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آمریکا از برجام خارج شود ،ضرر ميکند

مدیربایددربستدرخدمتخانوادهباشد!
 محمــد ایمانــی ... :بیعدالتی و سیاســتبازی،
آســیب بزرگی اســت .اینکه رئیسجمهــور تعداد
نجومیبگیران را صد تا  ۳۰۰نفر اعالم کند اما دیوان
محاســبات ،ماجرا را پس از یک ســال و خردهای به
تعارف ختم نماید ،معلوم است که این خیانت هنوز
هم جدی گرفته نشــده اســت .اگر نه باید دستکم
صد مدیر برکنــار و دادگاهی و مجازات میشــدند.
بهراستی چرا رئیس دیوان محاسبات مجلس را که
قرار است بر گردش مالی دستگاههای دولتی نظارت
کند ،از مرکز آمار دولت میآورند و منصوب میکنند؟
 ...هر انسان باوجدان و ذیشعور باید از خود بپرسد
چرا دشمن در طول همه سالهای تشدید مضیقه و
تحریم ،یارانه و تسهیالت خاصی را استثنائا در نسبت
با محیط زیســت فرهنگی ما در نظر گرفته اســت؟
دهها میلیــارد دالر بــرای ناتوی فرهنگــی و ناتوی
مجازی اختصاص یافته تا بنیادهای تمدن پیشرونده
مــا را هدف قرار دهند .و ایــن البته غیر از بیتالمال
خودمان اســت که گاه از سر کجفهمی یا خیانت ،در
خدمت ماشین جنگ فرهنگی و مجازی دشمن قرار
میگیرد. ...

یادآوریبهرئیسجمهور
 گرایش سیاسی در جبهه طرفداران رئیسجمهور
روحانی ســه ماه پس از انتخاب دوم و حدود یک ماه
پس از انتصاب قانونــی او بهعنوان رئیسجمهوری
دولــت دوازدهــم ،تغییــرات فراوانی کرده اســت،
تغییراتی که اگرچه چندان آشکار نیست ولی خوانش
بین ســطور رســانههای طیف اصالحطلبان هوادار
روحانــی و پیگیری گالیهها و مطالبات مطرحشــده
در آنها بهخوبی نشــان میدهد وضعیت در پس این
تصویر آرام ،متفاوت است ...در این میان ،نگرانکنندهتر
از هر چیز مواضع اقتصادی شــخص رئیسجمهور
است .سخنرانیها و اعالم نظرهایی که رئیسجمهور
روحانی پس از انتخابات در مورد مســائل اقتصادی
داشته به طرز مشــهودی درگیر شعارهای تبلیغاتی
اســت؛ پایان رکود در مسکن ،رشد بینظیر اقتصادی
در جهــان و ...از کلیدواژههای تکراری او در این مدت
بوده اســت؛ دســتاوردهایی که اگر دقیق و درست و
مبتنی بر تعاریف علمی باشــد بــا باورهای عمومی
و مشــاهدات مــردم همخوانی نــدارد و دســتگاه
عریض و طویل اطالعرســانی دولــت هم همچنان
در باورپذیرکردن آنها ناموفق اســت .ادامه این روند
قطعا مقبولیت دولت دوازدهم و رئیسجمهور را در
آینده با کاســتیهایی روبهرو خواهد کرد .شاید اکنون
الزم باشــد به رئیسجمهور روحانــی یادآوری کنیم
رقابتهای انتخاباتی تمام شده است.

اخالقحرفهای،ستونثابتروزنامهنگاری
 علیرضــا رجایــی ... :اینکه در برابــر اصل پدیده
سانســور ایستادگی کند و سانســور را منتفی کند ،در
توان این نهاد – نهاد مدنی  -نیســت و اساسا نسبتی
نیز با هم ندارند .یعنی نهاد روزنامهنگاران و نهادی
کــه سانســور را بازتولید میکند نیروهــای متوازنی
ندارند .ولی به شــکل برنامههای محدودتر و طرح
در حوزههایی که سانســور را نقــد میکند ،میتواند
فعالیت کند و یک مدل آموزش در مقابل فضایی که
سانسور در آن حاکم اســت .نهاد صنفی مطبوعات
میتواند کارهایی انجام دهد که هنوز انجام نشــده
اســت .ما در فعالیتهای مشــترک صنفــی مانند
حمایت از گردش آزاد اطالعات ،نقد فضای سانسور و
انتشار گزارش ساالنه یا فصلی درباره سانسور ضعف
جدی داریــم ...وجدان عمومی جامعه میداند کجا
زندگی خصوصی افراد بخشی از اخالق جامعه است
و کجا نیست. ...
politics@sharghdaily.ir
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تقسیماصالحطلبانبهدوگانهاصیلوبدلی
 کبری آســوپار :تقســیمبندی به دوگانه »بدلی یا
اصیل«بودن میتواند برای هر جریان سیاسی ممکن
باشــد و از این منظر اصالحطلبان هم میتوانند که
در باب این دوگانه ،برای تقسیمبندی جریان خودشان
تئوریهایی داشــته باشــند .اما مروری بر وضعیت
آنهایی کــه اصالحطلب اصیل خوانده میشــوند،
نشــان میدهد مؤلفههایــی فراتر از آنچــه بتواند
معنــای واقعی اصالحطلبی دهــد ،در این اصالت!
