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نگاهیاجمالیبهچالشهایامنیتشغلی
وکالیدادگستریوروزنامهنگاران

محمد مقیمی
وکالــت، شــغلی خطیــر و حســاس اســت و ایــن ویژگــی وکالــت، از 
ماهیــت آن ناشــی می شــود. وکیــل دادگســتری افــزون بــر وظایــف 
قانونــی، در برابــر اجتمــاع نیــز دارای تکالیفــی اســت و نبایــد در 
موضــوع  ایــن  و  باشــد  بی تفــاوت  اجتماعــی  پدیده هــای  برابــر 
کــه وکیــل دادگســتری در برابــر صاحبــان انــواع  ایجــاب می کنــد 
قــدرت اســتقالل خــود را حفــظ کنــد و نقــد قــدرت کنــد. از ایــن رو، 
گونــی وی را تهدیــد می کنــد. یکــی از مهم تریــن  گونا مخاطــرات 
چالش هــا و تهدیدهایــی کــه علیــه ایــن شــغل خطیــر وجــود دارد 
در  به ویــژه  موضــوع  ایــن  اســت،  دعــوا  مقابــل  طــرف  جانــب  از 
کشــورهای توســعه نیافته از جملــه ایــران بیشــتر دیــده می شــود 
آمــوزش، قوانیــن نامناســب،  بایــد در فرهنــگ،  را  کــه علــت آن 

تقصیــر و قصــور در مشــی حکومــت جســتجو کــرد.
    بطورکلــی، شــغل وکالــت دعــاوی ماهیتــی مخاطره آمیــز دارد. 
چــه این کــه بــا تضــاد منافــع اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی ســر و کار 
دارد و وکیــل هرچنــد ســالم، درســتکار و حق جــو باشــد، نمی توانــد 
و نبایــد بی طــرف باشــد. وظیفــه وکیــل دفــاع از حقــوق موکل اســت 
ایــن موضــوع بســیار چالش برانگیــز اســت، چــه این کــه  و خــود 
ح می کننــد کــه چــرا یــک وکیــل بایــد  بســیاری ایــن پرســش را مطــر
ــا مجرمــان دفــاع کنــد. به شــخصه در  ــا ســایر متهمــان ی از قاتــل ی
رویارویــی بــا ایــن پرســش، همــواره پاســخ داده ام؛ وکیــل از عمــل 
ارتکاب یافتــه از ســوی قاتــل یــا دیگــر مجرمــان دفــاع نمی کنــد، 
ــان  ــک انس ــوان ی ــه عن ــرم ب ــا مج ــم ی ــخص مته ــل از ش ــه وکی بلک
کــه بــا وجــود این کــه مرتکــب جــرم شــده، از کرامــت انســانی و حــق 
دفــاع برخــوردار اســت، دفــاع می کنــد. مجــرم از کرامــت انســانی 
برخــوردار اســت بــه ایــن علــت کــه هــر انســانی بــه ماهــو انســان از 
کرامــت برخــوردار اســت و عــوارض و آلودگی هــا ایــن کرامــت را از او 
ســلب نمی کنــد، بلکــه ارتــکاب جــرم پدیــده ای اســت کــه بــر انســان 
گــون از جملــه نبــود آمــوزش یــا آمــوزش بــد، کاســتی  بــه علــل گونا

قــوای دماغــی، بیمــاری، خشــم، هیجــان و غیــره حــادث شــده 
اســت و ذاتــی انســان نیســت. وانگهــی، در جهــان امــروز هــدف از 
مجــازات نبایــد تحقیــر و آزار مجــرم باشــد، چــه این کــه صرف نظــر 
ــرم،  ــه مج ــونت علی ــر، آزار و خش ــوع، تحقی ــی موض ــه اخالق از جنب
گوارتــر بــرای شــخصِ مجــرم و جامعــه در پــی  پیامدی هایــی نا

