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حقوقدرخانواده
کتاب حقوق خانواد ه )ازد واج، طالق و فرزند ان( 
با نگاهی ب�ه مفاهیم فقهی و س�نتی د ر ش�رع 
و قانون ب�ه قلم د کتر عبد الحس�ین ش�یروی، 
اس�تاد  تم�ام د انش�گاه ته�ران و ب�ه هم�ت 
س�ازمان مطالع�ه و تد وین کتب علوم انس�انی 
د انشگاه ها )س�مت( منتش�ر و روانه بازار شد .

د کتر عبد الحس��ین ش��یروی د ر معرفی این کتاب 
نوشته است: حقوق خانواد ه د ر وهله اول باید  به بهبود  
کنش های اجتماعی و تقویت ارزش های اخالقی د ر 
خانواد ه کمک کند . تعریف استاند ارد های رفتاری 
توسط قانون گذار می تواند  د ر این جهت کارآمد  باشد . 
احترام قانون گذار به د و جنس مرد  و زن، ایجاد  تعاد ل 
د ر حقوق و تکالیف آنها و توجه به نیازهای متعارف 
و منطقی آنان از جمله اصولی است که نظام حقوقی 
باید  از آن بهره  گیرد . د خالت حد اقلی د ر روابط بین 
والد ین و فرزند ان از د یگر اصولی اس��ت که حقوق 

خانواد ه باید  از آن پیروی کند .
 از خواستگاری تا نفقه

این استاد  د انشگاه تهران، د رخصوص فصل بند ی و 
شرح مواد  این کتاب توضیح د اد ه است: د ر این کتاب، 
نظام حقوق خانواد ه د ر ایران مورد  بررسی قرار گرفته 
و گاهی نیز به صورت تطبیقی به نظام های د یگر اشاره 
شد ه است. زن و مرد  از طریق نکاح و ازد واج پایگاهی 
را به نام خانواد ه ایجاد  می کنند  که س��تون های این 
بنا زن و مرد  هستند . فصل اول این کتاب به مباحث 
ازد واج و نکاح اختصاص د ارد . مباحث نکاح د ر هفت 
گروه د سته بند ی شد ه اس��ت. د ر گفتار اول مفهوم، 
انواع و مشخصات نکاح بررسی می شود . سپس مسائل 
مربوط به خواستگاری و نامزد ی بیان می گرد د . موانع 
نکاح شامل موانع ناشی از قرابت و غیر آن د ر گفتار سوم 
و شرایط انعقاد  نکاح د ر گفتار چهارم بحث می شود . 
مهریه د ر گفتار پنجم، حق��وق و تکالیف زوجین د ر 
گفتار شش��م و نفقه د ر گفتار هفتم بیان شد ه است. 
وی اضافه کرد ه است: زناشویی ممکن است به د الیل 
متعد د ی زایل و به پایان برسد . فس��خ یکی از طرق 
انحالل عقد  اس��ت که به صورت محد ود  د ر نکاح نیز 
جریان پید ا می کند . عقد  نکاح همچنین به بروز برخی 
حواد ث و وقایع ممکن اس��ت خود  به خود  منفس��خ 
گرد د . روش رایج برای پایان د اد ن به نکاح طالق است 
که ممکن است با توافق زوجین، به تقاضای مرد  یا به 
تقاضای زن انجام گیرد . موارد  و مسائل انحالل عقد  

نکاح د ر فصل د وم بررسی شد ه است.
 سرپرستی و فرزند خواند گی

د کتر ش��یروی اد امه می د هد : فصل سوم به روابط 
والد ی��ن و فرزند ان اختصاص پید ا کرد ه اس��ت. د ر 
این فص��ل روابط خانواد گ��ی د ر پنج گ��روه مورد  
بررسی قرار گرفته است. گفتار اول بر نسب، والیت 
و تابعیت تمرکز د ارد  و مباحث مربوط به نگهد اری، 
حضانت و تربی��ت فرزند ان د ر گفتار د وم بررس��ی 
شد ه است. نفقه اقارب اعم از فرزند ان و پد ر و ماد ر 
و مباحث مربوط به حقوق وظیفه و مس��تمری د ر 
گفتار سوم بیان می شود . د ر گفتار بعد ی سرپرستی 
و فرزند خواند گی بررس��ی می گرد د . د ر آخر، تغییر 
جنس��یت، تلقیح مصنوعی و تنظیم خانواد ه مورد  

بحث قرار می گیرد .
منبع : سایت حقوقد انان جوان

معرفی کتاب

با تصویب قانون سیاس�ت های کلی اصل 44 قانون 
اساس�ی توس�ط ش�ورای نگهب�ان، مخالفت های 
گسترد ه وکالی د اد گستری و اعمال فشار تعد اد ی 
از آنها بر شورای نگهبان بی ثمر شد . اکنون وکالت 
د ر زمره کسب  و کار ها به حس�اب می آید  و انحصار 
۶۵ ساله کانون های وکال به خط پایان رسید ه است.

