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ســــرمقاله

رئیسی
      سیاوش هوشیار       برای تحول قضایی

وکیل پایه یک دادگسترى     

پـــس از گمانه زنی های فـــراوان، نهایتًا در ١٦ اســـفند ١٣٩٧ رهبر انقالب طـــی حکمی آیت الله 
ســـید ابراهیم رئیســـی را به عنوان رئیس جدید قوه قضائیـــه منصوب کردند.

به طـــور طبیعی پـــس از این انتصاب، نخســـتین پرســـش های فعاالن مشـــاغل حقوقی و حتی 
عمـــوم مردم، دربـــاره دیدگاه ها و روش هـــای رئیس جدید قـــوه کلیدی قضائیه بـــود. علی رغم 
ســـوابق طوالنی قضایی، شـــاید آشـــنایی اغلب مردم با نام آیت الله رئیســـی به کارزار انتخاباتی 
دوزادهمیـــن دوره انتخابات ریاســـت جمهوری و نیز فعالیـــت او در قامت تولیت آســـتان قدس 
رضـــوی برگـــردد. به همین ســـبب و با توجه به پیشـــینه کم خبر قضایی او، پاســـخ به ســـؤاالت 

مهـــم مربوط بـــه پیش بینی تأثیـــر این انتصاب بر نظام قضایی کشـــور ســـخت تر می شـــود.
البته در حکم صادره از ســـوی رهبر انقالب به پیشـــنهاد یک «ســـند تحـــول قضائیي» «مفید» 
و «کارســـاز» از سوی آیت الله رئیســـی اشاره شـــده، اما متن این برنامه پیشـــنهادی تاکنون در 
دســـترس عموم قـــرار نگرفته و تنهـــا در حکم مقام معظم رهبـــری در ارتباط بـــا مواردی خاص 

از این برنامه رهنمودهایی ارائه شـــده اســـت.
با اینحـــال رییس جدیـــد تاکنون، بـــا تکـــرار کلیدواژه هایی در ســـخنان خود، نشـــانه هایی را 
بـــرای تشـــخیص نگرش و منـــش مدیریتی خـــود ارائه کرده اســـت. او که در ســـخنان روزهای 
نخســـت انتصاب خود  بیشـــتر به موضوعاتـــی مانند حادثه تروریســـتی نیوزلند، تحریم ســـپاه 
پاســـداران انقالب اسالمی و سیل اســـتان گلســـتان متمرکز بود، با آغاز ســـال جدید بیشتر به 

موضوعات خاص دســـتگاه قضایی کشـــور پرداخته اســـت.
آیت اللـــه رئیســـی در ماه هـــای اخیـــر بـــه موضوعـــات مختلفی چون مبـــارزه جدی با فســـاد 
اقتصادی، جلب اعتمـــاد عمومی، تکریم قضـــات و ارباب رجوع، حمایت از حقوق شـــهروندی 
و البته شـــاید بیش از همه بر ســـرعت در رســـیدگی و کاهـــش ورودی پرونده ها تأکید داشـــته 
اســـت. همچنین در این مدت از مســـائل عمومی کشـــور از جمله بالیای طبیعی و مشـــکالت 

اقتصادی کشـــور نیز ســـخن گفته است.
از میـــان همه موضوعات مطرح شـــده از ســـوی رییس جدیـــد قوه قضائیه، آنچـــه بیش از همه 
می توانســـت مـــورد توجه فعاالن مشـــاغل حقوقـــی و احتماًال محـــل پاره ای نگرانی ها باشـــد، 
تأکیـــد بیش  از اندازه بر لزوم ســـرعت در رســـیدگی های قضایـــی و محدود کـــردن پرونده های 
ورودی بـــود. هرچنـــد رییس قوه قضاییه در ســـخنان خود همـــواره در کنار تأکید بر ســـرعت، 
بـــه رعایـــت دقت نیز توجـــه می دهـــد، ولی از آنجاکـــه دقت در رســـیدگی بر خالف ســـرعت، 
به راحتـــی و با معیارهـــای کمی قابل اندازه گیری و مقایســـه نیســـت، احتمال قربانی شـــدن 
دقت در رســـیدگی ها برای احراز اســـتانداردهای مورد نظـــر مدیران عالی قضایـــی امری کامًال 

است. محتمل 
بی شـــک رفع اطاله دادرســـی یک خواســـت همگانی اســـت، با این حال «آفـــت آمارگرایی» که 
رییـــس قوه قضاییـــه در دیدار ٨ خرداد ١٣٩٨ خود با قضات و کارکنان دادگســـتری قم نســـبت 
به آن هشـــدار داد، مســـئله ای جدی اســـت که از گذشـــته و مخصوصًا پس از اســـتقرار سامانه 
الکترونیکـــی و اعمال معیارهـــای کمی بـــرای ارزیابی عملکرد شـــعب دادگاه هـــا و واحدهای 
قضایی بســـیار به چشـــم می خـــورد. مدیریت جدید دســـتگاه قضا بـــرای پرهیـــز از این آفت و 

نیل به تحـــول نیازمنـــد بازبینی این معیارهـــا و کیفی کردن آن ها اســـت.
از منظـــری دیگر، حجـــم ورودی پرونده هـــا را که به عنوان یـــک «معضل» مورد توجـــه و تأکید 
رییـــس جدید قوه قضاییـــه قرار گرفته اســـت، می تـــوان نشـــانه ای از رویکـــرد و اعتماد مردم 
به دســـتگاه قضا تفســـیر کـــرد و انتظـــار می رفت که دســـتگاه قضا در پاســـخ به ایـــن اعتماد 
عمومـــی در سیاســـت گذاری های جدیـــد بـــرای اصـــالح رویه هـــای ناصـــواب ســـابق برخی 
واحدهـــای قضایی تـــالش کنـــد؛ رویه هایی که به قصـــد کاهش آمـــار پرونده هـــای ورودی از 
طریق توســـل به شـــیوه هایی که عمـــًال  یا شـــهروندان را از حق اساســـی مراجعه بـــه محاکم 
محـــروم می کرد یـــا آنقدر آنهـــا را درگیر هزینـــه و پیچ و خم هـــای اداری می کرد کـــه از پیگیری 

شـــوند. منصرف  خود  حق 
بـــا این حال اعـــالم خبر ابالغ «بخشـــنامه شـــورای حل اختالف» کـــه در عمل منجـــر به یک 
«تحـــول قضایـــی» عمیق در نظـــام قضایی کشـــور خواهد شـــد، بخشـــی از نگرانی هـــا را به 
واقعیـــت نزدیک کرد،؛ تحولی شـــتابزده که شـــاید نتـــوان چندان بـــه پایدار بـــودن آثار فوری 
آن امیـــدوار بـــود. هرچنـــد در مقدمه هدف از ابالغ این بخشـــنامه «ســـعی و تـــالش در جهت 
ایجـــاد صلح و ســـازش بیـــن طرفین پرونده» بیان شـــده اســـت، ولـــی در اینکه هـــدف مقدم 

کاهش آمـــاری ثبت پرونده هـــای ورودی بوده اســـت نمی توان تردید داشـــت. تأکید مکرر 
بر اقدام شـــورای حل اختالف پیـــش از ثبت پرونـــده (در بند یک و تبصره ذیـــل این ماده 

و قســـمت ب بند ٣ بخشـــنامه)، داللت بر همیـــن مقصود دارد.
به طـــور کلی نـــه از مواد قانونی اشـــاره شـــده در مقدمه بخشـــنامه (مـــواد ٨ و ١١ قانون 
شـــوراهای حل اختالف، مـــادۀ ۱۹۲ قانـــون آیین دادرســـی کیفری و مـــاده ۱۸۸ قانون 
آیین دادرســـی دادگاه هـــای عمومی و انقالب در امـــور مدنی) اجبار به رســـیدگی ابتدایی 
در شـــورای حل اختالف اســـتفاده می شـــود و نـــه اصوًال اجبار در احســـان قابـــل توجیه 

. ست ا
آنچـــه نهایتـــًا در عمل اتفـــاق خواهد افتـــاد یا تبدیل شـــدن اجرای این بخشـــنامه به یک 
مرحلـــه اضافی بـــرای مراجعه به شـــوراهای حـــل اختـــالف و تنظیم صورت جلســـات از 
پیش آماده شـــده و ارســـال آن به مراجع قضایی اســـت، یـــا اینکه با توجه به مشـــوق های 
احتمالی، انگیزه و اشـــتیاق زیادی در شـــوراهای حـــل اختالف برای ایجاد ســـازش به هر 

نحـــو و در کوتاه ترین زمـــان ممکن ایجـــاد خواهد کرد.
در حالـــت اول که نتیجـــه ای جز اطالـــه و رفت وآمد اضافـــه و غیر موجه حاصـــل نخواهد 
شـــد و در حالـــت دوم، با توجه بـــه ظرفیت های مـــادی و معنوی شـــوراهای حل اختالف، 
کامـــًال قابـــل پیش بینی اســـت که تنظیـــم شـــتابزده گزارش های اصالحی خـــود موجب 
شـــکل گیری مـــوج جدیـــدی از پرونده هـــا و اختالفـــات خواهد شـــد. امکانـــات مادی 
شـــوراهای حـــل اختالف در حال حاضر پاســـخگوی انجام امور جاری نیســـت و از ســـوی 
دیگر از اعضای شـــوراهای حل اختالف کـــه عمومًا تحصیالتی غیر از رشـــته حقوق دارند، 
نباید انتظار داشـــت کـــه بتواننـــد در موضوعات پیچیـــده حقوقی حتی در مقـــام تنظیم 
گـــزارش اصالحی دقیـــق عمل کننـــد. در بند ٦ بخشـــنامه در مورد خصوصیـــات افرادی 
که در شـــعب ویـــژه صلح و ســـازش به کارگیری می شـــوند هـــم به موضـــوع تحصیالت و 

تخصص حقوقـــی این افراد تأکید و توجه نشـــده اســـت.
بدون شـــک کاهش واقعـــی دعاوی و اختالفـــات و تحقق تحولـــی با نتایج پایـــدار، تنها از 
طریـــق اقدامات بنیادین از جمله پیشـــگیری از قوع جرم و نظـــارت و حمایت پس از آزادی 
مجرمـــان، ارتقای کیفیت رســـیدگی در محاکـــم و تقویت ضمانت اجراهـــای مدنی، ایجاد 
شـــفافیت و امثـــال این هـــا ممکن خواهـــد بود که انجامشـــان نه به آســـانی صـــدور یک 

بخشـــنامه اســـت و نه ممکن اســـت نتایج آماری فوری در پی داشـــته باشـــد.
در این مســـیر نه تنها نقـــص و کمبود قانونـــی وجود نـــدارد بلکه مخصوصـــًا قانونگذار در 
بخـــش ١٩ قانون برنامه ششـــم توســـعه تکالیف مهمی را بـــرای قوه قضائیـــه تعیین کرده 
اســـت، تکالیفی همچـــون تهیه و تدویـــن برنامه جامع پیشـــگیری از وقوع جـــرم و ارتقای 
ســـالمت اجتماعی تا پایان ســـال اول اجـــرای برنامه (بند یک قســـمت ت مـــاده ١١٣)؛ 
شناســـایی عوامـــل مؤثر در بـــروز دعـــاوی و جرائم به تفکیـــک در حوزه هـــای قضائی هر 
اســـتان و تهیه و تقدیم طرح هـــای الزم جهت پیشـــگیری از جرم و اختالفـــات و دعاوی به 
مجلس تا پایان ســـال دوم اجـــرای برنامه (بند ٢ قســـمت ت مـــاده ١١٣)؛ تنقیح، اصالح 
و رفـــع خأل های قوانیـــن جزائی با هـــدف کاهـــش عناوین مجرمانـــه تا پایان ســـال دوم 
اجـــرای برنامه (بند چ ماده ١١٣)؛ ایجاد و توســـعه نهادهای داوری و اعتمادســـازی و ایجاد 
اقبـــال عمومـــی و حمایت از آنها تا پایان ســـال اول اجـــرای برنامه (بند الـــف ماده ١١٦)؛ 
ایجاد ســـامانه ســـجل محکومیت های مالی (بند پ ماده ١١٦)؛ ایجاد ســـامانه اســـتعالم 
فـــوری و برخط اموال اشـــخاص محکوم ٌعلیهم تا پایان ســـال دوم اجـــرای برنامه (بند الف 
مـــاده ١١٧)؛ الکترونیکی کـــردن فرآیندهای اجرای مفاد اســـناد رســـمی تا پایان ســـال 
اول اجـــرای برنامه (بنـــد ب ماده ١١٧)؛ ایجـــاد درگاه الکترونیکی کلیه اســـتعالمات مورد 
نیاز مراجـــع قضائی تا پایان ســـال اول اجـــرای برنامه (بنـــد ت مـــاده ١١٧) و پیش بینی 
تمهیـــدات قانونـــی الزم مربـــوط به موضوع مســـئولیت مدنی تـــا پایان ســـال دوم اجرای 

.(١١٧ ماده  ث  (بنـــد  برنامه  قانون 
اکنون و درحالیکه ســـال ســـوم اجرای قانون برنامه ششـــم توســـعه به نیمه رســـیده است، 
معلوم نیســـت در کجای مســـیر دســـتیابی به این اهداف مهم قانونگذار در زمینه توســـعه 

داریم. قرار  و قضایی کشـــور  حقوقی 
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شماره 4               مرداد 98

ویه قضایی؛ حلقه مفقوده در نظام حقوقی ایران ر

  رویـــه قضایـــی در نظام قضایی کشـــور ما چـــه جایگاهی 
دارد و چگونه ایجاد می شود؟

رویـــه قضایی در مفهـــوم اعم خـــود تصمیماتی اســـت که 
دادگاه                                            هـــا در رونـــد رســـیدگی به پرونده هـــا می گیرند و براســـاس 
ضرورت هایـــی کـــه در جامعه وجود دارد و در راســـتای رســـیدن به 
عدالـــت، تفســـیرهایی از قوانین ارائـــه می کنند که این تفســـیرها 
بســـیاری از اوقات  می تواند راهگشـــا باشـــد و باعث ایجاد رویه های 
واحـــد شـــود. چـــون یکـــی از بزرگ ترین مشـــکالت در دســـتگاه 
قضایـــی ما این اســـت که ما متأســـفانه رویه واحد بســـیار کم داریم 
و می شـــود گفت تقریبًا در کشـــور ما رویـــه قضایی وجـــود ندارد یا 
خیلی کم رنگ اســـت. ممکـــن اســـت در خیلی از مـــوارد، در یک 
موضـــوع واحد بـــه یک شـــعبه مراجعه کنیـــد و حکم به نفع شـــما 
صادر شـــود و شـــعبه دیگری در همـــان جا علیه شـــما حکم بدهد 
بدون اینکـــه هیچ تفاوتی در ماهیت موضوع وجود داشـــته باشـــد. 
قطعًا این آســـیب های فراوانـــی دارد که مهم ترین آن وهن دســـتگاه 
قضایی اســـت؛ بد اســـت که دســـتگاه قضایی در موضوعات واحد 

تصمیمـــات متعـــارض و متناقض بگیرد.
امـــا رویه قضایی در مفهـــوم اخص در واقع رویه دیوان عالی کشـــور 
اســـت؛ اعـــم از آرای وحدت رویـــه که در حکـــم قانون انـــد، آرای 

اصراری و در مرحله ســـوم آرای شـــعب دیوان عالی کشـــور.

  آیـــا تـــالش ســـازمان یافته ای در حوزه قضایی خراســـان 
رضـــوی بـــرای ایجـــاد وحدت رویـــه، وجـــود دارد؟ اگر 
پاســـخ شـــما مثبت اســـت، چه تفاوتی با تهران یا دیگر 

استان ها دارد؟
از نظر مـــن هیچ کجا تالش چندانـــی وجود ندارد؛ نه در خراســـان 
و نه در ســـایر اســـتان ها. نکته حائز توجه آن اســـت که در اســـتان 
خراســـان عاله بر اینکـــه وحدت رویـــه چندانی ایجاد نشـــده ، گاه 
شـــاهد اقدامات خالف نـــص صریح قانون نیز هســـتیم کـــه بعضًا 
می تواند مصداق اســـتنکاف از اعمال حق باشـــد. مثـــل نپذیرفتن 
یک ســـری از دعاوی در محاکم اســـتان خراســـان رضوی. در حالی 
کـــه اگـــر دعوایـــی مطـــرح بشـــود و مرجع قضایـــی بـــه آن دعوا 
رســـیدگی نکند، هـــم دارای وصف مجرمانه اســـت و هـــم در واقع 
تخلـــف انتظامی اســـت. این موضوع ســـال های ســـال اســـت که 
وجـــود دارد. از جمله این ها عـــدم پذیرش ادعای اعســـار و دعوای 
مهریه اســـت  کـــه البته اخیـــرًا پذیرش برخـــی از دعاوی ســـاده تر 

. ست ه ا شد

   اگرچه شـــاید این طرق غیرقانونی باشـــد امـــا آیا راهی 
برای ایجاد رویه قضایی واحد نیست؟

یعنی بـــر خالف قانون عمـــل کنیم و اســـم آن را ایجاد رویه 

واحد بگذاریم؟ اگر قرار اســـت دعـــوای مهریه را قبـــول نکنید باید 
قانون را عـــوض کنید. اگـــر فکر می کنید اشـــکاالتی در ســـاختار 
قضایـــی وجـــود دارد یـــا یک ســـری از دعـــاوی باید با تشـــریفات 
خاص رســـیدگی شـــود یا اصًال نباید رســـیدگی شـــود. اینها نیاز به 

اصـــالح قانون دارد.
 مشـــکل اساســـی در جامعه ما عدم اجرای قانون اســـت. به عنوان 
مثـــال در بحث اعســـار خـــود قانون ضمانـــت اجراهـــای متعددی 
پیش بینی کرده و برای کســـی کـــه در واقع برخـــالف واقع خودش 
را معســـر قلمـــداد می کنـــد یا کســـی کـــه از حالت اعســـار خارج 
می شـــود و اعـــالم نمی کند یـــا در تأمین دعـــوای واهـــی (مذکور 
در  تبصـــره مـــاده ۱۰۹ قانون آیین دادرســـی مدنـــی) راهکارهایی 
پیش بینی شـــده اســـت. ولی ما به جـــای اینکه از ایـــن راهکارهای 
قانونی اســـتفاده کنیم، می خواهیـــم برخالف قانون مشـــکالت را 
حـــل کنیم. اگر قرار باشـــد قانـــون را زیرپـــا بگذاریم دیگر ســـنگ 

روی ســـنگ بند نمی شـــود.

   به نقـــش دیوان عالی کشـــور اشـــاره کردیـــد، در حال 
حاضر پتانســـیل ایجـــاد رویـــه واحد قضایـــی در دیوان 

عالی کشور هست؟
در واقـــع یکی از وظایـــف ذاتی دیـــوان عالی کشـــور همین ایجاد 
رویـــه واحد و نظـــارت بر دســـتگاه قضایی در همین زمینه اســـت. 
قطعًا دیـــوان باید در این زمینه خیلی فعال باشـــد و تـــا حد امکان 
جلوی صـــدور آرای معـــارض را بگیرد. اما در دیوان عالی کشـــوری 
کـــه اکنـــون داریم خیـــر. زیرا متأســـفانه خیلـــی اوقـــات دیوان و 
مســـئولین به جای اینکه بـــه چنین اقداماتی بپردازند، بیشـــتر وارد 
بحث های غیرقضایی می شـــوند یـــا اینکه تخصـــص الزم در برخی 

موضوعـــات را ندارند.

  در یک مقایســـه تطبیقی با کشـــورهای پیشرفته، برای 
نظام حقوقی ما چه پیشنهادی دارید؟

مـــا به هیچ عنوان قابل قیاس با کشـــورهای دیگر نیســـتیم. 
در کشـــورهای دیگـــر دیوان عالـــی و رویه دیـــوان خیلـــی فراتر از 
حتی دکترین حقوقی اســـت؛ مثـــًال در بحث مســـئولیت مدنی در 
قانون مدنی فرانســـه کًال ٥ ماده ۱۳۸۲ تـــا ۱۳۸۶ به آن اختصاص 
پیدا کـــرده ولی رویـــه قضایی فرانســـه بحث های خیلـــی مفصلی 
در ایـــن خصوص مطرح شـــده اســـت. بـــرای مثال درمـــورد ماده 
۱۳۸۴ قانـــون مدنی این کشـــور که یکـــی از مواد مهم مســـئولیت 
ناشـــی از فعل غیر اســـت، با اینکه شـــاید ماده صراحـــت چندانی 
نـــدارد اما در مورد مســـئولیت سرپرســـت یـــا در مورد مســـئولیت 
کســـی که اقدام بـــه نگهداری دیگـــری می کند بحث های بســـیار 
تفصیلـــی انجام شـــده و آرای بســـیار متعدد و مهمی صادر شـــده 

اســـت. طوری بـــر اســـاس ضرورت های جامعـــه جلـــو رفته اند که 
گاهـــی اوقـــات می بینید در راســـتای حل مشـــکالت جامعه از یک 
ماده احکام بســـیار بســـیار متعددی اســـتخراج شـــده است. چون 
مباحث مســـئولیت مدنی مثل خیلـــی از مباحث دیگـــر، بروز و در 

تغییرند. حال 
متأســـفانه در کشـــور ما حتی در مســـائل ابتدایی بعضًا شاهد آرای 
معـــارض از دادگاه ها هســـتیم. بســـته به اینکه شـــما کدام شـــعبه 
دادگاه برویـــد ممکـــن اســـت نتیجه متفاوت باشـــد. مـــن مواردی 
را درموضوعـــات کیفـــری دیده ام که ممکن اســـت در یک شـــعبه 
منتهی به برائت شـــود و در شـــعبه دیگـــر جزای نقدی و در شـــعبه 
ســـوم منجر به حبس شـــود. اینجا رویـــه واحدی موجود نیســـت.

 
  بـــا توجه به مثالی کـــه در مورد قانون مســـئولیت مدنی 

در فرانسه آوردید، زیاد بودن مواد را مؤثر نمی دانید؟
نـــه، اصالً مهم نیســـت. اگر رویـــه قضایی قوی ای داشـــته 
باشـــیم خیلـــی وقت ها می تـــوان جای خالی مـــواد قانونـــی را در 
نظام قضایـــی پرکرد و بســـیاری از مشـــکالت را حل نمـــود. صرفًا 
قانون نویســـی مهـــم نیســـت؛ ما اگـــر بهتریـــن قوانین را داشـــته 
باشـــیم ولی ایـــن قوانین مجـــری خوبی نداشـــته باشـــد، چنین 

معضلـــی قابل حل نیســـت.
 البتـــه نمی شـــود یـــک طرفه قضـــاوت کـــرد؛ یکی از مشـــکالت 
اساســـی در این بحث، آمار اســـت و از این نظر می تـــوان به قضات 
حـــق داد؛ چـــون برخـــی از قضات که حتـــی عالقمند هســـتند و 
توانایی ایجـــاد رویه دارند، چنان سرشـــان شـــلوغ اســـت و تعداد 
ورودی پرونده هـــا به شعبه شـــان باالســـت کـــه فرصت ایـــن کار را 
پیـــدا نمی کننـــد. ناگزیر دنبـــال این هســـتند که بـــه طریقی آمار 
پرونده هایشـــان را ببندنـــد تا آخر هر مـــاه آمار منفـــی نگیرد. دیگر 

وقتی بـــرای مطالعه بیشـــتر و رویه ســـازی باقـــی نمی ماند.

