
و  آم�وزش  اع�ام مس�ئوالن  براس�اس 
پ�رورش ب�ا ش�روع م�اه مه�ر، ۱۴ ميلي�ون 
مدرس�ه  ب�ه  دانش آم�وز  ه�زار   ۶۰۰ و 
مي رون�د ك�ه از اي�ن تع�داد ي�ك ميليون و 
۵۰۰ ه�زار دانش آم�وز كاس اولي هس�تند.

ماه مهر رسيد و س��ال تحصيلي جديد آغاز شد. 
ميليون ها دانش آموز ب��ه ذوق درس خواندن و 
بازي با هم سن و ساالنشان روانه مدارس شدند كه 
صدايشان به گوش مي رسد. كوچه ها و خيابان ها 
رنگ و بوي ديگري ب��ه خود گرفت��ه و هر كجا 
چش��م كار مي كند، دانش آموزان قد و نيم  قد با 
كوله پش��تي هاي رنگارنگ روي دوششان ديده 

مي شوند.
   نگراني كاس اولي ها

برخ��ي از دانش آموزان كه كالس اول هس��تند 
و براي بار اول به مدرس��ه مي روند، كمي نگران 
هستند و با دقت بيش��تري به اطراف خود نگاه 
مي كنند، البته اين نگران��ي دوام زيادي ندارد و 
به زودي آنها هم با شرايط مدرسه آشنا مي شوند 
و دلهره ش��ان را كنار مي گذارند. پدر و مادر اين 
دانش آموزان نيز همراهش��ان آمده اند تا شاهد 

شروع تحصيل كودك خود باشند. 
به مدرس��ه امام صادق)ع( در منطقه چهاردهم 

ته��ران مي رويم؛ در مي��ان ش��لوغي و همهمه 
دانش آم��وزان ص��داي زنگ مدرس��ه ب��ه صدا 
درمي آي��د و دانش آم��وزان به جن��ب و جوش 
مي افتند. هركدام از اي��ن دانش آموزان در صفي 
كه از قبل براي آنها تعيين شده قرار مي گيرند و 
منتظر مي مانند. چنددقيقه بعد، مدير مدرسه به 
باالي سكو مي آيد و با ميكروفون با دانش آموزان 
و معلمان صحبت مي كند. آقاي هوشنگ كراني 
بعد از خوشامدگويي به دانش آموزان، والدين را به 
همراهي با شرايط مدرسه دعوت مي كند و از آنها 
مي خواهد تا نهايت همكاري را براي تقويت انگيزه 

تالش و تحصيل فرزندشان داشته باشند. 
  دوران طايي

از آنجا كه آموزش رسمي كودكان از اين مرحله 
آغاز مي ش��ود، آقاي مدي��ر از پ��دران و مادران 
دانش آموزان مي خواهد كه از اين دوران طاليي 
كه بهترين زم��ان براي تعلي��م و تربيت كودك 
است، به س��ادگي نگذرند و براي ارتقاي سطح 

آموزشي فرزند خود تالش كنند. 
آقاي كراني خطاب به دانش آم��وزان نيز از آنها 
مي خواهد كه حس مس��ئوليت پذيري داش��ته 
باشند و در هر مقطع تحصيلي كه هستند از تمام 
توان خود براي يادگيري دروس استفاده كنند. 

پس از اتمام صحبت ه��اي آقاي مدي��ر، يكي از 
مربيان مدرس��ه ميكروفون را در دست مي گيرد 
و دانش آم��وزان را ب��ه صورت هماهنگ س��مت 
كالس هايشان راهي مي كند. پدران و مادران براي 
فرزند خود دس��ت تكان مي دهند و آنها را بدرقه 
كالس مي كنند. دانش آموزان يك به يك حركت 
مي كنند. به نظر مي رسد دلهره كالس اولي ها كمتر 
ش��ده و اعتماد به نفس پيدا كرده اند، آنها همراه 
همكالسي هايشان به سمت كالس  خود مي روند. 

