورهی
پنج ساله است .تصویب موضوعات و عناوینی که نیازمند
قانونگذاری دائمی هستند باید با تقدیم یک الیحه یا طرح
قانونی و با ترتیبات مقرر در قانون اساسی و آییننامهی داخلی
مجلس باشند .بنابراین موضوعاتی را که از چهارچوب برنامهی
عمرانی پنج ساله بیرون هستند در هیچ شرایطی نمیتوان در

ضمن یک برنامهی پنج ساله به مجلس تقدیم کرد و مجلس
شورای اسالمی نیز نمیتواند دربارهی این موضوعات و عناوین،

قوانین و مقررات موقتی تصویب کند.
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آیین نامه نیز نمیتوان چنین
موسساتی را تاسیس کرد.
د) مادهی  09آئین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقالب

مصوب سال  0072به گونهای
استثنائی به کارمندان وزارت خانه

و سازمانهای دولتی که دارای
لیسانس حقوق هستند ،اجازه داده
است امور حقوقی وزارت خانهی
مربوط را در دادگاهها از طریق
طرح دعوی یا دفاع پیگیری
کنند .این ماده در جای خود قابل

میسازد ،ولی گسترش دامنهی این ماده و اجازه دادن به گروهی

لوایح برنامه ی پنج ساله بوده است .در شرایطی که نتایج این

از فارغ التحصیالن حقوق که صرفاً با گذرانیدن یک دورهی

تجربهی منفی آشکار شده و قوهی قضاییه و دولت در مقام ادغام

کارآموزی یکساله بدون آزمون ورودی و بی آنکه از آموزشهای

مشاوران حقوقی مادهی  047در کانون های وکال و بازگردان

نظری و عملی در کانونهای وکال برخوردار شده و از عهدهی

صالحیت عام کانونها در دادن پروانهی وکالت در چهارچوب

آزمون نهایی برآمده باشند ،خسارت مادی و معنوی جبران

قوانین الزم االجرای مربوط به حرفهی وکالت هستند ،آوردن

ناپذیری به حقوق دولت در دعاوی مربوط وارد میسازد و در واقع

مادهی  047مکرر در برنامهی پنجم ،تکرار یک تجربهی زیان بار

وزارت خانهها و سازمانهای دولتی را در دعاوی آنها و در دعاوی

و فساد برانگیز دیگر در نظام قانونگذاری کشور است.

که علیه آنها در دادگاهها مطرح میشوند ،بیدفاع میسازد.

ز) این ماده ابهامات زیادی دارد و تالی فاسد بسیاری خواهد

ه) در بند  9مادهی  047مکرر الحاقی به الیحهی برنامهی پنجم،

داشت .در جامعهای که همه چیز رو به تخصصی شدن میرود،

به کانون وکالی دادگستری و همچنین به قوهی قضاییه اجازه

متاسفانه ما گاهی خالف این روند گام برمیداریم و مادهی 047

داده شده است برای این گونه ”موسسات حقوقی“ مجوز صادر

مکرر نیز یکی از مصادیق همین امر است.

کنند و حال آنکه کانونهای وکالی دادگستری در صورت

مادهی  047مکرر از نظر انشایی و ویراستاری نیز ایراد دارد.

تصویب ساز و کارهای قانونی در قانون جامع وکالت جدید تنها

موسسات حقوقی در این ماده تعریف نشدهاند و از سوی دیگر ،این

میتوانند به وکالی دادگستری اجازهی تاسیس یک موسسهی

ماده با قوانین دیگر از جمله قانون نحوه اخذ پروانهی وکالت و

حقوقی را بدهند .ولی کانونهای وکال نمیتوانند به اشخاصی که

قانون وکالت در تعارض است.

دارای پروانهی وکالت دادگستری
نیستند هیچگونه مجوزی برای

پرونده ی ویژه

دانش حقوقی وکالی دادگستری مستقل و باتجربه محروم

تجربهی تلخ و کامالً منفی در این گونه قانون گذاریها در خالل

حقوقی

انتقاد است و وزارت خانهها و سازمانهای دولتی را از خدمات و

سال  0074وارد برنامهی پنج ساله سوم توسعه گردید ،یک

بــرخــی با طــــرح مطــــالبی
اینکه دولت یا قوهی قضاییه بخواهد وکیل تربیت کند و

فارغالتحصیالن رشتهی پزشکی و

تاسیس چنین موسساتی را بدهند .سرنوشت وکیل به دست دولت یا قوهی قضاییه سپرده شود ،حقوق را با هم مقایسه کردهاند ،در
از ســـوی دیگــر وظایــــــف و علیاالصول کار درستی نیست .این نوع وکال ،نمیتوانند حالی که این قیاس معالفارق است.
صالحیتهای قوهی قضاییه نیز به استقالل داشته باشند .در جریان محاکمهی دراویش گنابادی ،از طرف دیگر ،باید توجه داشت که
گونهی روشن و حصری در اصل

دو وکیل از قوهی قضاییه (مادهی  ،)047وکالت آنها را بر

فارغالتحصیالن رشتهی پزشکی

 056قانون اساسی جمــــــهوری عهده داشتند و چند وکیل هم از کانون وکال؛ پروانهی وکالیی نیز به محض فراغت از تحصیل،
اسالمی ایران پیش بینی شده و که از سوی قوه ی قضاییه ،وکالت متهمان را بر عهده داشتند ،مانند یک پزشک باسابقه به امر
قوهی قضاییه در چهارچوب این لغو شد در حالی که دلیلی وجود نداشت کانون وکال چنین طبابت نمیپردازند بلکه دورههای

اصل و دیگر اصول مربوط ،دارای اقدامی بکند .وکیل اگر مستقل نباشد ،عدالت محقق نمیشود .مختلف کارآموزی و بازآموزی را
صـالحیـــت و اختیار قانونی برای وکیلی که ترس از این داشته باشد که اگر حقایق را بیان کرده طی میکنند و تحت ضوابطی به
صدور مجوز برای چنین موسساتی و از موکل خود دفاع کند ،شغلش در خطر بوده و ممکن است حرفهی خود مشغول میشوند.
پروندهی وکالتش لغو شود ،به هیچ وجه نمیتواند در احقاق حق اینکه دولت یا قوهی قضاییه
نمیباشد.
و اجرای عدالت نقشی داشته باشد.
بخـــواهد وکیل تربیـــت کنـد و
و) مادهی 047اصلی که به ناروا در
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سرنوشت وکیل به دست دولت یا قوهی قضاییه سپرده شود،

دفاع شهروندان ارتباط دارد و در میثاق حقوق مدنی و سیاسی به

علیاالصول کار درستی نیست .این نوع وکال ،نمیتوانند استقالل

طور مشخص و تفصیلی ذکر شده و داشتن وکیل مستقل از حقوق

داشته باشند .در جریان محاکمهی دراویش گنابادی ،دو وکیل از

اولیه افراد فرض می شود اما مبنای نظام قضایی ایران ،حقوق بشر

قوهی قضاییه (مادهی  ،)047وکالت آنها را بر عهده داشتند و

نیست و اساس آن ،مباحث فقهی است .از طرفی هم اساساً بحث

چند وکیل هم از کانون وکال؛ پروانهی وکالیی که از سوی قوهی

وکالت و استقالل این نهاد در ادبیات فقهی جزو دغدغههای فقها

قضاییه ،وکالت متهمان را بر عهده داشتند ،لغو شد در حالی که

نبوده است و اخیراً با توسعهی مباحث حقوق بشری به این موضوع

دلیلی وجود نداشت کانون وکال چنین اقدامی بکند .وکیل اگر

پرداخته می شود .این موضوع که وکالت را از شئون حکومتی یا

مستقل نباشد ،عدالت محقق نمیشود .وکیلی که ترس از این

مدنی بدانیم به رویکردمان در خصوص مدنی یا اقتدارگرا بودن

داشته باشد که اگر حقایق را بیان کرده و از موکل خود دفاع کند،

حاکمیت باز میگردد.

شغلش در خطر بوده و ممکن است پروندهی وکالتش لغو شود ،به

قدرت ذاتاً زیاده خواه و توسعه طلب است و با مکانیزمهای

هیچ وجه نمیتواند در احقاق حق و اجرای عدالت نقشی داشته

گوناگون ،موانع پیش رو را بر می دارد؛ نهاد وکالت با نهاد قدرت

باشد.

اصطکاک دارد و برای برخورد با آن ،یک پوستهی ایدئولوژیک

کانون وکال ،بدون شک نهادی مدنی است ،تضعیف جایگاه وکالت

ساخته شده است .باید مبنای فکری رویکرد عدم استقالل وکالت

توسط حاکمیت یعنی تضعیف حق دفاع و حقوق بشر که یک امر

از منظر قدرتمندان را مورد بررسی قرار دهیم.

غیرشرعی و غیرعُقالیی است .مدنی بودن این نهاد در گذشته،

برخی میگویند وکالت جزء شئون حاکمیتی است! گرچه در قانون

امری بدیهی بوده و جای تاسف دارد که پس از انقالب با وجود

اساسی ایران به حق برخورداری از وکیل اشاره شده اما تا زمانی

این همه اسناد حقوق بشری در خصوص استقالل وکیل باید در

که مبانی این حق به خوبی تبیین نشود در آینده دچار مشکل شده

خصوص مدنی بودن یا نبودن این نهاد بحث و بررسی کنیم.

و این حق شهروندان محدود میشود

نهاد کانون وکال به عنوان یکی از نهادهای مدنی دیرپا در ایران

قانون جدید آیین دادرسی کیفری هم در مادهی  ،84محدودیت

نقش اساسی در توسعهی سیاسی داشته است ،اما بعد از انقالب

دیگری هم بر نهاد وکالت در ایران افزوده است .بر اساس

بهمن  ،57به دالیل مختلف ،استقالل آن تهدید شده است و بعضاً

تبصرهی  ۸۴قانون جدید آیین دادرسی کیفری که به تازگی به

محاکم ،حضور وکیل در دادرسی را نمیپذیرفتند اما کم کم داشتن

اجرا گذاشته شده است ،آمده که متهمان جرایم امنیتی تنها اجازه

وکیل در دادگاهها برای مردم جدی شد ،حق داشتن وکیل در

دارند وکالیی را اختیار کنند که توسط رئیس قوهی قضاییه تعیین

اعالمیه ی جهانی حقوق بشر به طور مشخص ذکر نشده اما با حق

شدهاند.

جرایم امنیتی و سیاسی در ایران تعریف شفافی ندارند و
معموالً منتقدان و مخالفان نظام به عنوان متهم امنیتی در

دادگاه انقالب بدون حضور هیات منصفه و معموالً پشت
درهای بسته محاکمه میشوند.
برخی از حقوقدانان ،قانون جدید را خالف اصل  05قانون
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یکی از معیارهای دادرسی منصفانه در ساختار نظام حقوق بشر،

ضرورت حق برخورداری از وکیل دلخواه و مسلط به همهی
حق در اسناد متعدد بین المللی حقوق بشر از جمله مادهی 08
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب  0266و اصول
اساسی نقش قضات و وکال مصوب  0221سازمان ملل به رسمیت
شناخته شده است .ایران یکی از کشورهای امضا کنندهی میثاق
بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است .از این رو ملزم است تا

تمام قوانین و رفتارهای قضایی خود را بر مبنای استانداردهای
موضوع این سند تعهد آور بین المللی تنظیم و تصویب نماید.