  به عنوان پرســـش آخـــر، نظر شـــما راجع بـــه تغییراتی 
کـــه بـــا ورود رییس جدیـــد قـــوه قضاییه اتفـــاق افتاده 

است، چیست؟
من همیشـــه خوشـــبین هســـتم و اکنون نیز که صحبت از تغییرات 
جدی اســـت، فکر می کنم شـــرایط مقـــداری بهتر شـــود. نه اینکه 
به وضعیـــت ایده آل برســـیم اما از قبـــل بهتر خواهد شـــد. از آنجا 
کـــه رئیس جدید قـــوه قضاییـــه کار قضایـــی انجـــام داده و دارای 
تجربـــه قضایی اســـت، احتمـــاًال مشـــکالت را بهتـــر درک کرده و 
سررشـــته امور را در دســـت دارد. امیدوارم با توجه به ســـابقه ای که 
ایشـــان در زمان آیت الله شـــاهرودی در مباحث حقوق شـــهروندی 
و حقوق بشـــری داشـــته اند، چنین مسائلی نســـبت به قبل بیشتر 

شود.  رعایت 

گریزى به رویه قضایى در مصاحبه با دکتر «رسول مقصودپور»
سید صادق اردوبادى
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دکتر عبدالرضا جوان جعفرى:

فیلم ها و گزارشـــات در دنیا مرســـوم اســـت که اوًال صحنه ها شـــطرنجی و 
مات می شـــوند کـــه مردم نبیننـــد و حتی قبـــل از نمایش اعالم می شـــود 
که ایـــن فیلم حاوی صحنه های خشـــن اســـت و توصیه می شـــود افراد در 
ســـنین خـــاص و گروه های خـــاص از مشـــاهده این صحنه هـــا خودداری 

کنند یا حداقل آمادگی الزم را داشـــته  باشـــند.
امروزه حذف خشـــونت عالمتی از تمدن و توســـعه یافتگی اســـت. خشونت 
را بایـــد از صحنه هـــا حذف کـــرد. در اکثریـــت قریب به اتفاق کشـــورهای 
دنیـــا تصویر جنازه نمایش داده نمی شـــود، چه برســـد به اینکـــه بخواهند 

فرآیند وقوع یـــک جنایت یـــا تخلف را به تصویر بکشـــند.
تئوری هـــای جامعه شناســـی جنایی که از جملـــه مشـــهورترین آنها تئوری 
یادگیـــری و یـــا تئوری های فرآینـــد اجتماعی اســـت، می گویند کـــه افراد 
در واقـــع در فرآینـــد اجتماعـــی شـــدن، رفتارهـــا را می آموزنـــد. خیلی از 
جرم شناســـان معتقدنـــد فیلم های نوع ســـوم همان آثار فرآینـــد اجتماعی 
و آمـــوزش را دارد؛ چه برســـد بـــه اینکه فیلـــم واقعی(نوع چهارم) باشـــد. 
در صـــورت مشـــاهده این فیلم هـــا به تدریـــج جنایت عـــادی و تحمل پذیر 
می شـــود. ایـــن فراینـــد عادی ســـازی و تحمل پذیری بـــه تدریـــج و بر اثر 
تکـــرار، از جرایم حساســـیت زدایی می کند و ســـپس در قالـــب یادگیری، 

عقالنیـــت و توجیـــه الزم را نیز برای ارتـــکاب جرم القـــاء می کنند.
مخصوصـــًا بـــرای افرادی کـــه زمینه هـــا و پتانســـیلی برای ارتـــکاب جرم 
دارنـــد؛ مثًال نوعی افســـردگی یا سادیســـم یا مازوخیســـم یـــا زمینه های 
خشـــونت و کمبود عاطفـــه دارند. در مـــورد این افـــراد،  ایـــن فیلم ها آثار 
جدی تـــری دارند. هـــم رفتار مجرمانـــه را توجیه می کنند و هم شـــیوه های 
ارتکاب جـــرم؛ یعنی یادگیـــری در دو بعد عقالنیت و توجیـــه رخ می دهد.

یکـــی از انگیزه هـــای دیگـــری کـــه ایـــن فیلم برداری ها انجام می شـــود 
افشـــاگری اســـت، مخصوصًا در حـــوزه رقابت هـــای سیاســـی. این باعث 
لطمـــه بـــه حیثیت افـــراد می شـــود و کنترل اجتماعـــی را از افراد ســـلب 
می کند. مســـتحضر هســـتید که گاهی مهم ترین عامل پیشـــگیری از وقوع 
جرم، کنتـــرل اجتماعی اســـت. یعنی فرد نه بـــه خاطر مجـــازات، بلکه به 
خاطر حفـــظ حیثیت خویش ســـعی می کند مرتکب جرم نشـــود. هنگامی 
که شـــما حیثیـــت چنین فردی را خدشـــه دار کردید، در واقـــع در مورد این 
شـــخص قضاوت کردید و حکم صـــادر نمودید. در نتیجـــه کنترل اجتماعی 
را در مـــورد او تضعیف کـــرده  یا از بین برده ایـــد. لذا این فـــرد دلیلی برای 
مخفـــی کاری رفتـــار خـــودش نمی بیند و به جـــرم و تخلف خویـــش ادامه 
می دهد. امـــا این بار به صـــورت علنی! البتـــه این مباحثـــی را که تا االن 

خدمتتـــان عرض کـــردم درحوزه جامعه شناســـی جنایـــی می گنجد.

   از منظر جامعه شناسی کیفری چطور؟
در جامعه شناســـی کیفـــری نیـــز این فیلم هـــا بـــر روی قضاوت 
نهادهـــای رســـمی تأثیـــر جـــدی می گـــذارد. فرآینـــدی را پدید 
مـــی آورد که بـــه آن عوام گرایـــی کیفری یا پوپولیســـم کیفـــری می گوییم. 
چون فیلم منتشـــر می شـــود و اکثـــر قریب به اتفاق جامعـــه آن را می بینند، 
نهادهای رســـمی خودشـــان را مکلـــف می کنند که ســـریع و قاطع واکنش 
نشـــان دهند. بدون شـــک ایـــن بـــر روی قضاوت آن هـــا اثـــر می گذارد. 
بـــه همین علـــت در خیلـــی از نظام های کیفـــری در این شـــرایط، اجازه 
رســـیدگی به پرونـــده را نمی دهنـــد و می گویند شـــرایط برای رســـیدگی 
آماده نیســـت. زیـــرا در این شـــرایط قاضی، پلیس، شـــاهد و همگان تحت 

تأثیـــر فضای بـــه وجود آمده هســـتند.

  در فرضـــی کـــه مســـئولین دولتی یـــا نظامی تخلفـــی انجام 
می دهنـــد و جامعـــه نســـبت به آن جـــرم یا تخلف حســـاس 

شـــده و فیلـــم مـــی گیـــرد، وضعیـــت چگونـــه اســـت؟ آثـــار ایـــن 
فیلم برداری ها مثبت است یا منفی؟

بحـــث فیلم بـــرداری از مســـئولین دولتـــی متفاوت اســـت. معمـــوًال نوع 
تخلفـــات آن هـــا از نوع تخلفات خشـــونت آمیز نیســـت و این گونه نیســـت 
کـــه در این فیلم ها مســـئول دولتی کســـی را به قتل برســـاند یا خشـــونت 
فیزیکـــی یـــا کالمی نشـــان بدهـــد. جنس ایـــن تخلفات جنـــس خاصی 
اســـت که اصطالحاً  به آنهـــا جرائم یقه ســـفیدان یا جرایـــم حکومتی گفته 

. د می شو
از ســـوی دیگر کســـانی که پســـت و ســـمتی می گیرند باید خود را در اتاق 
شیشـــه ای دیده و مـــردم را ناظر بر رفتارهای خودشـــان ببیننـــد. در واقع 
حریم خصوصـــی ای که مـــردم در زندگـــی اجتماعـــی دارند آنهـــا ندارند 
و پذیـــرش ســـمت به نوعـــی مجوزی اســـت که مـــردم بر ایشـــان نظارت 
کننـــد. مفهوم ایـــن نظـــارت می تواند این باشـــد که من بتوانـــم صحنه ی 
تخلـــف را ضبـــط کنم و ایـــن می توانـــد جنبـــه بازدارنـــده و کنترل کننده 
داشـــته باشـــد. ضمنًا برای مقامات پاســـخگویی ایجاد کنـــد. بنابراین این 
نـــوع فیلم بـــرداری نیز هـــر چند ممکـــن اســـت جنبه هـــای غیراخالقی 
داشته باشـــد، در دنیا خیلی مرســـوم اســـت. نه تنها افراد مشـــهور وقتی از 
منـــزل خارج می شـــوند حریم خصوصـــی ندارند و صحنه هـــا ثبت و ضبط 
می شـــوند، بلکـــه در مورد پلیس نیز در برخی از کشـــورها مرســـوم اســـت 
که روی شـــانه پلیـــس دوربینی نصـــب می کنند تا اگر صحنه خشـــنی رخ 

داد دیده شـــود.
امـــا الزامـــًا ایـــن را در جامعه پخـــش نمی کننـــد، بلکه به عنـــوان مدرکی 
بـــرای ناظران، مجریان و مقامات قضایی اســـتفاده می شـــود تا مشـــخص 
شـــود بزه دیـــده چـــه رفتـــاری کرده اســـت و پلیس چه واکنشـــی نشـــان 
داده اســـت. به هرحال این مســـئله ابعاد مثبتـــی دارد، هرچنـــد که بعضاً  

ابعـــاد غیر اخالقـــی هم پیـــدا می کند.

   نظـــر و تحلیل شـــما درمورد صحبت یکـــی ازمقام های قضایی 
درمـــورد اینکـــه مـــردم از پدیده هایـــی ماننـــد بدحجابـــی و
 بـــی حجابـــی فیلم بـــرداری کنند و بـــرای نهادهـــای قضایی 

چیست؟ بفرســـتند، 
نظر شـــخصی مـــن این اســـت که چنیـــن فیلـــم برداری هایی نـــه توجیه 

قانونـــی و اخالقـــی دارد و نه حتـــی توجیه دینی.
از ســـویی دیگـــر می توانـــد موجب نوعـــی شـــکاف،  انشـــقاق و درگیری 
اجتماعی نیز بشـــود. یعنی همبســـتگی شـــکننده ای نیز کـــه وجود دارد 
با این گونـــه دســـته بندی ها از بین مـــی رود. اختالف نظرهـــای جدی در 
این حوزه وجـــود دارد؛ گروه هایـــی از مردم موافق یک رفتـــار و گروه هایی 
نیز مخالف هســـتند. اینگونـــه، موافقان و مخالفـــان را در یک دوئل قضایی 
و پلیســـی قـــرار دادن، به طوری کـــه علیـــه یکدیگر مستندســـازی کنند، 
شـــکاف ها را بیشـــتر می کند. ممکن اســـت در جرایم امنیتی و حســـاس 
ماننـــد بمب گـــذاری به مستند ســـازی توصیه شـــود. زیـــرا چنین خطری 
امنیت ملـــی را تهدید می کند؛ لیکن در مســـائل اخالقی نـــه قانون چنین 
توصیـــه و مجـــوزی صـــادر کرده اســـت و نه به لحـــاظ اخالقـــی می توان 
چنیـــن توصیه هایی داشـــت. بـــه لحاظ سیاســـت جنایی پیشـــگیرانه نیز 

توصیه بـــه فیلم بـــرداری  جنبه پیشـــگیرانه ندارد.
وقتـــی مردم درایـــن مـــوارد در مقابل پلیـــس مقاومت می کننـــد، طبیعی 
اســـت که ایـــن مقاومـــت در مقابـــل یکدیگر جدی تـــر و آسیب رســـان تر 

خواهد بـــود. بنابرایـــن این توصیـــه را نمی پســـندم و موجـــه نمی دانم.

   ولـــی چنیـــن عملی (فیلم برداری) فی نفســـه جرم نیســـت و 

گاھی فیلم برداری از جرم 
واجد  وصف

وع است  دفاع مشر

ــزا و  ــوق ج ــته حق ــیار رش ــری» دانش ــوان جعف ــا ج «عبدالرض
جرم شناســی در دانشــگاه فردوســی اســت. او کــه مقطــع 
دکتــری خــود را در دانشــگاه گالســکو انگلیــس و در رشــته 
بــه پایــان رســانده اســت، اصــرار  جامعه شناســی کیفــری 
زیــادی دارد کــه جامعه شناســی جنایــی و کیفــری را نبایــد 
ــک  ــت هری ــًا در دس ــه تقریب ــا ک ــن روزه ــت. در ای ــی دانس یک
از شــهروندان شــهر یــک عــدد گوشــی همــراه بــا قابلیــت 
فیلم بــرداری و عکس بــرداری وجــود دارد، ســؤاالت زیــادی 
بــه  پدیــده  ایــن  جامعه شــناختی  معایــب  و  مزایــا  دربــاره 
ایــن  بــا  اینبــاره  ذهــن خطــور می کنــد. ماهنامــه وکال در 
اســت. نشســته  پاســخ  و  پرســش  بــه  حقوقــی  فرهیختــه 

  فیلم بـــرداری از تخلفـــات در جامعـــه مـــا به عنوان یک 
پدیـــده  اجتماعـــی مطرح اســـت. نظـــر شـــما در این 

زمینه چیست؟

بلـــه؛ در جامعـــه مـــا فیلم بـــرداری از تخلفات یـــک پدیده ناخـــوش ایند 
و آســـیب اجتماعـــی قلمـــداد می شـــود؛ یعنی ممکن اســـت بـــه لحاظ 
اجتماعی آثار مثبتی هم داشـــته باشـــد ولی از زاویه نگاه جرم شناســـی و 
جامعه شناســـی جنایی می تـــوان از آن بـــه عنوان یک پدیـــده نوظهور که 

تأثیـــر منفی در جامعـــه می گذارد، نـــام برد.

   لطفـــًا کمی بیشـــتر در مـــورد تأثیـــرات این پدیـــده از منظر  
جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی توضیح دهید؟

درطـــول تاریخ با تحـــول و تکامـــل جوامع به تدریـــج صحنه های 
خشـــن مجرمانه که با ســـبک زندگـــی مردم تناســـبی نداشـــته از جامعه 
حذف شـــده و به تبع آن مجازات های خشـــن هم کمتر شـــده است. ولی 
تکنولوژی هـــای نوظهـــور عمـــًال در حال بـــاز تولید آن صحنه هـــا و جرایم 
خشـــن در جامعه هســـتند؛ یعنی چیزی کـــه از دید جامعه تـــا حد زیادی 
مخفـــی یا غائب شـــده  بود، مجـــددًا در حال دیده شـــدن اســـت. به طور 

کلی فیلم هـــا را می شـــود از یک زاویـــه به ۴ نوع تقســـیم کرد:
۱. فیلم هـــای انیمیشـــن کـــه معموًال بـــرای کـــودکان و گاهی هـــم برای 

می شود؛ ســـاخته  بزرگســـاالن 
۲. فیلم هایی که در قالب بازی های دیجیتال یا گیم ها قرار دارد؛

۳. فیلم هایـــی کـــه در قالب فیلم های متعـــارف ســـینمایی و تلویزیونی به 
می شود؛ گذاشـــته  نمایش 

٤. فیلم های واقع.
بحـــث ما این دســـته چهـــارم یعنـــی فیلم بـــرداری از صحنه هـــای واقعی 

. ست ا
در همه این ٤ شـــکل، نمایش خشـــونت آثـــاری دارد که بـــر روی مخاطب 
تأثیـــر می گـــذارد؛ در مـــورد فیلم های انیمیشـــن کم کـــم مخاطب حس 
می کنـــد که این ها غیر واقعی اســـت. گیم ها را هم شـــاید بشـــود با رشـــد 
و بلوغـــی کـــه نوجوان پیـــدا می کند، چنیـــن توجیه کرد که این شـــخص 
درک متناســـبی پیدا خواهد کـــرد. هرچند که این هم آثـــاری منفی دارد.

به همین ترتیـــب در فیلم هـــا و نمایش هـــای تلویزیونـــی نیـــز آثـــار منفی 
وجـــود دارد. اگرچـــه بعضاً  از دید روانشناســـی و جرم شناســـی آثار مثبتی 

هم برای بعضی از فیلم های خشـــن شـــمارش شـــده اســـت.
ولـــی در مـــورد صحنه های خشـــن واقعی، آثـــار منفی آن به نظـــر من به 
مراتب بیشـــتر از ســـه مورد قبلی اســـت و به همین دلیل هـــم در این نوع 
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شماره 4               مرداد 98

  حاشـــیه های اعطای پروانه وکالت به یک رئیس دفتر

ماجـــرا از آنجا آغاز شـــد که محمـــد شـــیوایی، از وکالی کانون مرکز، 
در یادداشـــتی اعتراضی اعالم کـــرد به مدیر دفتر یـــک مرجع که در 
بخش اداری مشـــغول به کار بوده اســـت، با اســـتناد به بند «د» ماده 
٨ الیحه قانونی اســـتقالل کانون وکال پروانه وکالت داده شـــده است. 
در واکنش به این یادداشـــت، فرشـــاد خلعت بری عضـــو کمیته صدور 
پروانـــه با تأییـــد این خبر اعـــالم کرد کـــه به دلیل فقدان ســـابقه کار 
حقوقی شـــخص متقاضی، بـــا اعطای پروانه به او مخالف بوده اســـت 

امـــا نهایتًا هیأت مدیـــره تصمیم دیگری اتخاذ کرده اســـت.
ایـــن ماجرا زیـــر ذره بین برخـــی رســـانه های مخالف بـــا کانون های 
وکال هـــم قـــرار گرفـــت و این شـــخص بازنشســـته را، «رئیـــس دفتر 
شـــورای نگهبان» معرفـــی می کردند. در نهایت روابـــط عمومی کانون 
وکالی دادگســـتری مرکز ضمن اطالعیـــه ای اعالم کرد کـــه «با ارائه 
مســـتندات جدید، ســـمت حقوقی ایشـــان محرز گردیده است.» در 
این اطالعیه همچنین از اشـــخاص خواســـته شـــده بود بـــا توجه به 
«غیرعلنی بودن مســـأله صـــدور پروانه و احترام به آبروی اشـــخاص»، 
از «ترجیح احساســـات و اســـتنباط شـــخصی» بر «منافـــع صنفی» 

کنند. خودداری 
اطالعیـــه ای که به نظر می رســـد با مسکوت گذاشـــتن شـــیوه احراز 
سمت حقوقی شـــخص بازنشسته، به جای روشـــنگری در این ماجرا، 

افزوده اســـت. ابهامات  بر 

  بی قانونی در حوزه مالکیت معنوی

قانـــون ثبـــت اختراعـــات، طرح هـــای صنعتـــی و عالئـــم تجـــاری 
در  ســـال ۱۳۸۶ و به شـــکل آزمایشـــی به تصویب رســـید. در ســـال 
۱۳۹۱نمایندگان پنج ســـال دیگـــر نیز اجرای ازمایشـــی آن  را تمدید 
کردنـــد و ســـال ۱۳۹۶ نیـــز زمانـــی که مجلس بـــه تمدید دو ســـاله 
اجـــرای  آزمایشـــی آن رأی داد، نماینـــدگان به ضـــرورت ارائه هرچه 
ســـریع تر ارائه الیحه دولت در جهـــت دائمی کـــردن آن تأکید کردند 

ولی تـــا امـــروز الیحه ای درایـــن باره تقدیم مجلس نشـــده اســـت.
حال بـــا به پایان رســـیدن این مـــدت، نـــه از تمدید آزمایشـــی آن از 
ســـوی مجلس خبری اســـت و نه از الیحـــه دولت و در ایـــن میان راه 
بـــرای سوءاســـتفاده گنندگان از ایـــن بی قانونی ایجاد شـــده فراهم 

. شد
یحیـــی کمالی پور نایب رییس کمیســـیون حقوقـــی و قضایی مجلس 
در گفت وگویـــی که بـــا خبرگزاری ایســـنا داشـــته دراینبـــاره چنین 
اســـتدالل کرده اســـت که «اگر آن قانون گذشـــته را تمدید می کردیم 
شـــاید اراده اصالح و تصویب قانـــون جدید کمتر می شـــد؛ از طرفی 
آن قانون گذشـــته به میزانی مشـــکالت داشـــت که نبـــودش  بهتر از 
بودنـــش بـــود؛ یعنی بهتر اســـت در این حـــوزه قانونی نباشـــد تا آن 

قانون گذشـــته با آن همه مشـــکالت تمدید و اجرایی شـــود.»

  نقص تمبر مالیاتی وکال در دستور کار دیوان عالی کشور

روز پانزدهم مردادمـــاه، تصمیم گیری و اتخاذ رویـــه واحد در خصوص 
نقص تمبـــر مالیاتی وکال در دســـتور کار هیأت عمومـــی دیوان عالی 

کشـــور قرار گرفت.
این خبـــر را علی بهادری جهرمـــی، رئیس مرکـــز وکالی قوه قضاییه 

در حســـاب اینســـتاگرام خود اعالم کرد و نوشت:
«نقـــص تمبـــر مالیاتـــی در وکالتنامـــه موجـــب اتخـــاذ رویـــه های 
مختلفـــی در محاکـــم دادگســـتری شـــده اســـت. برخـــی محاکم 
معتقدنـــد چنانچه تمبـــر مالیاتـــی ابطال شـــده بـــر روی وکالتنامه 
ناقص باشـــد بایـــد ضمانت اجـــرای منـــدرج در تبصره مـــاده ۱۰۳ 
قانون مالیاتهای مســـتقیم را اعمال و از پذیـــرش وکالتنامه خودداری 
نمـــود. ایـــن رویه مشـــکالت جـــدی ایجـــاد می کند؛ به طـــور مثال 
یک وکیـــل در مقام تجدیدنظرخواهی از ســـوی مـــوکل برآمده و پس 

مانع قانونی ندارد.
رفتارهـــای مـــا باید مجوز قانونی داشـــته باشـــد نـــه منع قانونـــی! برای 
اینکه شـــما بتوانید از افـــراد عکس و تصویـــر بگیرید و فیلـــم تهیه کنید، 
بایـــد مجوز خاص داشـــته باشـــید و اگـــر مقـــام قضایی هم ایـــن عمل را 
توصیـــه می کند بایـــد مســـتندات خـــود را ارائه کنـــد. قطعًا نمی شـــود 
بـــه کلیات اســـتناد کـــرد که پیشـــگیری اجتماعـــی خوب اســـت و مردم 
در پیشـــگیری کمـــک کنند. مـــردم حق برخـــورد با مجرمیـــن و دخالت 
در کار قضایـــی را ندارنـــد. بـــرای ایـــن کار باید مجـــوز یا حکـــم قانونی 
داشـــت. در قانون «نحوه مجازات اشـــخاصی که درامور ســـمعی و بصری 
فعالیت هـــای غیرمجـــاز می نماینـــد» عناوین کلـــی وجـــود دارد که مثًال 
تصویر بـــرداری از صحنه هـــای بدحجابی، جرم اســـت یـــا تصویربرداری 
از صحنه هـــای مســـتهجن یا صحنه های خـــاص و ... حتـــی می گوید زن 
وشـــوهر هم حق ندارند از خلوت خودشـــان و بدحجابی خودشـــان عکس 
بگیرند و منتشـــر کنند. این کارجرم اســـت حتی اگر زن و شـــوهر باشند.

   دیـــدگاه شـــما نســـبت بـــه فیلم بـــرداری توســـط بزه دیـــده 
چیســـت؟ بـــه نظر شـــما از منظـــر اخالقی یا  جرم شناســـی 

منعی وجود دارد؟
همان طـــور که در قرآن آمده اســـت، خداوند دوســـت ندارد کســـی حرف 
ســـوئی را بـــه زبان بیاوریـــد مگر اینکـــه به او ظلم شـــده باشـــد. بنابراین 
برای دفـــاع از خود و بـــرای اینکه جرمی واقع نشـــود و بـــرای اینکه وقتی 
فـــردی حس کنـــد در مقابـــل دوربین اســـت و فیلم برداری می شـــود، اثر 
بازدارنـــده دارد بـــه نظر می رســـد ایـــن کار جایز اســـت و بـــرای این کار 
قانـــون نیز وجـــود دارد. دفـــاع از حرز، حیثیـــت، ناموس و آبـــرو در قالب 
دفاع مشـــروع جایز اســـت. این کار هم جنبه پیشـــگیرانه فردی دارد و هم 
جنبه پیشـــگیرانه اجتماعـــی. یعنی دیگـــران هم وقتی چنیـــن اتفاقاتی 
را مشـــاهده کننـــد و ببینند که ایـــن کار چگونـــه به اثبات جـــرم منتهی 

می شـــود در بعضی رفتارهایشـــان تجدیدنظـــر می کنند.

  از صحبت هـــای شـــما اینگونـــه برداشـــت می شـــودکه اگـــر 
فیلم بـــرداری توســـط مجرمین رخ دهد معایب زیـــادی دارد و 
اگر توســـط بزه دیـــده برای دفاع باشـــد می تواند آثـــار مثبتی 

داشته باشد. این استنباط درست است؟
بلـــه. عالوه بـــر این ها فیلم برداری گاهی می تواند اشـــاعه فحشـــا باشـــد 
و عناویـــن مجرمانـــه ی کیفری نیز داشـــته باشـــد. گاهـــی عاملین جرم، 
بـــرای ایجاد رعب  و  وحشـــت نســـبت بـــه قربانی یا نســـبت بـــه دیگران 
فیلم بـــرداری انجام می دهنـــد. یعنی همان طـــور که می گوییـــم مجازات 
جنبـــه ارعاب فـــردی و جمعـــی دارد، فیلم بـــرداری از جرم هـــم می تواند 

جنبـــه ارعاب فردی و جمعی داشـــته باشـــد.
در واقـــع ۳ گروه فیلم بـــرداری را انجام می دهند: تماشـــاچیان، مجرمین و 
بزه دیـــدگان. به طور کلی هـــم این گونـــه فیلم ها بهداشـــت روانی جامعه 
را بـــه خطـــر می اندازنـــد، ایجاد تـــرس می کننـــد و ناامنی را گســـترش 
می دهنـــد. یعنی جرمی که قـــرار بوده اســـت یک درصد جامعـــه را تحت 

تأثیـــر قرار بدهـــد ۹۰ درصد جامعـــه را تحت تأثیر قرار داده اســـت.