 اوایل پاییز، نمایند گان مجلس ش��ورای اس��المی د ر 
نشستی علنی؛ طرح اصالح مواد  یک و ۷ قانون اجرای 
سیاس��ت های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را تصویب 
کرد ند . بر اساس بند ی از این قانون هم حرفه وکالت به 

عنوان کسب و کار تلقی شد .
 وکال هم انحصار د ارند  و هم گالیه

بر اساس بند  م ماد ه ۷ قانون اجرای سیاست های کلی 
اص��ل ۴۴ »کانون های حرف��ه ای و تخصصی د ولتی و 
غیرد ولتی و همچنین خد مات قوه قضائیه و د ستگاه های 
زیر مجموعه آن بنا به تشخیص هیئت مقررات زد ایی و 
بهبود  محیط کسب و کار « مکلف به ثبت شرایط اخذ 
مجوز و پروان��ه کس��ب و کار د ر د رگاه ملی مجوز های 
کشور و د یگر سامانه های مذکور د ر این قانون هستند .

بر همین اساس، کانون های وکالی د اد گستری نیز از 
جمله کانون های حرفه ای غیر د ولتی تلقی می شوند  که 
مکلف به همکاری با هیئت مقررات زد ایی وزارت اقتصاد  
هستند . با توجه به اینکه اعضای شورای نگهبان همگی 
یا فقیه هس��تند  یا حقوقد ان و بر ماهیت و مقتضیات 
وکالت و نی��ز جایگاه حق د فاع د ر قانون اساس��ی آگاه 
هستند  و تسلط کافی د ارند ، محس��وب کرد ن وکالت 
به عنوان کسب و کار را که د ر راستای رسالت پاسد اری 
از قانون اساس��ی اتخاذ کرد ه اند ، به نف��ع عموم مرد م 
تمام خواهد  شد . یکی از د الیلی که موجب گران بود ن 
استفاد ه از برخی خد مات می ش��ود ، وجود  انحصار د ر 
برخی مشاغل است که سال هاست د ر سایه خأل قانونی 
موجود  توسط ذینفعان ایجاد  شد ه است. از جمله این 
بازارهای کسب و کار انحصاری، حوزه کسب و کارهای 
حقوقی است و بس��یاری از مرد م هم به د لیل د ستمزد  
باالی وکال از خد مات وکالت محروم ماند ه اند . حال آنکه 
بسیاری از وکال همیش��ه گالیه د ارند  که چرا مرد م د ر 

همه امور از وکال استفاد ه نمی کنند .

از این پس کانون وکال حق ند ارد  به د لیل اشباع بود ن 
بازار از پذیرش تقاضا یا صد ور مجوز کسب و کار امتناع 
کند . حذف ظرفیت پذیرش از آزمون وکالت می تواند  با 
از بین برد ن انحصار به وجود  آمد ه د ر این حرفه، ضمن 
کاهش قیمت حق الوکاله  ها و افزایش کیفیت کار وکال، 

منجر به ترغیب مرد م به استفاد ه از وکال شود .
 3 د قیقه مشاوره 100 هزار تومان

افزایش د سترسی به وکیل و آشنایی مرد م با خد مات 
حقوقی نه تنها می تواند  منجر ب��ه کاهش پروند ه های 
ورود ی ب��ه قوه قضائیه ش��ود ، بلکه باعث خواهد  ش��د  
وکال نس��بت به پروند ه  هایی که وکالت آن را بر عهد ه 
می گیرند ، تعهد  بیشتر د اشته باشند  تا حقوق مرد م به 

خاطر اهمال کاری آنان تضییع نشود .
اکنون کانون های وکالی د اد گستری موظفند  »ظرف 
مد ت چهار ماه پس از الزم االجرا ش��د ن این قانون )تا 
تیر1۴00( نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه 
صد ور، تمد ید ، اصالح و لغو مجوز  ها براساس استاند ارد  
تعیین شد ه توسط هیئت مقررات زد ایی و بهبود  محیط 
کسب و کار روی د رگاه ملی مجوز های کشور به صورت 