عالوه بر تعهد بین الملی حقوق بشر به موجب اصل  05قانون
اساسی ،قوه ی قضاییه موظف است حق داشتن وکیل برای همهی
شهروندان را به رسمیت بشناسد .با وجود اینکه انتظار اجرای
همهی اصول و استانداردهای
حقوق بشری از نظام جمهوری

حسین رئیسی
حقوقدان و پژوهشگر حقوق بشر

حقوقی

قوانین مرتبط با موضوع اتهام در نظام عدالت کیفری است .این

پرونده ی ویژه

درآمدی بر محدودیت حق انتخاب وکیل در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

گانه ،نقض تعهدات بین المللی حقوق بشر ،عدم انطباق با قانون

اساسی و بی توجهی به منافع عموم مردم و حقوق شهروندی را در
این شیوهی قانونگذاری ،صرفاً در جایگاه حقوقی آن به اختصار
تحلیل میکنیم.
سابقه ی ماجرا
مادهی  84قانون جدید آیین دادرسی کیفری قبل از اصالحات
اخیر چنین مقرر میدارد” :با شروع تحت نظر قرار گرفتن ،متهم
می تواند تقاضای حضور وکیل نماید .وکیل باید با رعایت و توجه

به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات ،با شخص تحت نظر

عالوه بر تعهد بین الملی حقوق بشر به موجب اصل  05مالقات نماید و وکیل میتواند در
قانون اساسی ،قوهی قضاییه موظف است حق داشتن وکیل پایان مالقات با متهم که نباید بیش

اسالمی نمیرود ،اما از این نظر
برای همهی شهروندان را به رسمیت بشناسد .با وجود اینکه از یک ساعت باشد مالحظات کتبی
که جمهوری اسالمی موظف
انتظار اجرای همهی اصول و استانداردهای حقوق بشری از نظام خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
است منافع شهروندان را تامین
جمهوری اسالمی نمیرود ،اما از این نظر که جمهوری اسالمی تبصره -اگر شخص به علت اتهام
و تضمین نماید و هر نوع
موظف است منافع شهروندان را تامین و تضمین نماید و هر نوع ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و
قانونگذاری که معطوف به
قانونگذاری که معطوف به ایجاد محدودیت در حقوق شهروندی یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی
ایجاد محدودیت در حقوق
است فاقد مشروعیت حقوقی است؛ از این رو (چنانپه در ادامه کشور ،سرقت ،مواد مخدر و
شهروندی است فاقد مشروعیت
خواهیم دید) افزدون تبصرهای به مادهی  84قانون جدید آیین روانگردان و یا جرایم موضوع
حقوقی است؛ از این رو (چنانپه
دادرسی کیفری ناقض حقوق بشر ،حقوق شهروندی و مغایر با بندهای (الف)( ،ب) و (پ) مادهی
در ادامه خواهیم دید) افزدون
منافع مردم است .در ادامه پیامدهای سه گانه ،نقض تعهدات بین  019این قانون ،تحت نظر قرار
تبصرهای به مادهی  84قانون
المللی حقوق بشر ،عدم انطباق با قانون اساسی و بی توجهی به گیرد ،تا یک هفته پس از شروع
جدید آیین دادرسی کیفری
تحت نظر قرار گرفتن امکان مالقات
منافع عموم مردم و حقوق شهروندی را در این شیوهی
ناقض حقوق بشر ،حقوق
قانونگذاری ،صرفاً در جایگاه حقوقی آن به اختصار تحلیل با وکیل را ندارد“.
شهروندی و مغایر با منافع مردم
این قانون به تایید شورای نگهبان
میکنیم.
است .در ادامه پیامدهای سه
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میرسد و به عنوان قانون نهایی شناخته میشود .تا اینکه جمع

سازمانیافته که مجازات آنها مشمول مادهی  ۳۳۱این قانون

 04نفرهای از نمایندگان مجلس قبل از الزم االجراء شدن این

است ،در مرحله ی تحقیق مقدماتی ،طرفین دعوی وکیل یا

قانون و برخی مواد دیگر آن که تا حدی مناسبتتر به وضع

وکالی خود را از میان وکالی رسمی دادگستری که مورد تایید

نامناسب رعایت اصول حقوق بشر است ،طرح اصالح  81ماده از

رئیس قوهی قضاییه باشند ،انتخاب میکنند .اسامی وکالی مزبور

این قانون را به مجلس میدهند؛ در مردادماه  0020این طرح در

توسط رئیس قوهی قضاییه اعالم میگردد“.

مجلس اعالم وصول میشود .این اقدام شروعی برای یک بدعت

این اقدام ،یعنی دادن اختیار تعیین وکیل برای حضور در مرحلهی

عجیب در ساختار غریب قانونگذاری در ایران میشود .باالخره

بازپرسی و بازجوییها تا پایان مرحلهی محاکمه در دادگاه به

این گروه موفق میشوند دغدغههای امنیتی خود را به مجلس

رئیس قوهی قضاییه ،در راستای تضمین امنیت مامورین متخلف،

اصولگرا به سادگی حالی نمایند و مادهی  84دچار تغییر میشود و

بازپرسان قانون شکن و تایید شکنجه و انواع روشهای ناموجه و

در نتیجه تبصرهی آن چنین اصالح میگردد” .در جرایم علیه

نامشروع برای اعتراف گیری صورت گرفته است .این بار در

امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که

لحظات پایانی خردادماه سال جاری این قانون که بیش از  5سال

مجازات آنها مشمول مادهی  019این قانون است ،در صورت

برای تصویب نهایی آن زمان صرف شده است با اندک نسیمی از

ضرورت به پیشنهاد بازپرس و تایید دادستان ،تحقیقات مقدماتی

سوی دستگاههای امنیتی به کلی تغییر میکند و دستگاه

بدون حضور وکیل انجام میشود .قرار صادره در این خصوص

قانونگذاری بدعتی مهم برای غیر پاسخگو بودن در قبال مردم و

ظرف مهلت ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح رسیدگی کننده

حقوق آنها از خود بجای میگذارد.

به اصل اتهام است “.شورای نگهبان در تاریخ  98خرداد 0028

مسئلهی نخست در این بحث ،مالزمهی مستقیم و بالواسطهی

این تغییر را خالف قانون اساسی دانست و به کمیسیون قضایی

حق برخورداری مردم از استخدام وکیل مستقل از دادگاهها و

مجلس باز فرستاد .کمیسیون قضایی مجلس برای رفع ایراد

حاکمیت برای دفاع از آنها با آزادیهای عمومی و اصل

شورای نگهبان بدون مطالعه تبصره را تغییر داد.

بیگناهی قبل از اثبات در دادگاه با شرایط عاالنه ( اصل برائت)

با وجود اینکه مقرر شده بود تا قانون در تاریخ اول تیرماه اجرا

است.

شود ،در فاصلهی  98خرداد تا  97خرداد دوباره کمیسیون قضایی

داشتن وکیل حق مردم را از تعرض حاکمیت و نیروهای امنیتی و

مجلس این تبصره را اصالح نمود و ایراد شورای نگهبان را بر

پلیس مورد حمایت قرار می دهد .هیچ کس حق بازداشت خود

طرف کرد تا دل دستگاههای امنیتی و
بخشهایی از پلیس که عالقهای به

دیدن جمال روی وکالی دادگستری
مستقل ندارند ،تا به اعمال خالف از جمله

شکنجه ،نگهداری در انفرادی ،ایجاد
ترس و وحشت در فرد بازداشتی برای
شماره 51
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رسیدن به مقصود غیرقانونی و البته
اعترافگیریها مشغول بمانند و چنین
اصالح نمود” :در جرایم علیه امنیت
داخلی و خارجی کشور و همچنین جرایم

قانون اساسی ایران در اصل  2هر نوع ایجاد

محدودیت و نفی آزادیهای عمومی حتی با توسل
به قانونگذاری را ممنوع اعالم کرده است .در اصول
دیگر قانون اساسی در فصل حقوق ملت اصول 02
تا  04حداقلهای آزادیهای عمومی پذیرفته شده
است ،اقدام مجلس و شورای نگهبان در تغییر

تبصرهی مادهی  84سلب حق آزای مردم در
برخوردای از وکیل و اختالل در دسترسی مردم به

عدالت میباشد.

28

سرانه و بدون دلیل و یا با دالیل ضعیف
و غیر حقوقی را ندارد .چه کسی از این

آزادی میتواند محافظت نماید؟ طبیعی
است که وکیل مستقل از حاکمیت که

مورد اعتماد مردم باشد و هیچ نسبتی با
دستگاه حکومت و دادگاه نداشته باشد
چنین صفتی را خواهد داشت.
بر اساس اصل  05قانون اساسی نیز حق
داشتن وکیل بدون هرگونه محددیت به
رسمیت شناخته شده است .تنها اجازهای

قانون اساسی ایران در اصل  2هر نوع ایجاد محدودیت و نفی

قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.

آزادیهای عمومی حتی با توسل به قانونگذاری را ممنوع اعالم

در نتیجه :وارد کردن محدودیت به این حق به دلیل عدم اعتماد

کرده است .در اصول دیگر قانون اساسی در فصل حقوق ملت

قوه ی قضاییه و حاکمیت به مردم ،وکالی دادگستری و عدم پای

اصول  02تا  04حداقلهای آزادیهای عمومی پذیرفته شده

بندی به اصل برائت است .برخورداری از حق دفاع و داشتن حق

است ،اقدام مجلس و شورای نگهبان در تغییر تبصرهی مادهی 84

دسترسی به وکیل تنها برای تسهیل در دادرسی و یا داشتن آگاهی

سلب حق آزای مردم در برخوردای از وکیل و اختالل در دسترسی

از شرایط حقوقی نیست ،بلکه برای تضمین برابری اطراف دعوی

مردم به عدالت میباشد.

کیفری و تضمین عدالت کیفری خواهد بود .با ایجاد اختالل در

مسئلهی دوم مالزمهی حق داشتن وکیل با دادرسی عادالنه این

این اصل نظام عدالت کیفری کماکان در جامعه مخدوش خواهد

است که نظام دادرسی کیفری در ایران به دلیل درگیری دایم فقه

ماند.

و حقوق در عرصه ی آن و غیر دایم بودن قوانین دادرسی در سی

در دعوای کیفری دادستان و پلیس و نیروهای امنیتی از اقتدار،

و هفت سال بعد از انقالب تاکنون؛ مردم را در شرایطی قرار داده

امکانات و دانش حقوقی برخوردارند ،در مقابل اینها فردی قرار

است که اعتماد الزم به دستگاه قضایی را ندارد .عالوه بر آن

میگیرد که هیچ اطالع دقیقی از امور حقوقی ندارد و از توانایی و

وکیل دلخواه و مورد انتخاب مردم میتواند به ایجاد اعتماد

قدرت برابر مقابله با اتهام نیز برخوردار نیست .از این رو اصل

عمومی کمک نماید .در حالیکه این تبصره با اجازه دادن به رئیس

عدالت کیفری و لزوم برابری و تساوی طرفین در دعوی کیفری

قوهی قضاییه در دخالت در انتخاب وکال ،چرخهی ناقص فرسوده

این التزام را فراهم می سازد تا وکیل منتحب فرد مورد اتهام با

و معیوب اعتماد سازی عمومی خود را حفظ خواهد نمود و در

توانایی ،استقالل و قدرت برابر با دادستان به مقابله با اتهام

مسیر بهبود اعتمادی عمومی به پیش نخواهد رفت.