مؤثر اســت .مؤلفههایی که در عمل از اصالحطلبی
صرفا زیســتی غوغاساالرانه میســازد که بر محور
خواستههای اپوزیســیون میگردد .روزنامه »شرق«
روز گذشــته از قول مصطفی معین تیتر زده اســت
که »رشــد اصالحطلبان بدلی ،نگرانکننده اســت«.
آنــان نگران چــه چیــزی هســتند؟  ...زندانیهای
سیاسی -امنیتی اصالحطلبان هیچگاه بدلی خوانده
نمیشــوند .با اینکه تندرویهای آنــان در دورههای
مختلف باعث محدودیت اصالحطلب و رویگردانی
مردم از آنان شــده است .آنها با هر غوغا خونی تازه
در رگ اصالحطلبــی میریزند و آنچــه در یک زوال
معنای عمیق ،اصالحطلبی نامیده میشود ،برای بقا
به همین غوغاها نیــاز دارد ...این مدل اصالحطلبی
هرچه هســت نمیتواند نقشــی به معنای واقعی
کلمه برای اصــالح جامعه ایفا کند .اما مقابل نظام
میایستد ،فتنه و آشــوب برپا میکند ،زندان میرود،
اداهای روشــنفکری درمیآورد و شــعار آزادی بیان
میدهد و مخالفانش را سرکوب میکند.

ایرنا :ســخنگوي دولت روز گذشــته در نشست هفتگي
خود ،در پاســخ به سؤالي درباره تغییر استانداران گفت:
»همانطورکــه در کابینه حــدود  ۵۰درصــد تغییرات
داشتیم ،در ســطح مدیران اســتانها نیز در حال تغییر
هســتیم و تعــدادي از اســتانداران با توجه به حســن
اقداماتشــان ،ميتوانند در اســتانهاي دیگر مشغول به
کار شوند«.
محمدباقر نوبخت با بیــان اینکه دولت وقت زیادي
براي بررســي تغییرات نــدارد ،ادامه داد» :وزیر کشــور
با تأمل و ســرعت الزم ،این موضــوع را دنبال ميکند و
فکر ميکنــم هفته آینده بتوانم گزارشــي را از تغییرات
استانهاي مختلف ارائه دهم«.
او در پاسخ به اینکه بحث تخلف مدیران و استانداران
آیا خط قرمزي بــراي انتصاب آنان خواهــد بود ،گفت:
»موضوع تخلف برخي اســتانداران به صورت جدي در
دولت بررسي میشــود؛ چرا که ارائه عملکرد دولت از
وظایف قانوني اســتانداران اســت که باید نسبت به آن
پاسخگو باشند«.
نوبخــت افزود» :براي دســتگاه قضائي اســتقالل و
انصاف قائل هستیم؛ با همه این موارد ،اگر شکایاتي هم
شده باشــد که ميتواند از ســوي جریان رقیب یا منتقد
دولت باشــد ،این اســتقالل قوه قضائیه است که گوش
ميکنــد و در پایــان اظهارنظر خواهد کــرد .امیدواریم
همین تحلیل براي قضات محترم هم باشــد و این مسیر
باید پیش برود تــا از قوه قضائیه رأي منصفانه و قانوني
را بشنویم«.
سخنگوي دولت گفت» :مطالبات و انتظارات مردم به
تناسب کمیت آراي موجود افزایش یافته و رئیسجمهور
که خود را پایبند به تعهدات مردم ميداند ،در راســتاي
پاسخگویي به مردم تالش خواهد کرد .ترمیم کابینه یکي
از ایــن اقدامات بود و در بحث اســتانداران نیز در همین
راستا عمل خواهد کرد و مطالبات مردم به کل تیم دولت
مربوط ميشود تا مناسبترین مدیر خواستههاي مردم را
به سهولت پاسخ دهد«.
او درباره اینکه حضور شهردار در کابینه دولت چقدر
در حل مشکالت ترافیکي و بلندمرتبهسازي مؤثر خواهد
بود ،گفــت» :بدون تردید حضور شــهردار در دولت این
فرصت را ایجاد ميکند که از سیاستهاي دولت مطلع
شود و از طرفي مشکالت و مسائل خود را بیان کند و در
این ارتباط دوســویه دو طرف براي ارائه خدمات بهتر از
ظرفیتهاي یکدیگر استفاده کنند«.