دارد.
امــکان وجــود دارد  ایــن  از متهــم  فراینــد دفــاع  از یک ســو، در   
گــردد، یــا یکــی از علــل  کــه بــه هــر شــکل بی گناهــی وی اثبــات 
کیفــری ماننــد جنــون در خصــوص وی اثبــات  رافــع مســئولیت 
شــود. افــزون بــر آن متهــم از حقوقــی ماننــد حــق تمــاس تلفنــی و 
مالقــات بــا خانــواده، مراجعــه بــه پزشــک و غیــره برخــوردار اســت. 
همچنیــن، تنهــا قانــون بایــد در خصــوص متهــم و مجــرم اجــرا 
گــردد و نبایــد کیفــر یــا رنجــی بیشــتر بــر بزهــکار تحمیــل شــود. ایــن 
کمیــت قانــون، رعایــت اصــول دادرســی  مــوارد تنهــا در پرتــو حا
از  از وکیــل دادگســتری تحقــق می یابــد.  عادالنــه و برخــورداری 
ســویی دیگــر، وکیــل معلــم اخــالق، دادســتان، قاضــی یــا پلیــس 
داشــت،  را  آنــان  بــا  هم تــراز  رفتــاری  انتظــار  وی  از  کــه  نیســت 
وظیفــه وکیــل دفــاع از مــوکل در چهارچــوب قانــون و مقتضیــات 
گــر وکیلــی بــه هــر علــت، از جملــه نبــود صداقــت  حرفــه ای اســت و ا
از ســوی مــوکل، پذیــرش یــک پرونــده را مغایــر بــا اصــول حرفــه ای 
خــود از جملــه »راســتی و درســتی« تشــخیص داد، بهتــر اســت از 
کنــد یــا از ادامــه وکالــت اســتعفاء  قبــول وکالــت وی خــودداری 
دهــد. ولــی ایفــای نقــش قاضــی و غیــره در کســوت وکالــت گذشــته 
غیرحرفــه ای بــودن، حتــی ممکــن اســت، تخلــف انتظامــی نیــز 

ــود ــوب ش محس
    همــه مــوارد پیش گفتــه، بســیار چالش برانگیــز اســت و کار زمانــی 
بغرنج تــر می شــود کــه مــردم، اصحــاب دعــوا، قضــات، کارمنــدان 
آمــوزش  خــوب  خصــوص  ایــن  در  وکالء  خــود  حتــی  و  دولــت 
ندیــده باشــند. ایــن مــوارد چالش برانگیــز، موجــب شــده اســت کــه 
بســیاری از مــردم جهــان نســبت بــه شــغل وکالــت بدبیــن باشــند. 
ــب  ــگ مناس ــوزش و فرهن ــه آم ــی ک ــد، زمان ــه ش ــه گفت ــور ک همانط
کنیــد، برخــی  نباشــد، وضعیــت بغرنج تــر می شــود. حــال تصــور 
قــوه قضائیــه  رئیــس  معــاون  ماننــد  ارشــد حکومــت  مقام هــای 
در اظهاراتــی فرافکنانــه نســبت بــه وجــود فســاد در میــان قضــات 
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کدســت بســیاری وجــود دارد(،  دادگاه هــا )البتــه قضات شــریف و پا
تقصیــر را بــه گــردن وکالی دادگســتری می انــدازد، یــا در تولیــدات 
صــدا و ســیما و ســینما یــک شــخصیت منفــور را در کســوت وکیــل 
سیاســت  ایــن  گرفتــن  پیــش  در  بنابرایــن،  می دهنــد.  نشــان 
نابخردانــه از ســوی مســئوالن نظــام، در واقــع یــک آمــوزش منفــی 
اســت کــه بــه مشــکالت در این بــاره دامــن می زنــد. افــزون بــر ایــن، 
بــه نظــر می رســد، خشــونت در جامعــه ایرانــی نهادینــه شــده اســت 
و عملکــرد جمهــوری اســالمی نیــز بــدان شــدت بخشــیده اســت کــه 
ح وکالی دادگســتری  یکــی از پیامدهــای آن قتــل، ضــرب و جــر
اســت. ایــن مــوارد، می توانــد بــه آزادی عمــل، امنیــت جانــی و 
دادگســتری  وکیــل  حرفــه ای  وظایــف  اجــرای  کیفیــت  و  شــغلی 
حقــوق  از  کــه  را  متهمــان  دفــاع  حــق  و  بزنــد  جــدی  آســیب 
بنیادیــن شــهروندان اســت، خدشــه دار کنــد. بــرای نمونــه، یکــی از 
پیامدهــای آن می توانــد، نپذیرفتــن پرونده هــای مخاطره آمیــز از 
ســوی وکالی دادگســتری باشــد، ایــن مــورد کــه عــالوه بــر احســاس 
ــه علــت فشــار اجتماعــی ناشــی از بدبینــی  خطــر، ممکــن اســت ب
ــدا  ــود پی ــتر نم ــک بیش ــهرهای کوچ ــد در ش ــت باش ــه وکال ــه حرف ب
کــه بــا وجــود  گرچــه همــواره وکالی شــجاعی هســتند  می کنــد. ا
همــه ایــن خطرهــا، تهدیدهــا و چالش هــا بــه وظایــف حرفــه ای 