بپردازد .محدودیتهای موضوع تبصرهی مورد نظر راه را برای

مسئلهی سوم ،به تناقض محدودیت در حق دسترسی به وکیل

نفی حقوق اساسی متهم ،استمرار ،تحقق و جاری بودن اصل

آزاد با اصول و استانداردهای حقوق بشر مربوط میگردد .به

گناهکاری متهم به جای اصل برائت نتیجهی آن خواهد بود.

پرونده ی ویژه

توانایی الزم مالی است و الغیر.

موجب سلب این حق خواهد شد .در حالیکه این حق در اصل 07

حقوقی

که قوه قضاییه دارد تسهیل در انتخاب وکیل برای افراد فاقد

مالزمه با اصل برائت دارد ،نقض و یا ایجاد محدودیت در آن

موجب مادهی  08میثاق بین
المللی حقوق مدنی و سیاسی
همهی مردم حق دسترسی به

وکیل در تمامی مراحل دادرسی
را دارند .به دلیل پیوستن دولت

ایران به این سند بین المللی
تضمین این حق از جمله تعهدات

شماره 51
مرداد
1394

دولت محسوب میگردد.
صرف نظر از تضمین حق مورد
نظر به دلیل اینکه داشتن وکیل

29

پرونده ی ویژه

کانون وکالی دادگستری نهادی نظامی نیست
یکسان و تابع قانون .کانون وکالی دادگستری یک نهاد نظامی

نیست که وکیل سرهنگ و یا وکیل گروهبان داشته باشیم و

حقوقی

حسین احمدینیاز

بگوییم فقط وکالی با درجه ی سرهنگی میتوانند گزینش الزم را

حقوقدان و وکیل دادگستری

برای انتخاب متهمین امنیتی داشته باشند .از دیگر سو حق
دسترسی آسان مردم به وکیل دادگستری مصرح در اصل 05

قانون آیین دادرسی کیفری پایهها و اصول دادرسی عادالنه در امر

قانون اساسی نقض میشود .مبنای این اصل مترقی حق دسترسی

کیفری را تبیین می نماید؛ بدین معنی که هیچ کس حق ندارد فرد

همه ی شهروندان به وکیل دادگستری بدون محدودیت یا

بی گناهی را بدون توجه به مفاد و اصول این قانون محاکمه نماید.

محذوریت است.

قواعد آیین دادرسی کیفری جزو قواعد آمره محسوب میشود؛

تبصره ی مذکور در حالی تصویب و الحاق شده است که در ایران

بدین معنی که هیچ کسی حق تخطی از آن را ندارد .از دیگر سو

هنوز جرم سیاسی تعریف نشده است و بیشترین متهمین سیاسی،

چنین قانون ارزشمندی شایستهی وکالی شجاع ،توانا و مستقلی

متهم امنیتی تلقی میشوند .در کنار رسیدگی به جرایم سیاسی

است که بتوانند از حقوق متهم یا متهمین دفاع نمایند .متهم کسی

اصل  064قانون اساسی از نهاد ژوری یا هیات منصفه هم استفاده

است که صرفاً در مظان اتهام قرار دارد و هنوز اتهام او اثبات نشده

کرده است .بدان معنی که متهم سیاسی هم باید از حق آزاد

است .متهم در برزخ بیگناهی و گناهکاری
از دیگر سو حق دسترسی آسان مردم

قرار دارد و در این بین وکیل دادگستری

است که بتواند بیگناه را از افتادن در چالهی به وکیل دادگستری مصرح در اصل  05قانون
گناهکاری نجات دهد .سنگ بنای اصلی ،اساسی نقض میشود .مبنای این اصل مترقی
تشکیل پرونده ی کیفری دادسرا میباشد.

حق دسترسی همهی شهروندان به وکیل

زیرا روش دادسرا مبتنی بر روش قاضی

دادگستری بدون محدودیت یا محذوریت

نشسته است و بر اساس اتهام منتسبه متهم را محاکمه مینماید.

دسترسی و انتخاب وکیل عدلیه برخوردار
باشد و هم از حق داشتن هیات منصفه .این

همه توجه قانون گذار به متهم سیاسی لزوم
توجه به عمل او که نقد قدرت بوده است،

میباشد .عدالت ایجاب مینماید تا بین نهاد
قدرت و متهم در محکمه برابری وجود

داشته باشد و جریان رسیدگی ،عادالنه باشد .این عادالنه بودن

اکنون در چنین حالتی ست که امید متهم به دفاع وکیل عدلیه

زمانی محقق میگردد که چنین متهمی از حق آزاد انتخاب وکیل

است و چنین وکیلی نمیتواند وابسته یا گزینشی باشد.

مستقل برخوردار باشد .لذا مشاهده میگردد که این تبصره مخالف

یکی از اصول بنیادین حقوق متهم ،حق متهم در داشتن و انتخاب

اصول متعدد قانون اساسی و اصول متعدد حقوق کیفری نوین

وکیل دادگستری است .لذا تبصرهی ذیل مادهی  84عمالً نافی

است .ترازوی عدالت بین متهم و نهاد قدرت برابری قایل شده

چنین حقی خواهد بود و آن را از متهم سلب مینماید .بدین معنی

است .متهم صرفاً از دانش و هنر وکالت وکیل مستقل برخوردار

که چنین متهمی عمده حق دفاع خود را که در داشتن وکیل

است اما نهاد قدرت از تمامی امکانات الزم برخوردار است؛

مستقل است از دست میدهد .از دیگر سو گزینش وکال ی

بنابراین حق دسترسی متهم به وکیل دلخواه و مستقل یک بنیاد

شماره  51دادگستری نوعی تبعیض میان وکالی دادگستری خواهد بود.

حقوقی شناخته شده است که همگان آن را پذیرفتهاند اما تبصرهی
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وکیل دادگستری همانند سایر وکال هم طراز و هم پایه است .همه

ذیل مادهی  84نافی و ناقض چنین امری خواهد بود.
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اندکی پیش از آنکه قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،در اول
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شادی صدر :متهمان سیاسی ،از حق دفاع مستقل بیبهره شدند
تیرماه اجرایی شود ،تبصرهای به مادهی  84این قانون اضافه شد
که همه ،خصوصاً جامعهی وکالت را شوکه کرده است .این تبصره،
توسط رئیس قوهی قضاییه تعیین شدهاند.
شادی صدر ،روزنامهنگار و حقوقدان در این خصوص به خط صلح
میگوید” :تغییر این تبصره ،واقعاً در دقیقهی  21و با فشار شورای
نگهبان بود و از نظر زمانی دیگر امکانی برای اعتراض وجود

نداشت“.
خانم صدر این تبصره را ”نهادینه شدن“ شیوهای که کم و بیش

در دادگاهها به کار میرفته است عنوان میکند و ادامه میدهد:
”سلب حق دفاع در مورد پروندههای سیاسی در نظام جمهوری
اسالمی ،سابقهی طوالنی دارد .در دههی اول پس از انقالب ،با
وجود هزاران زندانی سیاسی در زندانهای ایران ،شاید تعداد
انگشت شماری از حق داشتن وکیل برخوردار بودند“.

گفتکو

فعاالن سیاسی و مدنی را ملزم میکند وکالیی را اختیار کنند که

گفتگو از سیاوش خرمگاه
پروندههای بسیار عادی هم صادق بود .به عنوان مثال در

پروندههای زنان محکوم به سنگسار ،من حتی یک مورد حضور
وکیل را در تحقیقات مقدماتی ندیدم.
در قانون آیین دادرسی جدید ،با اینکه دیگر قاضی حق ندارد که
حق داشتن وکیل در مرحله ی مقدماتی را از متهمان سلب کند ،اما
در جرایم امنیتی و سازمان یافته ،آنها فقط مجازند از فهرست
گزینش شده توسط رئیس قوهی قضاییه ،وکیل انتخاب کنند.
وضع کنندگان این قانون ،آن را اینگونه توجیه میکنند که چون

در اینگونه پروندهها ،مسائل محرمانه ممکن است مطرح شود ،جز
عدهای از خواص ،باقی وکالی دادگستری نامحرم هستند .اما به

نظر من مهم ترین هدف این مصوبه ،سلب حق دفاع از فعاالن

همان طور که مستحضر هستید ،تبصرهی مادهی 84

سیاسی و مدنی است که اغلب به جرایم امنیتی متهم میشوند.

قانون جدید آئین دادرسی کیفری ،جامعهی وکالت را با

حق دفاع ،یک حق بنیادین است و اولین الزمهی تحقق آن،

چالش مواجه کرده است .شما هدف از وضع چنین قانونی را چه

استقالل وکیل است .وکیلی که مشروعیتش را از رئیس قوهی

ارزیابی مینمایید؟

قضاییه که خود یک طرف دعواست بگیرد ،از پیش معلوم است که

قبل از هر چیز خوب است دقیقا“ روشن کنیم از چه وضعیتی

نه شجاعت و نه کفایت الزم را برای دفاع مستقل از موکل خود

صحبت میکنیم .قانون آیین دادرسی قبلی ،اینکه وکیل در

نخواهد داشت .این وکال ،برای حفظ جایگاه خود ،ناگزیر به حفظ

مراحل تحقیقات مقدماتی حضور داشته باشد یا خیر را ،چه در

منافع قوه ی قضاییه خواهند بود و اصل اساسی وکالت که حفظ

موارد اتهامات امنیتی و چه در موارد دیگر ،به تشخیص و اجازهی

منافع موکل است ،در چنین شرایطی اساساً قابل تحقق نخواهد

قاضی سپرده بود .به این ترتیب ،وقتی یک فعال سیاسی یا مدنی

بود.

بازداشت می شد ،نه فقط در دوران بازجویی در زندان که در بیشتر

خانم صدر آیا پیش از تصویب چنین قانونی هم ،مورد و

بازپرسیهای دادسرای انقالب ،اجازهی داشتن وکیل نداشت .اگر

یا مواردی را مشاهده کرده و یا شنیده بودید که متهمی

هم در موارد استثنایی ،وکیل اجازهی حضور مییافت ،اجازهی

از حق انتخاب وکیل محروم بوده باشد؟ منظور این است که در

دخالت در روند بازپرسی را نداشت .این وضعیت ،در مورد

سیستم قضایی جمهوری اسالمی ،تاکنون چقدر متهمان از حق
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برخورداری از انتخاب وکیل بهرهمند بودند؟

البته که قانون آیین دادرسی سابق هم به قضات اجازه میداد که

سلب حق دفاع در مورد پروندههای سیاسی در نظام جمهوری

در مراحل تحقیقات مقدماتی که مهمترین مرحلهی شکل گیری

اسالمی ،سابقهی طوالنی دارد .در دههی اول پس از انقالب ،با

یک پرونده است ،از حضور وکال جلوگیری کنند.