نوبخت دراینباره که رئیس جدید ســازمان حفاظت

محیط زیســت پس از انتصاب در ســخنرانيهاي خود
حاشیههاي زیادي داشته است و گفته ميشود از سوي
رئیسجمهوري تذکر گرفتهاند و ایشان یکي از گزینههاي
وزارت نیرو خواهد بود ،گفت» :با شناخت ۳۰سالهاي که
از ایشان دارم ،ایشــان فردي مسلط به بخش کشاورزي
هستند و در این مدت به دانش ایشان افزوده شده است.
با توجه به صراحت لهجه ایشان و شناختي که از ایشان
دارم انتظار نداشته باشیم که پاسخهاي استاندارد بدهند
و رســانهها نیز در این مورد مدارا کننــد .تذکر دراینباره
از ســوي رئیسجمهوري را نشــنیدهام و معرفي ایشان
بهعنوان گزینه وزارت نیرو را از شــما ميشــنوم ،ولي در
شایستگي ایشان تردیدي نیست و تغییر مسئولیت ایشان
بعید است«.
آمریکا از برجام خارج شود ،ایزوله خواهد شد
محمدباقــر نوبخت ،با بیان اینکه برجــام قراردادي
میان ایران و شــش کشور اســت که آمریکا یکي از آنها
محســوب ميشــود ،گفت» :امــروز فضــاي حقوقي و
بینالمللي تغییر کرده و اگر کشــوري از جمله آمریکا از
این قرارداد خارج شــود ،خــودش را ایزوله کرده و ضرر
خواهد کرد .ما در راستاي تأمین منافع ملي درباره خروج
آمریکا تصمیم ميگیریم و قطعا براي انجام تصمیمات
خود از یک مرجع استعالم نخواهیم کرد ،بلکه کل نظام
درباره آن تصمیم ميگیرند«.
او بازنده اصلي اقدام آمریکا را خود آمریکا دانست و
گفت سخنان آمانو درباره پایبندي ایران به برجام آنقدر
صریح و واضح است که جاي تردید ندارد که ایران پایبند

پیمــان برجام بوده و ســخنان اخیر مقامــات آمریکایي
درباره بازرسيها نیز غیرحقوقي است .سخنگوي دولت
در پاســخ به اینکه گمانهزنيهایي درباره خروج آمریکا
از برجام وجود داشــته ،ولي تاکنون نظر نهایي از ســوي
هیئت نظارت اعالم نشــده است ،عنوان کرد» :آن هیئت
از دولت خارج اســت و ارکان اصلي نظام در آن هستند،
بنابرایــن اعتماد کنید که کارشــان را بهدرســتي انجام
ميدهنــد« .نوبخت همچنین دربــاره اظهارنظر رئیس
سازمان انرژي اتمي درباره برجام ،گفت» :آقاي صالحي
انساني باتجربه ،مســئول و مطلع هستند و مطالبي که
بیان ميکنند حتي اگر به نیابت از دولت نباشد ،قابلاعتنا
اســت .اینکه نظر دولت بیش از ســخنان آقاي صالحي
باشــد ،از طرف ســخنگوی دولت یا ســخنگوي وزارت
خارجــه اعالم ميشــود و مطالبي که آقایــان ظریف و
صالحي ميگویند دقیق است ،چون اطالع کافي دارند«.
او ادامه داد» :باید براي دکتر صالحي بهعنوان فردي
مطلع احترام قائل باشــیم که ســخنان ســنجیدهاي را
مطرح کرده است و اگر بیش از این موضوعي بسیار مهم
باشــد ،از طریق بیانیه یا اطالعیهاي از طرف ســخنگوي
دولت اعالم ميشود«.
دولت از محدودشــدن فضاي آزادي مــردم حمایت
نخواهدکرد
نوبخــت در پاســخ به اینکه موضع دولت نســبت
به زمزمــه برخي نهادهــا براي ایجــاد محدودیت در
شــبکههاي اجتماعي چیســت؟ گفت» :دولت از هیچ
اقدامي که فضــاي آزادي مردم را محدود کند حمایت

نخواهد کرد ،مباحث چارچوب ارزشي و امنیتي در حد
واقعیت مورد توجه دولت اســت .دولت در راســتاي
منشــور حقوق شهروندي ،اســتفاده از این فضاها را با
رعایــت موازین و نگرانيها مورد توجــه قرار ميدهد.
نباید اســتقالل کشــور را فداي آزادي و آزادي را فداي
اســتقالل کنیم ،پس دولت از حقــوق واقعي مردم در
دسترسي به این فضاها دفاع خواهد کرد«.