  توصيه هاي آقاي ناظم
اوليا نيز ب��ه س��مت نمازخانه مدرس��ه دعوت 
مي ش��وند تا درباره چگونگي تعامل با مربيان و 
معلمان با آنها صحبت شود. در نمازخانه معاون 
آموزشي درباره گردش هاي علمي دانش آموزان 
و همچنين مباحث روانشناس��ي دانش آموزان 
سخن مي گويد و مس��ئله توجه به روان كودك 
را بسيار مهم مي ش��مارد. آقاي ناظم به پدران و 
مادران حاضر در نمازخانه اهميت كانون خانواده 
را يادآوري مي كن��د و به آنه��ا مي گويد كه بعد 
از معلمان و مربيان در مدرس��ه وظيفه پدران و 
م��ادران در تعليم و تربيت دانش آموزان بس��يار 
پراهميت است و بايد به آن توجه ويژه اي داشته 
باش��ند.  با اتمام اين صحبت ها به والدين اجازه 

بازدي��د از كالس ها داده مي ش��ود ت��ا با محيط 
كالسي فرزند خود نيز بيشتر آش��نا شوند و در 
نهايت نيز كتب درس��ي توزيع مي ش��ود و براي 
دانش آموزان آرزوي داشتن سال تحصيلي موفق 

مي كنند. 
در آخر، مراسم به پايان رسيده و حياط مدرسه 
خالي ش��ده اس��ت و پدران و مادران راهي خانه 
مي شوند و دانش آموزان در كالس خود در حال 
آشنايي با معلمانشان هس��تند، معلمي كه قرار 
است در طول يك س��ال تحصيلي به آنها درس 
بدهد و تا پايان خرداد س��ال آينده همراهشان 

باشد. 
  مهر به روايت آمار

پروژه مهر برای بازگش��ايی م��دارس در وزارت 
آموزش و پرورش در تابس��تان ج��اری به اجرا 
درآمد و آنطور كه حاجی ميرزاي��ی اعالم كرد، 
آخرين آمارهای ثبت نامی حاكی از آغاز س��ال 
تحصيلی با ۱۴ ميلي��ون و ۶۰۰ هزار دانش آموز 
است كه افزايش حدود ۵۰۰ هزار نفری را نسبت 
به سال گذش��ته نش��ان می دهد و از اين تعداد، 
8ميليون و ۱۹۶ هزار نف��ر در دوره ابتدايی ثبت 

نام كرده اند.
همچني��ن بازگش��ايی م��دارس ايران��ی در 
۱۱۰مدرسه، ۷۷ شهر و ۴۹ كشور انجام می شود. 
شمار دانش آموزان اتباع در سال تحصيلی جاری 
به حدود ۵۰۰ هزار نفر می رس��د كه ۱۲۳ هزار 
نفر آنها ب��دون مجوز و م��دارك هويتی و حدود 
۳۷۰هزار نفر با مجوز هس��تند ك��ه در ۲8 هزار 

مدرسه ثبت نام شده اند.
همچنين آنط��ور ك��ه اللهيار تركم��ن، معاون 
برنامه ريزی و توسعه منابع می گويد: از8۷۰ هزار 
نفر نيروی شاغل درآموزش و پرورش؛ ۶۴ درصد 
معلم��ان، ۱۱درصد نيروهای حق التدريس��ی، 
۵درص��د نيروی كيفي��ت بخش��ی و۲۰ درصد 
مديريت آموزشگاهی هس��تند كه كليت شاكله 
نيروی انس��انی در آموزش و پرورش را تشكيل 
می دهند. با توجه به آمار باالی بازنشس��تگی ها 
با كمبود نيرو مواجه هس��تيم كه با راهكارهايی 
برطرف ش��ده و به اين ترتيب هيچ كالس��ی در 

شروع سال تحصيلی بدون معلم نيست.
اخيراً وزير آموزش و پرورش ني��ز بر اين موضع 
صحه گذاش��ته و با تأكيد بر كمبود نيروی معلم 
در اين وزارتخانه گفت: ح��دود ۱۰۰ هزار معلم 
در كل كش��ور نيازمند داريم، اما در تالشيم تا با 
استفاده از معلمان حق التدريس، آموزش ياران، 
معلمان پيش دبستانی و خروجی های دانشگاه 
فرهنگيان اين مشكل را برطرف كنيم و می توانيم 
اين اطمينان را به مردم بدهيم كه برای مهر، هيچ 

كالسی بدون معلم نخواهد بود.
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نماينده دادستان خطاب به متهم: ريال به ريال دارو براي بيماران مهم بود؛ با اينكه به اين موضوع علم داشتيد باز هم فقط مي گوييد بدهكار هستيد؟!