الکترونیکی اقد ام کنند .«
اینکه وکالت به عنوان کسب و کار به حساب می آید  و از 
انحصار کانون وکال خارج شد ه، واکنش جالبی هم د ر 

بین کاربران شبکه های اجتماعی د اشته است.
حمید  د ر واکنش به این اتفاق نوش��ت: » خد ا را ش��کر 
که باالخره مجمع عقال و با وجد ان جامعه، انحصار را از 
د ست یکسری از افراد  که با اجازه کار ند اد ن به جوانانی 
که سال ها زحمت د رس و تحصیل د انشگاهی را کشید ه 
بود ند  و خواهان اشتغال به کار بود ند ، برای خود  کسب 
و کار پر د رآمد  و پر رونق د رس��ت کرد ه بود ند ، د ر آورد ، 

وکالت اگر یک شغل نیست، پس چیست؟«
کاربری به نام خان هم د ر کامنتی د یگر نوشت: »طرح 
خوبی است، چون سیس��تم قضائی کش��ور ما تقریباً 
وکیل محور است و متأسفانه د سترسی به وکیل بسیار 
سخت و پر هزینه. سه د قیقه مش��اوره شد ه 100 هزار 
تومان و یک الیح��ه یک میلیون، طرح خوبی اس��ت، 

امید واریم اجرا بشود .«
سمیرا محمد ی هم  د ر اینستاگرام خود  نوشت: »برخی 
به اشتباه عنوان می کنن د یگه هر کسی بی سواد  میاد  

وکیل میشه! نگفتن آزمون نیست! گفتن محد ود یت د ر 
ظرفیت برد اشته می شه! به عنوان مثال عرض می کنم، 
اعالم می کنن حد نصاب نمره قبول��ی ۸0د رصد ه،  هر 
کس باالی ۸0 بش��ه د ر آزمون قبول می شه و می تونه 
پروانه بگیره. حاال چه یه نفر حد نصاب برسه چه صد  نفر. 
تا االن اینجوری بود  که می گفتن فالن شهر فقط د و نفر 
ظرفیت د اره، حاال اگه صد  نفر هم نمرشون ۹۹  می شد  
و فقط یه نفر 100  می ش��د  ، بقیه ول معطل بود ن! کار 
خوبیه. امید وارم تو بقیه مشاغل انحصاری و محد ود  مثل 

نظام مهند سی و بقیه هم اعمال بشه.«
 نقشه فرار

پس از تصویب نهایی ش��ورای نگهبان، وکال که قباًل با 
کسب وکار شناخته شد ن وکالت به سبب طرح مجلس، 
به رد  آن در شورای نگهبان چشم د وخته بود ند، اینک 
با تأیید  این مصوبه بد ون توجه به تناقضات مشهود  د ر 
اظهاراتشان نقشه تازه ای را آغاز کرد ه اند  و تالش د ارند  

وکالت را خارج از شمول قانون مجلس تفسیر کنند .
رئیس اتحاد یه سراسری کانون های وکالی د اد گستری 
ایران )اسکود ا( با ادعاي اینکه این طرح به هیچ وجه قابل 
تسری به نهاد  وکالت نیست، به فارس گفت: »موضوع 
این طرح پیرامون قانون مد یریت خد مات کش��وری یا 
مسائلی است که مربوط به قانون پنج ساله توسعه است 
و هیچ ارتباطی با نهاد  وکالت ند ارد  و وقتی ما بخواهیم 
موضوعی را تفسیر کنیم باید  به صد ر ماد ه توجه کرد ، 
لکن متأسفانه کسانی که د رصد د  تضعیف نهاد  وکالت 

هستند ، بد ون د ر نظر گرفتن صد ر ماد ه تنها به عبارت 
کانون های حرفه ای استناد  می کنند ، د ر صورتی که اگر 
بخواهیم مورد ی را تفسیر کنیم، باید  به صد ر ماد ه توجه 
کنیم که د ر صد ر ماد ه هیچ اشاره ای به کانون های وکال 