خــود پایبنــد هســتند.    
دادگســتری  وکالی  کانون هــای  در  اشــت،  ذکــر  شــایان      
دارد  وجــود  حمایــت  کمیســیون  نــام  بــه  نهــادی  کشــورمان، 
کــه علیــه آنــان  کــه وظیفــه اعضــای آن دفــاع از وکالیــی اســت 
پرونــده ای بــه دلیــل اعمــال وظایــف وکالتــی تشــکیل شــده اســت. 
ایــن  اعضــای  میــان  از  وکیــل  یــک  صــورت  ایــن  در  بنابرایــن، 
ــه انتخــاب رئیــس  ــون وکالء ب ــده کان ــوان نماین ــه عن کمیســیون ب
کمــه حاضــر  کانــون بــرای نظــارت بــر رونــد دادرســی در جلســه محا
کانون هــای وکالی  خواهــد شــد. افــزون بــر ایــن، هیــات مدیــره 
دادگســتری بــرای رفــع مشــکالت و چالش هــای پیشــروی جامعــه 
وکالء همــواره بــا نهادهــای مختلــف اعــم از دولتــی و غیردولتــی 
در حــال تعامــل هســتند و شایســته اســت، قــوه قضائیــه و دیگــر 
شــده  کارشناســی  و  حرفــه ای  دیــدگاه  از  حکومــت  نهادهــای 
و  وکالء  امنیــت  خصــوص  در  دادگســتری  وکالی  کانون هــای 

مســتلزم  مهــم،  ایــن  گرچــه  ا ببرنــد.  بهــره  دیگــر  موضوع هــای 
کمیــت و رعایــت اصــول حکمرانــی مطلــوب و  تغییــر نگــرش حا
موازیــن دموکراتیــک اســت. بنابرایــن، بــرای بهبــود امنیــت وکالی 
گــواری  دادگســتری و پیشــگیری از روی دادن چنیــن حــوادث نا

زیــر پیشــنهاد می گــردد. مــوارد 
۱_ آمــوزش مــردم، قضــات، کارمنــدان دولــت، دولتمــردان و وکالی 

دادگســتری در خصــوص فرهنــگ وکالــت.
۲_ مقامــات قضایــی و حکومتــی از اظهــارت نســنجیده و مغرضانــه 

نســبت بــه وکالی دادگســتری بپرهیزند.
تولیــد  از  فرهنگــی  کــز  مرا و  رســانه ها  دیگــر  و  ســیما  و  صــدا   _۳
محصــوالت مغرضانــه و کــذب علیــه جامعــه وکالء خــودداری کننــد 
)منظــور سانســور یــا نقــض آزادی بیــان در مــواردی کــه کاســتی 
ــا تخلــف وجــود دارد نیســت، چــه این کــه در ایــن صــورت بیــان  ی

حقیقــت و انتقــاد بــه نفــع مــردم و جامعــه وکالء خواهــد بــود(.
۴_ تصویب قانون حمایت از وکالی دادگستری. 

۵_ در پرونده هایــی کــه احتمــال آســیب رســاندن بــه وکیــل وجــود 
دارد یــا در مــواردی کــه بنابــر تهدیــد یــا وجــود دلیــل، یــک وکیــل 
ــه تامیــن امنیــت وی  ــد، پلیــس نســبت ب از پلیــس درخواســت کن

اقدام هــای الزم را انجــام دهــد.
    مســاله دیگــری کــه از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت، امنیــت 
شــغلی روزنامه نــگاران اســت، ایــن صنــف بیشــتر از ســوی حکومت 
کــه جمهــوری  مــورد تهدیــد قــرار می گیرنــد. یکــی از روش هایــی 