وكيل نعمت زاده: وضعيت اضطراري بود، انبار دارو بدون مجوز زديم !

تحصيل بيش از ۱۴ ميليون دانش آموز با شروع مهر
گزارش »جوان« از آغاز سال تحصيلي در يك مدرسه منطقه ۱۴ پايتخت

دومي�ن جلس�ه 

عليرضا سزاوار
ب�ه   گزارش  2 رس�يدگي 

اتهام�ات ش�بنم 
نعم�ت زاده و ش�ركت توس�عه دارويي رس�ا 
روزگذشته در حالي برگزار شد كه به گفته وكيل 
نعمت زاده، آقاي نعمت زاده قول داده خسارات 
توليدكنن�دگان تا ري�ال آخر جبران ش�ود. 
قاضي مس��عودي مقام در ابتداي جلسه از وكالي 
ش��بنم نعمت زاده خواس��ت اگر دفاع��ي دارند در 
راستاي اتهام موكل خود شرح دهند.  در اين بخش از 
جلسه دادگاه، وكيل نعمت زاده ضمن قرارگيري در 
جايگاه گفت: زماني كه دوستان پيشنهاد همفكري 
در اين پرونده را دادند ابتدا اكراه داشتم، اما جلسه اي 
ترتيب داده ش��د كه من تأكيد كردم پدر ش��بنم 
نعمت زاده نيز حتماً در جلسه باشند چراكه ابهاماتي 
وجود داشت كه بايد به اقناع وجداني مي رسيدم تا 

ببينم وجهي دارد كه وارد پرونده شوم يا خير !
 قانون گريزي نعمت زاده و داماد شمخاني

مظاهري افزود: از ش��بنم نعمت زاده خواس��تم 
درخصوص مسائل مطرح شده توضيح دهند. در 
اين خصوص خانم نعمت زاده گفتند در آن سالي 
كه پروانه ساخت ويالي لواسان را دريافت كردم، 
۷۰۲ مورد پروانه توسط شهرداري لواسان صادر 
ش��ده بود كه فقط دو مورد آن تخلفي نداش��ته 
اس��ت و ما بقي مالكان در ۷۰۰ مل��ك باقيمانده 
و متخلف، جريم��ه تخلف خود را به ش��هرداري 
پرداخت مي كردند. وكيل نعمت زاده اين گونه ادامه 
داد: خطاب به شبنم نعمت زاده گفتم ، اي كاش آن 
دو نفر يكي شما و يكي ديگر آقاي ميرمحمدعلي 

داماد آقاي شمخاني مي بوديد. 
 ليست اموال نعمت زاده در دادگاه

مظاهري خطاب به توليدكنندگان دارويي اظهار 
كرد: از همي��ن تريبون و ب��ه نقل از پدر ش��بنم 
نعمت  زاده اعالم مي كنم، خسارات توليدكنندگان 
تا ريال آخر جبران خواهد شد. ضمن اينكه آقاي 
نعمت زاده فرمودند، ليست اموال خود را چه قبل 
از مسئوليت و چه بعد از آن به رياست قوه قضائيه 
تقديم كرده كه شفاف است. من نيز ليست اموال 
وي را گرفتم تا در صورت لزوم به دادگاه بدهم و اگر 
صالح ديديد در اختيار رسانه ها نيز قرار مي دهم. 