وجود هزاران زندانی سیاسی در زندانهای ایران ،شاید تعداد

اما این داستان فهرست وکالی خودی هم حتی سابقه دارد .در

انگشت شماری از حق داشتن وکیل
برخوردار بودند .مصاحبهی یک خبرنگار
خارجی با الجوردی ،دادستان انقالب
تهران در یوتیوب در دسترس است که
میگوید” :این ما نیستیم که این زندانیان
را از داشتن وکیل محروم میکنیم بلکه

این وکال هستند که حاضر نیستند وکالت
این تروریستها را قبول کنند!“ این در

زمانی بود که کانون وکالی ایران ،توسط
رئیس انتصابی حکومت ،آقای افتخار
جهرمی که هم اکنون نیز جزو وکالی
فعال است ،اشغال شده بود و اعضای
انتخابی هیات مدیرهی آن یا در زندان و

تحت شکنجه های شدید بودند و یا

در دههی اول پس از انقالب ،با وجود
هزاران زندانی سیاسی در زندانهای ایران ،شاید
تعداد انگشت شماری از حق داشتن وکیل
برخوردار بودند .مصاحبهی یک خبرنگار خارجی با
الجوردی ،دادستان انقالب تهران در یوتیوب در
دسترس است که میگوید” :این ما نیستیم که این
زندانیان را از داشتن وکیل محروم میکنیم بلکه
این وکال هستند که حاضر نیستند وکالت این
تروریستها را قبول کنند!“ این در زمانی بود که
کانون وکالی ایران ،توسط رئیس انتصابی
حکومت ،آقای افتخار جهرمی که هم اکنون نیز
جزو وکالی فعال است ،اشغال شده بود و اعضای
انتخابی هیات مدیرهی آن یا در زندان و تحت
شکنجه های شدید بودند و یا مجبور به فرار از
ایران شده بودند.

مجبور به فرار از ایران شده بودند.

دادگاه یا حتی خود رئیس دادگاه ،بعد از
تهدید متهم به اینکه اگر فالن وکال را
بگیرد ،پروندهاش سنگینتر میشود ،تعداد
معدودی اسم را به عنوان وکالی معتمد
دادگاه انقالب معرفی میکنند و با مرعوب

کردن متهم ،او را به سوی ”انتخاب“ آنها
سوق میدهند .این اتفاق به خصوص در

پروندههایی که ممکن است با حکم اعدام
یا حبس ابد خاتمه یابند که طبق قانون در
آنها متهم باید وکیل داشته باشد بسیار
میافتد .در واقع این تبصره اضافه شده به
قانون آیین دادرسی کیفری ،نهادینه شدن

شیوهای است که کم و بیش در دادگاهها

به کار میرفته است.

اساساً سلب حق دفاع از متهمان سیاسی -عقیدتی ،با روشهای

آیا وضع قانونی مشابه که برای متهمان چنین

مختلف ،سابقهی طوالنی دارد .یکی از این روشها ،همین است

محدودیتی ایجاد کند ،در دیگر نظامهای سیاسی جهان

که وکیلی را که از زندانی که اتهامش بهایی بودن است ،دفاع

-خصوصاً در حال حاضر -سابقه داشته است؟

میکند ،به بهایی بودن متهم کنیم و تحت تعقیب یا
آزار قرار دهیم .خب این فضای رعبی ایجاد میکند

که باقی وکال ،از ترس بازداشت شدن یا از دست
دادن پروانهشان ،پروندهی سیاسی قبول نمیکنند و

بنابراین ،این زندانیان ،یا بدون وکیل میمانند یا از
دفاع موثر بهره نمیبرند.
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بسیاری از شعب دادگاههای انقالب ،منشی

یکی دیگر ،تهدید خود زندانی یا خانوادهاش که اگر
وکیل بگیرد ،وضعیتش بدتر خواهد شد یا اگر وکیل
حقوق بشری بگیرد حکم سنگینتری علیهاش
صادر خواهد شد.
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دست یافتن به چنین پاسخی باید به وضعیت حق دفاع در

وکال سعی میکنند حداقلی از تشریفات قانونی را رعایت کنند و

نظامهای ناقض حقوق بشر مثل چین و عربستان سعودی نگاه

دستشان برای هر نوع برخورد یا صدور هر حکمی چندان باز

دقیق کرد.

نیست .هرچند که موارد استثنا فراوان است که با وجود حضور
خانم صدر ،حق برخورداری از انتخاب وکیل در مراحل

وکیل ،احکام غیرقانونی صادر میشود ولی میتوانم به قطع بگویم

مختلف دادرسی(پیش از محاکمه و در دوران محاکمه)

که به طور کلی ،دلیلی که نظام قضایی ایران از وکال کینه به دل

چه تاثیری میتواند در روحیهی متهمان بگذارد؟

دارد همین است که آنها را مزاحم رویهها و احکام خالف قانون

به عنوان کسی که خود هم وکیل مدافع بوده و هم متهم به

خود به خصوص در پروندههای سیاسی میبیند؛ مزاحمینی که باید

جرایم امنیتی ،میتوانم بگویم که حضور وکیل ،قطعاً برای متهمان

به اشکال مختلف ،از سر راه برداشته شوند.

آرامش بخش است زیرا حداقل کارکردش ،بودن یک چشم سوم و

به عنوان آخرین سوال بفرمایید که احتمال حذف و یا

یک شاهد در جریان تحقیقات مقدماتی است .ضمن اینکه اگر

بازنگری این تبصره را ،چه میزان میدانید؟

واقعاً متهم بتواند از مشاورهی وکیل از همان لحظهی اول مواجه

قانون آیین دادرسی کیفری تازه بعد از سالها ،به مرحلهی اجرا

شدن با اتهام برخوردار باشد ،حقوق خود را خواهد دانست و بهتر

رسیده است و مثل هر قانون تازه تصویبی ،تا سالها بعد امکان

پرونده ی ویژه

دیگر نکردهام که بتوانم جواب دقیقی به سئوال شما بدهم .برای

توهین و غیره برخورد کند .عموماً قضات و بازپرسان در حضور

گفتکو

من تحقیقی در مورد سابقهی وضع قوانین مشابه در کشورهای

میتواند با بازجوییهای غیرقانونی و رفتارهایی مانند شکنجه،

زیادی برای تغییر وجود ندارد؛ حتی اگر این
تغییر در حد یک تبصره باشد .برخی مواقع،
رسانهها و جامعهی مدنی وقتی نسبت به

یک قانون حساسیت پیدا میکنند که آن
قانون تصویب شده و دیگر امکان

تاثیرگذاری بر متن آن وجود ندارد اما این
بار ،تغییر این تبصره ،واقعاً در دقیقهی 21
و با فشار شورای نگهبان بود و از نظر
زمانی دیگر امکانی برای اعتراض وجود
نداشت .االن هم من اساساً خوشبین نیستم

که چنین تغییری در سالهای نزدیک
ممکن باشد و به نظر میرسد متهمان

سیاسی ،تا سالها ،از حق دفاع مستقل
بیبهره خواهند ماند.
با تشکر از فرصتی که در اختیار
ماهنامهی خط صلح قرار دادید.
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تاملی بر تبصرهی مادهی  84و اصل بیطرفی قوهی قضاییه
میگردد“.

جالب این است که ”غالمحسین اسماعیلی“ ،رئیس کل

حقوقی

دنا دادبه

دادگستری استان تهران ایرادات وارده بر تبصرهی

حقوقدان و وکیل دادگستری

مادهی  ۸۴قانون جدید آیین دادرسی کیفری را وارد ندانسته و
گفته است این تبصره تنها ناظر بر مراحل مقدماتی و کشف جرم

حق دسترسی به وکیل یکی از ملزومات دادرسی عادالنه است.

این حق در مادهی  ۵۸میثاق بین المللی حقوق مدنی -سیاسی،

کند .بر خالف ادعای رئیس کل دادگستری استان تهران ،درج

قانون اساسی ،قانون آیین دادرسی کیفری ،قانون احترام به

چنین تبصرهای کامالً به ضرر متهم است و چه بسا سرنوشت کلی

آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و هم چنین ماده

پرونده ی قضایی را به بیراهه بکشاند .اهمیت این قضیه زمانی

واحده ی مربوط به انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا

آشکار می شود که باور داشته باشیم تحقیقات مقدماتی کشف جرم

مصوب ۵۵مهرماه  ۵۳۶۳مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد

در حقیقت پایه و اساس جرم انگاری فعل متهم است .این نظریه

تاکید قرار گرفته است .حقی که کنون موکول به تصمیم و

به لحاظ عملی نیز دچار اشکال

تشخیص قضات دادگستری شده

است.
در قانون جدید دادرسی کیفری،

خبری از تبصرهای که کنون ذیل
مادهی  84قرار دارد وجود نداشت.
در این تبصرهی غیر منتظره آمده
است که ”در جرایم علیه امنیت
داخلی و خارجی کشور و همچنین

سازمان یافته که مجازات آنها
مشمول مادهی  019این قانون

است،

در

مرحلهی

تحقیقات

مقدماتی ،طرفین دعوی ،وکیل یا
وکالی خود را از بین وکالی رسمی
دادگستری که مورد تایید رئیس
قوهی

قضاییه باشند انتخاب
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است و بعد از پایان این مرحله ،متهم میتواند وکیل دیگری اختیار

توسط رئیس قوهی قضاییه اعالم

جالب این است که ”غالمحسین اسماعیلی“ ،رئیس کل
دادگستری استان تهران ایرادات وارده بر تبصرهی
مادهی  ۸۴قانون جدید آیین دادرسی کیفری را وارد ندانسته و
گفته است این تبصره تنها ناظر بر مراحل مقدماتی و کشف
جرم است و بعد از پایان این مرحله ،متهم میتواند وکیل
دیگری اختیار کند .بر خالف ادعای رئیس کل دادگستری
استان تهران ،درج چنین تبصرهای کامالً به ضرر متهم است و
چه بسا سرنوشت کلی پروندهی قضایی را به بیراهه بکشاند.
اهمیت این قضیه زمانی آشکار میشود که باور داشته باشیم
تحقیقات مقدماتی کشف جرم در حقیقت پایه و اساس جرم
انگاری فعل متهم است .این نظریه به لحاظ عملی نیز دچار
اشکال است چرا که متهمی که به وکیلی ذیصالح مبلغ وکالت
را پرداخت کرده است عمالً قادر نخواهد بود در اواسط روند
دادرسی وکیل خود را تغییر دهد و وکیلی دیگر اختیار کند .از
طرف دیگر رئیس شعبهی  32دیوان عالی کشور خاطر نشان
کرده است که موضوع پروندههایی که مربوط به اسرار نظام
است نباید فاش شود و با توجه به اینکه این مسئله اهمیت
بهسزایی دارد باید وکالیی که مورد تایید رئیس قوهی قضاییه
هستند وکالت این نوع پروندهها را به عهده بگیرند تا این
اطمینان وجود داشته باشد که اسرار نظام فاش نمیشود.
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است چرا که متهمی که به وکیلی
ذیصالح مبلغ وکالت را پرداخت
کرده است عمالً قادر نخواهد بود

در اواسط روند دادرسی وکیل خود
را تغییر دهد و وکیلی دیگر اختیار

کند .از طرف دیگر رئیس شعبهی
 09دیوان عالی کشور خاطر نشان
کرده است که موضوع پروندههایی
که مربوط به اسرار نظام است نباید
فاش شود و با توجه به اینکه این

مسئله اهمیت بهسزایی دارد باید
وکالیی که مورد تایید رئیس قوهی

قضاییه هستند وکالت این نوع
پروندهها را به عهده بگیرند تا این
اطمینان وجود داشته باشد که اسرار
نظام فاش نمیشود .حال سوال این
است آیا وکیلی که متهم در مراحل

خواهد بود از موکل خود دفاع کند؟ اگر جواب مثبت است که

تمامی وکال قسم خورده و ملزم به رعایت حقوق موکلشان

مشخص میشود فلسفهی مطرح شده از سوی قوهی قضاییه

هستند؟ درج چنین تبصرهای در حقیقت تبعیض آشکارا میان

بهانهای ساختگی بیش نیست .بهانهای که ممکن است سرنوشت

وکالی دادگستری است .چرا که تعیین وکالی ذیصالح و فاقد

متهم را تحت الشعاع خود قرار دهد.