  چـــرا انتشـــار تصویـــر وقوع یـــک جـــرم جامعـــه را ملتهب 
می کند؟

انتشـــار تصویـــر مربـــوط به یـــک جرم محیـــط ذهنـــی مجرمانه 
درجامعـــه می ســـازد و ایجـــاد رعـــب و وحشـــت می کند. بـــه طوری که 
منطقه و محلـــه ای هم که جرم در آن واقع نشـــده  نیز گویا جـــرم را دیده و 
لمس کرده اســـت. در واقـــع بیننده فیلم همـــان ترس و ناامنـــی را با تمام 
وجودش لمـــس می کند. ما با انتشـــار ایـــن فیلم ها نظـــم عمومی جامعه 

را بـــه هم می زنیـــم و آن را مختـــل می کنیم.
در ایـــن صـــورت مجازاتی که بعـــدًا اجرا می شـــود دیگر قابلیت تناســـب 
بـــا چنین جرمـــی را نخواهد داشـــت؛ چون فـــرض ما این اســـت که جرم 
امنیت یـــک محله را بـــه هـــم زده  اســـت، درحالیکه اگر جرمـــی امنیت 
کل جامعـــه را بـــه هم بزند ایـــن جرم امنیتی اســـت و می توانـــد در قالب 
محاربه، افســـاد فـــی االرض و... قرار گیـــرد. لذا اغراق نیســـت که بگوییم 
انتشـــاردهندگان چنیـــن فیلم هایـــی به مراتـــب قابل ســـرزنش تر از خود 
مجرمین هســـتند؛ زیرا درجایـــی یک درگیری بوده اســـت و دو نفر مجروح 
و ۵ نفـــر نیز با خبر شـــده اند. ولی کســـی کـــه آن را منتشـــر می کند آن را 
در معـــرض دید عـــده ی زیادی قرار می دهد که روحشـــان آزرده می شـــود 
و نگـــران خانـــواده و اطرافیـــان خود می شـــوند. چنیـــن فیلم هایی باعث 
همذات پنـــداری بـــا صحنه جـــرم می شـــود. مـــِن بیننده هم خـــودم را 
قربانـــی جـــرم می دانـــم و با قربانـــی (و گاهـــی جانـــی) همذات پنداری 
می کنـــم. البته ایـــن همذات پنـــداری در زنانی کـــه چنیـــن فیلم هایی را 
مشـــاهده می کننـــد خیلی بیشـــتر رخ می دهد و آســـیب زننده تر اســـت.

خبرداد
مونا زنده دل

وکیل پایه یک دادگسترى     

از انقضـــای موعـــد تجدید نظر خواهی مشـــخص شـــده کـــه تمبر 
وکالتنامـــه اش ناقص بـــوده، برخـــی از محاکم از پذیـــرش وکالتنامه 
و در نتیجـــه تجدیدنظرخواهـــی (به لحـــاظ فقـــدان ســـمت) امتناع 
می نماینـــد و اتفـــاق تلخی کـــه رقم می خـــورد، از دســـت رفتن حق 

تجدیدنظرخواهـــی اصیل اســـت.
برخی دیگـــر از محاکم با اســـتناد به مـــواد ۵۳،۵۴،۵۹،۳۴۲ و ۳۴۵ 
قانون آیین دادرســـی دادگاه هـــای عمومی و انقـــالب در امور مدنی 
قائل به صـــدور اخطار رفـــع نقص و اعطـــای فرصـــت قانونی جهت 
رفـــع نقص هســـتند که ایـــن رویـــه منطبق با قانـــون و بـــه عدالت 

اســـت.» نزدیک تر 

  رد شدن دو شکایت درباره صندوق حمایت وکال در
 دیوان عدالت اداری

در مردادمـــاه هیـــأت تخصصـــی کار، بیمه و تأمیـــن اجتماعی دیوان 
عدالـــت اداری، دو دعـــوای جداگانـــه در ارتباط با صنـــدوق حمایت 

وکال و کارگشـــایان دادگســـتری را رد کرد. 
در پرونـــده اول، شـــاکی خواســـتار ابطـــال تبصره مـــاده ۵ آیین نامه 
اجرایی صنـــدوق حمایت وکال و کارگشـــایان شـــده بـــود، تبصره ای 
که چنین مقـــرر می دارد: «درصـــورت تأخیر در پرداخـــت حق بیمه، 
ســـهم بیمه شـــده در مدت معوق به ده درصد مأخذ وصـــول حق بیمه 

محاســـبه و دریافت خواهد شـــد.»
هیـــأت تخصصی دیـــوان و فقهای شـــورای نگهبـــان این مقـــرره را 

مخالف شـــرع یـــا قانون ندانســـتند.
در دومیـــن پرونـــده نیز این هیـــأت لزوم «ابطـــال تمبـــر پروانه برای 
احتســـاب ســـوابق کارآمـــوزی و وکالـــت» را مغایر قانون ندانســـت. 
اســـتدالل شـــاکی چنین بود که هیأت وزیران در مـــاده ۱۴ آیین نامه 
اجرایی ماده ۸ قانون تشـــکیل صنـــدوق حمایت وکال و کارگشـــایان 
دادگســـتری (مصوب ۱۳۷۷) احتساب ســـوابق کارآموزی و وکالت را 
مقیـــد به تمبـــر پروانه کرده اســـت. این در حالی اســـت کـــه در خود 
قانـــون مذکور چنیـــن قیدی وجود ندارد و احتســـاب ســـوابق وکالت 
مطلق اســـت خـــواه پروانـــه کارآموزی و وکالت تمبر شـــده یا نشـــده 
باشـــد. اما دیوان با رد شـــکایت چنین اعالم کرد کـــه: «مطابق ماده 
۱۵ قانـــون وکالـــت وکال مکلف به ابطـــال تمبر پروانه خود شـــده اند و 
بر اســـاس بند ۳ مـــاده ۷۹ آیین نامـــه الیحه قانونی اســـتقالل کانون 
وکالی دادگســـتری انجام وکالت بـــدون ابطال تمبـــر پروانه ممنوع و 
مجـــازات انتظامی در صـــورت عدم تجدیـــد پروانه پیش بینی شـــده 

. « ست ا

    نامه برخی فعاالن اقتصادی برای اصالح قوانین مربوط به وکالت

در پـــی حضور آیت الله رئیســـی در کســـوت ریاســـت قـــوه قضاییه، 
برخـــی بنگاه هـــای اقتصـــادی خصوصی بـــا ارســـال نامه هایی به 
وی، تـــالش بـــرای تغییر مـــاده ۳۲ قانون آییـــن دادرســـی مدنی را 
آغـــاز کرده اند تـــا بتواننـــد همچون بنگاه هـــا و مؤسســـات دولتی از 
نماینـــده حقوقی در محاکم اســـتفاده کننـــد. این افـــراد مدعی اند 
کـــه هزینه خدمـــات وکال در ایران گران اســـت و الزام به اســـتفاده از 
وکیل در پرونده هـــا، در نهایت موجب تضعیف فضای کســـب  وکار آنها 

. د می شو
رئیس کانون وکالی دادگســـتری مرکـــز اما معتقد اســـت این جریان 
با هدایـــت صاحبان برخـــی «مؤسســـات حقوقی غیرمجـــاز» به راه 
افتـــاده و اهـــداف دیگـــری را دنبـــال می کنـــد. در یادداشـــت دکتر 
عیســـی امینی که در ایســـنا منتشـــر شـــده چنین آمده است: «این 
مؤسســـات با الغـــای مـــاده ۳۲ و ورود به عنوان نمایندگان شـــرکت ها 
و بخش های اقتصـــادی خصوصـــی در محکمه و ایفا نمـــودن همان 
نقش وکیل، قصـــد ورود از منفـــذی را دارند که هم پول بیشـــتری در 
آن در جریـــان اســـت و هم بدون نظـــارت و مســـئولیت های قانونی، 
مبســـوط الید هســـتند... آنها به دنبال نفوذ در درون قوه قضاییه و آن 

هـــم در دعاوی اقتصادی هســـتند.»
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بـــه نژاد یـــا مذهب یا ملیـــت یا عضویـــت در بعضـــی گروه های 
اجتماعـــی یـــا داشـــتن عقاید سیاســـی تحـــت شـــکنجه قرار 
گیـــرد، در خارج از محل ســـکونت عـــادی خود به  ســـر می برد 
و نمی توانـــد یـــا بـــه علت تـــرس مذکـــور نمی خواهد خـــود را 
تحـــت حمایـــت آن کشـــور قرار دهـــد یـــا در صورتی کـــه فاقد 
تابعیت اســـت و پـــس از چنین حوادثی در خارج از کشـــور محل 
ســـکونت دائمی خـــود به ســـر می بـــرد، نمی تواند یـــا به علت 

تـــرس مذکـــور نمی خواهد به آن کشـــور بازگـــردد...»
همچنیـــن ماده ۱ آیین نامـــه پناهندگان مصـــوب ١٣٤٩/٩/٢٥ 
نیـــز اختصاص بـــه تعریف پناهنـــده دارد: «مقصـــود از پناهنده 
فردی اســـت که به علل سیاســـی، مذهبی، نـــژادی یا عضویت 
گروه هـــای خـــاص اجتماعـــی از ترس جـــان و شـــکنجه خود 
و افـــراد خانـــواده اش که تحـــت تکفل او می باشـــند به کشـــور 

شـــود.» پناهنده  ایران 
همان گونـــه کـــه مالحظـــه می شـــود، تفـــاوت مختصـــری بین 

اســـت: موجود  دومـــاده  تعاریف 
 اوًال در کنوانســـیون و پروتـــکل به عنوان «نژاد یا ملیت» اشـــاره 
شـــده در حالیکـــه در ماده یـــک آئین نامه«ملیت» قید نشـــده و 
فقط بـــه عوامـــل نـــژادی تصریح شده اســـت کـــه از این حیث 
کنوانســـیون محدوده وســـیع تری دارد و ثانیًا: برابر کنوانســـیون 
به تـــرس از شـــکنجه خـــود فـــرد اشـــاره گردیده در حالیکه در 
ماده یـــک آیین نامه، تـــرس از جان و شـــکنجه افـــراد خانواده 
تحـــت تکفل هم قید شـــده که از ایـــن جهت، ماده یـــک دایره 

داشته اســـت. نظر  مد  را  وســـیع تری 
از ســـوی دیگـــر، «مهاجـــران» در قواعـــد بین المللـــی افرادی 
هســـتند کـــه با هـــدف ارتقـــاء زندگی، کشـــور محل ســـکونت 
و متبـــوع خـــود را تـــرک می کنند و با اخـــذ مجوزهـــای قانونی 
الزم، مجـــوز اقامـــت در کشـــور دیگـــری را تحصیـــل می کنند و 
اینجاســـت که تفـــاوت حقوقی «پناهنـــده» و «مهاجر» آشـــکار 

می شـــود.
در کشـــور ما پناهندگان تحت حمایت کمیســـاریا، دارای مدارک 
شناســـایی هســـتند که وزارت کشـــور صـــادر می کند و شـــامل 
آمایـــش و دفترچه پناهندگی اســـت کـــه کارت های  کارت های 
آمایـــش نیز هرســـاله بـــه منظـــور شناســـایی و ســـاماندهی و 

می شـــوند. تمدید  سرشـــماری 
مـــواد و مقـــررات منـــدرج در کنوانســـیون وضع پناهنـــدگان از 
جنبه هـــای مختلف در جهـــت تأمین حقوق اساســـی پناهندگان 
و حمایـــت از ایشـــان تدوین و تنظیم شـــده اند کـــه از آن جمله 

می تـــوان به مـــوارد زیر اشـــاره کرد:
ماده ١٣: ناظر به تملک اموال منقول و غیر منقول؛

ماده ١٤: حق مراجعه به دادگاهها؛
ماده ٣٤: اعطای تابعیت.

الزم به ذکـــر اســـت کـــه دولـــت ایـــران از ابتـــدای الحـــاق به 
کنوانســـیون، مواد ١٧ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٦ را که در خصوص اشتغال 
با دســـتمزد، امور خیریه دولتـــی، قوانیـــن کار و بیمه اجتماعی 
و آزادی رفـــت و آمـــد هســـتند، صرفـــًا توصیه تلقی نمـــوده و از 
این رو آن هـــا را نپذیرفته  اســـت. در ارتبـــاط با دیگر مـــوارد نیز 
به ویژه در خصوص تســـهیل در اعطـــای تابعیت بـــه پناهندگان 
موضوع مقررات مـــاده ٣٤ کنوانســـیون، ندرتًا و انگشت شـــمار 

پناهندگانـــی موفـــق به تحصیـــل تابعیت ایران شـــده اند. 
نکته قابل توجـــه وکاربردی در زمینه محاکم، دادرســـی و وکالت 
در ارتباط بـــا پناهندگان، مواد ١٦و ١٢ کنوانســـیون اســـت که 
برابر مندرجـــات ماده ١٦، پناهنـــدگان حق مراجعـــه آزادانه به 
محاکم قضایی کشـــور میزبـــان را دارند و در ارتباط با اســـتفاده 
از معاضـــدت قضایی و معافیت از ســـپردن تضمیـــن هزینه های 
دادرســـی نیز مقرر شـــده که همســـان با اتباع دولـــت میزبان با 

ایشـــان رفتار شود.
مـــاده ١٢ کنوانســـیون در خصوص احوال شـــخصیه پناهندگان 
اســـت که تابع قانون کشـــور محل اقامت دانســـته  شـــده  است 
مگـــر حقوقی کـــه پناهنـــده در این ارتبـــاط قبًال  کســـب کرده 
باشـــد. می دانیـــم کـــه در مـــاده ٧ قانـــون مدنی ایـــران، اتباع 
خارجه مقیـــم کشـــورمان از حیث مســـائل احوال شـــخصیه و 
حقـــوق ارثیه خود در حـــدود معاهدات مطیـــع قوانین و مقررات 
دولـــت متبوع خـــود هســـتند. از طـــرف دیگر همان طـــور که 
قبًال عنوان شـــد بـــر روی کارت های شناســـایی کـــه در اختیار 
پناهنـــدگان قـــرار دارد، عنوان «پناهنده» درج نشـــده اســـت. 
به همیـــن دلیـــل نیز رویه هـــای متفاوتـــی در محاکم مشـــاهده 
می شـــود. معهـــذا بـــا تشـــریح موضـــوع و اســـتناد بـــه ماده 
١٢کنوانســـیون، پناهندگان با دارا بودن همیـــن مدارک هویتی 
و شناســـایی، مشـــمول مقررات کشـــور ایران اند و بعضًا محاکم 
نیـــز به این نحو عمـــل و ماده اســـتنادی خود از کنوانســـیون را 

در آراء  صـــادره قیـــد و لحـــاظ می کنند.

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
همان طـــور کـــه در کشـــورمان نیـــز شـــاهد هســـتیم، حضور و 
التقـــاط پناهنـــدگان در کشـــورهای میزبـــان، منجر بـــه ازدواج 

در ســـال ٢٠٠١ میـــالدی ســـازمان ملل متحد روز بیســـتم 
ژوئن را به عنـــوان روز جهانـــی «پناهنده» نامگـــذاری کرد. 
اختصـــاص یک روز خـــاص به پناهنـــدگان به منظـــور توجه 
جامعـــه جهانـــی و رصـــد وضعیـــت آنـــان در پهنـــه جهان 
اســـت. به منظور آشـــنایی بیشـــتر با حقوق پناهندگان، در 
مطلـــب ذیل به توضیـــح برخـــی مفاهیم و قوانیـــن مربوطه 

می پردازیـــم.

حقوق پناھندگان در ایران

رئیس کانون وکالى دادگسترى اصفهان:

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
ایـــن آژانـــس بین المللـــی با توجـــه بـــه کنوانســـیون ١٩٥١و 
و  رهبری  بـــه  موظـــف  الحاقـــی،  پروتـــکل 
بین المللـــی  اقدامـــات  هماهنگـــی 
بـــرای حمایـــت از پناهنـــدگان و 
آنان  مشـــکالت  فصـــل  و  حل 
بـــا هدف  در سراســـر دنیـــا 
حقوق  از  حفاظـــت  اصلـــی 
و رفاه ایشـــان اســـت. دفتر 
سازمان  عالی  کمیســـاریای 
پناهنـــدگان  درامـــور  ملـــل 
عمومـــی  مجمـــع  توســـط 
ســـازمان ملـــل در ســـال ١٩٥٠ 
تأســـیس شـــد که مقـــر اصلـــی آن 
درشـــهر ژنو کشـــور ســـوئیس است. 
سیاســـت های کلی پایدار کمیســـاریا 
در خصـــوص پناهنـــدگان عبارتند از: 
تـــالش در جهت بازگشـــت داوطلبانـــه به کشـــور اصلی؛ جذب 

یـــا اســـکان مجـــدد در کشـــورهای ثالث.  درکشـــور میزبان 
کمیســـاریا در ســـال ١٣٦٣ نخســـتین دفتـــر خـــود را در ایران 
افتتاح کرد. در ســـال های بعد دفتر کمیســـاریا بنـــا به ضرورت 
در برخـــی اســـتان ها گســـترش پیدا کـــرد. الزم به ذکر اســـت 
همتـــای دولتـــی کمیســـاریا در ایـــران، اداره کل امـــور اتباع و 
مهاجریـــن خارجـــی وزارت کشـــور در تهـــران و شهرســـتان ها 

. هستند
تفاوت پناهنده و مهاجر

 برابـــر تبصـــره دوم مـــاده یـــک کنوانســـیون ١٩٥١ اصطالح 
«پناهنده» به شـــخصی اطالق می شـــود که: «بـــه علل مربوط 
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کمیتـــه «حـــل اختالف اتباع و مهاجرین خارجی» یکی از نهادهایی اســـت که با ســـازوکاری شـــبه حقوقی و برای ایجاد صلـــح یا رفع اختالف 
بین اتبـــاع و مهاجرین در محل «اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراســـان رضوی» به صورت هفتگی تشـــکیل می شـــود.

خبرنـــگار «وکال» بـــرای کســـب اطالع از شـــیوه رســـیدگی در این کمیته، در یکی از جلســـات برگزار شـــده حضـــور یافت که در ادامه شـــرح 
مختصـــر پرونده و تصمیمات اتخاذ شـــده در ایـــن جلســـه را خواهید خواند.

 روز سه شـــنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ کمیته «حل اختالف اتباع و مهاجرین» با حضور هاله کشـــاورز، وکیل دادگســـتری و نماینده کمیســـاریای 
عالی ســـازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مشـــهد، ســـیدعلی قاســـمی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراســـان رضوی، آقای 

عطایی، از جامعه پناهندگان افغانســـتانی و با ریاســـت قاضی بصیری از قضات دادگســـتری تشکیل شد.
خانـــم «ســـمیه.الف» و آقای «امیـــر.م» دارای ٤ فرزند دختر با ســـنین ٩ ماهه، ٣ ســـاله، ٨ ســـاله و ١٢ ســـاله در فروردین ١٣٩٨ به شـــکل 
غیررســـمی و به صـــورت توافقی بـــا حضور شـــاهدان و روحانی معتمـــد صیغه طالق را جـــاری نمـــوده و از یکدیگر طـــالق گرفته اند. ضمن 
این کـــه از آن تاریـــخ زوجه در منزل مادرش ســـکونت دارد. طبق توافـــق صورت گرفته حضانت فرزندان ٩ ماهه و ٣ ســـاله به مادر واگذار شـــده 

و در مقابـــل پدر حضانـــت دختران ٨ و ١٢ ســـاله را بر عهده گرفته اســـت.
 بـــا توجه به اظهـــارات صریح طرفیـــن و همچنین اوضـــاع و قرائن پرونده طـــالق زوجین که به صورت غیررســـمی و در منزل انجام شـــده بود 
در ایـــن کمیته تأیید و تنفیذ شـــد. بـــا توجه به این کـــه فرزندان فاقد مـــدارک شناســـایی و اقامتی بودند، پدر موظف شـــد تـــا به عنوان ولی 

فرزندان بـــه اداره اتباع خارجـــی مراجعه کرده و بـــرای فرزندان مدارک هویتـــی و اقامتی بگیرد.
 زوج بـــا این اســـتدالل  کـــه حضانت دو تـــن از فرزندان به مـــادر واگذار شـــده، بنابراین نفقـــه آن ها نیز بر ذمه مـــادر اســـت، از پرداخت نفقه 
 ایشـــان اســـتنکاف می کرد. همچنیـــن با توجه به اینکـــه فرزندان ٨ و ١٢ ســـاله از زندگی با پدر ناراضـــی بودند، مادر خواهـــان حضانت آن  دو 

دختـــر نیز بود.
 طبـــق اظهارات صریـــح این دو فرزند مبنی بـــر اینکه خواهان زندگی با مادر هســـتند و با توجه ســـن دختران و محتویات پرونـــده، مذاکرات و 
میانجی گـــری اعضای کمیته بـــا والدین صورت گرفـــت. در نهایت حضانت فرزنـــدان مذکور نیز به مادر واگذار شـــد و مبلـــغ ٥٠٠ هزار تومان 

نفقه ماهیانه بـــرای فرزندان تعیین گردید تا از ســـوی پدر پرداخت شـــود.
در پایان، صورت جلسه تنظیمی به امضای طرفین دعوا و اعضای کمیته رسید و ختم رسیدگی به پرونده اعالم شد. 

گزارش حل یک اختالف
کمیته «حل اختالف اتباع و مهاجرین» با ساز و کارى متفاوت

 به حل اختالف اتباع و مهاجرین مى پردازد

بـــا اتباع کشـــور می شـــود. در این رابطـــه چناچه مـــرد ایرانی 
بـــا زن پناهنـــده ازدواج کند مقـــررات آیین نامـــه ازدواج مردان 
ایرانـــی بـــا زنان خارجی بایســـتی مراعات شـــود و مســـتندًا به 
بنـــد ٦ از ماده ٩٧٦ قانون مدنـــی ، زن پناهنـــده تابعیت ایران 
را کســـب می کند. امـــا در ارتباط بـــا ازدواج مـــردان پناهنده با 
زنـــان ایرانی نظـــر به اینکه عمدتـــًا مقررات مـــاده ١٠٦٠ قانون 
مدنـــی را اجـــرا و اعمال نمی کننـــد، هر چند که ایـــن ازدواج ها 
از نقطه نظـــر صحت شـــرعی مواجه بـــا هیچ اشـــکال و ایرادی 

نیســـتند، معهذا ثبـــت آن امکان پذیر نیســـت.
ســـاماندهی این ازدواج ها و نیـــز تعیین تکلیف فرزندان ناشـــی 
از ایـــن ازدواج ها که تعـــداد قابل توجهی هســـتند، یک معضل 
جدی اســـت. ابتدا در ســـال ١٣٨٥ به موجـــب ماده واحده ای، 
تمهیداتـــی در نظـــر گرفتـــه شـــد کـــه بـــه موجـــب آن پروانه 
زناشـــویی و پروانـــه اقامت بـــرای زوج صادر گـــردد و در نهایت 
ایـــن فرزندان پس از رســـیدن به ســـن هجده ســـال قـــادر به 
کســـب تابعیت ایرانی باشـــند. البتـــه اجرای ایـــن ماده واحده 
مقید بـــه محدوده زمانی بـــود و جاماندگان از طـــرح و فرزندان 
ناشـــی از ازدواج های بعـــد از این محدوده زمانی، سال هاســـت 

کـــه در وضعیت بالتکلیفی هســـتند.
اخیـــرًا نیـــز ماده واحده الیحـــه اصـــالح قانون تعییـــن تکلیف 
فرزنـــدان حاصـــل از ازدواج زنـــان ایرانی با مـــردان خارجی در 
مجلس و شـــورای نگهبان مطرح اســـت که حاوی نـــکات حائز 
اهمیتی اســـت. مالحظه می شـــود کـــه در بخش نخســـت این 
ماده واحده، قید و شـــرط تولد در ایران و رســـیدن به ١٨ ســـال 
تمام برداشـــته  شده   اســـت و به صرف درخواســـت مادر ایرانی 
بســـنده شـــده که قطعـــًا به تســـهیل اعطـــای تابعیـــت به این 
فرزندان منتج می شـــود. فرزندان باالی ١٨ ســـال نیز شـــخصًا 
می تواننـــد متقاضـــی کســـب تابعیت باشـــند. فـــارغ از قید و 
شرط «عدم مشـــکل امنیتی» که به تشـــخیص وزارت اطالعات 
منـــوط شـــده و در عمل این افـــراد را همچنان در ســـرگردانی و 
بالتکلیفـــی باقـــی خواهد گذاشـــت، نکته حائـــز اهمیت تضاد 
مندرجـــات این ماده واحده بـــا مـــواد ٩٧٦ و ٩٧٧ قانون مدنی 
اســـت. در مـــواد مذکـــور اصل بـــر تقـــدم تابعیـــت ایرانی این 
فرزنـــدان بوده و درصورتی که اشـــخاص مذکـــور در بند ٥ ماده 
٩٧٦ اصـــرار و تمایـــل بـــه انتخاب و ابقـــاء تابعیت پدر داشـــته 
باشـــند، بایســـتی اقداماتـــی را انجـــام دهنـــد. در حالیکه در 
ماده واحـــده، اصـــل و تقدم بـــر دارا بودن تابعیـــت خارجی پدر 
قرار داده شـــده اســـت و از این حیث این الیحـــه یک پس رفت 

می شود. محســـوب 
کمیته حل اختالف اتباع خارجی

یکـــی از تدابیـــری کـــه در راســـتای کمـــک بـــه حل مســـائل 
حقوقـــی پناهنـــدگان در ایـــران اتخـــاذ شـــده و سال هاســـت 
که کمـــک مؤثر و شـــایانی بـــه حـــل و فصل دعـــاوی حقوقی 
پناهنـــدگان کرده اســـت، تشـــکیل کمیته هـــای حـــل اختالف 
در یـــازده اســـتان کشـــور اســـت. ایـــن کمیته هـــا بر اســـاس 
توافق ســـه جانبه کشـــورهای ایران و افغانســـتان و کمیساریای 
عالـــی پناهندگان تشـــکیل گردیـــده و پناهندگان افغانســـتانی 
می تواننـــد دعـــاوی حقوقی خـــود علیـــه دیگر پناهنـــدگان و 
اتبـــاع خارجی یـــا ایرانیـــان را در آن مطرح کننـــد. این کمیته 
متشـــکل از چهـــار عضـــو اســـت کـــه ریاســـت آن بـــا قاضی 
معرفی شـــده ازدادگستری اســـتان اســـت. یک وکیل و نماینده 
حقوقـــی از طرف کمیســـاریا، یـــک نماینده حقوقـــی از اداره 
امـــور اتبـــاع و مهاجرین خارجی و یـــک عضـــو از جامعه افغان 
ســـه عضو دیگر ایـــن کمیته هســـتند. نحـــوه رســـیدگی فاقد 
تشـــریفات خاص و بدون هزینه اســـت و اعضـــای کمیته تمامی 
ســـعی وتالش خـــود را می کنند کـــه موضوع دعـــوی از طریق 
میانجی گری و کدخدامنشـــی بـــا صلح و ســـازش خاتمه یابد.
پر واضح اســـت کـــه تحمـــل هزینه های ســـنگین دادرســـی، 
مقـــررات شـــکلی، آیین رســـیدگی و غیـــره بـــرای پناهندگان 
افغانســـتانی کـــه عمدتـــٌا از توان اقتصـــادی کافـــی برخوردار 
نیســـتند و از طرف دیگر اغلـــب مراودات و روابط آنها شـــفاهی 
و بدون مدرک و قرارداد مســـتند اســـت، به چه میزان در مســـیر 
عـــادی دعـــاوی در محاکم مواجه با اشـــکال اســـت و به همین 
دلیـــل کمیته های حـــل اختالف فـــارغ از این مقـــررات تا چه 
میزان امـــکان کارایی و تأثیـــر دارند. در خالل ســـالیان فعالیت 
کمیتـــه حل اختالف در مشـــهد، تا حدود هشـــتاد و پنج درصد 
مراجعـــات ومرافعـــات از طریق همـــکاری ارزشـــمند و بی وقفه 

اعضـــای کمیته، حل و فصل ومرتفع شـــده  اســـت.