 انبار در وضعيت اضطرار
وكيل نعم��ت زاده اظهار كرد: نگه��داري دارو در 

انباري كه مجوز آن صادر نشده نقض قانون جزايي 
است، اما بايد وضعيت اضطرار و مجوز هاي بعدي 

را هم در نظر بگيريم. 
او افزود: موضوع انبار در مقايس��ه با اتفاق بزرگي 
كه رخ داده يك مس��ئله كوچك است! و مسئله 
بزرگ اين اس��ت كه منابع چه ش��ده است؟! اين 
اتفاقاتي كه ط��ي يكي دو دهه اخي��ر در رابطه با 
بستگان مسئوالن رخ داده، مردم را بدبين كرده 
است، اما شايد بررسي هاي ما هم واقع نباشد، اينها 
سرنخ هايي است كه بايد راجع به آن تحقيق كرد. 

 تأكيد قاضي بر ادامه تحقيقات
وي افزود: س��رنخ هايي از وج��ود جرياني در اين 
شركت محرز شد، بنابراين اميدوارم چنانچه هيئت 
عالي قضايي در اين شعبه قانع شدند كه نقصي در 
تحقيقات دادسرا وجود دارد درخواست تكميل آن 

را در جهت كشف حقيقت بدهند. 
قاضي مسعودي مقام در اين بخش از جلسه دادگاه 
خطاب به وكيل نعمت زاده گفت: چهارشنبه هفته 
قبل نام افرادي كه ذي مدخل هستند را به دادسرا 
اعالم كرديم و در حال انجام تحقيقات هستند كه 

درخصوص چهار پنج نفر در حال تكميل است. 
 قرارداد انبار به من ربطي ندارد !

قاضي خطاب به احمدرضا لشكري پور گفت: شما 
متهم هس��تيد به مش��اركت در اخالل عمده در 
نظام اقتصادي كشور از طريق اخالل در امر توزيع 

مايحتاج عمومي )دارو( به منظور ايجاد انحصار و 
اخالل در نظام توليدي كشور به مبلغ بيش از هزار 

و 8۵۰ ميليارد ريال، آيا اين را مي پذيريد؟
مته��م پاس��خ داد: خير. خان��م نعم��ت زاده در 
كيفرخواست گفته من اختيار تام داشتم، در حالي 
كه من اختياري نداش��تم، او منابعي به ش��ركت 
نياورد و در هيچ كدام از اين قرارداد هاي انبار هم 

امضاي من وجود ندارد. 
 فروش و وصول با اطاع نعمت زاده

در ادامه جلس��ه نياز آبادي، نماينده دادستان با 
بيان اينك��ه متهم و وكيل او هم��واره مي گويند، 
تمام كار ها بر عهده لش��كري پور بوده، خطاب به 
نعمت زاده گفت: چرا سهام شركت را براي خود و 
افراد نزديك خانواده استفاده مي كرديد؟ ريال به 
ريال دارو براي بيماران مهم بوده و آيا با وجود آنكه 
از موضوعات خبر داشتيد باز هم دين خود را از نوع 

بدهي مي دانيد؟
نماينده دادستان بيان كرد: به فرض اطالع نداشتن 
از توزيع دارو چرا نس��بت به پرداخت ديون خود 
كاري انجام نداده ايد؟ طبق گزارش ها مش��خص 
شده فروش دارو و وصول چك داروخانه به شركت 
رسا همگي با اطالع شما )نعمت زاده( بوده است. 

 نقش اول اعتبار خانوادگي 
نيازآبادي ادامه داد: شما! خانم نعمت زاده به عنوان 
رئيس هيئت مديره شركت امكان محدودكردن 

اختي��ارات آق��اي لش��كري پور را داش��تيد و 
مي توانستيد از اختيارات قانوني خود استفاده كنيد 
و در اين رابطه دليلي براي اينكه آقاي لشكري پور 
سدراه اقدامات شما باشد، ارائه نكرده ايد.  نيازآبادي 
تصريح كرد: اين اتفاقات در حالي رخ داده كه ساير 
افراد مشابه ش��ما چنين اعتباري ندارند و حتي 
عاجز از دريافت مجوزي ساده براي تأسيس يك 
داروخانه كوچك هس��تند، چه برسد به تأسيس 
ش��ركت هاي بزرگ تر. پس اعتبار ش��خص شما 
مالك نبوده بلكه اعتبار خانوادگي شما نقش اول 