صالحیت نه تنها اعتبار وکالی ذیصالح دادگستری را زیر سوال

از سوی دیگر درج این تبصره صرفنظر از اینکه موجب دخالت

میبرد بلکه سالمترین آرا را هم زیر ذره بین بدبینی قرار خواهد

مستقیم قاضی در امر دفاع متهم میشود،
اصل بیطرفی قوهی قضاییه را نقض و
اعتبار دستگاه قضایی را خدشه دار میکند.

نکتهی قابل توجه در این گونه جرایم این
است که طرف دیگر دعوا در حقیقت

دادستان و دستگاه قضایی است .جایی که
به عکس ضرورت دادرسى عادالنه و حضور
وکالى بیطرف بیشتر از پروندههاى دیگر
احساس میشود .وکالیی که کامالً مستقل

نکتهی قابل توجه در این گونه جرایم این
است که طرف دیگر دعوا در حقیقت دادستان
و دستگاه قضایی است .جایی که به عکس
ضرورت دادرسى عادالنه و حضور وکالى
بیطرف بیشتر از پروندههاى دیگر احساس
میشود.وکالیی که کامالً مستقل از دستگاه
قضایی باشند و به واسطهی جسارت و
شجاعتشان بتوانند به درستی از متهم دفاع
کنند.
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دسترسی نخواهد داشت؟ اگر جواب منفی است که چگونه قادر

بتوانند به درستی از متهم دفاع کنند .از سوی دیگر مگر نه این که

حقوقی

بعدی دادرسی خود انتخاب میکند ،به محتویات سری پرونده

از دستگاه قضایی باشند و به واسطهی جسارت و شجاعتشان

داد .ازسوی دیگر از آن جایی که از لحاظ
بین المللی ،قوانین آیین دادرسی کیفری
کشورها در حقیقت یکی از محکهای

اصلی ارزیابی حقوق بشر کشورهاست به
همین دلیل درج چنین تبصرهای غیر از

خدشه دار کردن وجهه داخلی دستگاه
قضایی ،وجهه بین المللی ایران را نیز در
زمینهی دادرسی عادالنه زیر سوال
میبرد.
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قصهی درد حق دفاع در دستگاه قضای جمهوری اسالمی
بودن یک وکیل و حقوقدان در کنار متهم ،به مرحلهای برای

زندانیان

علی کالئی
فعال حقوق بشر

جوالن دادن امنیت بانان از سازمانها و نهادهای مختلف در طول
سالهای پس از پیروزی انقالب  57مبدل شده است.
داستان را از روزهای پس از انقالب پی میگیریم .روزهای پشت
بام مدرسهای و اعدامها با تشخیص خلخالیها؛ و بعد روزهای پس

هر انسانی آنگاه که اتهامی به او منتسب میشود ،حق دارد بر

از خرداد  61و بازداشتهای صدها و هزاران ایرانی .دادگاههای

مبنای عقل و منطق انسانی از خود دفاع کند .مسموع بودن یا عدم

دقیقهای و احکام اعدام و شمردن سیصد سیصد و چهارصد

مسموعیت دفاع او امر دیگری است .اما اصل مسئله قابل نقض

چهارصد تیر خالص توسط زندانیانی که بعدها و پس از رستن از

نیست .اصلی که در بند اول مادهی یازدهم اعالمیهی جهانی

بند به نقل فاجعه پرداختند .دادگاهها و اعدامهایی که در مرداد و

حقوق بشر نیز به آن اشاره شده است .این بند صراحتاً اعالم

شهریور  ،67در زندانهای ایران جان هزاران ایرانی را گرفت .اما

میدارد که” :هر شخصی متهم به جرمی کیفری ،سزاوار و محق

آیا این حق اولیه ،یعنی استخدام وکیل و حضور وکیل ،چه در

است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون ،در محکمهای

مرحله ی مقدماتی و چه در مرحله دادگاه آن روزها مطرح بود؟

علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد،

تقی رحمانی ،فعال ملی مذهبی که آن روزها در زندان های

بیگناه تلقی شود“.

جمهوری اسالمی به سر میبرده در گفتگو با خط صلح اصوالً

اما داستان دفاع از خود در برابر اتهامات انتسابی در ایران پس از

مسئلهی وکیل را در آن دوران مطرح نمیداند و میگوید” :حتی

پیروزی انقالب بهمن  57از جنس و نوع دیگری است .داستانی

این مسئله به ذهن نیز خطور نمیکرد “.رضا علیجانی دیگر فعال

است تلخ که حتی با اصول اولیهی قوانین اساسی نظام شکل

ملی مذهبی نیز که او هم زندانی سالهای دههی  61جمهوری

یافته ی پس از پیروزی انقالب نیز در تعارض آشکاری قرار دارد.

اسالمی بوده است به ما میگوید که” :نه بحث وکیل آن دوره

اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران صراحتاً

مطرح بود و نه دادگاهها با دادگاههای امروز ایران شباهتی

حق دفاع را به رسمیت شناخته و به دلیل تخصصی بودن امور

داشت “.علیجانی همچنین میگوید که” :اتهامات نیز آن روز بر

حقوقی در جهان جدید ،مسئلهی استخدام و به خدمت گیری

اساس مفاد قانونی نبود و موارد مرسوم بازجویی به عنوان اتهام

وکیل به عنوان فردی حقوق خوانده و مطلع از قوانین و مواد

تلقی میشد “.علیجانی همچنین در پاسخ سوالی در این خصوص

حقوقی را کامالً مشروع میداند .این اصل صراحتاً اعالم میدارد

که آیا مطالبه ی حق وکیل مطرح بود یا خیر و یا آیا اصوالً به این

که” :در همهی دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل

مسئله فکر میشد یا خیر میگوید که ” نه نبود .زیر توسری شما

انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید

دیگر به وکیل فکر نمیکنی .مثل اینکه شما از کسی که

برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد “.اما این اصل

میخواهد بازداشتت کند ،ورقهی حکم بخواهی و او اسلحهاش را

مسئله ی دادگاه را محل انتخاب وکیل قلمداد میکند .یعنی پیش

نشان بدهد“.

شماره  51از آن و در مرحله ی تحقیقات مقدماتی امر دیگری دخیل است.

همین سوال را با دو بانوی در بند آن روزها که از گروههای چپ

همان مرحلهای که به دلیل عدم اشارهی مستقیم قانون به لزوم

بودند پی گرفتیم .منیره برادران در گفتگو با خط صلح وضعیت

مرداد
1394
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حاکم شرع هم قاضی بود و هم دادستان .برادران وضعیت آن

این بانوی رنج دیده که هم همسرش را در اعدامهای  67از دست

روزها را اینگونه تشریح میکند که ”بیشتر وکیلها در آن دوره

داده و هم دو فرزندش را چون شیرهی جان در سالهای دههی

بازنشست شده ،کانون وکال منحل شده و وکالی زیادی ناچار به

شصت و در زندانهای جمهوری اسالمی بزرگ کرده است،

ترک کشور شدند“.

میگوید که در پاسخ هر سوال و مطالبهای ،پاسخ زندان بانان این

اما بانو صابری انسانی از جنس دیگر است .مادری با دو فرزند که

بود” :فکر میکنید آمدهاید هتل؟!“

حتی زمانی برای برداشتن لوازم اولیه برای تیمار فرزندان کوچک

اما دادگاه و بندی شدن تنها مختص بزرگ ساالن نبود .جاوید

خود در زندان پیدا نمیکند .بانو صابری که همسرش عباس ،از

طهماسبی ،پانزده ساله ،زیر هجده سالی که به اتهام هواداری از

اعدامیان سال  67است به مانند دیگر بندیان آن روزها دسترسی

سازمان مجاهدین خلق ایران حدفاصل سالهای  61تا  65را در بند

به وکیل و اصوالً بحث و موضوعیت وکیل را رد میکند و

بوده است نیز روایت خود را دارد .این روایتِ تنها یک زندانی

میگوید” :دستگیر میشدیم ،بازجویى مىکردند و بعد صدا مىزدند

نیست .بلکه روایت فردی است که از کودکی  05ساله در زندان به

و مىبردند جایی که اصالً شکل دادگاه نداشت .کیفر خواست

بزرگ سالی  91ساله بدل شده است .گذر از هجده سالگی برای

خوانده مىشد و بدون اینکه به تو اجازهی حرف زدن بدهند،

یک انسان ،گذر خاطره انگیزی است و گذر طهماسبی در

حکم مىدادند و گاه حتى این احکام کتبى ابالغ نمىشد“.

زندانهای ایران رخ داده است.

صابری همچنین در ادامه میگوید” :اصالً نمیگذاشتند .تعدادی

جاوید طهماسبی نیز با تاکید بر ”خندهدار“ بودن مسئلهی دادگاه

سوال در مقابل ما میگذاشتند و اگر کلمهای حرف میزدیم با

در آن دوره ،زمان دادگاهها را بین دو تا پنج دقیقه میداند .او که

همان پرونده محکم بر سر ما میزدند .اصالً در این وضعیت حرف

در آبان ماه  0061بازداشت شد ،به خط صلح میگوید” :گروه سنی

وکیل را نمیشد و امکانش نبود که مطرح کرد .ما میدانستیم که

بازداشتیهای آن سالها افرادی بین سیزده تا هجده سال بودند و

ما باید وکیل داشته باشیم و طبق موازین بین الملل باید محاکمه

این افراد در آن سنین اصوالً چیزی از قانون نمیدانستند که

بشویم .ما همهی اینها را میدانستیم ،اما آنجا به هیچ وجه

بخواهند مطالبهای داشته باشند “.او ادامه میدهد” :حاکم شرعی

اجازهی حرف زدن نمیدادند .وقتی من را با دو بچه بازداشت

چون محمدی گیالنی (که حکم حاکم شرعی او را روح اهلل

می کنند و نمی گذارند من برای بچه شیر بردارم ،دیگر چه توقعی

خمینی امضا کرده بود) و بازجویانی از سنخ اسداهلل الجوردی

پرونده ی ویژه

میداند و از ”دادگاه“ های چند دقیقه ای سخن میگوید که در آن

مثل کیانوری هم حق داشتن وکیل را نداشت“.