او در پاسخ به سؤال دیگري درباره حقوق شهروندي
و حضور زنان در ورزشگاهها نیز گفت» :در زمینه حضور
زنــان در ورزشــگاهها اقداماتي صــورت گرفته و چون
موانع هنجاري و شرعي دارد ،احتیاج به صبر و حوصله
بیشتر اســت .رئیسجمهوري و تمامي اعضاي کابینه
به حقوق شــهروندي پایبند هستند و امیدوارم در آینده
شاهد رفع موانع در اجراي آن باشیم«.
ســخنگوي دولت در پاســخ به اینکه در چهار سال
پیشرو سیاســت دولت نســبت به احزاب و منتقدان
چگونه خواهد بود ،گفت» :دولت در چارچوب منشــور
حقوق شهروندي به همه حقوقي که شهروندان ایراني
دارند ،پایبند است و نسبت به احزاب ميتوانیم بگوییم
که آنها ابزار الزم در اعمال مردمساالري هستند.
نوبخت با اشاره به اینکه دولت به احزاب توجه ویژه
دارد ،گفت» :در دولت یازدهم تعداد احزابي که به ثبت
رسیدند ،به طور چشمگیري افزایش داشته و این مسیر
در دولــت دوازدهم نیز ادامه خواهد داشــت .احزاب
مخالف ،موافق یا منتقدان حق سیاســي و شــهروندي
دارنــد کــه فعالیت رســمي داشــته باشــند و دولت
زمینههاي الزم را براي حضور آنها فراهم خواهد کرد«.
برايسفررئیسجمهوربهنیویورکبرنامهریزيشده
است
ســخنگوي دولت درباره ســفر رئیسجمهوري به
نیویــورک ،عنوان کــرد» :اظهارنظر در ایــن زمینه باید
بااحتیاط باشــد ،چون ممکن است دقیقه آخر موضوع
دیگــري مطرح شــود ،امــا تاکنــون برنامهریزيهایي
براي ســفر رئیسجمهوري انجام شده که برنامه سفر
رئیسجمهوري اعالم ميشــود .ســعي ميکنیم سفر
رئیسجمهوري به نیویورک همراه با دستاورد باشد«.
نوبخت ،همچنین کشــتار مســلمانان میانمار را
رخدادي غمانگیز و ضدانســاني دانســت و ادامه
داد» :دولت جمهوري اســالمي فراتر از اظهار تألم،
از ظرفیتهاي خود در مســیر حمایت از مظلومان
با اســتفاده از تمام ابزارهاي دیپلماســي استفاده
خواهد کرد«.

نگاهي به دیدگاههاي منتقدان و موافقان

ﮐﺎﻧﻮن اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼ؛ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺻﻨﻔﯽ
شــرق :درحاليکه آزمــون وکالي مرکز امــور وکال و
کارشناســان قوه قضائیه ،دهم آذر برگزار ميشــود،
عدهاي همچنان نوك پیکان اعتراض خود را به سمت
کانون وکال گرفته و معترض سقف پذیرش در آزمون
کانون وکال هســتند .جمعي از مــردودان آزمون وکال
مدتي اســت با راهاندازي یك کمپین خواستار حذف
ظرفیــت پذیرش آزمون وکال شــدهاند تاجایيکه خبر
رســیده بود قرار اســت دیروز مقابل کانون وکال هم
تجمع کننــد .آزمون کانــون وکال محدودیت پذیرش
دارد ،اما این محدودیت در آزمون وکال و کارشناســان
قوه قضائیه بسیار کمتر است ،براي همین در سالهاي
گذشــته بســیاري از افرادي که موفق بــه قبولي در
آزمــون کانون وکال و دریافت پروانــه وکالت از کانون
نشده بودند ،با شــرکت در آزمون وکالي قوه قضائیه،
پروانه وکالت خود را از این قوه دریافت کردهاند .نکته
دوم اینکه کانون وکال نقش نهایي را در تعیین سقف
پذیرش براي آزمون خودش نــدارد .ظرفیت پذیرش
در آزمــون براســاس دو رأي نمایندگان قوه قضائیه و
یك رأي نماینده کانون تعیین ميشــود؛ با وجود این
معترضان همواره نوك پیکان نقد را به ســمت کانون
وکال ميگیرند .برخي معتقدند پشت ماجراي اعتراض
نگاه سیاســي وجــود دارد تا صنفــي ،تاجایيکه در
سالهاي اخیر یکي از معترضان به کانون که کمپیني
با مضمون حذف ســقف آزمون هم به راه انداخته ،از
اصولگرایان نزدیك به قالیباف است .این کمپین حتي
در نامه چندي قبل خود به سخنگوي قوه قضائیه هم
نهاد کانون وکال را نشــانه گرفته بود .کامبیز نوروزي،
حقوقدان ،در همین پیوند به »شرق« گفت» :در واقع
تمایل چنداني براي ثبات و توسعه کانونهاي وکالي
دادگستري وجود ندارد و مسئله مقداري رنگ سیاسي
گرفته است .ســؤال اینجاست چرا کانونهاي وکالي
دادگستري نميتوانند ظرفیت پذیرششان را باال ببرند،
اما در کنار آن مرکز امور وکال و کارشناسان قوه قضائیه
تعداد زیادي وکیل جذب ميکنند .از این منظر معتقدم
بحث سیاسي است که کانونهاي وکالي دادگستري
مستقل اداره ميشوند .هیئتمدیره کانونهاي وکالي
دادگســتري به رأي وکال انتخاب ميشوند و یك نهاد
صنفي مســتقل است ،مشابه سازمان نظام پزشکي یا
نظام مهندســي .به نظر ميرسد این استقالل چندان
از نظر سیاســي مورد پذیرش نیست .در نهایت اینکه
اکنون این منازعه بر سر افزایش ظرفیت آزمون کانون
وکال از شــکل حقوقي تا اندازهاي خارج شده و نتیجه
کار معترضان در خدمت آن جریان سیاسي قرار گرفته
که موافق استقالل نهاد وکالت نیست«.