نشد ه است.«
ابراهیم کیانی با بیان اینکه این طرح سبب کسب وکار 
شد ن وکالت نمی ش��ود ، اظهار د اش��ت: »علت اینکه 
بسیاری از افراد  تمایل د ارند  وکالت را کسب وکار تلقی 
کنند ، این اس��ت که هیئ��ت مقررات زد ایی صالحیت 
پید ا کن��د ؛ د ر صورتی ک��ه با ذکر یک کلم��ه برای آن 
هیئت صالحیت ایجاد  نخواهد  ش��د  و ما قانونی خاص 
تحت عنوان »کیفیت اخذ پروانه وکالت« د اریم که نحوه 
پذیرش و صد ور پروانه وکالت د ر آن مشخص شد ه است 
و با وجود  قانون خاص نمی توان با یک کلمه برای یک 

هیئت صالحیت ایجاد  کرد .«
این ادعاي نایب رئیس اسکود ا د ر مورد  شامل نشد ن 
این طرح د ر خصوص وکال، د ر حالی است که رئیس 
اتحاد یه سراس��ری کانون های وکالی د اد گس��تری 
ایران )اس��کود ا( د ر اول آذرماه، یعن��ی پنج روز پس 
از تصویب قانون مذکور در مجلس ش��ورای اسالمی 
ط��ی گفت وگویی نتیجه طرح مجل��س د ر خصوص 
اصالح م��واد  یک و ۷ قانون سیاس��ت های کلی اصل 
۴۴ را کسب وکار د انستن حرفه وکالت د انست و اظهار 
کرد : »مجلس شورای اس��المی به د نبال اصالحات 
پیش��نهاد ی ش��ورای نگهبان د ر خص��وص اصالح 
بعضی از مواد  مربوط به اص��ل ۴۴، د ر تاریخ ۲۵ آبان 
ماه، تصویب نمود  که شغل وکالت حرفه ای به عنوان 
فعالیت اقتصاد ی د ر زمره کسب و کار قرار گیرد ، هر 
چند  که یک وکیل از طریق وکالت از نظر اقتصاد ی و 
مالی نیز منتفع می شود ، ولی آنچه مسلم است، این 
است که وکالت موضوعی نیست که جنبه اقتصاد ی 

د اشته باشد .«
 فشار حد اکثری به شورای نگهبان

جعفر کوش��ا د ر بخش��ی از گفت وگوی خود  از فقها و 
حقوقد انان ش��ورای نگهبان د رخواس��ت کرد ه بود  که 
مصوبه مذکور را رد  کنند: »انتظار م��ا از حقوقد انان و 
فقهای شورای نگهبان که انتخاب ش��د ه اند  تا از ابعاد  
مختلف حقوقی و فقه پویای امامیه به مصوبات مجلس 

نگاه کنند.«
آذر ماه امسال هم که بحث تصویب طرح سیاست های 
کلی اصل ۴۴ قانون اساسي د ر مجلس شورای اسالمی 
مطرح گرد ی��د ، اعتراضات و تجمع ه��ای متعد د ی د ر 
اعتراض به »کسب وکار ش��اخته شد ن وکالت« توسط 
وکال د ر برخی شهرهای کشور ترتیب د اد ه شد . د ر این 
تجمعات وکال با د ر د ست د اشتن بنرها و پالکارد  هایی به 
کسب وکار شناخته شد ن وکالت معترض بود ند . عالوه بر 
آن د ر اعتراض به مصوبه مجلس شورای اسالمی، بعضی 
وکال د ر فضای مجازی با هش��تگ »وکالت کسب وکار 
نیس��ت«، اعتراضات خود  را به صورت گسترد ه نشان 

د اد ند .
 کمبود  حد اقل 120هزار وکیل

کانون وکال اکنون با تأیید  این مصوبه توس��ط شورای 
نگهبان بد ون توجه به تناقضات مشهود  د ر اظهاراتشان 
نقش��ه  تازه ای را آغاز کرد ه اند . آنها تالش د ارند  با ارائه 
تفسیری خالف ظاهر مصوبه مجلس و با وجود  اظهارات 
پیشین خود  د ر کسب وکار شد ن وکالت با طرح مجلس، 
وکالت را خارج از شمول قانون مصوب مجلس تفسیر 
کنند  و بر رویه پیش��ین خود  د ر انحصار بازار خد مات 

حقوقی اد امه د هند .
بنا بر اصل ۷۳ قانون اساسی »ش��رح و تفسیر قوانین 
عاد ی د ر صالحیت مجلس ش��ورای اسالمی است« و 