سیده نسرین حسین پور

7

http://vokalamag.ir/?p=750
http://vokalamag.ir/?p=712


 آقـــای جوادی حصار، بـــه  عنوان یکی از 
خراســـان،  باســـابقه  روزنامه نـــگاران 
مختصـــری راجع بـــه تاریخچه پیدایش 

نشریه توس بفرمایید.
در ابتـــدا از ماهنامه وکال تشـــکر می کنـــم که به 
ســـراغ نشـــریه به محاق رفته توس آمده  اســـت. 
اگرچه معتقدم این نشـــریه چراغی بـــود در کویر 
تاریکـــی و مناره ایدر برهوت سیاســـت  و اندیشـــه 

ورزی خراســـان آن روزها.
تـــوس در فضـــای اعتراضـــی متولد شـــد. اوایل 
دهـــه هفتاد اراده ای در خراســـان غالـــب بود که 
با رســـانه و اهل رســـانه سر ســـازگاری نداشت؛ 
بـــه همین دلیـــل روزنامـــه خراســـان آن زمان را 
به چالش کشـــید. مدیـــر مســـئول آن روزنامه به 
قم منتقـــل و هیـــأت تحریریه از جملـــه بنده که 
ســـردبیر روزنامه خراســـان بودم پراکنده شـــدند.
در پـــی ایـــن اتفاق بـــه دنبـــال نشـــریه «توس» 
آن  انتشـــار  بـــه  شـــروع   ۷۱ ســـال  از  و  رفتـــم 
به صـــورت هفته نامـــه کردیم. در ســـال ۷۲ اداره 
کل مطبوعـــات داخلـــی وقـــت به ما اعـــالم کرد 
که چـــون مجوز شـــما مجـــوز روزنامـــه دریافت 
کرده اید، می بایســـت در عـــرض ۱۵ روز «توس» 

کنید. روزنامـــه  بـــه  تبدیل  را 
به دلیـــل مشـــکالت جـــدی در چـــاپ، از تیرماه 
همان ســـال با یک برگ ۵۰×۷۰ پشـــت ورو شروع 
کردیـــم به انتشـــار روزنامـــه! در ادامـــه این روند 
اولیـــن برخورد قضایی با نشـــریه بر اســـاس یک 
گـــزارش از منبعـــی نامعلوم شـــکل گرفت و من 
را بـــه دادگاه فراخواندنـــد. بنده بـــه قاضی گفتم 
که باید شـــکایتی که از بنده شـــده اســـت دارای 
شـــاکی باشـــد وگرنه محاکمـــه قانونی نیســـت و 
یکی از اعضـــای هیأت منصفه گفـــت ما خودمان 

از دســـت شما شـــاکی می شویم!

  آیا در آن پرونده وکیل داشتید؟
خیر. یکـــی از نکات جالب در مشـــهِد آن 
زمان ایـــن بود کـــه هیچ وکیلـــی حاضر 
نشـــد وکالت بنده را بر عهده بگیـــرد. البد خوف 

برایشـــان حاشیه ساز  شود. داشـــتند که 

  کمـــی از رونـــد دادگاه هایی کـــه برای 
توس برگزار شد برایمان بگویید.

در یکـــی از ایـــن پرونده هـــا قاضی حکم 
ناعادالنـــه ای علیـــه بنـــده داد و بنـــده از قاضی 
شـــکایت کـــردم کـــه منجر بـــه محکومیـــت این 
قاضـــی شـــد. بعدهـــا که ایشـــان می خواســـت 
وکیل شـــود قوه قضائیـــه مانع شـــده و گفته بود 
باید رضایت شـــاکی خصوصی (بنـــده) را بگیرد. 
او پـــس از مراجعه به بنده گفـــت رضایت مکتوبی 
به مـــن بده تا مـــن بتوانـــم کارهای اخـــذ پروانه 
وکالتـــم را بکنم. مـــن هم گفتم زمانـــی این کار را 
می کنـــم که شـــما کتبـــًا بگویی برای چـــه با من 

توس در فضای اعتراضی
 متولد شد

محمدصادق جوادى حصار:

چنیـــن کردی! او هـــم دســـت خط محضری (که 
ســـند آن موجود اســـت) داد که مـــن در آن زمان 
تحت فشـــار برخی مقامات سیاســـی چنین کردم 
و از این بابت پشـــیمانم. در این مدت فشـــارهای 
سیاســـی زیادی به بنده وارد شـــد اما در سال ۷۵ 
این فشـــارها علیه من و نشریه ام بســـیار بیشتر و 

بود. شـــده  تصور  غیرقابل 

  چه فشارهایی؟
روزهـــای زیادی گـــروه انصار حـــزب الله 
جلـــوی دفتـــر مـــا اجتمـــاع می کردنـــد 
از  یکـــی  در  می خواندنـــد.  جماعـــت  نمـــاز  و 
شـــماره های توس تیتـــری به نقـــل از یک عضو 
انجمن اســـالمی دانشجویان دانشـــگاه فردوسی 
و علوم پزشـــکی مشـــهد زدیم، تحـــت این عنوان 
که «دانشـــگاه از حوزه اســـالمی تر است». انصار 
حـــزب الله دوبـــاره جلو روزنامه اجتمـــاع کردند و 
این گروه،  با شـــکایت  مخاطراتی شـــکل گرفت. 
نیـــروی انتظامی بنده را بازداشـــت کرد. تا شـــب 

در بازداشـــت بودم و ســـپس آزاد شدم.

  دادگاهـــی در رابطـــه با ایـــن تیتری که 
زده بودید برگزار شد؟

پس از کش و قوس هایـــی باالخره دادگاه 
اجتماعات  در ســـالن  علنـــی  به صـــورت  بنـــده 
دادگستری مشـــهد برگزار شـــد. جمعیت زیادی 

هم در ایـــن دادگاه علنی شـــرکت کردند.

  دادگاهـــی در رابطه با ایـــن تیتری که زده 
بودید برگزار شد؟

خیر؛ هرکس دوســـت داشت می توانست 
بیایـــد. در این پرونده بـــه قاضی راجـــع به عدم 
رغبت وکال بـــرای قبول وکالت خـــود گفتم. حوزه 
علمیه مشـــهد نیز در این پرونده یکی از شـــکات 
بود که درخواســـت محاکمه بنده به ســـبب درج 
مطالـــب غیرواقعی، اظهارنظـــر مغرضانه پیرامون 
حوزه علمیـــه، تشـــویش اذهان عومـــی و ایجاد 

تقابل بین دو نهاد حوزه و دانشـــگاه را داشـــت.
قاضی شـــعبه ١١ عمومی در ایـــن مرحله بنده را 
محکـــوم کردند به ۳۰۰هزارتومـــان جزای نقدی و 
ده ســـال محرومیت از فعالیـــت مطبوعاتی و حق 
دریافـــت امتیـــاز نشـــریات. من در آنجـــا به عدم 
رعایت تشـــریفات قانونـــی دادگاه اعتراض کردم؛ 
زیرا هیـــأت منصفه به حـــد نصاب نرســـیده بود 
و دادگاه رســـمیت نداشـــت. اعتراضمـــان را وارد 
دانســـتند و پرونـــده بـــه دادگاه تجدیدنظر رفت. 
البتـــه نظـــر بنده ایـــن بود کـــه دوبـــاره دادگاه 
بدوی باید تشـــکیل شـــود امـــا پذیرفته نشـــد و 
همـــان دادگاه تجدیدنظر به پرونده ما رســـیدگی 
مجدد کـــرد. ایـــن دادگاه نیز علنی و در ســـالن 
اجتماعـــات دادگســـتری برگـــزار شـــد. خاطرم 
هســـت که قاضـــی دادگاه که روحانـــی باوقاری 

هـــم بـــود، در ابتدای جلســـه و هنـــگام خواندن 
اتهامـــات گفـــت: «آقای جـــوادی این که شـــما 
گفته ایـــد دانشـــگاه از حوزه اســـالمی تر اســـت 
کأنه ســـر بنـــده را بُبریـــد و بگذارید کنـــار». در 
همین لحظـــه شـــخصی از میان جمعیـــت بلند 
شـــد و گفت: آقای قاضی به علـــت آن که قبل از 
شـــنیدن دفاعیات متهم حکم دادید، شـــما دیگر 
کفایـــت رســـیدگی ندارید. قاضی گفـــت: «بنده 
ســـرم را برداشتم و ســـر جایش گذاشتم. اعتراض 
شـــما نیز وارد اســـت». پـــس از خنـــده حضار و 
مزاحی کـــه قاضی کـــرد دادگاه ادامـــه یافت که 

تبرئه شـــدم. پرونده  این  نهایتـــًا در 

  چـــرا روزنامه توس از تهران ســـر درآورد 
و پس از چندی هم توقیف شد؟

داســـتان از این قرار بود که ما ســـال ۷۷ 
تقاضـــا کردیـــم روزنامه توس به صورت کشـــوری 
منتشـــر شـــود. وزارت فرهنگ و ارشـــاد اسالمی 
هم قبـــول کـــرد و مجوز ما صـــادر شـــد. من به 
تهران رفتم تـــا کارهای اداری مربـــوط به توس و 
انتشـــار سراســـری اش را انجام بدهم. هم زمان با 
این اتفـــاق، روزنامـــه «جامعه» هم دچـــار بحران 
شـــده و با دســـتگاه قضایی به مشـــکل برخورده 
بـــود. از آنجایـــی که انتشـــار روزنامه در ســـطح 
کشـــوری نیاز به امکانات داشـــت یکی از مدیران 
وقـــت اداره کل مطبوعات داخلی کـــه با من هم 
سابقه دوســـتی داشت، مؤسســـه «جامعه روز» را 
بـــرای همکاری معرفـــی کرد؛ زیرا ایـــن مجموعه 
یک بنگاه انتشـــاراتی بود و قابلیت این را داشـــت 
کـــه چندیـــن روزنامه را پشـــتیبانی کنـــد. ما هم 
قبول کردیـــم و بعد از ظهـــر همـــان روز به دفتر 
جامعه روز و بـــه دیدار آقای «شـــمس الواعظین» 
رفتیـــم. در آنجـــا به توافق رســـیدیم کـــه روزنامه 
تـــوس در صورتی مـــدرن با مدیرمســـئولی بنده 
و ســـردبیری «ابراهیم نبوی» شـــروع به کار کند 
و ترکیـــب تحریریـــه نیـــز بـــا نظر بنده تشـــکیل 
شـــود. در آن زمان قـــراردادی تنظیـــم کردیم که 
به علت درگیری های  االن روبروی شـــما اســـت. 
روزنامـــه «جامعه» بـــا دادگاه کار مـــا عقب افتاد 
بـــه مشـــهد برگشـــتم. ســـرانجام وقتی  و مـــن 
خواســـتیم کارمان را شـــروع کنیم دادگاه روزنامه 
«جامعـــه» را لغو امتیـــاز کرد. همان شـــب آقای 
جالیی پور، مدیر مســـئول ایـــن روزنامه، از طریق 
یکـــی از رســـانه ها اعـــالم کرد کـــه ما از شـــنبه 
تـــوس را به جای جامعه منتشـــر خواهیـــم نمود.

  یعنی با شما هماهنگ نشده بود؟
مـــن خیلی تعجـــب کردم و رفتـــم تهران. 
به دوســـتان اعتراض کردم کـــه ما چنین 
قـــراری با شـــما نداشـــتیم. اما دوســـتان گفتند 
کـــه شـــرایط االن بحرانی اســـت شـــما مقداری 

همراهـــی کـــن. ســـرانجام علیرغم میـــل باطنی 
بنـــده اولیـــن شـــماره به شـــکلی کـــه دیده اید 
منتشـــر و بعد از ســـه یا چهار شـــماره نیز توقیف 

. شد
  این بار علت توقیف چه بود؟ 

آقـــای مرتضوی دســـتور توقیـــف را داده 
بـــود، به اتهـــام اینکـــه در روزنامـــه گفته 
شـــده بود «توس در خدمت جامعـــه»؛ او مدعی 
بـــود که من بـــا ایـــن کار (یعنی انتشـــار توس به 
جـــای جامعه) حکم دســـتگاه قضایـــی را بال اثر 
کـــرده ام. به دلیـــل اینکـــه همه اعضـــای روزنامه 
جامعـــه را در این نشـــریه بـــه کار گرفته ایم. من 
گفتم وقتی یـــک کارخانه تعطیل می شـــود تمام 
کارگرانـــش را دور می ریزند؟ طبیعی اســـت که در 
جایی دیگر مشـــغول بـــه کار  شـــوند. نهایتًا گفت 
بگذار بـــا یـــک جریمه نقـــدی کار خاتمـــه پیدا 
کند و شـــما هـــم دوبـــاره روزنامه تان را منتشـــر 
کنید. ما هـــم قبول کردیـــم. بالفاصلـــه در تیتر 
یک خبر ســـاعت ۱۴ در صدا و ســـیما این مطلب 
گفته شـــد و حتی گفتند که مـــا در دادگاه حضور 
یافتـــه و ابراز ندامـــت و پشـــیمانی کرده ایم. من 
هم همان شـــب نامـــه ای به «ســـعید مرتضوی» 
نوشـــتم که هر کلمـــه ای که مـــن در بـــاب ابراز 
ندامـــت و پشـــیمانی گفته ام یـــا نوشـــته ام را به 
صدا و ســـیما بده و در تلویزیـــون علنی اش کن!

   پـــس روزنامه تـــوس دوباره شـــروع به 
کار کرد؟

بلـــه؛ روزنامـــه دوباره شـــروع به انتشـــار 
کـــرد. امـــا دوســـتان عزیـــز و شـــریف مـــا بـــه 
قـــراردادی که پیشـــتر راجع بـــه آن توضیح دادم 
عمـــل نکردنـــد. طبـــق مفـــاد آن قـــرارداد این 
دوســـتان پیمانکار بنـــده بودند که بایـــد مطابق 
نظـــر بنده یـــا نماینـــده قانونـــی من(کـــه بنده 
آقـــای «عمادالدین باقی» را معرفـــی کرده بودم) 
روزنامـــه را منتشـــر می کردنـــد. حتـــی انتشـــار 
همان شـــماره اول بـــدون هماهنگی بـــا من بود 

کـــه مـــا را دچـــار مصیبت و بـــال کرد.

   چنـــد شـــماره روزنامـــه بـــه صـــورت 
کشوری منتشر شد؟

۴۴ شـــماره منتشر و ســـرانجام لغو امتیاز 
. شد

   دلیل لغو امتیاز چه بود؟
خودمان هـــم نفهمیدیم چه شـــد. صبح 
در مســـیر رفتن بـــه دفتـــر روزنامه متوجه 
شـــدم «توس» روی پیشـــخوان روزنامه فروشی ها 
نیســـت. به دفتـــر روزنامه زنگ زدم دیدم منشـــی 
لـــرزان صحبـــت می کنـــد. گفتم چرا  با صدایی 
روزنامه منتشـــر نشـــده؟ داشـــت توضیح می داد 
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که آقایی گوشـــی را گرفت و گفـــت جناب جوادی 
حصـــار خودتـــان هســـتید؟ گفتم بلـــه بفرمایید 
چـــه اتفاقـــی افتـــاده ؟ گفـــت تشـــریف بیاورید 
توضیـــح می دهـــم. فعـــًال بـــه حکم دادســـتانی 
تهران انتشـــار توس متوقف اســـت. در مســـیر به 
شـــمس [الواعظین] و بـــه مدیـــر کل مطبوعـــات 
داخلی زنـــگ زدم. شـــمس در محـــل دفتر فنی 
همراه بـــا یکی دوتا مأمـــور بود. من کـــه به دفتر 
روزنامه رســـیدم حکم بازداشـــت خـــودم و آقایان 
جالیی پـــور، شـــمس الواعظین ، نبوی و ســـازگارا 
را بـــه بنـــده ابـــالغ کردنـــد. از آنجا مـــن و آقای 
«شـــمس الواعظین» را بازداشـــت و روانه دادگاه 
نیز  آقـــای «جالیی پـــور»  تهـــران کردند.  انقالب 

زودتر از ما بازداشـــت شـــده بود.

   تا چه زمانی در بازداشت بودید؟
تقریبـــا ۳۵ روز در بازداشـــت بودیـــم. در 
هنگامی که بازداشـــت بودیـــم چند مرتبه 
مـــوارد مختلفـــی را در قالب اتهام به مـــا تفهیم و 

ســـپس با قـــرار وثیقه آزادمـــان کردند.

  دادگاه تان چه زمانی تشکیل شد؟
مـــدت زیادی گذشـــت. بـــه نظـــرم بعد 
یـــک جلســـه دادگاه  از یک ســـال فقط 
تشـــکیل شـــد. نهایتًا ۱۰ ســـال پس از این وقایع 
(یعنی ســـال ۸۸) ما را دوباره بـــه دادگاه خواندند 

و در ایـــن زمـــان حکمـــی را به ما ابـــالغ کردند.

  چه حکمی به شما دادند؟
فکـــر می کنـــم حـــدود ۳۰۰ هزارتومـــان 

نقدی. جریمـــه 

  اگر بـــه اتهام اقدام علیـــه امنیت ملی 
محاکمـــه شـــدید پـــس چـــرا چنیـــن 

مجازات خفیفی را دادگاه صادر کرد؟
خیـــر. بنده از همـــه آن اتهامات تبرئه شـــدم. در 
واقـــع قصد اصلـــی برخورد بـــا روزنامـــه بود که 
حاصل شـــد. روزنامه در ابتدا توقیف شـــد و چند 

امتیـــاز گردید. لغو  نیـــز  بعد  ماه 

  نفرمودید دلیل لغو امتیاز چه بود؟
انتشـــار مصاحبـــه ای بـــا رئیس جمهـــور 
امام  هنـــگام حضـــور  (در  فرانســـه  وقت 
خمینـــی در نوفل لوشـــاتو) کـــه در آن ادعاهایی 
شـــده بود... این مصاحبـــه را هیـــأت نظارت بر 
مطبوعـــات اهانت بـــه مقام بنیانگـــذار جمهوری 
امام خمینی، دانســـت و ضمن  ایران،  اســـالمی 
لغو امتیاز نشـــریه تـــوس، پرونده مـــا را به دادگاه 
کیفـــری ارجاع نمـــود که مجازاتـــش را خدمتتان 
عـــرض کـــردم. جالـــب اینجـــا اســـت روزی که 
نشـــریه را توقیف کردنـــد دلیل توقیف نشـــریه را  
اقدام علیـــه امنیت ملـــی معرفی کردنـــد اما در 
حکـــم لغو امتیاز صحبـــت از این نبـــود و صرفًا به 
ســـبب اهانت به امام خمینی لغو امتیاز شـــدیم.

جالب تـــر اینکه در همیـــن راســـتا از دفتر حفظ 
و نشـــر آثـــار امام خمینـــی نامه ای بـــه وزیر وقت 
فرهنگ و ارشـــاد اسالمی ارســـال گردید و در آن 
ضمـــن انتقاد از رأی هیأت مطبوعـــات به دو نکته 
مهم اشـــاره شـــد؛ اوًال اینکه چنین مصاحبه ای را 
نمی بایســـت به عنـــوان اهانت به امـــام خمینی 
تلقـــی کرده و ســـبب برخـــورد قانونی با نشـــریه 
توس قـــرار داد؛ زیـــرا چنین فشـــارهایی را با نام 
وارد کـــردن هزینه  بر مطبوعـــات  امام خمینـــی 
کـــردن از آبـــروی امام و ظلم به ایشـــان اســـت. 
ثانیـــًا مســـئول دفتـــر حفـــظ و نشـــر آثـــار امام 
خمینـــی در این نامه بیـــان کـــرد بالفاصله پس 

از انتشـــار مصاحبه مذکور(۲۳ شهریور ۱۳۷۷) از 
ســـوی این دفتر با نشـــریه توس تمـــاس گرفتیم 
و خواهـــان توضیحـــات مکفـــی در رد ادعاهای 
رئیـــس جمهـــور وقـــت فرانســـه شـــدیم کـــه با 
استقبال مســـئولین نشـــریه مواجه و قرار شد که 
ایـــن توضیحات دو روز بعد (۲۵ شـــهریور ۱۳۷۷) 
منتشـــر گردد که متأســـفانه فردای آن روز نشریه 

بود. شـــده  توقیف 
   وضعیـــت آزادی مطبوعات در آن دوره 
را نســـبت بـــه امـــروز چگونـــه ارزیابی 

می کنید؟
بعضـــی مـــوارد در آن زمـــان بهتـــر بـــود، مثًال 
دادگاه نشـــریه تـــوس با همـــت قـــوه قضائیه به 
صورت علنی برگزار شـــد. اما در یـــک دوره هایی 
وضعیـــت آزادی بیان خیلی بد شـــده بـــود. مثًال 
در دوره آقـــای احمـــدی نـــژاد از شـــورای عالی 
امنیـــت ملـــی بیانیه صادر می شـــد کـــه چطور 

بنویســـید و چطور ننویســـید.
البتـــه امـــروزه اهالـــی مطبوعات هم خودشـــان 
«شـــاقول» شـــده اند و فهمیده اند چه بنویســـند 
و چـــه ننویســـند. همچنیـــن امروزه شـــکل های 
گفتن و نوشـــتن هـــم متنوع تر شـــده و در داخل 
مجبور شـــده ایم بـــا توجه به فضـــای بین المللی، 
خودمان را بـــا برخی از مفاهیم مثـــل آزادی بیان 

کنیم. منطبق 

نشـــریه «تـــوس» در ســـال های ١٣٧١ تـــا ١٣٧٧ 
ابتـــدا به عنـــوان یک هفته نامه در شـــهر مشـــهد و 
ســـپس برای مدت کوتاهـــی در قالب یـــک روزنامه 
سراســـری منتشـــر می شـــد. این نشـــریه که مجوز 
انتشـــار آن در ســـال ١٣٧٧ لغو گردید، در مشهد و 
تهران بـــه دالیل مختلف به دادگاه کشـــیده شـــد.

محاکمـــه محمدصادق جوادی حصار مدیرمســـئول 
از  یکـــی   ١٣٧٦ و   ١٣٧٥ ســـال های  در  «تـــوس» 
مهمترین محاکمات مطبوعاتی در اســـتان خراسان 
بـــوده اســـت. در ایـــن پرونـــده، در مرحلـــه بدوی 
شـــعبه ١١ دادگاه عمومی مشـــهد با حضـــور ٥ نفر 
بـــه مجرمیت  از اعضـــای هیأت منصفـــه کـــه نظر 
مســـتحق  را  او  و  داشـــتند  نشـــریه  مدیرمســـئول 
تخفیـــف هـــم نداســـته بودنـــد، جوادی حصـــار را 
بـــه جهت «انتشـــار مطالـــب توهین آمیـــز و اعمال 
خـــالف حقیقت به صـــورت نقل قول» بـــه پرداخت 
ســـه میلیـــون  ریال جـــزای نقدی درحـــق دولت و 
همچنیـــن به عنوان مجـــازات تکمیلی به ده ســـال 
محرومیـــت از هرگونـــه فعالیت مطبوعاتـــی و احراز 
مشـــاغل در جراید و حـــق دریافت امتیـــاز هرگونه 
نشـــریه و فعالیت در تشـــکیالت آنها، محکوم کرد.