پاسخ به معترضان
بهمن کشاورز ،رئیس اتحادیه سراسري کانونهاي
کانون
وکالي دادگستري ،با اشــاره به اینکه پیشنهاد ِ
مرکز براي آزمون کانون وکال در سال جاري هزارو ۵۰۰

مهمي که برخي نارضایتيهای مردمي را رقم ميزند،
نفر بود ،به »شــرق« گفته اســت» :نمایندگان محترم
دریافت حقوق و حقالزحمههاي نجومي از سوی این
دادگستري اســتان نظرشــان این بود که زیاد است و
افراد اســت ،گفت» :چطور ميشود پروندهاي که یک
هزار نفر پیشــنهاد کردند که باالخره با بحثهایي که
میلیــارد تومان بهفرض ارزش دارد ،وکیل تقاضاي ۱۰
شد روي هزارو  ۱۰۰توافق شــد« .کشاورز افزود» :قوه
درصد یا بیشتر ميکند که صد میلیون تومان ميشود
قضائیه براســاس نیازسنجي و تســلط روي آمارها و
و با چند ساعت وقتگذاشتن اگر موفق شود این مبلغ
ورودي و خروجي پروندهها رقمي را اعالم ميکند .دوم
را طلب ميکند ،براساس چه اصول و قوانیني این نرخ
اینکه افرادي که قبول ميشوند باید  ۱۸ماه کارآموزي
را ميهد؟ مگر ميشــود ساعتي پنج میلیون تومان از
کنند و قسمت عمده ساعات آنها در دادگاهها ميگذرد
موکل طلب کرد؟« .آیتاﷲ مکارمشــیرازي همچنین
و اغلب دادگســتري اســتانها ميگویند مــا قادر به
گفته اســت» :مشاهده ميشــود برخي وکال از اینکه
پاســخگویي به این تعداد کارآموز نیستیم ،درحاليکه
باطلي را حق جلوه داده باشند ،خوشحال هستند که
باید بتوانیم براي کارآموزها برنامهریزي کنیم«.
بههیچوجهه قابل توجیه نیست«.
بهمن کشــاورز در پاســخ به اینکه »آیا افرادي که
بهمن کشــاورز با اشــاره به اینکه هیــچ اطالع و
بابت وجود سقف در پذیرش آزمون کانون وکال به این
نشــانهاي از اعضــای هیئتمدیره مؤسســهاي که با
نهاد معترضاند ،نميدانند کانون فقط یك رأي دارد«،
آیتاﷲ مکارمشیرزاي دیدار کردهاند در دست نداریم،
به »شرق« گفت» :اگر مقداري با دید کالنتر به ماجرا
به »شــرق« گفت ما نميدانیم چــه صحبتهایي از
نگاه کنیم ،گمانم این اســت که عالقهاي در جاهایي
طرف اعضای این مؤسســه در
هست تا ویژگيهاي بینالمللي
ﻧـﮑﺘـﻪ
این دیدار مطرح شــده است.