اســالمی بــرای متوقــف ســاختن فعــاالن، جامعــه مدنــی و مخالفــان 
در پیــش گرفتــه اســت، سوءاســتفاده از دادگاه هــا اســت. در واقــع، 
کمیــت قانــون و برقــراری  ــف بــه تحکیــم حا ــه کــه مکل قوه قضائی
عدالــت اســت، بــه دســتگاه ســرکوب حکومــت مبــدل شــده اســت، 
ایــن روش ناپســند جمهــوری  از قربانیــان  روزنامه نــگاران یکــی 
ــه از  ــگاه رســانه آزاد به قــدری مهــم اســت ک اســالمی هســتند. جای
ــن  ــوان رک ــه عن ــه ب ــه و قضایی ــه، مقنن ــوه مجری ــه ق ــار س آن در کن
چهــارم دموکراســی یــاد می شــود. در واقــع، یکــی از شــاخص های 
یــک جامعــه دموکراتیــک وجــود رســانه آزاد اســت کــه در پرتــو آن 
گــردش آزاد اطالعــات صــورت پذیــرد و ارمغــان آن مــواردی چــون 
شــفافیت، نقــد صاحبــان قــدرت، مســئولیت پذیری، پاســخگویی 
و غیــره اســت. افــزون بــر آن، افــکار عمومــی بــه عنــوان یکــی از 
ضمانــت اجراهــای حقــوق و بطــور خــاص حقــوق بشــر از طریــق 
در  چــه  بــدان  نســبت  می توانــد  کــه  اســت  آزاد  رســانه های 
گاه شــود. بــا وجــود ایــن، جمهــوری اســالمی  جامعــه می گــذرد، آ
کــه بهــره ای از دموکراســی نبــرده اســت، از یک ســو بــا اصــول و 
موازیــن دموکراتیــک بیگانــه اســت و احــکام و موازیــن اســالمی 
اصــول حکمرانــی  موازیــن دموکراتیــک،  از  و مترقی تــر  را جامــع 
و  ادعــا  از  این کــه  )بــدون  می پنــدارد  بشــر  حقــوق  و  مطلــوب 
از  کنــد(.  اصولــی جایگزینــی عرضــه  و  بــردارد  کلی گویــی دســت 
گــر ایــن اصــول از جملــه رســانه  ســویی دیگــر، به خوبــی می دانــد ا
آزاد را بــه رســمیت بشناســد و بــدان احتــرام بگــذارد، چــون نــوری 

بــر تاریکخانه هــای نظــام موجــب هویــدا شــدن فســاد سیاســی، 
اقتصــادی، اخالقــی و... می گــردد، در نتیجــه بــه علــت نداشــتن 
جایــگاه مردمــی بایــد صحنــه قــدرت را تــرک کنــد. بنابرایــن، بــا 
از  گری  تــوان و بصورتــی وقیحانــه در برابــر هرگونــه افشــا همــه 
از  بســیاری  چنان کــه  می شــود.  مقابلــه  روزنامه نــگاران  ســوی 
کمــه  گری بــه اتهام هــای واهــی محا روزنامه نــگاران پــس از افشــا
کــه  و بــه حبس هــای طوالنــی مــدت محکــوم شــدند، در حالــی 
آنــان شایســته قدیــر و تشــویق بوده انــد. بــرای نمونــه، می تــوان 
بــه پرونــده یاشــار ســلطانی اشــاره کــرد کــه پــس از رســانه ای کــردن 
اســناد مربــوط بــه جنجــال خانه هــای نجومــی و خبــر سوءاســتفاده 
شــهرداری تهــران از پــارک لویــزان در جریــان مراســم عروســی دختر 
قالیبــاف بــه اتهامــات جمــع آوری و انتشــار اطالعــات طبقه بنــدی 
کشــور، نشــر مطالــب خــالف  شــده مربــوط بــه ســازمان بازرســی 
واقــع بــه قصــد تشــویش اذهــان عمومــی، افتــرا نســبت بــه شــرکت 
بــه  تــکالر  عمــران  شــرکت  بــه  نســبت  تهدیــد  و  تــکالر  عمــران 
پنــج ســال حبــس محکــوم و بــه مــدت ۲ ســال نیــز از عضویــت 
فضــای  در  فعالیــت  سیاســی،  دســته های  گروه هــا،  احــزاب،  در 
مجــازی، رســانه ها، مطبوعــات و خــروج از کشــور محــروم شــد. این 
تهدیدهــا، ســرکوب ها و تعطیلــی مطبوعــات منتقــد حکومــت، از 
یک ســو، ایــران بــه یکــی از کشــورهای ناامــن بــرای روزنامه نــگاران 
تبدیــل شــود و از ســوی دیگــر، خــالء ناشــی از رســانه آزاد، جامعــه 
را از مزایــای گــردش آزاد اطالعــات بــه عنــوان یــک حــق بنیادیــن 
بشــر کــه بــر همــه حقــوق دیگــر تاثیرگــذار اســت، محــروم ســاخته 
گرچــه بــه یــاری اینترنــت و فضــای مجــازی ایــن خــالء تــا  اســت. ا
حــدود زیــادی رفــع شــده، ولــی روزنامه نــگاران و شــهروندان فعــال 
در فضــای مجــازی در داخــل کشــور همچنــان در معــرض خطــر 