پرونده  «توس»،  مدیرمســـئول  تجدیدنظرخواهی  با 
بـــرای رســـیدگی بـــه شـــعبه ٨ دادگاه تجدیدنظر 
استان خراســـان ارجاع شـــد که دادگاه تجدیدنظر 
رفتـــار نشـــریه را فاقد وصف مجرمانـــه موضوع مواد 
اســـتنادی دادگاه بـــدوی دانســـته و ضمـــن نقض 
حکـــم بـــدوی، رأی به برائـــت مدیرمســـئول صادر 
کـــرد. در ایـــن دادنامـــه از حیث مطبوعاتـــی به دو 

نکته قابل توجه اشـــاره شـــده اســـت:
اول. بی اعتبـــاری رأی دادگاه بـــه جهت عدم حضور 

منصفه هیأت 
محاکمـــه مدیرمســـئول «توس» در زمـــان حکومت 

قانون مطبوعـــات مصـــوب ١٣٦٤ و پیش از اصالح 
و الحاقـــات مصـــوب ١٣٧٩ انجام شـــد. هرچند در 
مـــادۀ ٣٤ این قانون تصریح شـــده بـــود: «به جرائم 
ارتکابی بـــه وســـیله مطبوعـــات در دادگاه صالحه 
بـــا حضـــور هیأت منصفـــه رســـیدگی می شـــود»، 
ولـــی قانـــون در مـــورد کیفیـــت و جزئیـــات امـــر 
ســـاکت بود و عمًال مـــواد ٣٠ تا ٣٨ الیحـــه قانونی 
مطبوعات مصـــوب ١٣٥٨ در مـــورد ترتیب انتخاب 
هیأت منصفـــه و کیفیت محاکمـــه مطبوعاتی حاکم 
بـــود. در حـــال حاضر پـــس از یک ســـری تغییرات 
و  هیأت منصفـــه  انتخـــاب  بـــه  مربـــوط  مقـــررات 
محاکمـــه مطبوعاتی در قالب اصـــالح و الحاق مواد 
٣٦ تـــا ٤٤ قانون مطبوعات بیان شـــده اســـت که 
البته از حیث ســـاختار تا حدودی مشـــابه ساز و کار 
مقـــرر در الیحـــه قانونی مطبوعـــات مصوب ١٣٥٨ 

. ست ا
قانون گـــذار در مـــادۀ ٣٤ الیحه قانونـــی مطبوعات 
مصـــوب ١٣٥٨ و همچنیـــن در مـــادۀ الحاقی ٣٨ 
قانـــون مطبوعـــات فعلی، حضـــور حداقـــل ٧ نفر 
از اعضـــای هیأت منصفـــه را برای رســـمیت دادگاه 
مطبوعاتی الزامی دانســـته اســـت. بر این اســـاس 
چنانچـــه دادگاه بـــدون رعایـــت ایـــن حدنصـــاب 
مشـــغول رســـیدگی شـــود، با توجه به عدم رسمیت 
دادگاه، تصمیماتـــی کـــه می گیـــرد، از جمله آرائی 

کـــه صـــادر می کنـــد، کأن لم یکن خواهـــد بود.
اســـتان  تجدیدنظـــر  دادگاه   ١١ شـــعبه  هرچنـــد 
خراســـان به درســـتی حکم صادره از دادگاه بدوی 
را به دلیـــل عـــدم رعایت نصـــاب مقـــرر مخدوش و 
شایســـته نقض دانســـته، پس از نقـــض رأی بدوی 
خـــود بالفاصله وارد رســـیدگی ماهیتـــی به موضوع 
شـــده اســـت. این درحالی اســـت که اصوًال مرجع 
تجدیدنظـــر صالح به رســـیدگی به آن چیزی اســـت 

کـــه در مرحله بدوی رســـیدگی شـــده باشـــد و با 
توجـــه به عدم رســـمیت دادگاه بـــدوی، انگار اصال 
رســـیدگی بدوی انجام نشـــده و الزم بود که دادگاه 
تجدیدنظـــر پرونـــده را بـــرای رســـیدگی قانونی به 

شـــعبه بدوی اعـــاده کند. 
دوم. صالحیـــت هیـــأت نظارت بـــر مطبوعات برای 

رســـیدگی ابتدایی به تخلـــف مطبوعاتی 
شـــعبه ١١ دادگاه تجدیدنظـــر اســـتان خراســـان 
رفتارهـــای مورد شـــکایت شـــکات خصوصـــی را با 
جـــرم موضوع مـــادۀ ٦٩٨ کتـــاب تعزیـــرات قانون 
مجازات اســـالمی منطبق ندانســـته و با نقض حکم 
بـــدوی حکم بـــه رائت صـــادر کرده اســـت، ولی در 
ادامه رفتار نشـــریه «تـــوس» را تخطی از «رســـالت 
قانونی کـــه مطبوعات در نظام جمهوری اســـالمی 
ایران بر عهـــده دارند» و «حدودی کـــه قانون برای 
مطبوعات مقرر داشـــته» موضوع مـــواد ٢ و ٦ قانون 
مطبوعات تشـــخیص داده است و رســـیدگی به آن 
را طبـــق مادۀ ١٢ قانـــون مطبوعـــات در صالحیت 
«هیـــأت نظـــارت بر مطبوعـــات» دانســـته و به نفع 
این هیأت قـــرار عدم صالحیت صادر کرده اســـت.

الزم به ذکر اســـت که در اصـــالح و الحاقات مصوب 
١٣٧٩ قانـــون مطبوعـــات و با الحاق تبصـــره ٢ به 
مـــادۀ ٦، تخطـــی از همـــه مـــوارد ذیل ایـــن ماده 
 ٦٩٨ مـــادۀ  در  مقـــرر  مجازات هـــای  مســـتوجب 
کتاب تعزیرات دانســـته شـــده اســـت و مـــادۀ ٣٥ 
الحاقـــی نیز به طور کلـــی تخلف از مقـــررات قانون 
مطبوعـــات را جرم دانســـته که اگـــر تخلف مصداق 
جرم دیگری نباشـــد، مســـتوجب جـــزای نقدی یا 

بود. خواهـــد  نشـــریه  موقت  تعطیل 
در ادامه مشـــروح رأی شـــعبه ١١ دادگاه تجدیدنظر 

می خوانید: را  خراســـان  استان 

«رای دادگاه تجدیدنظر))
بسم الله الرحمن الرحیم

در خصـــوص تجدیدنظرخواهی آقـــای محمدصادق 
مدیرمســـئول  حبیب الـــه  فرزنـــد  جوادی حصـــار 
هفته نامه توس نســـبت بـــه حکم شـــماره ٨٤٨٤- 
مشـــهد  عمومی  دادگاه  یازدهم  شـــعبه   ٧٦/١/١٩
کـــه باتهـــام انتشـــار مطالب وهـــن آمیـــز و اعمال 
خـــالف حقیقت بصورت نقـــل قول باســـتناد ماده 
۶۹۸ قانون مجازات اســـالمی تعزیـــرات به پرداخت 
مبلغ ســـه میلیـــون ریال جـــزای نقـــدی بصندوق 
دولـــت محکـــوم و در تتمیم حکم تعزیـــری نامبرده 
برای مدت ده ســـال از هرگونه فعالیـــت مطبوعاتی 
و احراز مشاغل در جراید کشـــور جمهوری اسالمی 
ایـــران محـــروم و ظـــرف مدت ده ســـال آینـــده از 

انتشارمتن رأی تجدید نظر دادگاه نشریه  «توس»
 براى اولین بار
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دکتـــر سیدمحســـن حســـینی پویـــا، رئیس 
کمیســـیون حقوقی شـــورای اســـالمی شهر 
مشـــهد و ســـردبیر فصلنامـــه وکیـــل مدافع 
دادگســـتری  وکالی  کانـــون  بـــه  (وابســـته 
خراســـان) اســـت. او همچنیـــن به عنـــوان 
نماینـــده وکال در هیأت منصفـــه مطبوعـــات 

دارد. عضویـــت  رضوی  خراســـان 

  به نظر شـــما نســـبت آزادی مطبوعات 
با هیأت منصفه در چیست؟

مقابله با فســـاد بدون داشـــتن مطبوعات 
آزاد و آزادی رســـانه و بیـــان غیرممکـــن اســـت؛ 
برای جلوگیـــری از ایجاد انحرافـــات باید ناظرانی 
داشـــته باشـــیم و بهترین ناظران نیـــز مطبوعات 
هســـتند.کاری را کـــه حکومـــت بایـــد در قالب 
بودجـــه  و  انجـــام داده  نظارتـــی  دســـتگاه های 
هنگفتـــی بـــرای آن هزینـــه کنـــد، مطبوعـــات 
به شـــکل رایگان، داوطلبانـــه و فداکارانـــه انجام 

می دهنـــد.
 البته فرهنگ آزادی مطبوعـــات نیز نکته ای مهم 
اســـت؛ مـــا مطبوعاتی نیـــاز داریم کـــه امانتدار 
بوده و مســـئوالنه وارد عرصه شـــوند. هرچند اگر 
فضا آزاد شـــود مطبوعات در رقابـــت با یکدیگر به 
این ســـمت خواهنـــد رفت؛ زیرا همـــه مطبوعات 
دنبـــال جامعه هدف گســـترده تری هســـتند  به 
کـــه بـــدون امانتـــداری و صداقت به آن دســـت 

یافت. نخواهند 

  آیـــا هیأت منصفه می توانـــد اثر مفیدی 
بر آزادی مطبوعات داشته باشد؟

جایگاهـــی که بـــرای این نهـــاد حقوقی 
تعریـــف شـــده اســـت در حقیقت یـــک جایگاه 
نظارتـــی اســـت؛ نظـــارت بـــر روند دادرســـی تا 
را کنتـــرل نمایـــد.  جریـــان عدالـــت در دادگاه 
همانطور که از نام هیأت منصفه مشـــخص اســـت 
ایـــن هیـــأت  که بـــر گرفتـــه از اجـــزای مختلف 
اجتماع اســـت، قرار اســـت انصـــاف را نمایندگی 
کنـــد. در واقـــع جامعـــه بر امـــر دادرســـی دارد 
نظـــارت می کنـــد تـــا انصـــاف و عدالـــت در آن 
رعایـــت گردد. بـــا ایـــن وصـــف هیأت منصفه به 

می آید. مطبوعـــات  آزادی  کمـــک 
در حقیقـــت آن نهادی که احتمـــاًال جلوی آزادی 
مطبوعـــات را می گیـــرد و آن را بـــه صـــالح خود 
حاکمیت  زیـــرا  اســـت؛  حاکمیـــت  نمی دانـــد، 

مصاحبه با دکتر سیدمحسن حسینى پویا
رئیس کمیسیون حقوقى شوراى اسالمى شهر مشهد

مطبوعات آزاد بھترین ناظران برای مقابله
 با انحرافات و فساد ھستند

قائدتًا به ســـمت مطلقه شـــدن پیش مـــی رود تا 
قـــدرت خویـــش را در تمام ابعاد گســـترش دهد. 
این گســـترش قدرت با آزادی گـــردش اطالعات 
منافـــات دارد؛ از ایـــن رو هیأت منصفـــه می آیـــد 
بر ایـــن امـــر نظـــارت می کنـــد. در این راســـتا 
هیأت منصفـــه در دادگاه به تماشـــای دادرســـی 
می نشـــید و بـــدون ورود در مســـائل فنی حقوقی 
فقط بـــه دو ســـؤال پاســـخ می دهـــد: اوًال اینکه 
متهـــم را مجـــرم می داند یا خیـــر؟ و ثانیـــًا اینکه 
در صـــورت مجرم دانســـتن آیا این شـــخص را به 
مســـتحق تخفیـــف می دانند یـــا خیـــر؟ این دو 
پاســـخ در حقیقـــت پاســـخ جامعه اســـت. با این 
نـــگاه هیأت منصفـــه بـــه آزادی مطبوعات کمک 
می کنـــد. مگـــر آنکـــه در چینـــش اعضـــای این 

نماید. نفـــوذ  اعمال  بتوانـــد  هیأت حاکمیـــت 

  دقیقـــًا ســـؤال همیـــن جاســـت که با 
توجـــه بـــه قانـــون مطبوعـــات، آیا در 
حقـــوق ایران نیـــز نهـــاد هیأت منصفه 
شـــده  تأســـیس  فلســـفه ای  چنین  بر  مبتنی 

است؟
در حقـــوق ایـــران قانونگـــذار در قانون اساســـی 
را دنبال می کرده اســـت.  دقیقًا همیـــن هـــدف 
چـــون مرتکبـــان جرایـــم مطبوعاتی و سیاســـی 
دارای هدف شـــخصی نیســـتند و به دنبال منافع 
اجتماعی هســـتند، بنابراین باید متمایز از ســـایر 
مجرمین تحـــت محاکمه قرار بگیرنـــد. این جرایم 
به لحاظ ماهـــوی از دیگر جرایم متفاوت اســـت؛ 
زیـــرا فرض اولیـــه درباره این مجرمین این اســـت 
که ایشـــان بـــه دنبال منفعـــت جامعـــه بوده اند. 
اجتمـــاع نیز بایـــد در برابر این اشـــخاص با دقت 
ایـــن اشـــخاص مورد  تا  بیشـــتری عمل نمایـــد 
ظلـــم قـــرار نگیرند. اصـــل ۱۶۸ قانون اساســـی 
الزامی نموده  را  در همین جهـــت هیأت منصفـــه 
اســـت. ایـــن کـــه در عمـــل چـــه اتفاقـــی دارد 
می افتـــد بحث دیگری اســـت. بنـــده در کل روند 
تکاملـــی هیأت منصفـــه را رو بـــه جلـــو می بینم. 
در هیأت منصفـــه ای که بنده در ایـــن دوره در آن 
حضـــور دارم اعضاء به این فلســـفه وجودی توجه 
دارند کـــه بایـــد از متهمین مطبوعاتـــی حمایت 

. د شو

  اگـــر شـــما در جایـــگاه تقنیـــن قـــرار 
تغییراتـــی در مواد  می گرفتیـــد، چـــه 
هیأت منصفـــه  بـــه  مربـــوط  قانونـــی 

می دادید؟
قانون گـــذار ما در تنـــوع و تکثر افـــراد موجود در 
هیأت منصفـــه تقریبـــًا قابـــل قبول عمـــل کرده 
اســـت. در تهـــران ۲۱ نفر و در ســـایر اســـتان ها 
۱۴ نفـــر عضـــو داریـــم. بـــر اســـاس مـــاده ۳۶ 
قانـــون مطبوعـــات طیف های مختلفی از اقشـــار 
مـــردم حضـــور دارند. لیکـــن اگر بنـــده بخواهم 
ایـــن  انتخـــاب  نحـــوه  در  کنـــم  قانون گـــذاری 
اشـــخاص مردم را بیشـــتر ســـهیم می کردم. زیرا 
ســـهم حاکمیت در تعیین این اشـــخاص بیشـــتر 
از چیـــزی اســـت که بایـــد باشـــد. شـــاید بهتر 
باشـــد بخشـــی از چینش اعضاء هیأت منصفه بر 
مبنـــای قرعه بوده باشـــد. در خیلی از کشـــورها 
عضویـــت در هیأت منصفه یک تکلیف شـــهروندی 
محســـوب می شـــود و اگر شـــهروند برگزیده شده 
در دادگاه مربوطـــه شـــرکت نکنـــد یـــک تخلف 
شـــهروندی محســـوب می گردد. در یـــک جامعه 
همه نوع انســـان بـــا گرایش هـــای مختلف فکری 
وجود دارنـــد؛ از آنجایی که اعضـــاء هیأت منصفه 
نمونـــه جامعه هســـتند پـــس باید تا حـــدودی به 
صـــورت تصادفی انتخـــاب گردند تا شـــرط نمونه 
بودن رعایت شـــود. اگـــر اعضاء انتخابی باشـــند 
شـــاید کارکرد اصلی ایـــن نهاد از بین بـــرود. در 
این صـــورت هیأت منصفه ممکن اســـت نماینده 

حاکمیـــت بشـــوند و نه نماینـــده جامعه.

  شـــما نماینده چه بخشـــی از جامعه در 
هیأت منصفه هستید؟

مـــن بـــه عنـــوان نماینـــده وکال انتخاب 
شـــده ام. امـــا از ســـوی وکال انتخاب نشـــدم

  فرآیند انتخاب شما چگونه بود؟
بر اســـاس مـــاده ۳۶ قانـــون مطبوعات، 
هیأتـــی متشـــکل از مدیـــرکل فرهنگ و 
ارشـــاد اســـالمی اســـتان، رئیس کل دادگستری 
اســـتان، رئیـــس شـــورای شـــهر مرکز اســـتان، 
امام جمعـــه مرکز  و  تبلیغـــات  رئیـــس ســـازمان 
اســـتان اعضـــاء را مشـــخص می کننـــد. بـــرای 

سید صادق اردوبادى

حـــق دریافـــت امتیـــاز نشـــریات در جمهوری اســـالمی 
ایـــران و فعالیـــت در تشـــکیالت آنهـــا ممنـــوع گردیده 
اســـت. اســـتنباط دادگاه محترم نخســـتین و احـــراز بزه 
انتشـــار مطالب وهن آمیـــز و نســـبت دادن اعمال خالف 
حقیقـــت بصورت نقل قـــول و انطباق عمل مشـــتکی عنه 
بـــا قســـمت اخیر مـــاده ۶۹۸ قانـــون مجازات اســـالمی 
بجهات ذیـــل وجاهت ندارد زیـــرا اظهارات عنوان شـــده 
در جمـــع چنـــد نفـــر از اعضاء شـــورای مرکـــزی انجمن 
اســـالمی دانشـــجویان دانشـــگاه [...] که (دانشگاه های 
امـــروز ما از حوزه اســـالمی تر اســـت) مطلب بـــوده که در 
انجمن اســـالمی گفته شـــده و نقل و درج آن را نمی توان 
مصداق عملی کـــه در قانون مـــورد نظر قانونگـــذار بوده 
اســـت دانســـته چه آنکه در صورتیکه (خدای ناخواســـته) 
عمـــل یا اعمـــال خـــالف واقعـــی را بحـــوزه محتـــرم یا 
دانشـــگاه محتـــرم به نقـــل قول نســـبت می داد انتشـــار 
آن مصداق مـــاده ۶۹۸ قانـــون مجازات اســـالمی بود در 
حالیکـــه در مانحـــن فیه انجـــام عملی خـــالف حقیقت 
نســـبت داده نشـــده بلکه توجیه نادرســـت از ناحیه عضو 
انجمن اســـالمی را که در این خصـــوص نامبرده برخالف 
آنچه بوقوع پیوســـته مطلبـــی درج نکـــرده و از این حیث 
مرتکـــب جـــرم نگردیده اســـت انعـــکاس ایـــن جمله در 
هفته نامـــه را هم نمی تـــوان اهانت بحوزه تلقـــی نمود زیرا 
در انتشـــار و نقل مقایســـه ای نادرســـت که دانشگاه امروز 
ما از حوزه اســـالمی تر اســـت احترام و منزلـــت حوزه مورد 
اهانـــت قـــرار نگرفته و ایـــن مطلب از موقعیـــت و عظمت 
و حرمـــت حوزه محتـــرم نمی کاهـــد. قطع نظـــر از اینکه 
ادعاهای اســـالمی تر بـــودن دانشـــگاه بالدلیـــل بوده و 
واقعیت نداشـــته و نـــدارد و اگر هم دانشـــگاه اســـالمی 
شـــده و می شـــود از برکـــت وجـــود حوزه ها بوده اســـت. 
بنا به مراتـــب عمـــل تجدیدنظرخواه که نقـــل و درج این 
مقایســـه بوده با ماده اســـتنادی دادگاه نخستین انطباق 
ندارد مضافًا بـــه اینکه حکم تجدیدنظرخواســـته از جهت 
عـــدم رعایت حد نصـــاب اعضاء هیئت منصفه در جلســـه 
دادگاه نیـــز قانونی نبـــوده و بجهات فـــوق دادنامه صادره 
درخور نقض اســـت مســـتندًا به ماده ۲۲ قانون تشـــکیل 
دادگاه هـــای عمومـــی  و انقالب ضمن نقـــض حکم مزبور 
برائـــت تجدیدنظرخواه از بزه انتســـابی (انتشـــار مطالب 
وهن آمیـــز و اعمـــال خالف حقیقـــت بصـــورت نقل قول 
و درج آن) اعـــالم می گـــردد و نظـــر بـــه اینکـــه حســـب 
مندرجات پرونده تجدیدنظرخواه از جهت رعایت رســـالت 
قانونـــی که مطبوعـــات در نظام جمهوری اســـالمی ایران 
بر عهـــده دارند و حـــدودی کـــه قانون بـــرای مطبوعات 
مقرر داشـــته کـــه از درج مطالبی تفرقه انگیـــز و قرار دادن 
اقشـــار جامعـــه در مقابـــل یکدیگـــر ممنوع می باشـــند، 
تخطی نمـــوده و با انتشـــار مطلـــب بعنوان نقـــل قول از 
ســـخنان احدی از اعضاء شـــورای مرکزی انجمن اسالمی 
[...] غالبـــًا از اینکـــه با درج ایـــن گفتار نه تنهـــا حوزه و 
دانشـــگاه را درمقابل یکدیگـــر قرار می  دهد بلکه اقشـــار 
جامعـــه را، عمـــل وی تخلـــف از قانون مطبوعـــات (مواد 
٢-٦ قانون مطبوعات) می باشـــد که همیـــن جهات مورد 
توجـــه و نظر هیئـــت منصفـــه در مرحلـــه تجدیدنظر قرار 
گرفته که وی را مجرم تشـــخیص ولیکن مســـتحق تخفیف 
و ارفاق دانســـته اند در خصـــوص این تخلفـــات دائر بعدم 
رعایت رســـالت مطبوعاتی و تخطی از مقـــررات مواد ۲و ۶ 
قانون مطبوعات و ایجاد تشـــویش و تقابـــل بین دو مرجع 
محترم اعمال متهم مشـــمول مقررات فصـــل دوم و چهارم 
قانون مطبوعات می باشـــد که باســـتناد مـــاده ۱۲ قانون 
مزبـــور اظهارنظـــر و اقـــدام قانونـــی در صالحیت هیئت 
محتـــرم نظارت بر مطبوعات اســـت باعتبـــار صالحیت آن 
مرجـــع قرار عدم صالحیـــت این دادگاه اعـــالم می گردد.
 رئیس شـــعبه هشـــتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان - 
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طبس)،  گلشن   ۱۳۳۷ (زاده  فیاضی  ســـیدجالل 
از روزنامه نـــگاران و چهره هـــای فرهنگی مشـــهد 
اســـت کـــه در ســـال ۱۳۶۶ بـــه عنـــوان مدیـــر 
مســـؤول و ســـردبیر روزنامه قدس، این روزنامه را 
پایه گـــذاری کـــرد. مدیرعاملی خبرگـــزاری ایرنا، 
تأســـیس روزنامه شهرآرا، ریاســـت دانشکده خبر 
مشـــهد و مدیرعاملـــی خبرگـــزاری رضـــوی نیز 
برخـــی از فعالیت های اجرایـــی و فرهنگی متعدد 

. ست و ا

وجـــود  ضـــرورت  فیاضـــی؛  آقـــای   
دادگاه هـــای  در  هیأت منصفـــه 

مطبوعات چیست؟
بر اســـاس قانون اساســـی بـــرای دو نـــوع جرم 
هیأت منصفـــه  سیاســـی  جـــرم  و  مطبوعاتـــی 
امر  این  به نظرم علـــت  پیش بینی شـــده اســـت. 
ایـــن بـــوده که ایـــن جرم هـــا مربوط به مســـائل 
کلـــی جامعه می شـــود و امکان برداشـــت ویژه از 
آن وجود دارد. جـــرم مطبوعاتی چـــون مرتبط با 
افکار عمومی اســـت حساســـیت خـــاص خودش 

دارد. را 
هیأت منصفـــه برآینـــد افـــکار عمومـــی اســـت؛ 
نماینـــدگان اقشـــار مختلف مـــردم در آن حضور 
دارنـــد و نظر افـــکار عمومی را بـــه دادگاه منتقل 
می کننـــد. از این منظـــر هیأت منصفـــه می تواند 

به عدالـــت در قضاوت بســـیار کمـــک کند.

  بـــه جرم سیاســـی اشـــاره کردیـــد. آیا 
هیأت منصفـــه کنونی تجربـــه محاکمه 

جرم سیاسی را داشته است؟
بلـــه. در حال حاضـــر دیگر هیأت منصفـــه، صرفًا 

منحصر به مطبوعات نیســـت و در جرایم سیاسی 
نیز همیـــن هیأت منصفه حضـــور دارد. در همین 
دوره یـــک پرونـــده جرم سیاســـی داشـــتیم که 

موضـــوع جـــرم آن توهین به مقامـــات بود. 
  پرونده هـــای مطبوعاتی غالبـــاً  مربوط 

به مطبوعات مشهدی بوده است؟
خیـــر. آنچـــه جالـــب اســـت این اســـت 
کـــه ما در ایـــن چند ســـال اخیر از مشـــهد هیچ 
بـــوده مربوط  پرونـــده ای نداشـــته ایم و هرچـــه 
می  شـــده به شهرســـتان های دیگر اســـتان مثل 
این  تربت جـــام و ســـبزوار.  نیشـــابور، کاشـــمر، 
نشـــان دهنده آن است که در شـــهرهای کوچک 
بیشـــتر با عدم مـــدارا و تحمل مواجه هســـتیم.
  آیـــا نظـــر یا نقدی نســـبت بـــه چینش 
فرآینـــد  یـــا  هیأت منصفـــه  اعضـــاء 

انتخاب ایشان دارید؟
در شـــرایط کنونـــی اعضـــاء هیأت منصفـــه بـــر 
اســـاس قانون توســـط یـــک کمیته متشـــکل از 
مســـئولین حکومتی انتخاب می شـــوند. البته در 
ایـــن کمیته یـــک نماینده منتخب مـــردم (رئیس 
این  شـــورای شـــهر) نیز حضـــور دارد. اگرچـــه 
مســـیر مســـیری قانونی اســـت، اما به نظرم اگر 
در بازنگـــری قانـــون مطبوعات ســـازوکاری اتفاق 
بیفتد کـــه نماینـــدگان اقشـــار مختلف توســـط 
تشـــکل های صنفـــی همـــان اقشـــار انتخـــاب 
شـــوند، افکار عمومی بیشـــتر بـــروز و ظهور یابد.