را بازي كرده است. 
 دليل كاهش كان دارو در سطح كشور

نماينده دادستان تصريح كرد: شبنم نعمت زاده 
در دفاعيات خود مكرر اعالم مي كند، دارو را ميان 
داروخانه ها توزي��ع كرده و اخاللي ايجاد نش��ده 
اس��ت، در صورتي كه نگاه كالن آن را رد مي كند 
و توزيع هم��راه با تخفيفات و جايزه سبب ش��ده 
كه شركت هاي زيادي جذب شركت دارويي رسا 
شوند و در نتيجه انحصار دارو ايجاد شده است و 
اين امر در بلندمدت چرخه توليد و توزيع را دچار 

اخالل مي كند. 
نماينده دادستان بيان كرد: به دليل فعاليت هاي 
غيرقانوني در شركت توليدي دارو با كاهش كالن 
دارو در سطح كش��ور مواجه شديم كه نتيجه آن 
كم شدن تقاضاي شركت هاي توليدكننده دارويي 

و انحصار بود. 
 چرا سريعاً بدهي خود را تسويه نكرديد؟

وي افزود: خانم نعمت زاده عنوان كرده است كه 
آقاي لش��كري پور وي را به اتاق راه نمي داده و او 
را از انجام اقدامات خود باخبر نمي كرده اس��ت. 
در حالي كه اگر به راس��تي آقاي لشكري پور اين 
كار را انجام مي داد، چرا خان��م نعمت زاده زودتر 
با وي قطع همكاري نكرد. اين در حالي است كه 
دس��ت خانم نعمت زاده براي اين كار باز و رئيس 

هيئت مديره هم بود. 
نماينده دادس��تان ادامه داد: اكنون س��ؤال من 
از مته��م اين اس��ت چ��را بع��د از درخواس��ت 
ش��ركت هاي توليدكننده دارو مبني بر پرداخت 
بدهي از پرداخت بدهي س��رباز زدي��د، در حالي 
كه مي دانستيد شركت هاي توليدكننده دارو به 
دنبال توليد دارو هستند؛ چرا سريعاً بدهي خود 

را تسويه نكرديد؟

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

 مرجان حاج رحيمي با انتشار اين عكس نوشت: خانه اي متعلق 
به اواخر زنديه و اوايل قاجاريه. امروز در كوچه موال روبه روي مسجد حاج 
نظام شيراز با مجوز اداره كل ميراث فرهنگي فارس تخريب شد. بقاياي 

ساختمان نيز تخريب خواهد شد. 
-----------------------------------------------------

  ايروني با انتشار اين عكس نوش�ت: مقابل ساختمان سازمان 
ملل در وين، تنديس چهار ستاره شناس، پزشك و عالم بزرگ تاريخ رو 
ساختند كه هر چهار نفر ايرانی اند. ابن سينا، ابوريحان بيرونی، حكيم 

عمر خيام و زكريای رازی. 
-----------------------------------------------------

  رضا كياني اين تصوير را منتش�ر كرد و نوشت: آن فردي كه 
در منتهي اليه سمت راست تصوير با پيراهن سفيد در جايگاه متهمين 
نشسته اس��ت، رضا تقي زاده ماكويي معاون بازاريابي و فروش داخلي 
شركت سايپاس��ت كه پس از فرار از ايران، از فرودگاه تورنتو به هوس 

گرفتن كرسي مديرعاملي سايپا بازگشت و در تهران بازداشت شد. 
-----------------------------------------------------

  رضا مه�دوي توئي�ت زد: اينكه نهاد بيمارس��تان خصوصي تو 
ايران، تنها نهادي هست كه كراوات رو رسماً براي كارمندانش اجباري 
مي كنه، جالب��ه. اما تركيب جالب تر، مأمورهاي انتظامات بيس��يم به 

دست كراواتي تو بيمارستانه. 
-----------------------------------------------------