قــرار دارنــد.
شایســته  روزنامه نــگاران  خصــوص  در  به طورقطــع  بنابرایــن،   
اســت، یــک قانــون حمایتــی تصویــب شــود. ولــی پیش نیــاز آن 
پایبنــدی جامعــه و حکومــت بــه موازیــن دموکراتیــک و اصــول 
قانــون،  کمیــت  حا مشــارکت،  جملــه  از  مطلــوب  حکمرانــی 
شــفافیت، مســئولیت پذیری، پاســخگویی، عدالــت و دادگســتری 
قانــون نمی توانــد موثــر  وگرنــه صــرف تصویــب  اســت،  مســتقل 

باشــد.
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جواد عباسی توللی
اوایل تیرماه امسال، علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی، در دیدار با 
شماری از شبه نظامیان وابسته به حکومت معروف به »بسیجی ها«، از 
آنها خواست در مواجهه با اعتراضات مردمی، غافلگیر نشوند و تجربه 

کمیته های انقالب در دهه ۶۰ را مجددا احیا کنند.
ابتدایِی  سال های  به  کشور  بازگشت  خواستار  سخنرانی،  این  در  او 
شکل گیرِی حکومت جمهوری اسالمی در ایران شد. در روزها و ماه های 
پیش  از  بیش  ایران  مدنی  جامعه  بر  فشارها  سخنرانی،  این  از  پس 
و  سرکوب ها  با  روزنامه نگاران  و  رسانه ها  بین،  این  در  و  یافت  شدت 

برخوردهای امنیتِی مضاعف روبه رو شدند.
کرده  ایران همواره تالش  از طرف دیگر، در سال های اخیر، حکومت 
است تا هر چه بیشتر، دسترسِی شهروندان به اینترنت را محدود کند. بر 
اساس گزارش های منتشر شده از سوی منابع خبری، سانسور اینترنت 
در ایران به  مثابه یکی از آشکارترین موارد نقض حق دسترسی آزادانه 
اعتراضات  از  پس  ویژه  به  که  است  اطالعات  و  اخبار  به  شهروندان 

سراسری آبان ۱۳۹۸ و در سال های پس از آن شدیدتر شده است.
گفت و گو با نعیمه دوستدار، مدافع حقوق زنان و  مجله حقوق ما، در 
کن سوئد، دالیل افزایش فشارها بر روزنامه نگاران  روزنامه نگار ایرانِی سا

در ایران را بررسی کرده است.

روزنامه نگاران  بر  فشارها  افزایش  دالیل  شما،  نظر  به  ما:  حقوق 
در سال های اخیر چیست و این موضوع تا چه میزان با خواست 

خامنه ای مبنی بر بازگشت به فضای دهه ۶۰ مرتبط است؟
دوستدار: با این موضوع موافق نیستم که به گونه ای مقایسه ای نسبت 
اما  باشد  یافته  افزایش  روزنامه نگاران  بر  فشار  پیشین،  زمان های  به 
روزنامه نگاران  و  رسانه ای  فعاالن  به  نسبت  برخورد  نوع  که  موافقم 
تفاوت داشته و حوزه هایی که در رابطه با آن ها سرکوب افزایش یافته، 
تغییراتی داشته است. با توجه به بازداشت های اخیر می بینیم که افراد 
موضوعات  اما  نداشته اند  سیاسی  فعالیت  مشخص  به طور  بازداشتی 
حوزه اجتماعی که مورد حساسیت حکومت است را دنبال می کرده اند. 
در حال حاضر، نسبت به دوره ای که روزنامه نگاران به دلیل موضوعات 
کنون  سیاسی بازداشت می شدند، تفاوت هایی ایجاد شده است. هم ا
گری  افشا به  دست  که  می گیرند  قرار  سرکوب  و  فشار  تحت  افرادی 