در  را  صنـــوف  از  برخـــی  جـــای  آیـــا   
هیأت منصفه خالی نمی بینید؟

تقریبًا  ۱۴گانـــه  صنف هـــای  ایـــن  نـــه، 

جامعیـــت دارد. البته می شـــود صنـــوف دیگری 
را نیز اضافـــه کرد اما در مجموع نســـبتًا اقشـــار 

اصلـــی جامعـــه در ایـــن نهاد حضـــور دارند.
هیأت منصفـــه  در  دوره  چنـــد  شـــما   

حضور داشتید؟
هیأت منصفـــه  اخیـــر  دوره  دو  در  مـــن 

داشـــته ام. حضـــور 
 در کـــدام یـــک از ایـــن دو دوره دادگاه 
شـــده  تشـــکیل  بیشـــتر  مطبوعـــات 

است؟
در دوره قبـــل (۹۶-۹۴) پرونده هـــا خیلـــی کم 
بـــود، شـــاید ۲ یـــا ۳ مـــورد. امـــا در دوره جدید 
فکر  و  شـــده  بیشـــتر  مطبوعاتـــی  پرونده هـــای 

یـــا ۶ پرونده داشـــتیم. می کنـــم ۵ 
  آیـــا میـــزان تحمـــل و مـــدارای اعضاء 
هیأت منصفـــه در این دوره نســـبت به 

دوره قبل تغییری کرده است؟
بـــه نظر بنـــده تحمل و مـــدارا به نســـبتی که در 
جامعـــه افزایـــش می یابـــد، در هیأت منصفه نیز 
تســـری می یابد. در ایـــن دوره نگاه های نســـبتًا 
خوبی در بین اعضـــاء وجود دارد و میـــزان مدارا 
نیز تـــا اندازه زیـــادی باالتر رفته اســـت. به دلیل 
این کـــه همه بـــه ایـــن نتیجـــه رســـید اند که با 
توجـــه به فضـــای رســـانه ای و به ویژه گســـترش 
بـــا مطبوعات  به نحـــوی  بایـــد  فضای مجـــازی 
تعامـــل کـــرد کـــه آن هـــا بتواننـــد آزادانه تـــر و 

انتقادی تـــر عمـــل کنند.

  پـــس پیش بینـــی شـــما این اســـت که 

مـــدارا و قبـــول تنوع و تکثـــر افـــکار در دوره 
بعدی هیأت منصفه افزایش خواهد داشت؟

بله. حتمـــًا همین گونـــه خواهد بـــود. در همین 
بـــه عـــدم  دوره عمـــده رأی هیأت منصفـــه رأی 
بزهـــکاری بـــوده اســـت. در همان مـــواردی نیز 
که رأی بـــر بزهکاری داده شـــده، بر اســـتحقاق 
تخفیف نیز از ســـوی هیأت اشـــاره شـــده است.
  اختـــالف نظری وجود دارد کـــه آیا رأی 
هیأت منصفـــه جنبه مشـــورتی دارد یا 
ایـــن که برای قاضی الزم االتباع اســـت. 

نظر شما چیست؟
در قانـــون چنیـــن پیش بینـــی شـــده اســـت که 
قاضی امـــکان تخفیـــف مجـــازات را دارد اما در 
مورد تشـــدید مجازات قانون چیـــزی را پیش بینی 
نکرده اســـت. برداشـــت بنده هم این اســـت که 
قاضی نتواند فـــردی را کـــه هیأت منصفه بزهکار 
اما قانون ســـاکت  تلقی بکند.  نمی داند، مجـــرم 

. ست ا
  آیا در ایـــن دو دوره بحثی بین دادگاه و 
شـــکل  بـــاب  ایـــن  در  هیأت منصفـــه 

گرفته است؟
در داخـــل هیأت منصفه نظر بر همین اســـت که 
عرض شـــد اما با قاضـــی در این زمینـــه در یک 
مـــورد اختالف نظر پدیـــد آمد. در یـــک مورد که 
ما شـــخصی را بزهـــکار ندانســـتیم دادگاه رأی بر 
مجرمیـــت داد. البتـــه در مرحلـــه تجدیدنظر این 

رأی تغییـــر پیدا کرد.

مثـــال وکال یا کانـــون وکالی خراســـان در انتخاب 
بنده نقشـــی نداشـــتند. بنـــده احســـاس می کنم 
بـــا توجه بـــه این کـــه رئیس شـــورای شـــهر نیز در 
فرآینـــد انتخـــاب اعضـــا نقـــش دارد، بنـــده را که 
عضوی از شـــورای شـــهر مشهد هســـتم پیشنهاد 
داده انـــد و هیأت انتخـــاب کننده این پیشـــنهاد را 
پذیرفته اســـت. در عین حال معتقـــدم اگر مکانیزم 
انتخـــاب مردمی تر گردد و فاصلـــه اش از نمایندگان 
حکومت بیشـــتر شـــود، احتماًال کیفیت اشـــخاص 
حاضـــر در هیأت منصفـــه خیلی بهتر خواهد شـــد.

  در ایـــن دوره که شـــما حضور داشـــتید، 
چند مرتبـــه دادگاه مطبوعات تشـــکیل 

شده است؟
خوشـــبختانه مـــا در ایـــن مـــدت ســـرمان خیلی 
شـــلوغ نبـــوده اســـت. حـــدودًا ۴ یا ۵ بار بیشـــتر 
دادگاه تشـــکیل نشـــده که در همان جلســـه اول 
نیـــز پرونده خاتمه یافته اســـت. روزبـــه روز نیز روند 

دادگاه بـــا پیشـــرفت روبرو بوده اســـت.

 دادگاه ها علنی برگزار شده است؟
از لحـــاظ ظاهـــری اســـم دادگاه علنـــی 
ایـــن معنـــا که خبرنـــگاران  به  اما  اســـت 
اجازه حضور داشـــته باشـــند، خیـــر. در هیچ یک 
از جلســـات برگزار شـــده غیر از هیـــأت منصفه [و 
طرفیـــن دعوا] شـــخص دیگـــری حضور نداشـــته 
اســـت. علنی برگزار شـــدن یک دادگاه بیشتر یک 
تصمیم مدیریتی اســـت کـــه به مدیران دســـتگاه 
قضـــا برمی گـــرد. البته ایـــن موضوع محـــل ایراد 
اســـت؛ زیرا وجود خبرنـــگاران و تماشـــاچیاِن غیر 
انتخابـــی ابزاری اســـت کـــه بـــر کار هیأت منصفه 

نیـــز نظـــارت می کنـــد. بـــه نوعـــی هیأت منصفه 
دوم اســـت. اگر این مشـــکل برطرف شـــود کارکرد 

دادگاه مطبوعـــات دموکراتیک تـــر خواهـــد بود.

برگزار  جلسات دادرســـی در کدام دادگاه 
شده است؟

دادگاه  مطبوعـــات  قانـــون  مطابـــق 
صالحیت دار دادگاه کیفری یک اســـتان اســـت که 
باالترین مرجـــع قضایی کیفری اســـتان در مرحله 
بدوی اســـت. جلسات در شـــعبه دو دادگاه کیفری 
یک اســـتان تشـــکیل می شـــود. این جلســـات با 
حضور ســـه قاضی تشـــکیل می شـــود که ریاست 

دادگاه بـــا قاضـــی «امام وردی» اســـت.

حضـــور  شـــما  کـــه  دوره ای  همیـــن  در   
داشـــتید، آراء هیأت منصفه و دادگاه چه 

بوده است؟
با توجـــه بـــه مـــاده ۴۳ قانـــون مطبوعـــات، اگر 
هیأت منصفـــه رأی بـــر برائـــت داد، دادگاه ناچـــار 
اســـت کـــه رأی بر برائت دهـــد. در مقابـــل اگر هم 
رأی بـــر محکومیت داده شـــد دادگاه می تواند رأی 

دهد. برائـــت  بر 
از ســـه گزینه  می دانید کـــه هیأت منصفه بیشـــتر 
در اختیـــار ندارد. یـــا رأی بر بزهـــکاری می دهد و 
یا برائـــت. اگر هـــم رأی بـــر بزهـــکاری داد اعالم 
می کنـــد کـــه مجـــرم مســـتحق تخفیف اســـت یا 
خیـــر. دادگاه در مقابـــل می توانـــد نظـــر هیـــأت 
منصفـــه ای را کـــه رأی بـــر بزهکاری داده اســـت، 
قبـــول نکند و متهـــم را تبرئه نمایـــد. یعنی دادگاه 
دســـتش در ایـــن زمینه باز اســـت. امـــا در هنگام 
رأی بر برائت توســـط هیـــأت منصفـــه، دادگاه نیز 
بایـــد رأی بر برائت دهـــد. رویـــه و دکترین حقوقی 

در این قســـمت معتقدند که دادگاه در این شـــرایط 
ملزم بـــه تبعیـــت از هیأت منصفه اســـت. 

متأســـفانه این موضوع در یک پرونده توسط دادگاه 
رعایت نشـــد، یعنی در یک مورد کـــه هیأت منصفه 
رأی بـــر برائـــت داد، دادگاه رأی بـــه مجرمیـــت و 
محکومیـــت داد. البتـــه بـــه خاطـــر دیالوگـــی که 
بیـــن هیأت منصفـــه و دادگاه برقرار شـــد، به نظرم 
این ســـوء برداشـــت برطرف شـــد. امیدوارم که در 
دادگاه هـــای بعدی این امر تصحیح شـــده باشـــد.

 در ایـــن پنـــج پرونـــده آراء هیأت منصفه 
تعامل  اساســـًا  اســـت؟  بـــوده  چگونـــه 

اعضاء چگونه بود؟
در پاســـخ به ســـؤال اول باید بگویم به صورت کلی 
رأی هیأت منصفه به ســـمت برائت گرایش داشـــته 
اســـت. اما در جـــواب ســـؤال دوم هیأت منصفه در 
فرهنگ مـــا هنوز جایـــگاه اصلی خـــودش را پیدا 
نکرده اســـت. خود اعضـــاء هیأت نیـــز بعضًا خبر 
از فلســـفه وجودی خـــود ندارند. بـــه همین جهت 
گاه می بینیـــد یکی از اعضاء در میانه رســـیدگی در 
قامت دادســـتان و شاکی ظاهر می شـــود؛ اتهامی 
را تفهیـــم یا وارد می کنـــد یا ســـؤالی موضع گیرانه 
را می پرســـد. در حالیکـــه باید تا انتهای دادرســـی 
بنشـــیند و بر رونـــد دادگاه نظارت کـــرده و در انتها 
اگر ســـؤالی داشـــت با واســـطه آن را مطرح کند. 
هیأت منصفـــه دادســـتان نیســـت. هیأت منصفـــه 
شـــاکی نیســـت. هیأت منصفه قاضـــی دادگاه هم 
تا  اســـت  نماینـــده مردم  نیســـت. هیأت منصفـــه 
بگویـــد آیا جرمی واقع شـــده اســـت یا خیـــر، و در 
صورت وقـــوع اســـتحقاق تفیف وجـــود دارد یا نه. 

البتـــه مـــوارد دخالـــت هیأت منصفه نـــادر و رو به 
کاهش اســـت .

  بـــه نظـــر شـــما این کـــه هیأت منصفه در 
مرحلـــه تجدیدنظـــر حضور نـــدارد، یک 

اشکال نیست؟
مطبوعـــات  دادگاه  آرای  از  تجدیدنظـــر  مرجـــع 
دیوان عالی کشـــور اســـت و همانطور که می دانید 
رســـیدگی در این دیوان شکلی اســـت و نه ماهوی. 
از ایـــن جهت به نظرم ایـــرادی وارد نیســـت. البته 
قائدتـــًا دیوان عالـــی کشـــور نیـــز نبایـــد بتواند بر 

خالف نظـــر هیأت منصفـــه اعالم نظـــر کند.

 در پایان اگـــر نکته ای باقی مانده اســـت 
بفرمایید.

تاکنـــون هیأت منصفـــه فقط بـــرای جرایم 
مطبوعاتی برگزارمی شـــد اما خوشـــبختانه با توجه 
به قانونی کـــه چندی قبـــل تصویب شـــد، جرایم 
سیاســـی نیـــز با توجـــه به قانـــون اساســـی و این 
قانـــون با حضـــور هیأت منصفـــه برگزار می شـــود.  
اولین دادگاه جرم سیاســـی در ســـطح اســـتان با 
حضور هیأت منصفه در ســـال گذشـــته برگزار شد. 
روند برگـــزاری، اداره دادگاه و جایگاه هیأت منصفه 
نیز هیچ فرقی بـــا دادگاه مطبوعـــات نمی کند. در 
حالیکـــه تا قبل از ایـــن، جرایم سیاســـی را نه تنها 
بـــا هیأت منصفـــه برگـــزار نمی کردند، بلکـــه عمًال 
این گونـــه جرایم بـــه عنـــوان جرمـــی امنیتی در 
دادگاه انقالب بررســـی می شـــد که خوشـــبختانه 

این نـــگاه در حال تغییر اســـت.

ھیأت منصفه برآیند افکار عمومی است
مصاحبه با سید جالل فیاضى عضو هیأت منصفه و رئیس خانه مطبوعات خراسان رضوى
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دکتـــر «لیال رئیســـی» اولین زن وکیلی اســـت که در کســـوت ریاســـت کانون وکالی دادگســـتری اصفهان درآمده اســـت. 
انتشـــار مشـــروح جلســـات و مصوبات هیأت مدیره کانون در کنار اجرای آزمایشـــی طرح بیمه وکالت دو نمونه برجســـته از 
وقایع دوران ریاســـت او بوده اســـت. در همین راســـتا درباره اجـــرای طرح بیمه وکالـــت با وی مصاحبه کوتاهـــی را ترتیب 

دادیـــم که در ادامـــه خواهید خواند. سید ابراهیم امامى

خواهـــد کرد و مـــردم نیز از ایـــن کار منتفع می شـــوند.
 دومین ثمـــره آن برای وکال اســـت؛ زیرا زمینه اشـــتغال برای وکال 
ایجاد مـــی کنـــد. از آنجایی کـــه وکالی جـــوان ما با مشـــکالت 
بیـــکاری و معیشـــتی مواجه انـــد، ایـــن طـــرح می توانـــد زمینه 

اشـــتغال آنـــان را فراهم کند.

   اگر ممکن اســـت کمی بیشـــتر دربـــاره جزئیات طرح 
توضیح دهید؟

اطالعـــات دقیق تـــر را باید از شـــرکت بیمه جویا بشـــوید 
امـــا اگـــر بخواهم در قالـــب مثال توضیـــح بدهم، اینگونه اســـت 
که فرد یا شـــرکت یا خانـــواده ای کـــه تصمیم می گیرنـــد از بیمه 
وکالـــت اســـتفاده کنند، بـــا بیمه گر قـــرارداد می بندنـــد که مثًال 
صرفـــًا از خدمات مشـــاوره ای یک وکیل اســـتفاده کننـــد. البته 
این هـــا ســـقفی دارد و وکیـــل، طبـــق قـــراردادی که با شـــرکت 
بیمـــه دارد، ایـــن خدمات را به آن فرد یا شـــرکت یا خانـــواده ارائه 
می کنـــد. البتـــه ممکن اســـت همین فرد، شـــرکت یـــا خانواده 
بگویـــد می خواهم در کنار خودم وکیلی داشـــته باشـــم که اگر در 
ســـال یک یا دو پرونـــده نیز داشـــتم در این موارد نیـــز از خدمات 
این وکیل اســـتفاده کنم. در ایـــن بیمه همچـــون بیمه های دیگر 
هم انـــواع پوشـــش هزینه هایی قضایـــی داریم و هم ســـقف های 

مالـــی متفاوت.

  بـــرای اجـــرای موفـــق ایـــن طـــرح چـــه مراحلـــی را 
پیش بینی کرده اید؟

ما در راســـتای اجرایی شـــدن طرح و کمک بـــه کاربردی 
شـــدن هر چـــه زودتـــر آن، بایـــد ۲ گام را برداریـــم؛ گام اول این 
اســـت که طـــرح را به مـــردم معرفـــی کنیم تـــا منافـــع آن برای 
خودشـــان را بداننـــد. از آن طرف دادگســـتری را نیز بایـــد با این 
قضیه آشـــنا کنیم و نشـــان دهیم که اگـــر این طرح اجرا شـــود، 
می تواند به شـــدت بـــه مردم ودســـتگاه قضایی کمـــک کند. زیرا 
اگر مـــردم در ایـــن زمینه بیمه شـــوند، مخصوصـــًا در بحث های 
مشاوره ای شـــاید کارکرد پیشـــگیرانه ای که از وکال انتظار می رود، 
محقق شـــود. این مســـئله پیشـــگیری باعث می شـــود که ورودی 
پرونده ها بـــه دادگســـتری نیز کم شـــود و درنهایت دادگســـتری 

نیـــز ذی نفع این طرح باشـــد.
در گام دوم، بایـــد شـــرکت های بیمه گر را بـــرای ورود به این حوزه 
ترغیب کنیم. در همین راســـتا غیـــر از یکی از شـــرکت های بیمه 

کـــه ما قـــول داده ایـــم کامًال آن هـــا را حمایـــت و کمـــک بکنیم، 
یک شـــرکت بیمـــه دیگر نیـــز اخیرًا به کانـــون آمـــد و رایزنی هایی 
صورت گرفـــت. البته این طـــرح هیچگونه نفع مالـــی برای کانون 
مـــا نـــدارد اما همین کـــه اعتقـــاد داریم که ســـود آن بـــه مردم و 

وکالی ما می رســـد بـــرای ما کافی اســـت.
 بعدهـــا که این طرح اجرایی شـــود یکی از گام هـــای بزرگ دیگری 
که در راســـتای اجرایی شـــدن طرح انجام خواهیم داد، تشـــویق 
خود وکال برای پیوســـتن به این جریان اســـت. البته شـــاید در بدو 
امـــر مزایای مالـــی  چندانی بـــرای وکیل حاصل نشـــود ولی قطعاً  
و به تدریـــج یـــک ثبات و امنیت شـــغلی بـــرای او ایجـــاد می کند. 
با توجـــه به اینکه ایـــن بیمه ســـطوح مختلفـــی دارد می تواند در 
آینده در ســـطوح مختلف مطرح شـــود و از آن جهـــت هم نگرانی 

کند.  رفع  را  وکال 

  به عنوان ســـؤال آخـــر با توجه بـــه اینکه شـــما اولین 
رئیـــس زن کانون اصفهان هســـتید، مدیریت شـــما در 
ایـــن زمینه بـــا مشـــکل روبرو نشـــده اســـت؟ در این 

زمینه اگر برای زنان وکیل نکته ای دارید بفرمایید؟
اصـــوًال در جامعـــه مـــا توانمنـــدی آقایـــان مفروض اســـت ولی 
خانم هـــا بایـــد توانمنـــدی خـــود را اثبات کننـــد تا باور شـــوند. 
وکالی محتـــرم کانـــون اصفهـــان به مـــن خیلی لطف داشـــتند 
و بنـــده آرای باالیـــی را در انتخابات کســـب کـــردم، در عین حال 
طبیعتًا مشـــکالت و اختالف نظرهایی وجود داشـــته اســـت. ولی 
خـــدا را شـــکر می کنم کـــه اول با لطـــف خداونـــد و دوم با کمک 
همـــکاران و وکال و اعضای محتـــرم هیأت مدیره، با بـــه کار گرفتن 
تمام تالشـــمان ســـعی کرده ایم تعاملـــی در هیأت مدیـــره ایجاد 
شـــود و همه با خرد جمعی و همفکری کارهایمـــان را پیش ببریم. 
در ایـــن مدت ســـعی من بـــر این بوده کـــه همه امور کانـــون را به 
هیأت مدیـــره ببرم تـــا به صـــورت جمعی درمـــورد آنهـــا تصمیم 
بگیریـــم. در مواقعـــی بعضـــاً  همـــکاران می گویند شـــما خودتان 
می توانیـــد در ایـــن زمینـــه تصمیـــم بگیریـــد اما مـــن می گویم 
درســـت اســـت که قانـــون این اجـــازه را بـــه بنـــده داده ولی من 
ترجیـــح می دهـــم از خرد جمعی اعضـــای هیأت مدیره اســـتفاده 
کنـــم تا تصمیـــم بهتری گرفته شـــود. بـــه لطف خداونـــد تاکنون 
مشـــکلی نداشـــته ایم و می شـــود گفـــت کـــه تقریبًا به بیشـــتر 
برنامه هایـــی که قرار بـــوده عمل کنیـــم، عمل کرده ایـــم. اگرچه 

هنوز یک ســـال دیگـــر از دوره مـــا باقی مانده اســـت.

ھمه
 از بیمه وکالت
 سود می برند؛
 مردم، وکال و 

دادگستری

رئیس کانون وکالى دادگسترى
 اصفهان:
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  چه انگیزه ای بـــرای اجرای طرح بیمه وکالت داشـــتید 
که ســـبب شـــد اولین کانونی باشـــید که در این زمینه 

قدم بر می دارید؟
در واقع کســـی که اســـتارت ایـــن کار را زد آقای «علـــی غروی» از 
وکالی کانـــون اصفهـــان بود که حدود ۱۰ ســـال قبـــل این طرح 
را بـــه صـــورت تئوریک مطرح کـــرد و با مـــن نیز کـــه نایب رئیس 
بـــودم هیأت مدیره وقـــت کانون بودم نیـــز درمیان گذاشـــت. هر 
چنـــد در آن زمان شـــاید به نظـــر خیلی ها چنیـــن طرحی امکان 
اجرا نداشـــت، مـــن از این طرح اســـتقبال کـــردم و گفتم ایده ی 
بســـیار جالبی اســـت و حتمًا با یکی از شـــرکت های بیمه صحبت 
کنیـــد و ایده خـــود را توضیح دهید. اگر شـــرکت بیمه ای حاضر به 
اجرایی کردن ایده شـــما باشـــد طبیعتًا کار بزرگـــی صورت خواهد 
گرفت. ایشـــان در طی این ســـال ها پیگیـــری کردنـــد  و نهایتًا با 
یکـــی از شـــرکت های بیمه قراردادی بســـتند. هنگامـــی که بنده 
به عنـــوان رئیـــس هیأت مدیره انتخاب شـــدم طـــرح را پیش من 
آورنـــد و دیدم کـــه طرح خیلـــی پخته تر از قبل شـــده اســـت. ما 
دیدیم اگر پشـــت ایـــن ایـــده، اتحادیه سراســـری کانون های وکال 
باشـــد، ایـــن طرح جنبـــه کشـــوری پیدا کـــرده و بـــرای همگان 
اطمینـــان خاطـــر بیشـــتری ایجـــاد می کنـــد. نهایتًا ایشـــان با 
اســـکودا تفاهم نامـــه ای را منعقـــد کردند. در حقیقت اســـکودا بر 
اســـاس این تفاهم نامـــه از این طرح اعالم پشـــتیبانی کـــرده و به 
کانون هـــای دیگر توصیـــه می کند تا بـــه این طـــرح جنبه عملی 
دهند. از ســـوی دیگر چون این طـــرح از اصفهان برخاســـته بود 
و در اصفهـــان برای این طرح خیلی زحمت کشـــیده شـــده بود، 
قرار شـــد اجرای پایلـــوت (آزمایشـــی) این طرح اصفهان باشـــد. 