زندانیان

موضوعیت وکیل در آن روزها و سالها را به یک ”شوخی“ شبیه

بشوند .ولی حتی به اینها هم چنین حقی داده نشد .حتی تیپی

برای این مسئله هست؟“

این بانوی در بند آن سالها اذعان میدارد که زندان بانان و
مسئولین دادگاهها اصالً ایشان را (به گفتهی خودشان) ”آدم“

حساب نمیکردند و به ایشان می گفتند که جزو ”فراموش
شدگان“ هستند .صابری دلیل این عدم مطالبه را شرایط سخت

شماره 51
مرداد
1394

و سنگین میداند و به عنوان مثال به خط صلح میگوید:
”زمانی که کیانوری بازداشت شد ،همه اعالم میکردند که
اینها باید طبق موازین بین المللی و با داشتن وکیل محاکمه

اسداهلل الجوردی در کنار چند زندانی نوجوان در دههی  - 60عکس از پارسینه
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زندانیان

پرونده ی ویژه
شماره 51
مرداد
1394

معروف ،نقش تمام ارکان قضایی را بازی میکردند و مرگ و

باید بیطرف باشد و بر مبنای استداللهای حقوقی سخن بگوید،

زندگی افراد در دستان ایشان بود“.

خود به عنصری دیگر از حاکمیت در آن دوران برای به زانو در

طهماسبی همچنین میگوید که شاهد دادگاه دکتر محمد ملکی،

آوردن و برخورد از نوع دیگری با مخالفین سیاسی بدل شده بود.

اولین رئیس دانشگاه تهران پس از پیروزی انقالب که حدفاصل

در دههی پیشین میکشتند و اینجا اعتراف تلویزیونی میگیرند و

سالهای  61تا  65را در زندانهای جمهوری اسالمی گذراند،

هویت میسازند و فرد را از درون تخلیه میکنند .شکنجه همان

بوده و ایشان (طهماسبی) را به عنوان سیاهی لشگر در دادگاه

است اما با ماهیت جدید .صدای پای شکنجهی سفید در همین

نشانده بودند .جاوید طهماسبی از نبود وکیل در دادگاه فردی با

روزها در جمهوری اسالمی بیش از پیش به گوش میرسد.

رتبه ی علمی و جایگاه دانشگاهی چون دکتر ملکی میگوید و نقل

نکتهی دیگر در ارتباط با این سالها بازگشت اسداهلل الجوردی به

میکند که ”فقط حکم خوانده میشد و فیلمبرداری میکردند“.

مدیریت زندان اوین است .اوینی که دیگر با نسل کشی زندانیان

آنچه از مختصات سخنان پنج شاهد زندانهای دههی شصت و

سیاسی در تابستان  67از کثرت این گونه زندانیان کاسته شده،

در عصر بنیانگذار نظام جمهوری اسالمی مبتنی بر والیت فقیه

دوباره در اختیار الجوردی قرار میگیرد که در دی ماه 0060

قابل مشاهده است ،این است که اصوالً مطالبهی این حق انسانی

توسط شورای عالی قضایی از منصبش کنار زده شده بود .بازگشت

در آن عصر و زمان قابل تصور و تصویر نبود و مطالبهاش شوخی

الجوردی بازگشت یک فرد نیست .بلکه بازگشت همان فضایی

تلخ و گزنده مینمود .زندانی این عصر از حداقل حقوق اساسی

است که در سالهای آغازین دههی شصت در زندانهای ایران

یک زندانی یعنی حق داشتن وکیل برخوردار نبود و این یعنی

حاکم بود .همان میزان خشونت و همان میزان قساوت .پروندهی

تعطیل شدن یکی از حقوق انسانی آدمیان در آن روزها و نقض

نامهی نود امضایی در نقد سیاستهای هاشمی رفسنجانی که

یکی از اساسیترین حقوق یک انسان.

رئیس جمهور ایران در آن سالها بود و بعد بازداشت و فشارهای

اما داستان را پس از مرگ بنیان گذار نظام جمهوری اسالمی پی

جسمی و روحی که در کتاب ”میهمانی حاجی آقا“ منعکس شد،

میگیریم .جنگی به اتمام رسیده است .کشتار دههی شصت و

تنها بخشی از اعمال سیاه آن سالهاست؛ و شاید باید اضافه کرد

سال شصت و هفت -که رضا علیجانی ،فعال ملی مذهبی آن را

همراهی رئیس جمهور وقت را با این فشارها و بازداشتها و

یک هولوکاست ایرانی میداند -انجام شده و نسل کشی بزرگ

شکنجهها .رئیس جمهور هاشمی و رئیس اوین الجوردی .به مانند

اتفاق افتاده است .دوران سازندگی است و سردار آن و رهبر جدید.

دهه ی قبل که رئیس مجلس هاشمی بود و دادستان تا سال 60

اما انگار این حق اساسی همچنان نادیده و نا خوانده میماند.

الجوردی .الجوردی تا اسفند  76رئیس اوین است .سالهای

تقی رحمانی که خود شاهد و بندی در زندان این روزهاست

دوبارهی ادبیات شکنجهی سفید و هویت و اعتراف و ...

میگوید” :بعد از سال  0064بحث وکیل مطرح شد که باز

باری خرداد  76سرآغاز خیزشی دیگر است؛ مطالبهی حقوق

تسخیری بود که آن هم به خاطر آمدن گالیندوپل به ایران بود که

اولیهی انسانی .از همان آذرماه  77و ماجرای قتلهای سیاسی

و بدین شکلی وکیل گرفته میشد “.یعنی باز نقض حق اساسی

پاییز آن سال ،که به قتلهای زنجیرهای معروف شد ،بحث

انسانی آدمها و این بار با تزویر و کشیدن پای یک وکیل

استخدام وکیل نیز بار دیگر جان تازهای گرفت .کانون وکال دوباره

تسخیری؛ فردی از جنس خود حاکمیت که به تعبیر رحمانی یا

نفس کشید و گام به گام به سمت کانونی به حق برای وکال

”دلسوزی“ میکردند و یا تالش میکردند تا متهم ابراز پشیمانی

شدن ،قدم گذاشت .گرچه در تمام این سالها وکالی مستقل نیز

کند تا حکم کم تری بگیرد ،آن هم از ترس بازرسان و گزارشگران

هزینه ی استقالل و نپذیرفتن یوغ حاکمیت را پرداختند (به مانند

ویژه ی سازمان ملل متحد .این یعنی نهاد حقوقی و قضاوت که

زندانی شدن وکالی پروندهی قتلهای زنجیره ای) ،اما باز
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اوایل دههی دوم سالهای شکنجهی سفید و وکالی تسخیری

برخوردهای تند با وکالی جوان و میان سال و مسن موجب شد

بود ،پس از خرداد  76ایستادگی وکیل و موکل در یک سو و

که اگر چه حق انتخاب یک وکیل مستقل برای متهمین محفوظ

هیبت تمام قد دستگاه قضایی که دیگر دادستانیها را هم تعطیل

ماند ،اما کم کم از وکالیی که حاضر میشدند پروندههای به قول

کرد و قاضی همه چیز شد اال قاضی .دادستانی و قاضی یکی شد

دستگاه قضا ،امنیتی را قبول بکنند ،کاسته شد .نگارنده خود

و سعید مرتضویها و حدادها در عصر محمد یزدی به جوالن

وکالی بسیاری را در دوران پس از خرداد  44میشناخت که به

پرداختند .تا جایی که محمود هاشمی شاهرودی که پس از یزدی

متهمین و بازداشتیهای سیاسی ،امنیتی یاری میرسانند؛ اما امروز

توسط رهبری نظام به سمت ریاست قوهی قضاییه یا به تعبیر

تعداد کم شده است و جمعی به دلیل خطرات موجود و احکام

دکتر عبدالکریم سروش ،قوهی قصابیه منصوب شده بود از تحویل

صادره و امکان لغو یا عدم تمدید پروانه ،اصوالً پروندهی سیاسی و

گرفتن ویرانهای سخن گفت و نوید اصالحات جدید در سیستم

امنیتی قبول نمی کنند .بماند که برخی وکال (که نامشان نزد

قضایی را داد.

نگارنده محفوظ است) تنها چند روزی پیش از دادگاه ،از پروندهها

مبارزهی وکیل مستقل و متهمی که در برابر قوانین بی قانون

به دلیل خطرات ممکنه شانه خالی کردند و متهم را تنها گذاشتند.

حاکمیت و قضات ناقاضی دادگاههای انقالب همچنان ادامه یافت

که اگر نبود شجاعت وکالی دیگر ،متهم میماند و قضات سه

و ادامه دارد .در سالهای پس از خرداد  ،44اگر پیش از آن هر از

گانهی شعب  96 ،05و  94و آنچه همهی ما دربارهی این سه

چندی وکیلی مشهور به بند کشیده میشد (به مانند شیرین عبادی

قاضی بی دادگاه انقالب شنیدهایم.

در پرونده ای که نام نوار سازان به خود گرفت ،ناصر زرافشان،

عالوه بر این سیر که به مطلع رویدادها و مصوبات امروز میرسد،

مرحوم صفری ،دورهای دکتر دادخواه و جمعی دیگر) ،این بار با

در دوران پس از انقالب بهمن  ،57متهم حق داشتن وکیل در

احکامی عجیب و غریب و حتی لغو و تعلیق پروانهی وکالت و یا

زمان بازپرسی یا همان بازجویی را نداشته و ندارد .یعنی در زمان

تالش برای تایید صالحیت وکال توسط نهادی غیر از کانون وکال

بازجویی ،بازجوست و بازداشتی و اتاق بازجویی در یکی از بندهای

تالش شد تا متهمین ،فعالین و کلیهی کسانی که در دادگاههای

امنیتی از  912تا  9الف تا  06تا سئول نیروی انتظامی و قس

جمهوری اسالمی به دفاع قانونی از خود محتاج بودند را از حق

علیهذا .اخیراً و در قانون جدید آئین دادرسی کیفری اما به ناگاه

اولیه و قانونی خود یعنی داشتن یک وکیلِ حقوقدانِ مستقل،

چنین حقی به متهمین داده شد .امری بدیع در نظام قضایی عصر

پرونده ی ویژه

اگر در دههی اول ،روشِ برخورد ،حذف وکال و کشتار زندانیان و

و تعلیق و مقاومت بانوی ستودهای چون نسرین ستوده ،و

زندانیان

ایستادند و به راه ادامه دادند.

محروم کنند .احکام دکتر سیفزاده و عبدالفتاح سلطانی و یا زندان

جمهوری اسالمی .اما با یک تبصره .تبصرهای که بوی بازگشت

به عصر وکالی تسخیری و یا حتی عدم داشتن وکیل را در ذهن
متبادر میکند.

این تبصره به زبان ساده میگوید که در جرایم امنیتی و یا موارد
سازمان یافته(به مانند احزاب ،گروهها و سازمانها که اغلب
فعالیت سیاسی میکنند و قریب به اتفاق نیز با حاکمیت فعلی
جاوید طهماسبی  -عکس از خط صلح

مسئلهی اساسی دارند) ،متهم میتواند وکیلی از میان وکالی
مورد تایید رئیس قوه ی قضاییه انتخاب بکند .اسامی این وکال
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هم قرار است توسط رئیس قوهی قضاییه اعالم بشود.

اعتقاد به حرکت مسلحانه علیه نظام داشته باشد که وکالت از یک

موضوع ساده است .در جرایمی که حاکمیت آنها را امنیتی

متهمی را برعهده بگیرد و بیاید و از او دفاع بکند“.