حرفه وکالــت را کــه تاکنون
کشــاورز همچنیــن راجع به
بهطور نسبي کانونهاي وکالي
حقالوکاله نجومي که آیتاﷲ
ما دارند ،حذف کنند .اینکه در
مکارم شیرازي به آن اشاره کرد،
کجا چنین عالقهای وجود دارد
به ایلنا گفته است» :اوال چون
نميدانــم و بر مبنــاي تحلیل
فرمودهاند مردم از این موضوع
خــودم اســت نــه اطالعات؛
مکدر و ناراحت هستند پرسش
امــا آنچــه انجام ميشــود،
این است که چند درصد مردم
بياختیــار چنیــن ذهنیتي را
نوروزي» :نهاد وکالت با مسائل
ما دعــاوي با رقــم میلیاردي
ایجاد ميکنــد« .کشــاورز در
اجتماعي پیراموني خودشان اکثرا
دارند؟ ثانیا اگر کســي دعاوي
پاســخ به این ســؤال که چرا
خیلي منفعل برخورد کردهاند .این
سنگین دارد باید هزینه سنگین
داوطلبــان اینگونــه برخورد
شیوه برخورد و این شیوه مواجهه
با امر اجتماعي این نهاد را به یك
هم بپــردازد .همچنان هزینه
ميکنند ،گفــت» :این تعدادي
نهاد منزوي بدل کرده است
دادرســي دعــاوي میلیاردي
که بهعنوان کمپیــن اعتراض
باالتــر از هزینه دادرســيهاي
به ســقف پذیــرش در آزمون
کوچک اســت .مردم عادي و آنــان که دعاوي جزئي
وکالت مدتي فعال شدهاند ،تعدادیشان حتي لیسانس
دارنــد حتي اگر قادر به پرداخت حقالوکاله نباشــند
حقوق هم نیستند و شاید امیدوارند که زماني لیسانس
از خدمــات معاضدتي و تســخیري کانون وکال که در
حقوق بگیرنــد .خالصه بیان آنها این اســت که باید
سراسر کشور عرضه ميشود استفاده ميکنند .بنابراین
من معترض حتما در
آزمون بهگونهاي انجام شود که ِ
هیچ صاحب حقي بيوکیل نميماند .زماني که براي
آن قبول شــوم که این عملي نیست .ميگویند سقف
یک پرونده درنظر گرفتهاند با آنچه عمال در دادگستري
را برداریــد و نصاب نمره بگذارید .تا چند ســال قبل
ميگــذرد ارتباط ندارد .حضرت آیتاﷲ در قســمتي
عالوه بر سقف ،نصاب نمره هم بود ،اما به علت اینکه
از فرمایشات اشــاره کردهاند پروندهاي  ۲۰سال طول
دارندگان نمره کافي ،ظرفیت را پر نميکردند ،نصاب
ميکشــد .از طرفي وکیل براي یک ســاعت دفاع در
حذف شــد .گمان ميکنم اگر نصاب تعیین شود ،قدم
دادگاه باید ســاعتهاي زیادي مطالعه بررسي کند و
بعدي و حرف بعــدي آنها این خواهد بود که نصاب
این مطالعه و بررسي در هر مرحله رسیدگي با مشقت
گذاشتهاید که کسي قبول نشــود .حرف آخر آنها این
بسیار تکرار ميشود« .کامبیز نوروزي ،حقوقدان ،هم با
اســت که آزمون یا هر طریق دیگري وقتي مورد قبول
بیان اینکه من هم هیچ نشاني از هویت اعضاي هیئت
است که ما معترضان در آن قبول شویم«.
انتقادهای یك مرجع تقلید درباره وکال
مدیره مؤسسه مذکور در ســایت مؤسسه پیدا نکردم
گفت» :بهنظرم اطالعات نادرســتي به ایشان منتقل
دیروز آیتاﷲ مکارمشیرازي در دیدار با هیئتمدیره
شــده است .این مالقات دو چیز را نشان ميدهد .اول
یك مؤسسه حقوقي انتقاداتي را به حرفه وکالت وارد
اینکه کانونهاي وکالي دادگســتري چقدر در عرصه
کرد .ایشــان با اشــاره به اینکه یکي از دالیل اصلي و

عمومــي منفعلاند که قــادر به تولیــد هیچ خبري
نیســتند ولي یك مؤسســهاي که چند نفر در آن کار
ميکنند قدرت تولید خبرشان بیش از کانون وکالست.
نکته دوم این است که فرمایشات آقاي مکارم بهخوبي
نشــان ميدهد که چقدر وکال در معرفي خودشان در
عرصه عمومــي ضعیفاند تا حدي که شــخصیت
محترم و شناختهشــدهاي مثل جناب مــکارم هم از
خیلي از مسائل به حرفه وکالت آگاهي دقیق ندارند.