و  تابوها  گری شان،  افشا با  یا  زده  اجتماعی  و  اقتصادی  در حوزه های 
حکومت  ترتیب  بدین  می کشند.  چالش  به  را  مذهبی  افراد  و  مسائل 
از  بسیاری  توانسته  زنان  حقوق  مانند  حوزه هایی  در  زیادی  حد  تا 
کت یا با خود هم سو کند یا افراد تأثیرگذار  روزنامه نگاران را پیشاپیش سا
را با سرکوب های قبلی از کشور براند. در عین حال اما فضاهای تازه تری 
هم در محتوا و هم در پلتفرم ایجاد شده است. برخی از روزنامه نگارانی 
گری زدند و بازداشت شدند، هنوز در رسانه ای مطلبی  که دست به افشا
ح  طر برای  خود  شخصی  پلتفرم های  از  بلکه  بودند  نکرده  منتشر  را 
که در سال های اخیر،  کرده بودند. منظور این است  موضوع استفاده 
هم  حساسیت ها و هم پلتفرم های مورد استفاده روزنامه نگاران تغییر 
قرار  ضرب  زیر  بیشتر  االن  غیررسمی  پلتفرم های  همچنین،  یافته اند. 
و  توییتر  در  روزنامه نگاران  حضور  و  نوشتن  گری،  افشا امروزه،  دارند. 

شبکه های اجتماعی حساسیت برانگیزتر است.

کردید، به نظر شما،  که اشاره  حقوق ما: با توجه به آنچه مواردی 
در حال حاضر مفهوم خبرنگار مستقل در مقایسه با دهه ۷۰ و ۸۰ 

شمسی چه تغییری کرده است؟
خبرنگاران  کردن  عمل  مستقل  برای  فضایی  گذشته  در  دوستدار: 
بود،  مستقل  هم  روزنامه نگاری  گر  ا که  معنا  این  به  نداشت  وجود 
گسترده ای برای اینکه محتوای مورد نظرش را مستقال منتشر  فضای 
گ ها بود و در همان  البته آن دوران، دوران وبال کند، وجود نداشت. 
گ برای اطالع رسانی استفاده  دوره هم افرادی بودند که از فضای وبال
پیش  روزنامه ها،  در  فعالیت  به  روزنامه نگاران  عمده  اما  می کردند 
از اینکه به سایت تبدیل شوند، وابسته بودند و روزنامه ها و مجالت 
که  غالبا به نوعی وابستگی حکومتی داشتند. تعداد نشریات مستقل 
وابستگی جناحی نداشتند به قدری کم بود که امکان فعالیت رسانه ای 
مستقل بسیار محدودتر از سال های اخیر بود. فشارها، سرکوب ها و زدو 

بندها هم در همان فضا صورت می گرفت.
اما در حال حاضر، همه فعاالن رسانه ای، چه در جایگاه روزنامه نگار 
و  فضا  به  بیشتری  بسیار  سهولت  با  عادی،  شهروند  به عنوان  چه  و 
گر به هر ترتیبی نتوانستند در رسانه ای  تریبون هایی دسترسی دارند که ا
رسمی، مطلبی را منتشر کنند یا به موضوعی بپردازند، از فضای شخصی 
خود در شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. تعداد کسانی که به این 
فضا دسترسی دارند به مراتب نسبت به گذشته افزایش یافته است. در 
که روزنامه نگاران از اجباری  کرده  واقع شرایط فعلی، امکانی را فراهم 
باشند  کار  به  مشغول  حتما  رسانه ای  در  باید  می کردند  احساس  که 
شوند.  رها  گرفت،  خواهد  قرار  مخاطره  در  فعالیت شان  حیات  وگرنه 
امکان  کشور  داخلی  فضای  در  که  روزنامه نگارانی  اخیر  سال های  در 
تریبون  توانستند  بوده اند،  فشار  تحت  و  شده  سلب  آن ها  از  فعالیت 

بازگشِتخدایدههشصت
ِیکمجانوبیرمقدرایران وروزنامهنگار
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برای  محکم تری  انگیزه های  که  افرادی  اینکه  بدتر  همه  از  است. 
ج شده اند. کت شدند یا پیش تر از کشور خار مقاومت داشتند، یا سا