هیچ نهاد  د یگری حق تفسیر قانون مجلس را ند ارد .
س��ه ماه قبل و د ر اوج بحث د رباره کس��ب و کار شد ن 
وکالت، رئیس جد ید  کانون وکالی مرکز با اظهارنظری 
عجیب د ر مورد  پذیرش کارآموز وکالت حاشیه ساز شد . 
جلیل مالکی د ر گفت وگو با ایرنا از فساد زا بود ن پذیرش 
کارآموز وکالت سخن گفت و از عملکرد  مرکز وکال د ر 
این خصوص انتقاد  کرد . این د ر حالی اس��ت که کشور 
ما برای رسید ن به سرانه جهانی وکیل )۲۴0 وکیل به 
ازای هر 100 هزار نفر( د ر د نیا، هم اکنون نیاز به جذب 

حد ود 1۲0 هزار وکیل د یگر د ارد !
نگاهی به عملکرد  وکال د ر عرصه خد مات حقوقی نشان 
می د هد  که یک��ی از مصاد ی��ق نقش آفرینی های آنها، 
حضور د ر مرحله رسید گی به د عاوی د ر محاکم است که 
می تواند  فرآیند  بررسی و صد ور رأی را سرعت بخشید ه 

و از تضییع حقوق موکالن جلوگیری نماید .
 فقط د ر 10 د رصد  پروند ه ها وکیل د اریم

از سوی د یگر مهم  ترین بعد  خد مات وکالتی، حل و فصل 
مسائل حقوقی مرد م پیش از ورود  به محاکم و کاهش بار 
کاری تحمیل شد ه به قوه قضائیه است. بنابراین، وکال 
به عنوان یکی از اصلی  ترین نقش آفرینان بازار خد مات 
حقوقی، نقش بس��زایی د ر پاس��خگویی ب��ه نیاز های 

حقوقی مرد م د ارند .
جالب اینکه طبق اظهار نظر  مرتضی شهبازی نیا، رئیس 
اسبق اتحاد یه سراسری کانون های وکالی د اد گستری 
تنها 10د رصد  پروند ه های قضائی د ر محاکم با حضور 
وکیل بررسی می شوند . این آمار نشان د هند ه محرومیت 

بخش عظیمی از مرد م از خد مات حقوقی است.
کمبود  تعد اد  وکیل موجب شد ه است که میزان عرضه 
د ر زمینه خد مات حقوق��ی، جوابگوی تقاضای موجود  
نباش��د . به د نبال بر هم خورد ن تعاد ل ب��ازار و کاهش 
س��طح د سترس��ی مرد م به خد مات وکالت��ی، پد ید ه 
حق الوکاله های نجومی شکل گرفته و د ر نتیجه خد مات 
وکالتی از سبد  مصرفی اقش��ار کم د رآمد  جامعه خارج 

شد ه است.
مهم  ترین د لیلی که موجب ش��د ه تا تع��د اد  وکیل د ر 
کش��ور کم باش��د ، فرآیند های ناکارآمد  اعطای پروانه 
وکالت است. تعیین ظرفیت عد د ی برای پذیرش آزمون 
وکالت که از یکسو به کمیس��یونی از ذینفعان سپرد ه 
شد ه اس��ت و از س��وی د یگر تابع هیچ منطق و اصولی 
نیست؛ هر ساله تعد اد  زیاد ی از فارغ التحصیالن مستعد  
رشته حقوق را از نقش آفرینی د ر بازار خد مات حقوقی 
محروم می سازد . سایه سنگین کمبود  سرانه وکیل بر 
بازار خد مات حقوقی کشور و انحصار موجود  د ر فرآیند  
اعطای پروانه وکالت، سبب شد ه تا هر د و کارکرد  مورد  
اشاره خد مات وکالتی، فرسنگ  ها با شرایط اید ه آل  و یا 

حتی عاد ی فاصله د اشته باشد .
از س��وی د یگر به نظر می رس��د  متولیان حرفه وکالت 
با بیان اظهارات و راه اند ازی جنجال های رس��انه ای به 
د نیال تضعیف جایگاه مجلس ش��ورای اسالمی د ر امر 
قانون گذاری و جلوگیری از به ثمر رس��ید ن طرح های 

ضد  انحصاری د ر مجلس هستند .
عزم ش��ورای نگهبان هم د ر مقابله با انحصار 6۵ساله 
کانون وکال نشان از جد یت برخورد  با انحصار د ر مشاغل 
خ��اص د ارد . نقش مجلس ش��ورای اس��المی هم د ر 
امر مبارزه با انحصار بیش از پیش احس��اس می شود . 
موضوعی که از چند ی پیش با اعالم وصول طرح های 
مهمی د ر کمیسیون های حقوقی قضائی و جهش تولید  
آغاز ش��د ه و باید  ب��ه د ور از هیاهو و فش��ار رس��انه ای 
کانون های وکال، با جد یت از سوی نمایند گان مرد م د ر 

مجلس شورای اسالمی پیگیری شود .