مثال ایشــان فرمودنــد فعالیت برخــي وکال با منطق
اســالم در تعارض اســت درحاليکه فعالیت برخي
پزشکان یا رستورانها هم ممکن است با منطق اسالم
در تعارض باشــد .نکته دیگر ایــن که فرمودند برخي
وکال از اینکــه باطــل را حق جلوه دهند خوشــحال
ميشــوند .بازهم ایــن اختصاص به وکال نــدارد .در
تمام صنوف این اتفاق ممکن است بیفتد .سخنگوي
محترم قــوه قضائیه در چند مصاحبه اشــاره کردند
قضاتي بهعلت تخلــف در کار قضائي تحت تعقیب
هســتند .یا به بحث حقالزحمههــاي نجومي وکال
اشــاره کردهاند .درحاليکه چند نمونه محدود بیانگر
کلیت جامعه وکال نیست«.
انتقاد به کانون وکال وارد است
نوروزي در ادامه با اشاره به اینکه یك انتقاد جدي
به خود کانونهاي وکال وارد اســت گفت» :متأســفانه
در طول تمام دو ،ســه دهه گذشته از یك سو نهادهاي
رســمي تالش داشــتند بر نهاد صنفي وکالت سیطره
داشــته باشــند و از ســوي دیگر نهاد صنفــي حرفه
وکالت یعنــي کانونهاي وکالت با یــك تفکر غلط و
غیرمســئوالنه از حضور در عرصه عمومي و پیشــبرد
حرفه وکالت بهعنوان نهاد حقوق اساســي استنکاف
داشــتهاند« .او افزود» :نهاد وکالت با مسائل اجتماعي
پیراموني خودشان اکثرا خیلي منفعل برخورد کردهاند.
این شــیوه برخورد و این شیوه مواجهه با امر اجتماعي
این نهاد را به یك نهاد منزوي بدل کرده اســت .بهنظر
من همه این ماجراها نشــان ميدهد انتقاد اصلي باید
بــه خود جامعه وکالت و کانون وکال بشــود که چرا از
عرصه عمومي غایب اســت .چرا مسئولیت اجتماعي
براي خــودش قائل نیســت تا عدهاي که بهســادگي
مردودین آزمونها هستند چنین نهاد مفصلي را بتوانند
تحت تأثیر قرار دهند .یکــي از لوازم تحقق حق دفاع،
وجود وکالت مســتقل و توانمند اســت و االن خطري
که احســاس ميکنم این اســت که حرکتهایي براي
تضعیف یا ازبینبردن استقالل حرفه وکالت در جریان
است و اینجاست که تصور ميکنم آقاي رئیسجمهور
به جهت قانون اساسي و منشور حقوق شهروندي باید
از مســئوالن مربوط به بحث منشور حقوق شهروندي
بخواهند در این زمینه نظر بدهند و مانع این بشوند که
اســتقالل حرفه وکالت مخدوش شود یا عدهاي از آن
سوءاستفاده کنند«.

تخریب باندي فراکسیون امید
 شرق :بررســي علل تخریب فراکسیون امید و
شورايعالي سیاســتگذاري اصالحطلبان ،لزوم
تشکیل »اتاق فکر« براي هدایت راهبردي کشور و
تشکیل احزاب قدرتمند پیشنیاز نظام انتخاباتي از
جمله محورهاي گفتوگوي ایلنا با رضا انصاري،
نماینده اصالحطلب داراب و زریندشت است .او
با تشریح علل تخریب شورايعالي سیاستگذاري
اصالحطلبــان و فراکســیون امیــد مجلــس در
روزهــاي پــس از پیــروزي جریــان اصالحات در
انتخابات اخیر ،بر لزوم »نوشوندگي« ساختارهایي
کــه با هدف راهبــري جریان اصالحــات طراحي
شــده ،تأکید دارد و درعینحال با پافشاري بر لزوم
تشکیل چند حزب قدرتمند فراگیر و تجمیع احزاب
یکــي ،دونفره در این چند حزب بهعنوان پیشنیاز
ایجــاد نظــام انتخاباتــي حزبي ،با طــرح تئوري
جامعه بهمثابه یک »پدیده انداموار« معتقد است
براي برونرفت از وضعیت فعلي و دســتیابي به
توســعه همهجانبه و پایدار نیازمند تشــکیل یک
»اتاق فکر« راهبردي هستیم .همزمان درحاليکه
رئیــس و بدنــه این شــورايعالي نیز بــه برخي
ایرادات ســاختاري شــورايعالي سیاستگذاري
اصالحطلبــان واقــف بــوده و حتــي در اقدامي
پیشــگیرانه با ارائه فراخوانــي از تمامي نخبگان
سیاســي ،اجتماعــي و چهرههــاي دانشــگاهي
خواســتند با طرح انتقادها و پیشــنهادهاي خود
نســبت به رفــع ایرادهایي کــه بهویــژه در تهیه
فهرســتهاي انتخاباتي بعضا به بازخورد منفي
ازســوي افــکار عمومي و بدنــه اجتماعي حامي
این جریان سیاســي انجامید ،یاري رسانند ،بعضي
احزاب و افراد اصالحطلب نیز اساس کار و کلیت
نحوه سیاســتورزي این شورايعالي را زیر سؤال
برده و با طرح موضوع ناکارآمدي ساختار فعلي،
موضوعاتي مانند ایجاد ساختاري جدید و مهمتر
از آن ،پیشنهاداتي درمورد ورود جریان اصالحات
به ائتالفهاي سیاسي متفاوت از وضع موجود با
برخي اصولگرایان را مطرح ميکنند.