کردیم. اســـتقبال  هم  ما 

   بیمه وکالت چه مزایایی برای قشر وکال دارد؟
همچنـــان که می دانید در کشـــورهای اروپایـــی در حدود 
یک قرن اســـت که بیمه وکالـــت وجود دارد اما در کشـــور 
ما کمتـــر به آن توجه شـــده اســـت. من شـــخصًا اعتقاد بســـیار 
زیـــادی به ایـــن مســـئله دارم و فکـــر می کنـــم که بیمـــه وکالت 
حداقل دو ثمـــره خوب دارد؛ اولیـــن آن برای مردم اســـت. زیرا با 
کمک این بیمـــه مردم به خدمات مشـــاوره ای و وکیل دسترســـی 
آســـان تری می یابنـــد. اگر چه بـــه خاطر ایـــن که هنوز مـــردم از 
آن اطالعـــی ندارنـــد، به ایـــن زودی ها شـــاهد رونـــق گرفتن این 
بیمـــه نخواهیم بـــود، ولی قطعًا ایـــن طرح جایگاه خـــود را پیدار 
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«آکادمـــی علوم جنایـــی» نهادی پژوهشـــی در دانشـــکده حقوق 
دانشـــگاه فردوســـی اســـت که در جهت افزایش تبـــادالت علمی 
میـــان نخبـــگان و فعال تر کـــردن فضـــای نظریه پـــردازی در عرصه 
علـــوم جنایـــی، نشســـت هایی را در آخریـــن سه شـــنبه هـــر ماه 
تحصیلـــی برگـــزار می کند. در نشســـت پنجـــم این آکادمـــی زهرا 
فرهادی آالشـــتی دانشـــجوی  مقطـــع دکتری حقوق جـــزا و جرم 
شناســـی، به ایراد ســـخنرانی در بـــاب یک سنت شـــکنی در عرصه 

پرداخت. کیفـــری  بین المللی  حقـــوق 
فرهـــادی در ابتدای ســـخنان خـــود میـــراث فرهنگـــی را یکی از 
بزهدیـــدگان مظلـــوم جنگ هـــا و مخاصمات داخلـــی و بین المللی 
برشـــمرد و اظهار داشـــت که علی¬رغم رســـیدگی محاکـــم به جرم 
«هدایـــت عمدی حمالت علیه امـــوال فرهنگـــی»، هیچ یک از آنها 
به موضـــوع جبران خســـارت قربانیان ورود نکرده بودنـــد. او اضافه 
کرد: با گســـترش دامنه حمایـــت از میراث فرهنگـــی در دهه های 
اخیر و بـــه مـــوازات فعالیت کنش گـــران غیر رســـمی، کنش گران 
رســـمی نیز درصدد گســـترش حمایت از اموال فرهنگـــی برآمدند. 
از ایـــن رو دیـــوان بین المللی کیفـــری (ICC) با ورود بـــه وضعیت 
تخریب میراث فرهنگی در شـــهر تاریخی «تیمبوکتو» (از شـــهرهای 
کشـــور مالی) راه را برای حمایت کیفری از میـــراث جهانی هموارتر 

. کرد
 ایـــن نویســـنده حقوقی در شـــرح جرایمـــی که در قلب اســـالمی 
آفریقـــا (تیمبوکتـــو) رخ داده، بیـــان کـــرد: دو گروه اســـالم گرای 
افراطی بـــه نـــام «انصارالّدیـــن» و «القاعده» در مغرب اســـالمی، 
برای مدت کوتاهی بر این شـــهر مســـلط شـــدند و در صدد اجرای 
احـــکام اســـالمی در مقر تحت اســـتیالء خـــود بر آمدنـــد. یکی از 
اعضای ارشـــد انصارالدیـــن «احمد الفقـــی المهدی» بـــود که در 
خطبۀ نمـــاز جمعه به تمســـخر پرســـتش مقبره¬هـــای موجود در 
شـــهر پرداخت. بـــا توجه به دفاعیـــات مؤثر دادســـتان دیوان خانم 
«فاطو بنســـودا»، قضـــات این محکمه بـــه این نتیجه رســـیدند که 

حمایت کیفری از «میراث فرھنگی» در دیوان بین المللی کیفری 
براى نخستین بار در حقوق بین الملل، دیوان بین المللى کیفرى رأى به جبران خسارت تخریب میراث فرهنگى داد

رابطۀ ســـببیت بیـــن تهییج و تحریـــک المهدی در این ســـخنرانی 
و تخریـــب ابنیه تاریخـــی وجود داشـــته و طرفداران تنـــدروی این 
شـــخص با شـــنیدن صحبت های وی ٩ مقبره و یک مســـجد را (که 
بـــه جز یکی، بقیـــه جزو آثار جهانی ثبت شـــده در یونســـکو بودند) 

تخریـــب جزئی و کلـــی کردند.
«فرهـــادی» پذیرش اتهامات توســـط «المهدی» را بـــه عنوان یکی 
از اولین هـــای دیـــوان قلمـــداد نمود و افـــزود: برای نخســـتین بار 
در تاریخ رســـیدگی های دیـــوان بین المللی کیفـــری، متهم جرایم 
انتســـابی را پذیرفته و از ســـاکنان تیمبوکتو و دیگر قربانیان رســـمًا 

خواست. پوزش 
در انتهـــای ایـــن نشســـت ســـخنران مراســـم بـــه ذکـــر برخی از 
پیامدهـــای رأی تاریخـــی دیوان در ایـــن پرونده پرداخـــت و گفت: 
«المهـــدی» تنهـــا یکـــی از جنایتکاران جنگی اســـت کـــه میراث 

فرهنگـــی را آمـــاج کوته¬نظری¬هـــای خـــود قـــرار داده اســـت. 
برخـــورد قاطع دیوان در پرونـــده مذکور، چه بســـا نویدبخش اتمام 
بی¬کیفرمانـــی، مرّمت و احیـــای میراث فرهنگی تخریب شـــده در 
جنگ¬هـــای رخ داده در یمن، عراق و افغانســـتان باشـــد. از این رو 
راه بـــرای تعقیـــب چنیـــن مجرمینی کـــه در جهان کم نیســـتند، 
هموارتر شـــده اســـت. از ســـوی دیگر قضات دادگاه در این پرونده 
چندیـــن گام از محاکـــم پیشـــین فراتر رفتـــه و با شکســـتن تابوی 
عـــدم امـــکان جبران «خســـارت تخریـــب میراث فرهنگـــی» حکم 
به جبـــران خســـارت مادی، معنـــوی و نمادیـــن دادنـــد. از جمله 
ایـــن جبـــران خســـارت ها الزام بـــه پرداخـــت مبلـــغ دو میلیون و 
هفتصـــد هزار یورو جهت جبران خســـارت مـــادی و پرداخت ۱ یورو 
به عنـــوان جبران خســـارت نمادین به یونســـکو (به عنـــوان نماینده 
جامعـــه جهانی) می باشـــد که در نوع خود بی ســـابقه بوده اســـت.

بـــا بررســـى عملکـــرد برخـــى از 
نهادهـــاى حقوقى کشـــورهاى 
توســـعه یافته، بـــه ســـابقه 
حداقـــل هفتـــاد ســـاله 
هزینه هاى  بیمـــه  اجراى 
حقوقى در این کشـــورها 
بـــر مى خوریـــم. اما در 
ایـــران، ســـابقه صحبت 
نوع  ایـــن  بـــه  راجـــع 
بیمه را مى توان در ســـال 
مرحوم  ســـفر  در  و   1383
آیت اهللا ســـید محمود هاشمى 
قوه  اســـبق  (رییس  شـــاهرودى 
یافت.  هندوســـتان  کشـــور  به  قضاییه) 
آن مرحـــوم پـــس از بازدیـــد از 
محاکم  و  هندوســـتان  دادگسترى 
قضایـــى، آن مراکـــز را فوق العاده 
خلـــوت یافتند تا حـــدى که تصـــور کردند به دلیـــل بازدید 
ایشـــان، از حضور ارباب رجـــوع، ممانعت به عمل آمده اســـت. 
وقتى علـــت را جویا شـــدند مقامات قضایى هند پاســـخ دادند 

که مـــا مانند بیمه شـــخص ثالـــث اتومبیل یا بیمـــه تکمیل 
درمـــان، بیمه حقوقـــى (بیمه وکالـــت) داریم؛ مردم ســـاالنه 
مبلغ نســـبتاً مختصـــرى به شـــرکت هاى بیمـــه مى پردازند تا 
چنانچـــه در طول ســـال به مشـــکل حقوقى برخـــورد کردند، 
شـــرکت هاى بیمه هزینه وکیـــل را پرداخت  کننـــد و از این رو 
وکیل پیگیـــر امور حقوقى شـــهروندان اســـت. در نتیجه مردم 
رفـــت و آمد چندانـــى به مراکـــز قضایى هند ندارنـــد. مرحوم 
شـــاهرودى پس از بازگشـــت به تهـــران، در ســـال 1384، در 
نشســـت بزرگـــى با حضور رؤســـاى دادگســـترى اســـتان ها، 
دادســـتان ها و رؤســـاى کلیه بیمه هـــا، پس از ارائـــه گزارش 
ســـفر به هنـــد، از قضات حاضر و رؤســـاى بیمه خواســـتند تا 
بـــا هم فکرى، بیمـــه وکالت بومى ســـازى شـــده و در ایران نیز 

شود. اجرا 
 نخســـت بیمه «ایـــران»، ســـپس بیمه «ســـینا» و پس از آن 
بیمـــه «میهن» بـــراى اجراى بیمـــه وکالت در ایـــران تالش 
کردنـــد ولى توفیق نیافتنـــد. در ســـال 1389، اینجانب، مراتب 
مذکور را به مدیرعامل وقت شـــرکت بیمه کوثر و خوشـــبختانه 
توســـط آن شـــرکت بیمه مجدانـــه و با انجـــام اصالحات الزم 
طـــرح بیمـــه هزینه هـــاى حقوقى، بـــا برند «بیمـــه حامى»، 

مجـــوز صـــدور بیمه نامـــه را از بیمه مرکـــزى دریافت نمود.

 در جلســـات مختلفـــى که بـــا آقایـــان قضـــات عالى مقام و 
وکالى فرهیختـــه و با ســـابقه جهـــت تشـــریح و توجیه این 
بیمـــه داشـــتیم، عموماً اذعـــان دارند کـــه با فراگیر شـــدن 
طرح بیمـــه هزینه هاى حقوقى در کشـــور، حجـــم عظیمى از 
ورودى پرونده هـــاى کیفرى و حقوقى به دادگســـترى کاســـته 
خواهد شـــد. با توجـــه به اســـتقبال همکاران وکیـــل و اعالم 
آمادگـــى کانون هـــاى وکالى دادگســـترى جهت همـــکارى با 
طرح بیمـــه وکالـــت تفاهم نامه همـــکارى فیمابیـــن اتحادیه 
سراســـرى کانون هاى وکالى دادگســـترى ایران (اســـکودا) به 
ریاســـت دکتر شـــهبازى نیا و آن شـــرکت بیمه به امضاء رسید 
و شـــبکه هاى مختلف خبرى ســـیما، مراســـم امضاى تفاهم نامه 

را پوشـــش دادند. 
طراحـــى خدمات پـــس از فـــروش بیمه نامه به گونـــه اى بوده 
اســـت که آســـیب پذیرتریـــن اقشـــار جامعه هـــم بتوانند از 
خدمـــات این طرح بیمـــه اســـتراتژیک ملى اســـتفاده کنند. 
معتقدم با فراگیر شـــدن این بیمه در کشـــور، بـــار عظیمى از 
دوش دســـتگاه قضا برداشـــته خواهد شـــد و قضات شریف ما، 
فرصت بیشـــترى جهت رســـیدگى به پرونده ها، بررســـى لوایح 
و مدافعـــات اصحاب دعـــوى خواهند داشـــت و در نتیجه، آراء 

صادره توســـط محاکـــم به عدالـــت نزدیک تر خواهد شـــد.  

   سیدعلی غروی
وکیل پایه یک دادگستری

شماره 4               مرداد 98
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دکتـــر  نخســـت وزیری  بـــر  ناظـــر  حـــوادث 
آخرین)  (نـــه  مهمتریـــن  گویـــای  محمدمصـــدق 
کنش هـــای جامعـــه ایران بـــرای بازیابـــی هویت 
خـــود در قالب نظـــام قانون اساســـی، هنجارهای 
حاکمیـــت مـــردم و مطالبـــه حقـــوق و آزادی های 
اساســـی پیش از تغییر بنیادین نظام سیاســـی در 

بود.  ١٣٥٧ بهمـــن 
در نیمـــه دوم ســـال ١٣٢٨ و در جریـــان تـــدارک 
انتخابـــات مجلـــس شـــانزدهم، درحالیکه شـــاه 
بـــا برقـــراری حکومت نظامـــی و اعمـــال تغییرات 
خودخواســـته در قانـــون اساســـی، بیش ازپیـــش 
به جایـــگاه رضاشـــاه در پیش از شـــهریور ١٣٢٠ 
نزدیـــک می شـــد، جمعیتـــی از سیاســـتمداران، 
دانشـــجویان و تجـــار بـــازار به رهبـــری مصدق در 
اعتـــراض به نبـــود انتخابات آزاد به کاخ ســـلطنتی 
وارد شـــده و تظاهـــرات کردنـــد. تظاهرکنندگان با 
تشـــکیل کمیتـــه ای دوازده نفره (که هســـته اولیه 
جبهه ملی شـــد) ســـه خواسته مشـــخص را طرح 
کردنـــد: برگـــزاری انتخابـــات آزاد؛ لغـــو حکومت 

مطبوعات.  وآزادی  نظامـــی 
گســـتردگی و تأثیـــر این تظاهـــرات در بـــاغ کاخ 
ســـلطنتی چنـــان بود کـــه دربـــار وعـــده داد تا 
انتخابـــات آزاد را تضمیـــن و آزادی هـــای مطالبـــه 
شـــده را تضمیـــن کند. نتیجـــه این کـــه ائتالفی 
گســـترده که با پیوســـتن ســـازمان حـــزب ایران، 
حزب زحمت کشـــان، حـــزب ملت ایـــران و جامعه 
مجاهدیـــن اســـالم به جبهه ملی تشـــکیل شـــده 
بـــود، به رقابت هـــای انتخاباتی مجلس شـــانزدهم 
به عنوان  با مجلس مؤسســـان  وارد شـــد. مخالفت 
نهادی غیر مشـــروع و پافشـــاری در عـــدم مداخله 
دربـــار در انتخابات از شـــاخص های ائتالف جبهه 
ملـــی بـــود. علی رغم اینکـــه انتخابات مهندســـی 
شـــده و مداخالت دربـــار امکان موفقیـــت جبهه 
ملـــی را به حداقل رســـانده بـــود، اما پشـــتیبانی 
گســـترده افـــکار عمومی از جبهه ملـــی و خصوصًا 
ترور هژیر، «ســـاعد» نخســـت وزیر وقت را ناگزیر از 
تجدیـــد انتخابات تهـــران کـــرد. درنتیجه مصدق و 
تعداد اندکی از همفکرانش بـــه مجلس راه یافتند. 
البتـــه به نظر می رســـید در مجلســـی بـــا بیش از 
١٣٠عضو وجود اقلیتی هشـــت نفره مهم نباشـــد، 
امـــا ماه های بعد نشـــان داد که این هشـــت نفر با 
پشـــتیبانی افـــکار عمومی طبقه متوســـط نه فقط 
مجلـــس، بلکه شـــاه و کل کشـــور را تحت شـــعاع 
اراده خـــود قرار می دهنـــد. به گفته ریچـــارد کاتم 
نویســـنده کتـــاب ناسیونالیســـم در ایـــران، اجازه 
آزاد در تهران شـــاید بزرگترین  انتخابـــات  برگزاری 

اشـــتباه شـــاه در زندگی اش بود. 
پـــس از کش وقوس هـــای فـــراوان و علی رغم اینکه 
انتخاب مصـــدق به عنـــوان نخســـت وزیر با توجه 
بـــه اقلیت ناچیـــز پارلمانی جبهه ملـــی در مجلس 
شـــانزدم بســـیار دور از ذهن می نمـــود، مصدق در 
٧ اردیبهشـــت ١٣٣٠ بـــا پشـــتیبانی جبهه ملی و 

افکارعمومی نخســـت وزیر شـــد. 

دکتر مصدق؛ تعھد و عدم تعھد به قانون اساسی

دوران نخســـت وزیری دکتـــر محمـــد مصـــدق بـــا 
کوشـــش بی نظیـــر او و مـــردم ایـــران در نهضـــت 
ملی شـــدن صنعت نفت شـــناخته می شـــود و اوج 
ایســـتادگی او در احیـــا حقـــوق تاراج شـــده ملت 
ایـــران، او را به عنـــوان قهرمانی بی بدیـــل در تاریخ 
ایـــران می نمایانـــد. بـــا ایـــن وجـــود و بر اســـاس 
ضـــرورت ایـــن نوشـــتار شـــاخص ترین اقدامات و 
رویه هـــای دوره نخســـت وزیری دکتـــر مصـــدق در 
تثبیـــت، اجـــرا، تعلیق و یـــا انحالل اصـــول قانون 

اساســـی به شـــرح زیر اســـت:

۱. حقـــوق و آزادی هـــای سیاســـی (مطبوعات و 
حـــق رأی زنان)

از جملـــه اقدامـــات دکتـــر مصدق کـــه معطوف به 
این بحث اســـت، تهیـــه الیحه قانونـــی مطبوعات 
در آذر ١٣٣١ و اصالحیـــه آن در ١٥ بهمـــن ١٣٣١ 
بود. این الیحـــه در جهت نظام مند کـــردن فعالیت 
مطبوعـــات و جلوگیـــری از افراط و تفریـــط در این 
عرصـــه بـــود. از جمله مـــواردی که در ایـــن الیحه 
الـــزام مطبوعات به کســـب  پیش بینی شـــده بود، 
امتیـــاز جهت انتشـــار بـــود؛ به این ترتیب انتشـــار 
مطبوعـــات منوط بـــه دریافـــت امتیاز از شـــورای 
مطبوعـــات (نهـــادی که به ایـــن منظـــور در الیحه 
پیش بینی شـــده بـــود) گردید . درخواســـت کننده 
امتیـــاز نیـــز بایســـتی واجـــد شـــرایطی از جمله 
«داشـــتن درســـتی، امانـــت و حســـن شـــهرت» 

می بـــود.
در این خصـــوص اگرچـــه برقـــراری نظـــام تأمینی 
مطبوعـــات  انتشـــار  بـــرای  قبلـــی)  (اجـــازه 
آزادی مطبوعات  معنـــی ســـلب  به  به خودی خـــود 
نیســـت، اما پیش بینی شـــرایط برای کســـب مجوز 
آزادی مندرج در اصل  مطبوعات، محدودکننـــده ی 
بیســـتم متمـــم قانون اساســـی  به شـــمار می رود، 
چرا کـــه در این اصل شـــرط و قیـــدی در خصوص 
صالحیـــت نویســـنده و منتشـــرکننده مطبوعات به 
چشـــم نمی خورد و تنها نوشـــته و اثر است که تابع 
شـــرایطی طبق قانون مطبوعات و قانون اساســـی 
می گردد. بـــا این وجـــود آنچه در عمـــل در فاصله 
ســـال های ١٣٣٠-١٣٣٢ به چشـــم می خورد، اوج 
درخشـــش فعالیت های مطبوعاتی در ایران اســـت. 
چنانچـــه هریـــک از گروه هـــا و جریانات سیاســـی 
دارای نشـــریات متعـــدد بودنـــد و آزادانه به نشـــر 
عقاید خـــود می پرداختنـــد. بهترین دلیـــل آن نیز 
وجـــود مقـــاالت متعدد انتقادی نســـبت بـــه دولت 
مصـــدق، برنامه هـــای او، جناح هـــای سیاســـی و 

حتی شـــاه در این دوران اســـت. 
اقـــدام دیگـــر دولـــت دکتـــر مصـــدق در خصوص 
گســـترش و تأمیـــن حقـــوق و آزادی های اساســـی 
تالش بـــرای اعطا حـــق رأی به زنان بـــود. در اصل 
دوم قانون اساســـی مشـــروطه مجلس شورای ملی 
نماینـــده قاطبـــه اهالی مملکت ایران، تلقی شـــده 
اســـت و در اصل هشـــتم متمم قانون اساســـی نیز 
ایـــران در مقابل قانـــون دولتی  اهالـــی مملکـــت 
متســـاوی الحقوق ذکـــر شـــده اند، بـــا ایـــن وجود 
از همـــان ابتدای برگـــزاری انتخابـــات در ایران و در 
ضمـــن قوانیـــن انتخاباتـــی از جملـــه محرومین از 
حـــق شـــرکت در انتخابـــات «زنان» بودنـــد. دولت 

مصـــدق بـــا این برداشـــت کـــه در قانون اساســـی 
همه شـــهروندان برابرند و محروم بـــودن زنان از حق 
شـــرکت در انتخابـــات، محروم کردن نیمـــی از ملت 
از بخشـــی حقوق سیاســـی اجتماعی است، تالشی 
جهـــت اعطا حـــق رأی به زنـــان را آغاز کـــرد. این 
تالش البته بـــا مخالفت علمـــا و روحانیون از جمله 
آیت الله کاشـــانی روبرو شـــد و در جریـــان اعتراض 
طالب قـــم به آن یک نفر کشـــته و ده تـــن دیگر به 

شدند.  زخمی  شـــدت 

۲. نقض اصـــل دوم قانون اساســـی (حق تعیین 
سرنوشت)

مجلـــس  از  نخســـت وزیری  بـــرای  کـــه  مصـــدق 
شـــانزدهم رأی اعتمـــاد گرفتـــه بـــود، درعین حال 
مســـئول تدارک و برگزاری انتخـــاب مجلس هفدهم 
نیـــز بـــود. طبیعتـــًا ترکیـــب مجلـــس آتـــی برای 
پیشـــبرد برنامه های اصالحی اش اهمیت اساســـی 
داشـــت. او بـــرای تضعیـــف جناح ســـلطنت طلب 
نظام  کوشـــید  انگلیس  محافظـــه کاران طرفـــدار  و 
انتخاباتـــی را از طریـــق ارائـــه الیحه اصـــالح کند. 
از جملـــه رئوس ایـــن الیحه افـــزون بـــر اعطا حق 
رأی بـــه زنـــان کـــه پیش تر ذکـــر آن رفـــت، تعدیل 
و تفکیـــک حوزه هـــای انتخاباتـــی و در نتیجـــه آن 
افزایـــش نماینـــدگان حوزه های شـــهری بـــه ویژه 
تهـــران و در مقابل کاهـــش نماینـــدگان حوزه های 
روســـتایی که اکثـــرًا بی ســـواد و کم ســـواد بودند، 
بـــود. البته مصـــدق در تصویب این الیحـــه توفیقی 
نیافـــت و ناگزیـــر انتخابـــات طبـــق نظام پیشـــین 
البتـــه مطلوب  انتخابـــات  برگـــزار گردیـــد. نتیجه 
دکتـــر مصـــدق نبـــود و غیـــر از تهـــران کـــه همه 
دوازده کرســـی آن را جبهـــه ملی بدســـت آورد، در 
اکثـــر حوزه هـــای دیگر اســـتان ها به ویـــژه مناطق 
برای  بودنـــد. مصدق  موفق تر  مخالفان  روســـتایی، 
جلوگیـــری از ایجاد اکثریـــت مخالـــف پارلمانی با 
علم بـــه اینکه جنـــاح مخالف، اکثریـــت قابل توجه 
کرســـی های اســـتانی را به دســـت خواهنـــد آورد، 
پـــس از اینکـــه انتخاب شـــوندگان به حـــد نصاب 
الزم رســـیدند (هفتاد و نـــه نماینـــده)، انتخابات را 
متوقف کـــرد. بدین ترتیب مجلس در ٧ اردیبهشـــت 
١٣٣١ درحالیکه ٣٠ نماینده آن وابســـته یا نزدیک 

جبهـــه ملی بودند تشـــکیل شـــد. 
ایـــن اقـــدام عملگرایانـــه، البته در تضاد آشـــکار با 
اصـــل دوم قانون اساســـی و مانع مشـــارکت اهالی 
(در امورسیاســـی و معاشـــی وطـــن) آن بخـــش از 
مملکـــت کـــه انتخابـــات در آنها متوقف شـــده بود 
و ســـلب حق رأی بخشـــی از مردم کشـــور گردید. 
البته دکتر مصـــدق وجود مصلحـــت و جلوگیری از 
ناامنـــی در جریـــان برگزاری دعوی نفـــت در دیوان 
بین المللـــی دادگســـتری را علـــت ایـــن امـــر ذکر 
می کنـــد و این توقـــف را موقتی می شـــمارد: نکته 
آن اســـت که پس از بازگشـــت ظفرمندانه از الهه نیز 
دکتـــر مصدق اقدامـــی جهت برگـــزاری انتخابات و 

نداد.  انجـــام  مجلس  نماینـــدگان  تکمیل 

۳. ممانعت از مداخله شاه در امور دولت 
پیش تـــر ذکـــر شـــد که محـــدود کـــردن شـــاه از 
مداخلـــه در امـــر دولـــت و تبدیل کـــردن او به رکن 

و  مجالـــس  اساســـی  از موضوعـــات  غیرمســـئول 
بـــود. مهم ترین  از شـــهریور ١٣٢٠  دولت های پس 
وجـــه این قضیـــه نیز ســـلب اختیار شـــاه در اداره 
ارتش و تســـلط دولـــت منتخب مجلس بـــر آن بود. 
این امـــر قبًال موجـــب منازعه قوام و شـــاه گردیده 

بود کـــه با پیـــروزی شـــاه پایان یافتـــه بود. 
بـــا فراغـــت نســـبی مصـــدق از قضیه ملی شـــدن 
نفـــت، نخســـت وزیر بـــر حـــق قانونـــی خـــود در 
تعییـــن وزرا و از جملـــه وزیر جنگ و طرح مشـــکل 
توســـط  قانون اساســـی  پذیـــرش  دیرینـــه عـــدم 
شـــاه پای فشـــرد. ایـــن امـــر موجب کشـــمکش 
جدی میـــان شـــاه و مصـــدق در ٢٥ تیـــر ١٣٣١ 
شـــد. بدین ترتیـــب زمانـــی کـــه شـــاه از پذیرش 
حـــق قانونـــی نخســـت وزیر در تعییـــن وزیر جنگ 
خـــودداری کـــرد، مصـــدق در واکنش بـــه این امر 
با نوشـــتن اســـتعفانامه ای به مردم متوســـل شـــد. 
ســـلطنت طلبان بالفاصلـــه قوام (کـــه پیش تر خود 
در اثـــر چنین اختالفی از نخســـت وزیری اســـتعفا 
کـــرده بود) را به نخســـت وزیری انتخـــاب کردند که 
با واکنش شـــدید و اعتصاب عمومی مـــردم مواجه 
شـــد. شـــاه با توســـل به ارتش کوشـــید بحـــران را 
آرام ســـازد، اما پس از پنج روز تظاهرات گســـترده، 
خونریـــزی و پیدایـــش نشـــانه هایی از نافرمانی در 
ارتش تســـلیم شـــد و از مصدق خواســـت تا دولتی 

دهد.   تشـــکیل  جدید 
نتیجـــه این اقـــدام مصدق بـــا هواداری مـــردم در 
٣٠ تیـــر ١٣٣١، ســـلب اختیار شـــاه از مداخله در 
امور کشـــور وکاهـــش و نفـــوذ و اعتبار شـــاه بود، 
به نحـــوی کـــه او به وضعیتـــی متزلزل تـــر از هنگام 
روی کار آمـــدن در شـــهریور ١٣٢٠ دچـــار گردید و 
عمًال بـــه رکنی غیرمســـئول و فاقد اختیـــار تبدیل 
شـــد. چنانچـــه دکتـــر مصـــدق در خاطراتش ذکر 
می کنـــد: «تقصیراتـــم فقـــط این بود کـــه در زمان 
تصدی من شاهنشـــاه مثل یک پادشـــاه مشـــروطه 

در ایـــن مملکـــت ســـلطنت می کردند...» 