  امين اسدي اين عكس را منتشر كرد و توئيت زد: ۱8 ميليارد 
تومان پول مردم رو )در پرونده فساد مالي سايپا( دزديده رفته تا عليه 
مردم تبليغات كنه. بعد توي همون شبكه  )من و تو( علم ضد فساد بلند 
مي كنن. آيا اين اسمش بي شرفي و خيانت نيست؟ پ. ن: تصوير از آيه 

دريس در مراسم همجنس بازان در لندن. 
-----------------------------------------------------

  يك كانال خبري اين عكس را منتش�ر كرد و نوش�ت: ديگر 
كسي در مترو واش��نگتن روزنامه نمي خواند! روزنامه رايگان مسافر با 
عنوان »اكسپرس« كه توسط واشنگتن پست هر روزه در مترو توزيع 
مي شد پس از ۱۶سال تعطيل گرديد. آخرين تيتر اكسپرس اين بود: » 

با گوشي هاي تنفرآميز خود خوش باشيد.!«
-----------------------------------------------------

 حس�ين دليريان با انتشار اين عكس نوش�ت:  اين تنها سالح 
دنياست كه كيل مارك )kill mark( پهپاد مدرن و پيشرفته MQ4 روي 
آن نقش بسته است. ما هنوز نمي دانيم  سوم خرداد )سامانه اي كه با آن 
پاسداران ايراني پهپاد پيش��رفته امريكايي را ساقط كردند( با حيثيت 

امريكا چه كرده است!

  رئيس مركز مديريت پيوند و بيماري هاي وزارت بهداشت از اضافه 
شدن دو بيماري جديد )SMA و CF( به بسته خدمتي حمايتي بيماران 
خاص و نادر خبر داد و گفت: هزينه خدمات اين بسته حمايتي بين ۷۰ 

تا ۱۰۰ درصد تحت پوشش قرار مي گيرند. 
 مرتضي سليمي رئيس سازمان امداد و نجات كشور درباره تمهيدات 
اربعين گفت: ۱۳ مهرماه عمليات اربعين آغاز مي شود و تا سوم آبان ماه 
نيز ادامه خواهد داشت. چهار قرارگاه در مرزها، 8۰ پايگاه پشتيبان در 
استان هاي معين، چهار فروند بالگرد در قرارگاه ها و ۱۲هزار نيروي درماني 

و خدماتي نيز براي ارائه خدمات در اربعين در نظر گرفته شده اند. 
 رئيس اداره سرمايه انساني سرباز س��تادكل نيروهاي مسلح با بيان 
اينكه طبق فرماي��ش فرمانده كل ق��وا هيچ كس حق ندارد با س��رباز 
بدرفتاري كند، گفت: ستادكل نيروهاي مسلح در اين خصوص با كسي 

شوخي و اغماض ندارد. 
 وزير آموزش و پرورش از واريز مابقي پاداش پايان خدمت فرهنگيان 

در مهر امسال خبر داد. 
 عضو هيئت مديره س��نديكاي صاحبان صنايع داروهاي انس��اني 
گفت: با برنامه ريزي هاي صورت گرفته طي س��ال هاي اخير توانستيم 
رتبه نخست در حوزه توليد دارو و تجهيزات پزشكي را بين كشورهاي 

منطقه كسب كنيم. 
 مديركل دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت با بيان اينكه كودكان بايد 
هر چهار تا شش ساعت براي نگه داشتن غلظت قند خون در حد طبيعي 
غذا ميل كنند، گفت: عرضه سوسيس، كالباس، پيتزا، نوشابه هاي گازدار 

و انواع چيپس و پفك در بوفه مدارس ممنوع است. 
 رئيس شوراي شهر تهران با تأكيد بر ضرورت همكاري شهرداري و 
سازمان امور مالياتي در راستاي بهبود روند اخذ ماليات امالك گفت: 

طوالني شدن صدور پايان كار بناهاي احداثي بايد برطرف شود. 
 دبيركل جمعيت هالل احمر با بيان اينكه پيش بيني مي كنيم امسال 
بيش از ۳ميليون نفر در اربعين حس��يني شركت خواهند كرد، گفت: 

تاكنون 8۰۰ هزار نفر در سامانه سماح ثبت نام كرده اند. 
 آرش ميالني عضو شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه در حال حاضر 
۱8 هزار نفر در پايتخت كاربر دوچرخه هاي اشتراكي هستند،  گفت: به 

۴۰۰ ايستگاه دوچرخه در تهران نياز داريم. 