کمک به حفظ انسجام جریان اصالحات
او در همین زمینه گفته» :فکر ميکنم هرگونه
دامنزدن به این مســائل در شــرایطي که جریان
اصالحات پــس از دو پیروزي مهــم در انتخابات
ریاســتجمهوري دوازدهم و شوراي شهر پنجم
در بهتریــن وضعیت خود در ســالهاي اخیر قرار
دارد و دولــت دوم روحانــي نیــز در ابتــداي راه
خود قــرار دارد ،بهصــالح جریان توســعهگراي
کشــور نباشــد .یکي از دغدغههاي اصلي جریان
اصالحات در کشور پیشرفت در حوزههاي مختلف
است تا بتوانیم شاخصهاي علمي ،تکنولوژیکي،
اقتصادي ،صنعتي و همچنین شاخصهاي مربوط
به رفاه اجتماعي را توسعه داده و کارآمدي نظام
اداري و سیاسي کشور را ارتقا دهیم« .به گفته او:
»به نظر ميرســد هر بحثي که منجر به تضعیف
جریاني که در ســالهاي اخیر بــه پیروزي جریان
اصالحــات در دو انتخابــات ریاســتجمهوري،
انتخابــات مجلس دهم و شــوراي شــهر پنجم
یاري رســانده ،به ضرر همه طیفهاي داخل این
جریان سیاسي بوده و هرگونه برهمزدن وحدت و
انسجام دروني جریان اصالحات بهصالح نخواهد
بود .این در حالي اســت که هماکنون در مجلس
نیــز جریانهــاي حامــي دولت با وجود ســالیق
مختلف حضور دارنــد ،بنابراین همگي باید کمک
کنیــم که این جریانها با انســجام بیشــتر بتوانند
مسیر خود را پیش ببرند«.
علل تخریب فراکسیون امید
او همچنیــن تأکید کرده» :تخریب فراکســیون
امیــد که بــا مدیریت هوشــمندانه دکتــر عارف
اقدامات خوبي در یکي ،دو ســال گذشــته داشته
است ،عمدتا ریشه در تنگنظريها ،فقدان تحلیل
دقیق و عمیق از فضاي سیاسي  -اجتماعي کشور
و ترجیح منافع شــخصي و بانــدي بر منافع ملي
و جریاني دارد« .انصــاري همچنین درباره نقدها
به شــوراي سیاستگذاري اصالحطلبان نیز چنین
گفته» :یکي از انتقادهایي که نســبت به عملکرد
شــورايعالي سیاســتگذاري و ســاختار فعلي
مطرح ميشــود ،این است که بعضا احزاب یکي،
دونفره نیز کرســيهایي تأثیرگذار در اختیار دارند
و این در حالي اســت که بخشي از نمایندگان این
احزاب غیرفعال یکي ،دونفره خود منتقد ساختار
شورايعالي هســتند؛ درصورتي که قرار به حفظ
ساختار فعلي باشد ،چگونه ميتوان این مشکل را
مرتفع کرد؟« جمعبندي این نماینده اصالحطلب
مجلس این بوده کــه »درمجموع باید بگوییم که
اگر در سراســر کشــور چهار یا پنج حزب قدرتمند
و فراگیر داشــته باشــیم ،به نفعمان خواهد بود.
صرفنظر از اینکــه نحوه ادغام احــزاب چگونه
باشــد ،اگر بتوانیــم در جریــان اصالحطلب چند
حزب مقتدر داشــته باشــیم و در آنسو نیز شاهد
رویکــردي مشــابه در جریــان اصولگرا باشــیم،
بسیاري از مشکالت مرتفع خواهد شد«.
لزوم تجمیع حداکثري احزاب اصالحطلب
او افزود :در صورتي که در جریان اصالحات به
یک جمعبندي مشــخص برسیم و تمامي احزاب
و طیفهاي اصالحطلبي را که خواســتار فعالیت
سیاســي و اجتماعي در چارچوب قانون اساســي
هســتند تا حد امکان تجمیع کنیم به نفع توسعه
کشور خواهد بود و فرایند توسعه را تسریع خواهد
کرد .با این رویکرد قطعا مجلس و دولت کارآمدتر
خواهند شد.