۴. اختیـــارات فـــوق العـــاده و انحـــالل مجلس 
ملی شـــورای 

یکـــی از موضوعـــات اساســـی کـــه در خصـــوص 
پایبنـــدی دکتر مصدق بـــه قانون اساســـی مطرح 
فوق العاده»  «اختیارات  مطالبه  مســـئله  می شـــود، 
و بـــه تبـــع آن مســـئله «انحـــالل مجلس شـــورای 
ملی» اســـت. پیروزی مصدق موجب شـــد که شـــاه 
همـــه اختیاراتـــی را که بـــه تدریج به دســـت آورده 
بود از دســـت دهـــد. او اداره نیروهای مســـلح را در 
صالحیـــت دولت قـــرار داد. همچنین بـــرای انجام 
فوق العاده ی  اختیـــارات  نظـــر  مـــورد  اصالحـــات 
شـــش ماهه از مجلـــس مطالبـــه کرد تا بر اســـاس 
آن هـــر قانونـــی را که بـــرای حل مشـــکالت مالی، 
اصالحـــات انتخاباتی، قضایی و آموزشـــی ضروری 

کند: وضـــع  بداند 
«ماده واحده: مجلس شـــورای ملی بـــه آقای دکتر 
محمـــد مصـــدق اختیـــار می دهد که ظـــرف مدت 
شـــش ماه لوایحی را بـــرای امور مالـــی، اقتصادی، 
دادگستری، ســـازمان بانکی، اســـتخدامی و ایجاد 
ســـازمان های محلـــی تنظیم و اجرا نمایـــد و پس از 
آزمایش بـــرای تصویب به مجلســـین تقدیم نماید.» 

دکتر محمدشریف شاهى
عضو هیئت علمى

 دانشگاه آزاد اسالمى اصفهان
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«نیما  بلنـــد  ســـاخته  دومیـــن  «سرخ پوســـت» 
جاویـــدی» را می تـــوان اثـــری ســـهل و ممتنع 
دانســـت؛ ســـهل از این جهت کـــه در کل فیلم 
تنها شـــاهد ســـه شـــخصیت اصلی یعنی رئیس 
زنـــدان (نویـــد محمـــدزاده)، مـــددکار (پری ناز 
ایزدیـــار) و زندانی هســـتیم؛ آن هـــم در زندانی 
خالـــی از جمعیت. ممتنع نیز درســـت به همین 
جهت کـــه نویســـنده و کارگـــردان از این ســـه 
شـــخصیت و همین یـــک زندان چنان داســـتان 
پـــر تعلیـــق و پر کششـــی را بیرون می کشـــد که 
بییننـــده را بیـــش از ۹۰ دقیقـــه مشـــغول خود 
بـــه همیـــن علت اســـت که  می کنـــد. شـــاید 
ایـــن فیلم ســـیمرغ بلورین «جایـــزه ویژه هیئت 
داوران» را در ســـی و هفتمیـــن جشـــنواره فیلم 

بـــه خود اختصـــاص داد.  فجر 
عالوه بر طراحـــی صحنه و فیلم بـــرداری خوب، 
نقطـــه قـــوت اصلـــی ایـــن فیلـــم در فیلمنامه  
تعلیقـــی اش بوده که بـــا گره افکنـــی زنجیره ای 

است. شـــده  همراه 
اولیـــن ِگـــِره فیلم آن جا شـــروع می شـــود که به 
«نعمـــت جاهـــد» (رئیـــس زندان) که مشـــغول 
اسباب کشـــی بـــه زنـــدان جدید اســـت، اعالم 
می  شـــود به زودی از پســـت ریاســـت زنـــدان به 
پســـت ریاســـت شـــهربانی ارتقاء خواهد یافت. 
درســـت در همیـــن لحظـــات اســـتثنائی که او 
در حیـــرت غریبـــی بـــه ســـر می برد و بـــه طرز 
پنهانی مشـــغول شـــادی و بی قراری است، خبر 
می رســـد که یکـــی از زندانیان اعدامـــی مفقود 
شده اســـت. حـــال نه تنهـــا این شـــادی در کام 
او زهر می شـــود کـــه اگـــر تکلیف ایـــن زندانی 
روشـــن نشـــود، نعمت جاهـــد به حالـــت تعلیق 
خدمتـــی درآمده و شـــغل خود را نیز از دســـت 

داد.  خواهد 

قانون در محکمه وجدان

بدیهـــی اســـت بـــر اســـاس نظـــام تفکیک قـــوا و 
قانـــون اساســـی مشـــروطه حـــق وضع قانـــون از 
به شـــمار  صالحیت هـــای مجلـــس شـــورای ملی 
مـــی رود و در هیچ یـــک از اصـــول قانون اساســـی 
و متمـــم به امـــکان تفویـــض اختیـــار قانونگذاری 
مجلس بـــه قوه دیگر از جمله قـــوه مجریه تصریحی 
نشـــده اســـت. بر این اســـاس مطالبـــه اختیارات 
فوق العـــاده از مجلـــس خـــالف قانون اساســـی به 
شـــمار می رود. جالب توجه آن اســـت هنگام طرح 
داوردر  علی اکبرخـــان  ســـوی  از  اختیـــارات  الیحه 

بهمـــن ١٣٠٥ مصـــدق از مخالفـــان آن بود. 
بـــا اعطـــای اختیـــارات  در هـــر صـــورت مجلس 
بـــه دکتر مصـــدق موافقـــت می کند،  فوق العـــاده 
امـــا در پایان شـــش ماه مصدق بار دیگـــر از مجلس 
تـــا  را  می خواهـــد زمـــان اختیـــارات فوق العـــاده 
دوازده مـــاه دیگر تمدیـــد کند. این امـــر با اعتراض 
نمایندگان مواجه می شـــود خصوصـــًا اینکه مطالبه 
این اختیارات مســـبوق بـــه معرفی کابینـــه و اعضا 
دولت بـــود. در نتیجـــه نمایندگان بـــا آن مخالفت 

. می کنند

بـــا وجـــود مخالفت هـــای آشـــکار حتی از ســـوی 
آیت اللـــه  از جملـــه  همراهـــان پیشـــین مصـــدق 
نمایندگان هوادار  با کمک  کاشـــانی، نخســـت وزیر 
خـــود در مجلس تـــالش در تمدید اختیـــارات خود 
می کنـــد. ایـــن امر بـــا واکنش مجلس ســـنا مواجه 
می شـــود. در مقابله با ایـــن مخالفـــت، نمایندگان 
هـــوادار مصدق در مجلس شـــورای ملـــی با کاهش 
دوره مجلس ســـنا از چهار ســـال به دو ســـال، آن را 
منحـــل می کنند. در مقابـــل مخالفـــت نمایندگان 
جنـــاح مخالـــف مجلـــس شـــورای ملـــی، مصدق 
مراجعـــه بـــه رفرانـــدم عمومـــی را بـــرای دریافت 
مســـتقیم اختیـــارات از مـــردم را مطـــرح می کند. 
نمایندگان عضو فراکســـیون جبهه ملـــی نیز ناگزیر 
می شـــوند بـــرای فراهم ســـاختن زمینـــه برگزاری 
همه پرســـی و انحالل مجلـــس از نمایندگی مجلس 

شـــورای ملی اســـتعفا دهند.
با برگـــزاری همه پرســـی و  النهایـــه دکتر مصـــدق 
کســـب ۲ میلیون و ۴۳ هزار و ۳۰۰ رأی از مجموع ۲ 
میلیون و ۴۴ هزار و ۶۰۰ رأی رأی در سراســـر کشور 
به پیـــروزی مورد نظر دســـت می یابد.  ایـــن روند از 

جهـــات زیر قابل نقد اســـت:
اول؛ به موجـــب اصل هفتم متمم قانون اساســـی، 
بردار  و کًال تعطیـــل  «اســـاس مشـــروطیت جزئـــًا 
نیســـت» این درحالی اســـت که زمینه چینی دکتر 
مصـــدق و اســـتعفای جمعـــی نماینـــدگان هوادار 
او موجـــب انحـــالل مجلس شـــورای ملـــی، که از 
بنیان هـــای اساســـی مشـــروطه ایران بـــود گردید.

دوم؛ توســـل بـــه رفرانـــدم (بـــدون آن کـــه قانون 
اساســـی به امـــکان آن تصریحی داشـــته باشـــد) 
با ایـــن توجیـــه کـــه «اراده مـــردم مافـــوق قانون 
اســـت... و مـــردم می تواننـــد هر راهـــی را که خود 
بـــرای انجـــام منظـــور خـــود انتخـــاب می کنند به 
دولـــت مبعوث خـــود ارائه دهند تـــا او انجام دهد.» 
متضمن پذیرش این انگاره نادرســـت اســـت که در 
دموکراســـی  میان  احتمالی  تعـــارض  وجود  صورت 
و قانـــون اساســـی، می تـــوان قانـــون اساســـی را 
نادیده گرفـــت. بدیهی اســـت اراده مـــردم نیز اگر 
افتادن  در چهارچوب قانون اساســـی قرار نگیـــرد، 
بـــه ورطه دیکتاتـــوری اکثریت، نه تنهـــا ممکن بلکه 
چنانکـــه تجربه بشـــر نشـــان داده، نزدیک اســـت. 

نظـــام مشـــروطه نه تنهـــا تضمینی برای مـــردم در 
مقابـــل خودکامگـــی حاکـــم اســـت، بلکـــه قیدی 
اســـت بر دموکراســـی مطلق بـــرای تضمین حقوق 
اقلیـــت. عملکرد دکتر مصـــدق این امـــر را نادیده 

می گرفـــت.
ســـوم؛ در این که دکتر مصدق انســـانی وارســـته و 
تردیدی نمی توان داشـــت،  بود  قهرمانی بی بدیـــل 
امـــا حســـن ظن و شـــناخت او از خـــود، او را از این 
امـــر غافل می ســـاخت کـــه عملکـــردش می تواند 
رویـــه ای را ایجـــاد کنـــد و افـــرادی نیز کـــه فاقد 
این وارســـتگی هســـتند به آن تمســـک جویند و با 
تنیدن پـــرده ای از فرهمندی، عصمـــت یا عقالنیت 
فوق انســـانی موقعیتـــی فرای قانون اساســـی برای 
خود بجوینـــد، هر زمان کـــه اراده کنند بـــا ترتیب 
قانـــون  تـــوده ای  و  نمایش هـــای شـــبه دمکراتیک 
اساســـی را تعطیـــل کننـــد و صالحدید خـــود را به 
جای ابتکار فعاالنه مردم نشـــانده، اراده شـــخصی 

کنند. قانـــون  جایگزین  را 

اقتضائـــات عدالت موافـــق افتد. از ایـــن رو بیان 
می داشـــت: «در واقـــع آن چه به حقوق شـــرافت 
مي بخشـــد عدالت اســـت و ایـــن کـــه بتوانیم از 

بزنیم.» عدالـــت  بـــه  پلي  حقوق 
اگرچـــه نعمـــت جاهد بارهـــا اعـــالم می کند که 
به من مربوط نیســـت چه کســـی گناهـــکار و چه 
کســـی بی گنـــاه اســـت و مـــن فقط بایـــد حکم 
قاضـــی را اجـــرا کنم، اّمـــا دو عامل بـــه او کمک 
می کند تا پاســـخش به این ســـؤال عوض شـــود:

در سکانســـی در میانـــه فیلم همین شـــخص به 
شـــکل تصادفی در سلولی از ســـلول های زندان 
گیـــر می افتد. در این ســـکانس از یـــک طرف او 
را هول و تـــرس بی پناهی و تنهایـــی برمی دارد و 
از طـــرف دیگر یـــاد احمد سرخ پوســـتی می افتد 
کـــه بی گناه اســـیر زندان شـــده اســـت. همین 
همذات پنـــداری زمینـــه را بـــرای ضـــد قهرمان 
فیلم مهیا می ســـازد تـــا بتواند به دنیـــای باطنی 
خـــود ورود کـــرده و با وجـــدان خویـــش خلوت 

. کند
عامـــل دومـــی کـــه بـــه نعمـــت جاهـــد کمک 
می کنـــد تا دوبـــاره به این ســـؤال کلیـــدی فکر 

کنـــد، عالقه ای اســـت کـــه او به مـــددکار زندان 
پیـــدا می کنـــد؛ دختـــری کـــه زیرکانـــه و برای 
رئیس  به  سرخ پوســـت  احمد  نگه داشـــتن  پنهان 
زندان نزدیک می شـــود و او را در دام عاشـــقانه ای 
می انـــدازد کـــه نتیجـــه اش افزایش رقـــت قلب 

اســـت. جاهد 
همیـــن دو عامـــل باعـــث می شـــود او اجـــرای 
عدالت را بر اجـــرای وظیفه اش کـــه زندان بانی و 
مدیریت زندان اســـت ترجیح داده و در ســـکانس 
پایانـــی فیلـــم و درســـت در همان لحظـــه ای که 
احمـــد سرخ پوســـت را می یابـــد، وی را رها کند.
بـــه نظر می آیـــد تمام هنـــر کارگردان ایـــن فیلم 
در همین اســـت که توانســـته  اســـت بـــه خوبی 
مخاطـــب خـــود را درگیـــر این ســـؤال فلســـفی 
بکند؛ این  ســـؤال کـــه در هنـــگام تزاحـــم بین 
اجرای دقیق قانـــون با رعایـــت عدالت کدام یک 
را بایـــد ارجـــح دانســـت؟ ســـؤالی که پاســـخ به 
سرخ پوســـت »های  «احمد  جـــان  می توانـــد  آن 
فراوانـــی را در جامعـــه ما گرفته یا بـــه آن ها جانی 

ببخشـــد. دوباره 

سیدسبحان
هوشیارامامى

قانون در محکمه وجدان
در ادامه جزئیات داستان لو می رود. 

ضـــد قهرمـــان فیلـــم (نعمـــت جاهـــد/ نویـــد 
محمـــدزاده) از نگاه مافوقش چنـــان قوی عمل 
کرده اســـت که زودتـــر از موعد مســـتحق ترفیع 
درجـــه و مقام شـــده  اســـت. چنیـــن موقعیت 
اســـتثنائی چنان بـــه مذاق این شـــخص خوش 
آمده اســـت که تقریبـــًا تا آخرین ســـکانس های 
فیلـــم نمی تواند بپذیـــرد «احمد سرخ پوســـت» 

حـــق دارد از زنـــدان بگریزد!
 در ایـــن بیـــن امـــا آنچه هنـــر نویســـنده بوده 
این اســـت که ضد قهرمـــان فیلـــم را به صورت 
قطره چکانـــی امـــا نه خســـته کننده و شـــعاری 
با نـــدای درونش روبـــرو می کند. بـــرای «نعمت 
جاهد» کار آنجایی ســـخت و ســـخت تر می شود 
کـــه بـــا حضـــور مـــددکار اجتماعـــی زنـــدان 
آهسته آهســـته درمی یابـــد کـــه زندانـــی فراری 

اســـت. بی گناه  سرخ پوســـت)  (احمـــد 
همینجاســـت که پـــای بحثی مهم در «فلســـفه 
حقوق» بـــه این فیلم باز می شـــود! بـــا توجه به 
این کـــه قانون چیزی جز متن نیســـت و مجریان 
آن چـــاره ای جز رجـــوع به همین متن و تفســـیر 
آن ندارنـــد، لذا در مـــوارد متعددی بیـــن ایجاد 
نظم (ناشـــی از عمـــل به ظاهر قانـــون) و رعایت 
عدالت (ناشـــی از عمل به هـــدف، مقصد و روح 
تعارضی که یک  تعـــارض پدید می آیـــد.  قانون) 
حقوقدان یـــا مجری قانون را دچار ســـردرگمی و 

می نماید. متعددی  ســـؤاالت 
 آیا چنین شـــخصی موظـــف به اجـــرای بی کم  
و کاســـت قانون بـــوده یا اینکه عـــالوه بر رعایت 
قانون باید به نـــدای وجدانی عدالـــت و انصاف 
نیز پاســـخ دهد؟ اگـــر متن قانون یـــا اجرای آن 
غیرعادالنـــه بـــه نظر  رســـید چه باید کـــرد؟ اگر 
اجـــرای قانـــون بـــا اقتضائات اخـــالق و انصاف 
نخوانـــد، بایـــد آن را رها نمـــود و جانب حقیقت 

و اخـــالق را گرفت؟
مرحوم دکتـــر کاتوزیان بـــر این عقیـــده بود که 
بایـــد از قواعـــد حقوق مرکـــب راهـــواری برای 
اجـــرای عدالت ســـاخت؛ او معتقد بـــود قاضی 
بایـــد بـــه نحوی قانـــون را تفســـیر نمایـــد که با 
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نظریه مشـــورتی اداره کل حقوقـــی قوه قضاییه 
در پاســـخ به ۱۳ ســـؤال دادســـرای عمومی و 

انقـــالب ناحیـــه ۳۶ تهران (پولـــی و بانکی)
ایـــن پرســـش ها درباره مـــواردی همچـــون معیار 
قاچـــاق حرفـــه ای ارز و عناصـــر این جـــرم، خرید 
بـــدون مجـــوز ارز، جرم بـــودن نگهداری  و فروش 
ارز (در مـــوردی کـــه خـــارج از تشـــریفات معامله 
شـــده اســـت)، شـــرایط تحقـــق جـــرم «عملیات 
نحـــو غیرمجاز» طـــرح شـــده اند. بـــه  صرافـــی 
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 چنانچه این نشریه رایگان
 به دست شما رسیده است
 در صورت تمایل
 می توانید قیمت آن را 
به کارت بانکی شماره  
٦٠٣٧٩٩٧٤٤٩٦٧٢٥٩٢
  به نام سیاوش هوشیارحسینی 
واریز کنید.

 ماهنامه حقوقی وکال
 از همه وکال و کارآموزان وکالت، 
قضات و مرتبطان دستگاه قضا و 
اساتید و صاحب نظران
 دعوت می کند تا
 دیدگاه ها و مطالب خود راجع به 
مسائل حقوقی روز و
 نقد و تحلیل آراء و
 رویه های قضایی جدید را جهت 
انتشار به این نشریه ارسال کنند.
ماهنامه «وکال»
در تلخیص و ویرایش مطالب
 آزاد است

ک ا شــتر   ا
برای اشتراک ٦ شماره
 ماهنامه حقوقی وکال
 می توانید مبلغ
 ۶۰۰۰۰ تومان 
به کارت بانکی شماره 
 ۶۰۳۷۹۹۷۴۴۹۶۷۲۵۹۲
به نام سیاوش هوشیار حسینی 
واریز و فیش پرداختی را
 به همراه نام، نام خانوادگی و 
نشانی دقیق پستی
 از طریق نمابر، رایانامه یا تلگرام 
ارسال کنید.

بخشنامه شورای حل اختالف
طـــی ایـــن مصوبـــه رییـــس قـــوه قضاییه کـــه با 
عنـــوان  بـــا  و   ۱۰۰/۶۳۹۴۰/۹۰۰۰ شـــماره 
«بخشـــنامه در خصـــوص اهمیت صلح و ســـازش 
و نقـــش آن در احقـــاق حق و پیشـــگیری از اطاله 
دادرســـی» در روزنامه رسمی منتشـــر شده است. 
ارجاع پرونده هـــای مربوط به تمامـــی جرایم قابل 
گذشـــت، جنبه خصوصـــی جرایم واجـــد دو جنبه 
عمومـــی و خصوصـــی و تمام اختالفـــات و دعاوی 
خانوادگـــی و دیگـــر دعاوی مدنی به شـــورای حل 
اختالف با لحاظ شـــرایطی، الزامی شـــده اســـت.

دســـتورالعمل تشـــکیل مجتمع تخصصی ویژه 
اقتصادی جرایم  به  رســـیدگی 

بـــر اســـاس ایـــن دســـتورالعمل کـــه در تاریـــخ 
قضاییه  قـــوه  رییس  تصویـــب  بـــه   ١٣٩٨/٥/١٣
اســـت. صالحیـــت و حـــوزه تخصصـــی مجتمع 
بـــا رعایـــت صالحیت هـــای ذاتـــی و محلـــی در 
موضوعـــات کیفـــری، مشـــتمل بـــر ایـــن امـــور 
تعیین شـــده اســـت: رشـــاء و ارتشـــاء؛ اختالس؛ 
اعمـــال نفوذ بر خـــالف حق و مقـــررات قانونی در 
یـــا دیگری؛  صورت تحصیـــل مال توســـط مجرم 
مداخلـــه وزرا، نمایندگان مجلـــس و کارمندان در 
معامـــالت دولتی و کشـــوری؛ تبانـــی در معامالت 
معامـــالت خارجی؛  در  پورســـانت  اخـــذ  دولتی؛ 
تعدیات مأموران دولتی نســـبت بـــه دولت؛ جرایم 
گمرکـــی؛ جرایم مالیاتـــی؛ پولشـــویی؛ اخالل در 
نظـــام اقتصـــادی؛ تصـــرف غیرقانونـــی در اموال 
عمومـــی یا دولتی و یـــا تضییـــع آن؛ تحصیل مال 
از طریـــق نامشـــروع؛ جرایم موضوع فصل ششـــم 
قانون بـــازار اوراق بهادار جمهوری اســـالمی ایران.

(اســـتخراج  ماینینـــگ  فراینـــد  آیین نامـــه 
رمز نگاری شـــده  پردازشـــی  فرآورده هـــای 

رمـــزارز از  اســـتفاده  و  رمزارزهـــا) 
شـــماره  بـــه  وزیـــران  هیئـــت  آ یین نامـــه  ایـــن   
١٣٩٨/٥/١٣ مـــورخ  ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هــــ 
ماینینـــگ  وضعیـــت  ســـاماندهی  هـــدف  بـــا 
به خصـــوص  دیجیتـــال)  (ارزهـــای  رمز ارزهـــا  
اســـت. شـــده  تدویـــن  بیت کویـــن 

آیین نامـــه اجرایی شناســـایی و توقیـــف اموال 
مدیـــون در اجرای مفاد اســـناد رســـمی

ایـــن آییـــن نامـــه در اجـــرای تبصره ۱ بنـــد (ب) 
مـــاده ۱۱۳ قانون برنامه ششـــم  توســـعه در تاریخ 
۱۳۹۸/۴/۲۲ بـــه تصویـــب رییـــس قوه قضائیـــه 

است. رســـیده 

آیین نامـــه اجرایی بنـــد (پ) مـــاده ۱۱۳ قانون 
برنامه پنجســـاله ششـــم توسعه

ایـــن آیین نامـــه در اجـــرای حکم بنـــد (پ) ماده 
١١٣ قانون برنامه ششـــم توســـعه به منظور تسریع 
در انتقال بیســـت زندان داخل محدوده شـــهرها با 
اولویت کالن شـــهرها به خارج از شـــهرها تنظیم شـــده است.

دســـتورالعمل اجرایـــی اعالم بر خـــط ظرفیت 
قضایـــی  مقامـــات  بـــه  زندانیـــان  پذیـــرش 

صالحیتـــدار
بر اســـاس ماده۲ این دســـتورالعمل کـــه در تاریخ 
١٣٩٨/٥/٥ بـــه تصویـــب رییـــس قـــوه قضاییه 
رســـیده اســـت. ســـازمان زندان ها مکلف شـــده 
اســـت ظرف یک مـــاه وضعیت فعلی مؤسســـات 
کیفری هر اســـتان را براســـاس موجـــودی کل به 
همـــراه ظرفیت فضای آزاد مؤسســـه کیفری جهت 
پذیـــرش زندانیان به صـــورت برخـــط و روزآمد در 
اختیار رییس کل دادگســـتری هر اســـتان و مرکز 

دهد. قرار 

شماره 4             مرداد شماره 4             مرداد 98
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