صف کشی کانون های انحصارگرا 
مقابل حقوق عامه

ادامه از صفحه اول
در نگاه اولی تقال برای نقض قانون از جانب كسانی كه مدعی حفظ قانونند 
و سوگندنامه كاری – اخالقی شان تالش برای دفاع از حق و قانون است 
عجيب است، اما با يك بررسی جزئی مكشوف می شود كه تالش اين جريان 
چندان هم عجيب نيست، چراكه منفعت مادی و تداوم انحصارطلبی شان 

در اين مورد اقتضا می كند مقابل قانون بايستند. 
۲-فقط به عنوان يك نمونه از منفعت های خاص اين جريان خاص كه حاال 
و با آزمون وكالت قوه قضائيه بقای آن به خطر افتاده است، نوعی عجيب از 
رانت موروثی شدن وكالت های خاص آن هم با مصوبه است. شايد عجيب 
باشد ولی اتفاق افتاده است: هيئت مديره كانون های وكالی مركز تصويب 
كرده است هر كس پدر يا مادرش وكيل باشد اگر در يارقوزآباد هم قبول 
شود، می تواند در تهران وكالت كند! و يك حقوقی و وكيل می داند كه بر 
اثر رويه ناصحيح كانون های وكال، وكالت كردن در تهران چه ُدر گرانبهايی 
است كه به خاطرش چند صد ميليون پول هم جابه جا می شود. يعنی در 
واقع كانون وكال طوری عمل كرده است كه شانس وكالت كردن در تهران 
برای يك حقوقی مانند تحصيل در سوربن فرانسه يك به يك ميليونيم 
باشد و از آن طرف تصويب كرده اس��ت اين موضوع دست نيافتنی صرفاً 
برای اقوام و آشنايان مثل خوردن راحت الحلقوم به دست بيايد. اين انتقال 
رسمی و مصوبه دار به پايتخت اس��ت، بماند از انتقال های غيررسمی و با 
دريافت های ميليونی كه... .  اين اجحاف    ه��ا در حق مردم و در حق گروه 
كثيری از وكال كه از اقوام و آشنايان نيستند و البته موارد ديگری از رويه های 
ناصواب گذشته نظير درآمدهای ميلياردی با برگزاری انحصاری آزمون 
وكالت از جيب دانشجويان و فارغ التحصيالن، با اقدام جديد قوه قضائيه 

برطرف خواهد شد. 
مواضع سياسی و مصاحبه های اعضای كانون های وكال با رسانه های معاند 
و آب به آسياب دشمنان خونی ملت ايران ريختن كه در موارد متعددی 
مصداق عمل مجرمانه هم اس��ت، قصه پرغصه ديگری است كه فرصت 
پرداختنش اينجا نيس��ت. با اين اوصاف، پرمبرهن است كه وقتی بقای 
اين ويژه خواری های چندين و چند ساله به خطر بيفتد، سر و صدا    ها بلند 