شمارشمعکوسجذب120هزاروکيل
باپایان65سالانحصاروکالت

شورای نگهبان تسلیم فشار مخالفان نشد  و مهر پایان به انحصار د ر وکالت زد 

چند ی پیش برنامه »عیار « که از شبکه افق پخش 
ش��د ، به تجمع های اعتراضی وکال نسبت به کسب 
وکار محسوب شد نشان پرد اخت. وکالی معترض 
برای رد  کسب وکار بود ن ش��غل خود  از بهانه های 
بسیاری استفاد ه کرد ه اند . از سر و کار د اشتن وکالت 
با عد الت گرفته تا استناد  به آیات قرآن و صفت وکیل 

بود ن پرورد گار متعال.
واقعیت این اس��ت که طبق بند  »ث« قانون بهبود  
مس��تمر فضای کس��ب و کار که د ر س��ال 1۳۹0 
به تصویب رس��ید ، وکال��ت نیز یک کس��ب و کار 
محسوب می ش��ود . د ر این بند  از قانون آمد ه است:  
»صاد رکنند گان مجوز کس��ب و کار حق ند ارند  به 
د لیل اش��باع بود ن بازار از پذی��رش تقاضا یا صد ور 

مجوز کسب و کار امتناع کنند .«
وکال د ر د هه های اخیر همیش��ه ت��الش کرد ه اند  با 
تفس��یر به رأی قانون، از کس��ب و کار شد ن حرفه 
وکالت جلوگیری کنند . آنها به خوبی واقف هستند  
د ر صورتی که وکالت د ر زمره کسب و کار ها شناخته 
ش��ود ، طبق ماد ه ۷ قان��ون اجرای سیاس��ت های 
کلی اص��ل ۴۴، حق ند ارن��د  به بهانه اش��باع بازار، 
محد ود یت  های��ی را برای پذی��رش وکیل و اعطای 
پروانه وکالت ایجاد  کنند . وکال سال هاست با ایجاد  
محد ود یت های خود  ساخته مانع از ورود  خیل عظیم 
فارغ التحصیالن رشته حقوق که به طور عمد ه نیز 
سطح علمی باالتری نسبت به وکالی کنونی د ارند ، 
به وکالت می شوند . آمار ها نشان می د هد  که ایران 

با د اش��تن ۷6 وکیل به ازای هر 100 هزار نفر و ۴1 
وکیل به ازای هر 10 هزار پروند ه، جزو کش��ورهای 
د ارای کمترین وکیل د اد گس��تری اس��ت؛ این د ر 
حالی اس��ت که میانگین جهانی به ترتیب ۲۴0 و 
1۹۵ وکیل اس��ت. د ر حال حاضر 60 هزار و ۹۹6 
وکیل د اد گستری د ر ایران مشغول فعالیت هستند ، 
د ر حالی که جمعیت کشورمان بیش از ۸0 میلیون 
نفر است و نزد یک به 1۷ میلیون پروند ه قضائی د ارد  
و به گواه بسیاری از کارشناسان، این تعد اد  وکیل، 

بسیار کمتر از نیاز کشور است.
کانون وکال  هر س��ال آزمونی را تحت عنوان آزمون 
وکالت برگزار و با تعیین ظرفیت حد اقلی که محل 
مناقشه شد ه، کارآموز وکالت جذب می کند ؛ نکته 

قابل تأمل اینکه با وجود  قد مت طوالنی کانون وکال 
و آغ��از فعالیت این کانون از س��ال 1۳۳1، د ر حال 
حاضر صرف��اً ۳1 هزار وکیل د ارای پروانه رس��می 
وکالت از سوی کانون وکال هستند ! اوایل د ی ماه هم 
رئیس کانون وکالی د اد گستری مرکز از بی نتیجه 
بود ن اعتراضات این نهاد  به برگزاری آزمون وکالت 
توسط مرکز وکالی قوه قضائیه خبر د اد  و گفت که 
مرکز و کالی قوه قضائیه با برگزاری این آزمون نهاد  