میخواند اما به واقع سیاسیاند ،دستگاه قضا به همهی وکال

آن روز و در دههی شصت کسی جسارت دفاع از متهمین را

اطمینان ندارد .یعنی بعد از بیش از سه دهه تضییق حقوق وکال و

نداشت چون با این استدالل الجوردی ممکن بود به سرنوشت

اصل وکالت و حذف و بعد تسخیری کردن و بعد زندان کردن و

موکل خود دچار شود .انگار باز همان ادبیات در حال حاکم شدن

تعلیق و لغو پروانه و هزار مصیبت بر سر وکال و فعالین سیاسی،

است و وکالی ما باز به همان مصیبت دچار میشوند .به وکیل

هنوز هم دستگاه قضایی و رئیس منصوب رهبری نظام آن،

اعتمادی نیست چرا که منطق این است که اگر وکیل وکالت

اعتمادی به همهی وکال در پروندههای سیاسی ندارد .پس باید

فردی را قبول می کند ،پس اشتراک نظری حداقلی با موکل خود

خود دست چین بکند و جماعتی مطیع را که بعضاً اگر خود از

دارد! و چه استدالل بی مایهای .استداللی که ناقض روح اصلی

دادستان علیه متهم تند تر نباشند ،کند تر هم نیستند در برابر

امر وکالت و مبانی حقوقی آن است.

متهم قرار دهد .متهم سیاسی تحت قرار بازداشت هم دو راه دارد:

اما کاش قدری استقالل دستگاههای قضایی برخی کشورهای

یا تنها به مصاف بازجویان و شکنجه گران برود و یا با وکیلی که

همسایه ی ایران به مانند ترکیه و یا برخی کشورهای اسالمی به

از فیلتری رد شده که خود شدید ترین احکام را صادر میکند و در

مانند مالزی در میانهی دستگاه قضایی ایران بود .آن روز فعال

واقع کمک کار شکنجه گران و یا تایید کنندهی ایشان است.

سیاسی بخت برگشته شاید و شاید و شاید در برابر دستگاههای

تبصره زنندگان بر این ماده در واقع تالش کردهاند و میکنند تا

امنیتی پر نام و نشان و عریض و طویل و بی قانون جمهوری

اوالً قانون جدید و برخی مواد آن را که به نفع متهمین است بی

اسالمی از نهادهای مختلف ،قدری احساس امنیت میکرد .اما

اثر کنند و ثانیاً دوباره وضعیت متهمین سیاسی را به عصر پیشا

انگار هوا همچنان برای فعالین و وکالی مستقل در عرصههای

اصالحات ،عصر عدم و یا تسخیری بودن وکیل برگردانند .وکالی

مختلف بس ناجوانمردانه سرد و سرها در گریبان است.

مستقل نیز یا باید در برابر رئیس قوهی قضای مورد تائید راس

نظام کرنش کنند که در این صورت دیگر مستقل نیستند و یا از

برای اطالعات بیشتر میتوانید ر.ک به:

عرصهی حضور در پروندههای سیاسی که فعالین سیاسی،

 -0سخنان الجوردی در یوتوب

اجتماعی ،حقوق بشری ،مدنی و غیره به ایشان نیاز مبرم دارند،

 -9بازگشت الجوردی به ریاست زندان اوین در وبسایت تاریخ ایرانی

حذف میشوند.
تاریخ برخوردهای قضایی در جمهوری اسالمی تاریخ نقض

اساسیترین اصول انسانی و مدنی است .حتی آنگاه هم که
قرار است قدری فعالین سیاسی در برابر امنیت بانان احساس

آرامش کنند ،تبصرهای همه چیز را به روز اول باز میگرداند.
و انگار بار دیگر سخنان اسداهلل الجوردی ،دادستان دههی
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سیاه در گوش طنین انداز میشود که در باب وکالت زندانیان
آن سالها میگفت” :در جرایم ضد انقالبی ،انگیزهای برای
وکال برای دفاع از این آقایان (منظور متهمین جریاناتی مانند
بانو صابری ،در کنار همسرش عباس علی منشی رودسری که در دههی  60اعدام شد

مجاهدین و فدائیان است) وجود ندارد .چون باید مقداری
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در این شماره از ماهنامه ،با محمد مقیمی ،وکیل پایه یک
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محمد مقیمی :جامعهی حقوقی در شوک است
دادگستری گفتگویی در خصوص مادهی  84آیین جدید دادرسی
کیفری و تبصرهی ذیل این ماده داشتهایم.
صد استقالل وکال توسط این تبصره ،گفت” :حق انتخاب وکیل
شامل مراحل پیش از محاکمه و خود محاکمه میشود اما این
تبصره حق برخورداری از انتخاب آزادانهی وکیل را از متهمان
سلب می کند که این در واقع فرایند دادرسی منصفانه را زیر سوال

میبرد و نقض حق دفاع متهم است“.
وی افزود ” :اگر این نقدها و اعتراضات مدنی از سوی جامعهی

حقوقی و بقیهی پیکرهی جامعه دنبال شود و ادامه پیدا بکند،
مطمئناً امکان اصالح آن وجود دارد و انتظار میرود که غیر از
وکال ،کل جامعهی حقوقی اعم از اساتید دانشگاه و حتی قضات
هم در این باره سکوت نکنند“.

گفتگو

آقای مقیمی در گفتگو با خط صلح ضمن تاکید بر نقض صد در

گفتگو از سیمین روزگرد
وکیل انتخابی در دوران محاکمه توجه شده و به این حق پیش از

محاکمه توجه نشده است .اما نسل جدید اسناد بینالمللی و قوانین
داخلی که در واقع دادرسی عادالنه یا منصفانه را مورد تاکید قرار
میدهند ،به پیش از محاکمه ،از زمانی که متهم بازداشت میشود
یا تحت نظر قرار میگیرد هم توجه میکند .من از این اسناد
میتوانم به اصل  0و  5اصول بنیادی نقش وکال و قاعدهی 20
قواعد اروپایی اشاره بکنم که حق برخورداری از وکیل انتخابی را
در مراحل پیش از محاکمه هم به رسمیت شناخته است.

در کشور ما یک اصل  05قانون اساسی را داریم که در این اصل
به حق برخورداری وکیل در دوران محاکمه توجه شده است .البته

جناب مقیمی ،به عنوان اولین سوال بفرمایید که

این اصل مغایر اینکه از اول تحقیقات مقدماتی هم متهم حق

نظرتان در خصوص مادهی  84آیین جدید دادرسی

برخورداری از وکیل را داشته باشد ،نیست؛ منتها موضوع این است

کیفری چیست؟

که ما در قوانین یک نسل قدیم داشتیم یک نسل جدید و نسل

ببینید حق برخورداری از وکیل انتخابی که یکی از مهمترین موارد

جدید این ها را روشن تر و شفاف تر مورد توجه قرار داده است .ما

دفاع از حقوق متهم و تضمین دادرسی عادالنه است ،به دو مرحله

در مادهی  84آیین دادرسی کیفری جدید ،حق برخورداری از

تفکیک میشود :یکی دوران پیش از محاکمه و یکی در دوران

وکیل را صراحتاً از زمان تحت نظر قرار گرفتن ،یعنی همان

محاکمه .دوران محاکمه یعنی دورانی که متهم در دادگاه است

مرحله ی پیش از محاکمه ،مورد توجه قرار دادیم .در واقع مادهی

ولی دوران پیش از محاکمه ،از زمانی شروع میشود که متهم

 84آیین جدید دادرسی کیفری ما ،به آخرین استاندارد قانون

دستگیر میشود ،تحت نظر قرار میگیرد برای نمونه در

حقوق بشر در حوزه ی دادرسی عادالنه توجه کرده است .البته این

کالنتریها توسط پلیس تحت نظر قرار میگیرد.

ماده یک ایرادی هم دارد؛ ایرادی که به این ماده وارد هست این

در اسناد سنتی حقوق بشری مثل میثاق بینالمللی حقوق مدنی و

است که وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و

سیاسی که کشور ما هم آن را قبل از انقالب تصویب کرده و یا

مذاکرات با شخص تحت نظر مالقات نماید .این مسئله ،با حق

منشور حقوق بشر افریقا ،کنوانسیون امریکایی حقوق بشر و

دسترسی به اطالعات و اسناد برای تدارک دفاع و حق داشتن

همچنین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ،به حق برخورداری از

ارتباط محرمانه ی متهم با وکیل خودش که از اصول بر حق
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برخورداری آزادانه از خدمات وکیل است ،در تضاد میباشد .این

که قانون باید با عدالت ،عقل سلیم ،حقوق طبیعی و با موازین

حق متهم و به تبع وکیل اوست که به اسناد و مدارک دسترسی

حقوق بشر سازگار باشد و در واقع قانون باید بهگونهای وضع و

داشته باشد و آنها را ببیند و متهم با وکیل خود مالقات محرمانه

اجرا گردد که حس احترام شهروندان را برانگیزد و به خودی خود

داشته باشد و در غیر این صورت بدیهیست که نمیتواند از

دارای حرمت باشد .بنابراین من امیدوارم که با اصالح تبصرهی

خودش دفاع کند .همان طور که گفتم این همان ایراد مادهی 84

مادهی  ،84زمینهی تنظیم دادرسی عادالنه در دوران پیش از

است هرچند که به استانداردهای بینالمللی و به دادرسی منصفانه

محاکمه در همه ی جرایم فراهم گردد .در واقع با توجه به اینکه

به این دلیل که به مرحلهی پیش از محاکمه توجه کرده ،نزدیک

این تبصره فقط به جرایم امنیتی و سازمانیافته اشاره دارد و در

شده است.

مورد جرایم دیگر محدودیتی ایجاد نکرده است ،ما امیدوار هستیم
امکان اتخاذ وکیل در مراحل مقدماتی ،از نقاط قوت
آیین جدید دادرسی کیفری و

مادهی  84آن است ،در حالی که طبق
تبصرهی ذیل همین ماده وکیل انتخابی در

کار نیست .آیا این از نظر شما یک
پارادوکس به حساب نمیآید؟
بله؛ در مورد تبصرهی مادهی 84؛ این

با اصالح آن در همهی جرایم بتوانیم دادرسی عادالنه را در

ما نباید فراموش کنیم که قانون باید با
عدالت ،عقل سلیم ،حقوق طبیعی و با موازین
حقوق بشر سازگار باشد و در واقع قانون باید
بهگونهای وضع و اجرا گردد که حس احترام
شهروندان را برانگیزد و به خودی خود دارای

مرحلهی پیش از محاکمه داشته باشیم.