می شود،  اما اين موضوعات هم همه ماجرا نيست. 
۳-كانون های وكال حتی بديهی    ترين وظيفه شان كه حفظ و تكريم شأن 
وكالست را هم به كنار نهاده اند، چون در حال حاضر همه يا الاقل بيشتر 
توانش��ان را در موضوع آزمون وكالت صرف مقابله با قانون كرده اند ! يك 
مصداق بارز اين موضوع استنكاف از اجرای صورتجلسه    هايی است كه راجع 
به تعبيه ورودی های مخصوص در مجتمع های دادگستری پای آن را امضا 
كرده اند. يعنی با كلی ژست كه ما مدافع حقوق وكال هستيم متعهد شدند 
برای تكريم وكال در مجتمع های قضايی ورودی های مخصوص نصب كنند 
تا يك وكيل بتواند بدون بازرسی و همراه با كيف و مستنداتش به دادگاه 
برود، اما حاال كه نوبت اجراست، دريغ از اجرا! يا باز هم مثالً وكال بيمه پايه و 
تكميلی مناسبی ندارند و بازنشستگی شان درخور شأن نيست و...  كه هيچ 
كدام از اينها دغدغه ابتدايی كانون های صنفی وكال نيست چون غالباً همه 
توان شان را متمركز كرده اند تا حلقه انحصارطلبی جريان خاص تداوم يابد. 
اما برخالف رويه كانون های وكال، اكنون حفظ شأن وكالت، ارائه خدمات 
متناسب با كرامت يك وكيل )از جمله همين تعبيه ورودی های مجزا در 
مجتمع های قضايی( و بازسازی چهره وكيل در اذهان عمومی اموری است 

كه قوه قضائيه در دست گرفته و انجام می دهد. 
۴-كانون های وكال داعيه دار ۱۰۰ساله بودن هستند. به لحاظ عده و ُعده هم 
از وكالی مركز قوه قضائيه بيشترند، اما چرا اين عده كه به لحاظ عددی دو 
سه برابر افراد مركز وكالی قوه قضائيه را تحت پوشش دارند، داعيه باسوادتر 
بودن از ساير حقوقی    ها و به لحاظ مالی هم شرايط بسيار بهتری از وكالی 
قوه قضائيه دارند و از اقدامات تحولی قوه قضائيه احساس خطر كرده اند؟ 
واضح است، چون هيمنه پوشالی و حلقه انحصاری برخی از متنفذان شان 
در حال از بين رفتن است. مشروعيت كانون های وكال به زعم مديران شان 
در حال از دست رفتن است، چون از اين پس قرار است حقوق مردم و ُمّر 
عدالت سرلوحه اقدامات باش��د، نه رانت و ويژه خواری موروثی. پرواضح 
است كه وقتی حقوق يك اقليت خاص در مقابل حقوق اكثريت مردم قرار 
گيرد، تاب مقاومت ندارد و در تحليل نهايی در عمل توسط خود مردم به 

كنار زده خواهد شد. 
۵- چرا در دهه چهارم انقالب اسالمی مطابق آمار بايد ۹۰ درصد مردم از 
داشتن وكيل محروم باشند ؟ چرا بايد ميانگين تعداد وكيل در دنيا ۲۴۰ 
وكيل به ازای هر ۱۰۰هزار نفر باشد، اما اين رقم در ايران ۷۶ وكيل به ازای 
هر ۱۰۰هزار نفر باشد و با اين حال باز هم جريان انحصارطلب تالش كند 
تا حلقه وكالت را در ايران مضيق تر و خاص تر كند؟! بيش��تر شدن وكيل، 
غيرتشريفاتی كردن و غيرلوكس كردن خدمات حقوقی، يكی از مفروضات 
بسط عدالت است. اقدامات انقالبی قوه قضائيه در مركز وكال، كارشناسان 
رسمی و مشاوران خانواده كه با مديريت يك مدير دهه شصتی در حال اجرا 
است، نهادی را در برابر چش��م مردم ظاهر كرده كه مشابه خود مردم و به 
دنبال استيفای حقوق شان است. ادامه اين مسير و رسوا كردن سنگ اندازان 

در اين مسير، پيش نياز احيای همه جانبه حقوق عامه است. 

مهسا گربندي
  گزارش  یک

محمدي - تهران: در ميدان هفت تير به رغم هزينه هاي كالن براي 
بازس��ازي آن هيچ گذرگاه عابر پياده اي وجود ندارد. رهگذراني كه  از 
شمال ميدان قصد دسترس��ي به جنوب را دارند بايد مسير طوالني را 
در بزرگراه مدرس و خالف حركت خودروها طي كنند كه در اين محل 

امكان بروز حوادث مرگبار بسيار است.

محمدصادق فقفوري