روزنامه نگاران  مهاجرت  روند  به  توجه  با  شما،  به نظر  ما:  حقوق 
پیش خواهد  چگونه  ایران  در  مطبوعات  وضعیت  خبرنگاران،  و 

رفت؟
که روزنامه نگاری به غیر  دوستدار: من چشم انداز روشنی نمی بینم چرا
که بتوانند پشتوانه  کادمیک، به نسل هایی احتیاج دارد  گیری آ از فرا
کنون  یکدیگر بوده و قادر باشند نسل بعدی خود را پرورش دهند. هم ا
زمینه  این  در  را  خالهایی  که  حکم فرماست  ایران  داخل  در  شرایطی 
ایجاد کرده است. افراد توانمندتر در عرصه روزنامه نگاری که مقاومت 
فعالیت  برای  فضایی  دیگر  یا  داشتند،  سانسور  برابر  در  بیشتری 
ج شده اند. آن هایی که باقی مانده اند هم حتی  نداشتند یا از کشور خار

ج شوند، به هر ترتیبی  کشور خار گر نتوانند به عنوان روزنامه نگار از  ا
دست به مهاجرت می زنند. اتفاق دیگر این است که بسیاری از آن ها از 
ج شده و وارد حوزه های دیگری شده اند. به  عرصه روزنامه نگاری خار
همین دلیل، خالء موجود یک مساله ملموس است. فضا تا حد بسیار 
که  گرفته و آنچه  کم و حامیانش قرار  زیادی در اختیار تفکر جناح حا
تقریبا  روزنامه نگاری  حرفه ای  فضای  که  است  این  می شود  مشاهده 
گاندای  پروپا و  تبلیغاتی  فضای  عوض  در  است.  بی رمق  و  جان  کم 
حکومتی در سایت ها و رسانه های وابسته به نهادهای متفاوت قدرت 
این  به  گسترده تر شده است.  امنیتی، به مراتب  نیروهای  زیر نفوذ  و 
گر  ترتیب آن ها جریان رسانه ای در داخل کشور را در دست گرفته اند. ا
که همچنان در  به هر دلیلی تعداد معدودی از افراد مستقل حرفه ای 
ج شوند، دیگر نمی توان از چیزی به  داخل ایران هستند از عرصه خار

عنوان روزنامه نگاری در داخل کشور یاد کرد.

اجتماعی  یا رسانه در شبکه های  فرد  را به عنوان یک  شخصی خود 
ایجاد و حفظ کنند.

است.   ۶۰ دهه  دوران  به  بازگشت  خامنه ای  خواسته  ما:  حقوق 
که دولت و  بر میزان سانسوری  این موضوع  به نظر شما چقدر 
نهادهای دولتی اعمال می کنند، تاثیر داشته است؟ ارزیابی شما از 

مساله آزادی رسانه در ایران چیست؟
کمیت و در صدر آن خامنه ای و سپس دولِت فعلی،  دوستدار: اینکه حا
در کنار سایر نهادهای قدرت مانند مجلس و نهادهای امنیتی همگی 
که شبیه به دهه ۶۰ است،  دست به دست هم داده تا فضا را به آنچه 
نزدیک تر کنند، چیزی است که نشانه های آن به وضوح قابل مشاهده 
آزادی  حوزه  در  و  فرهنگی  بخش  در  را  سیاست ها  این گونه  است. 
مطبوعات، رسانه و هنر و سینما به طور رسمی و علنی اعالم و اعمال 

می کنند. با توجه به برخورد وزارت ارشاد با هنرمندان و روزنامه نگاران 
دولت های  با  مقایسه  در  عمل گرایی  بر  ارشاد  وزیر  کید  همچنینتا و 
خود،  نظر  مورد  سعادت  به  مردم  رساندن  رسالت  انجام  در  پیشین 