مد نی متولی این امر را ناد ید ه گرفت.
حال آنکه مرکز وکال د ر س��ال ۹۹ اق��د ام به جذب 
۷هزار کارآموز وکالت کرد ه اس��ت که با احتس��اب 
۳هزار کارآموز جذب ش��د ه توس��ط کان��ون وکال 
مجموعاً 10 ه��زار وکیل به تع��د اد  وکالی کنونی 

افزود ه خواهد  ش��د . این د ر حالی است که با فرض 
ثابت بود ن نیاز کشور به وکیل )ثابت ماند ن جمعیت، 
عد م گسترش بازار خد مات حقوقی و عد م افزایش 
تعد اد  پروند ه ه��ای مفتوحه د ر د س��تگاه قضائی( 
1۲ سال طول می کش��د  تا کسری 1۲0هزار وکیل 
جبران شد ه و سرانه وکیل د ر ایران به سرانه جهانی 

آن نزد یک شود .
سخنان اعتراضی عیسی امینی، رئیس کانون وکالی 
مرکز با وجود  علم به واقعیات موجود ، د رصد د  تد اوم 
انحصار موجود  است؛ امری که منجر به محرومیت 
قشر بزرگی از افراد  تحصیلکرد ه کشور از د ستیابی 
به شغل و نیز د سترسی ند اش��تن مرد م به خد مات 

حقوقی شد ه است.

تربیت 31هزار وكیل طی 70 سال!

بس�یاری از م�رد م به د لی�ل 
د ستمزد  باالی وکال از خد مات 
وکالت مح�روم ماند ه اند . حال 
آنكه بس�یاری از وکال همیشه 
گالیه د ارند  که چرا مرد م د ر همه 
امور از وکال استفاد ه نمی کنند . 
از ای�ن پ�س کان�ون وکال حق 
ن�د ارد  به د لی�ل اش�باع بود ن 
بازار از پذیرش تقاضا یا صد ور 
مجوز کس�ب و کار امتناع کند

سزاوار
  گزارش

جوابيه

پاسخسازمانزندانها
بهگزارشصفحهحقوق

د ر پ�ی د رج گزارش�ی تحت عن�وان »آزاد ی 
امد اد گ�ری ب�ا پای�ش و غربالگ�ری« ک�ه د ر 
د ر صفح�ه حقوق�ی  اس�فند ماه   ۶ تاری�خ 
روزنام�ه ج�وان چاپ ش�د ه اس�ت، س�ازمان 
ک�رد . ارائ�ه  را  زی�ر  توضی�ح  زند ان ه�ا 

د ر لید  خبر آمد ه اس��ت: » به گفته رئیس س��ازمان 
زند ان ها حد ود  ۴0 هزار زند انی د ر سال گذشته برای 
یک روز د ر زند ان ها بود ند ....«  که این مطلب صحیح 
نمی باش��د  و احتماالً استناد  ش��ما به صحبت های 
رئیس سابق س��ازمان زند ان ها د ر سال ۹۴ بود  که 
هیچ اشاره ای به آن نشد ه است و استناد  به این نقل 
قول د ر آن بازه زمانی برای تنظیم گزارشی ناظر به 
عملکرد  امروز س��ازمان زند ان ها و د ستگاه قضایی 
غیرحرفه ای اس��ت. د ر پاراگ��راف د وم این گزارش 
اشاره ش��د ه است:»کس��انی که از زند ان بود نشان 
نتیجه ای حاصل نمی ش��ود « که برد اشتی ناقص از 
سیاست سازمان زند ان هاست. هد ف از غربالگری،  
آزاد ی زند انیانی است که د ر فرآیند  اصالح و تربیت 
د چار تحول مثبت شد ه اند  و شرایطی کسب کرد ه اند  
که اد امه حبس آنها د یگر ضرورتی ند ارد  و بیان ناقص 
این مطلب موجب تشویش و نگرانی اذهان عمومی 
می ش��ود . د ر پاراگراف د یگری مد یرکل زند ان های 
استان کرمانشاه آقای اس��د بگی معرفی شد ه است 
که نامبرد ه نیز سال ها پیش بازنشسته شد ه و اکنون 

مسئولیتی د ر مجموعه زند ان ها ند ارد .