همان طور که اشاره کردید ،در
این تبصره ذکر شده که برخی

جرایم خاص باید با دستور رئیس قوهی
قضاییه وکیل شان انتخاب شود .مثالً
جرایم سازمان یافتهای که مجازات آنها

تبصره آمده گفته که برخی از جرایم را در حرمت باشد .بنابراین من امیدوارم که با اصالح مشمول مادهی  019این قانون هست.
تحقیقات مقدماتی پیش از محاکمه تبصرهی مادهی  ،84زمینهی تنظیم دادرسی مادهی  ،019جرایم زیادی را شامل
دستهبندی کنیم .گفته که اگر در تحقیقات عادالنه در دوران پیش از محاکمه در همهی میشود .میشود لطفاً در این خصوص
مقدماتی برخی از جرایم ،مثل جراِم امنیتی جرایم فراهم گردد .در واقع با توجه به اینکه این کمی بیشتر توضیح دهید و اینکه
که در ایران منظور سیاسی است -و در تبصره فقط به جرایم امنیتی و سازمانیافته اشاره متهمان چه جرایمی حق انتخاب آزادانهیجرایم سازمانیافته ،متهم صرفاً میتواند دارد و در مورد جرایم دیگر محدودیتی ایجاد وکیل را نخواهند داشت؟
وکیلی را از لیستی که رئیس قوهی قضاییه نکرده است ،ما امیدوار هستیم با اصالح آن در با توجه به این تبصره ،متهمان جرایم
تهیه کرده و در اختیارش قرار میگیرد ،همهی جرایم بتوانیم دادرسی عادالنه را در
امنیتی و برخی جرایم سازمان یافته ،از
مرحلهی پیش از محاکمه داشته باشیم.
حق برخورداری از وکیل انتخابی ،محروم
انتخاب کند .این مسئله به طور مشخص با

استانداردهای

شدهاند .خب جرایم

آخرین

دادرسی

امنیتی ما که در حوزهی

اسناد

مسایل سیاسی قرار

بینالمللی مغایر است و

میگیرد .جرایم امنیتی

حتی خودِ همین مادهی

البته جاسوسی را هم در

 84را هم محدود کرده

بر میگیرد .اما وقتی به

بینالمللی

عادالنه
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است.

مادهی

ما نباید فراموش کنیم

میکند ،آن دسته از
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019

اشاره

سازمان یافتهای ارتکاب پیدا بکند که مجازاتش مثالً حبس ابد و

که متهم از حق برخورداری از وکیل ،صرفنظر کرده است ولی با

یا اعدام باشد یا منجر به قطع عضو بشود؛ در واقع جرایم سازمان

این حال در دادگاههای کیفری بینالمللی به خاطر حساسیتی که

یافتهای مد نظر است که مجازاتش این  0مورد باشد و یا حبس

برای این دادگاهها وجود دارد و به خاطر اینکه دادرسی منصفانه و

درجه  8به باال .در واقع دامنهی جرایم سازمان یافته که مجازات

عادالنه رعایت بشود ،از نهادی به نام یاور دادگاه استفاده میکنند.

آنها مشمول مادهی  019باشد ،میتواند بسیار وسیع باشد،

البته در برخی از دادگاههای کشورها مثل آلمان هم ما نهاد یاور

بنابراین به این شکل دایرهی نقض حق انتخاب وکیل بسیار

دادگاه را داریم که نقش سنتی آن معموالً بسیار محدود و موقتی

گسترده میشود.

است و یاور دادگاه مثل یک کارشناس ،یک جلسه در دادگاه

حق برخورداری از وکیل انتخابی ،تا چه حد اهمیت دارد

حضور پیدا میکند .در محاکمات کیفری بینالمللی در جهت

و در اسناد داخلی و یا بین المللی ،چه تاکیداتی نسبت

تحقق دادرسی عادالنه این نقش را توسعه دادهاند.

به آن شده است؟

حق انتخاب آزادانهی وکیل به این معنی
است که هر شخصی حق دارد وکیلی را
که میخواهد و به صداقت ،امانت،
مهارت و از همه مهمتر به استقالل او
اعتماد دارد ،انتخاب کند و این حق

معیارها و اصولی دارد .مثالً حق
برخورداری از وکیل انتخابی نباید به

تعدادی از وکال محدود شود .چنانچه
کمیتهی حقوق بشر دراینباره میگوید
اگر به متهمی فهرستی از وکال جهت
انتخاب یکی از آنها ارائه گردد ،حق
انتخاب وکیل متهم نقض شده است.

مورد دیگر این است که حق انتخاب
آزادانهی وکیل در دادگاههای کیفری

بینالمللی هم مورد توجه قرار گرفته
است و وقتی از دادگاههای کیفری بین
المللی صحبت میکنیم ،میتوانند
هنجارساز و الگویی برای دادگاههای
داخلی باشد .میدانیم که اختیار اجرای

چنانچه کمیتهی حقوق بشر دراینباره
میگوید اگر به متهمی فهرستی از وکال جهت
انتخاب یکی از آنها ارائه گردد ،حق انتخاب وکیل
متهم نقض شده است .مورد دیگر این است که حق
انتخاب آزادانهی وکیل در دادگاههای کیفری
بینالمللی هم مورد توجه قرار گرفته است و وقتی از
دادگاههای کیفری بین المللی صحبت میکنیم،
میتوانند هنجارساز و الگویی برای دادگاههای داخلی
باشد .میدانیم که اختیار اجرای هر حقی با صاحب
حق است و صاحب حق میتواند از آن استفاده و یا
صرفنظر کند .در دادگاههای کیفری بینالمللی
مواردی بوده که متهم از حق برخورداری از وکیل،
صرفنظر کرده است ولی با این حال در دادگاههای
کیفری بینالمللی به خاطر حساسیتی که برای این
دادگاهها وجود دارد و به خاطر اینکه دادرسی
منصفانه و عادالنه رعایت بشود ،از نهادی به نام یاور
دادگاه استفاده میکنند .البته در برخی از دادگاههای
کشورها مثل آلمان هم ما نهاد یاور دادگاه را داریم
که نقش سنتی آن معموالً بسیار محدود و موقتی
است و یاور دادگاه مثل یک کارشناس ،یک جلسه در
دادگاه حضور پیدا میکند .در محاکمات کیفری
بینالمللی در جهت تحقق دادرسی عادالنه
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میشود ،شامل میشود .منظور این است که ممکن هست جرم

و یا صرفنظر کند .در دادگاههای کیفری بینالمللی مواردی بوده

گفتگو

جرایم سازمانیافتهای را که مجازاتش مشمول مادهی 019

هر حقی با صاحب حق است و صاحب حق میتواند از آن استفاده

به نظر شما این تبصره ،تا

چه حد استقالل وکال را زیر
سوال میبرد؟
همانطور که گفتم حق انتخاب وکیل
شامل مراحل پیش از محاکمه و خود
محاکمه میشود اما این تبصره جدا از

اینکه استقالل وکال را صد در صد
نقض میکند ،حق برخورداری از

انتخاب آزادانهی وکیل را هم از متهمان
سلب میکند که این در واقع فرایند
دادرسی منصفانه را زیر سوال میبرد و
نقض حق دفاع متهم است.
در رابطه با استقالل وکال خب

بدیهیست که وکیل باید مستقل باشد.
اگر منِ وکیل مستقل نباشم ،وقتی به

دادگاه میروم و وقتی که جلوی
دادستان میایستم و از موکلم دفاع
میکنم ،اگر دادستان یا یک نهادی که
به دادستان مرتبط است ،بخواهد از این
به بعد صالحیت من را تایید بکند،
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گفتگو
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خوب مسلماً راحت و مستقل نمیتوانم دفاع بکنم.

انقالب تصویب شده ،تبعیض منع شده است.

اگر این قانون اصالح نشود ،ارائهی لیست برای انتخاب

بنابراین این مسئله هم مغایر با حقوق وکالست ،هم یک تبعیض

وکیل ،چه مشکالتی را در پی خواهد داشت؟

بین خود وکالست ،هم استقالل وکال را زیر سوال میبرد و هم

اشخاصی که وکیل شدهاند ،اشخاصی هستنند که قبالً دانشگاه

اینکه حق دفاع متهم زیر سول میرود .مشکلی هم که میتواند

رفتهاند ،درس خواندهاند و بعد از اینکه مدرک کارشناسی و

به وجود بیاید این است که وکال میگویند ما به چه شکلی باید

کارشناسی ارشد و یا دکترایشان را گرفتند ،آمدهاند جداگانه امتحان

دفاع کنیم که صالحیتمان زیر سوال نرود؟ آیا ما در داخل این

کانون وکال را دادند و زیر نظر نهادهای قانونی آنجا ،از نظر

لیست باشیم یا نباشیم؟ یا حتی ممکن است آن کسانی که

علمی ،اخالقی ،از نظر سوء سابقه و حتی از نظر اطالعاتی تایید

اسمشان در لیست قرار میگیرد هم ،ناراحت بشوند و بگویند چرا

شدهاند و بعد از آن هم  04ماه دورهی کار آموزی گذراندهاند و در

باید چنین تفکیکی باشد؟ بنابراین من فکر میکنم که جامعهی

آن دوره ،صرف نظر از مهارتهای این حرفه ،اخالق حرفهای هم

حقوقی را دچار یک شوک کرده است...

به آنها آموزش داده شده است و بعد از طی این مسیر ،پروانهی

به عنوان آخرین سوال بفرمایید که شما به عنوان

پایه یکی را به آنها دادهاند .در واقع این اشخاص که معموالً افراد

عضوی از جامعهی وکالت ،چقدر امید دارید که این

فرهیخته و نخبهای هستند ،با طی این صالحیت علمی حرفهای و اخالقیشان تایید و برایشان در قانون اصالح شود؟
مراحل که مراحل سادهای هم نیست ،رابطه با وکالت کردن ،یک حق ایجاد شده است .اما وقتی من فکر میکنم که اگر این نقدها و

صالحیت علمی حرفهای و اخالقیشان قرار میشود برخی را جدا کنند ،کل آن صالحیت زیر سوال اعتراضات مدنی از سوی جامعهی
تایید و برایشان در رابطه با وکالت میرود و وکال در واقع به وکالی خودی و غیر خودی حقوقی و بقیهی پیکرهی جامعه دنبال
کردن ،یک حق ایجاد شده است .اما تقسیم میشوند .این یک تبعیض آشکار است که هم در شود و ادامه پیدا بکند ،مطمئناً امکان
وقتی قرار میشود برخی را جدا کنند ،قانون کشور منع آن وجود دارد ،هم طبق اسناد بین المللی اصالح آن وجود دارد .منتها تاکید
کل آن صالحیت زیر سوال میرود و حقوق بشر و به طور واضح اعالمیهی جهانی حقوق بشر میکنم که این نقدها و اعتراضات
وکال در واقع به وکالی خودی و غیر که مصوب سازمان ملل است و کشور ایران نیز عضوی از مدنی ،باید از جانب همه باشد و ادامه

خودی تقسیم میشوند .این یک سازمان ملل است و همچنین میثاق بینالمللی حقوق مدنی پیدا کند .در رابطه با جامعهی حقوقی
تبعیض آشکار است که هم در قانون و سیاسی که کشورمان هم آن را پذیرفته و در مجلس ما هم در واقع انتظار میرود که غیر از
کشور منع آن وجود دارد ،هم طبق
اسناد بین المللی حقوق بشر و

قبل از انقالب تصویب شده ،تبعیض منع شده است.

وکال ،کل این جامعه اعم از اساتید
دانشگاه و حتی قضات هم

به طور واضح اعالمیهی

در این باره سکوت نکنند و

جهانی حقوق بشر که مصوب

آنها هم نظر حقوقیشان را

سازمان ملل است و کشور

بدهند.

ایران نیز عضوی از سازمان
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ملل است و همچنین میثاق

ممنون از وقتی

بینالمللی حقوق مدنی و

که در اختیار ما
قرار دادید.

سیاسی که کشورمان هم آن را
پذیرفته و در مجلس ما قبل از
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کتاب ”فن وکالت“ نوشتهی علیاکبر ریاضی است .این کتاب که
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برخورد وکال است و میتواند در زمرهی کتابهای مفید و ارزنده
قرار بگیرد.
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