طبیعی است که فضای آزادی بیان تنگ تر شده است.
به نظر من، زمانی برخی چهره ها جرات پیدا می کنند که خالف موج ها 
موجود  چارچوب های  با  که  می کنند  ح  مطر را  مسائلی  یا  بردارند  گام 
ناسازگار است، برخوردهای شدیدی مثل ممنوع الکار شدن و اخراج را 
کثر سنگرها و  کم است که ا مشاهده می کنیم. در عین حال، فضایی حا
عرصه های مطبوعاتی داخل کشور در تسلط حکومت و هسته سخت 
که صدای متفاوت و متعادل تر  قدرت قرار دارد. به همین دلیل است 
که احساس نیاز برای توقیف  کم تر می توان شنید. از همین روست  را 
از همان  آزادی بیان  رسانه ای هم دیگر وجود ندارد. در واقع شریان 
ابتدای منبع با جلوگیری از ورود افراد متفاوت و دگراندیش بسته شده 
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تشویقبهتعرضبهوکال؛برآیند
عملکردقضاتدادگاههادرایران

از وکالی دادگستری در  در زمینه تأمین امنیت جانی و صیانت 

و  ضرب  اخیر،  ماه های  در  دارد.  وجود  قانونی  خالءهای  ایران، 

ح، قتل و آسیب رسانی به وکالی دادگستری نسبت به گذشته  جر

قضائیه،  قوه  دیگر،  سوی  از  است.  داشته  چشم گیری  افزایش 

کنون هیچ گونه اقدام  نهادهای امنیتی یا نهادهای ذی ربط، تا

وکالی  جان  از  حفاظت  برای  مؤثری  کنش  وا یا  پیشگیرانه 

دادگستری انجام نداده اند.

همچنین، بررسی ها نشان می دهد، تریبون های رسمی و دولتی 

در ایران نظیر صدا و سیما، به جای فرهنگ سازی درباره نقش 

وکال در فرآیند یک دادرسی عادالنه، همواره به تبلیغ منفی علیه 

جایگاه وکال و ایجاد هجمه علیه آنان پرداخته اند.

رویکرد اتخاذ شده از طرف رسانه های دولتی در ایران در حالی 

صدور  با  بارها  هم  قضائیه  قوه  اخیر،  سال های  در  که  است 

بر  و فشار  ایجاد محدودیت  و  از یک سو  آئین نامه های مختلف 

وکالی دادگستری در مراجع قضائی از سوی دیگر، به نوعی در 

گزارش های  کرده است. طبق  جهت تضعیف جایگاه وکال تالش 

منتشر شده در رسانه ها، در حال حاضر وکالی دادگستری حتی 

برای ورود به مراجع قضائی با تفتیش بدنی و برخوردهای اهانت 

آمیز دیگر مواجه می شوند.

با  ایران،  مجله حقوق ما، درباره وضعیت وکالی دادگستری در 

کانون  عضو  و  دادگستری  یک  پایه  وکیل  اندیش،  مهر  حسین 

وکالی مرکز گفت و گو کرده است.

عمل،  در  قضائیه  قوه  می دهد  نشان  بررسی ها  ما:  حقوق 

هیچ گونه صیانتی از وکال در برابر حمالت و تعرض ها نمی کند. 

به نظر شما در چنین شرایطی، چه قوانین حمایتی ای در این 

زمینه باید در کشور وجود داشته باشد؟

سایر  همانند  وکیل  یک  که  بگویم  باید  نخست  مهراندیش: 

شهروندان این حق را دارد که در برابر هر خطری از او محافظت 

گر در هر مکانی به  شود و مصونیت داشته باشد. همان گونه که ا

یک شهروند تعرض شود، قوه قضائیه و پلیس، وظیفه حفاظت 

از او را برعهده دارند. وکیل دادگستری هم باید مورد حمایت این 

نهادها باشند. همچنین قانون مشخص کرده است که وکیل در 

مقام دفاع و زمانی که در یک جلسه دادرسی حضور دارد، مانند 

قضات باید از مصونیت برخوردار باشد.

در ایران اما در برخی از جلسات دادرسی، پیش از هرکس دیگر، 

اولین کسی که مصونیت وکیل را نقض می کند، قضات دادگاه ها 

هستند. تجربه من و بسیاری از همکارانم از برخورد قضات، این 

است که قضات این اتفاق شوم یعنی نقض مصونیت وکال را رقم 

می زنند. قضات دادگاه های ایران با تجاوز به حریم وکیل، افراد 

که به وکیل و حقوق  عادی و طرفین دعوی را تشویق می کنند 

و به سادگی مرتکب جنایت شوند. به نظر من،  کنند  او تعرض 

یکی از دالیل عمده تعرض به وکال در جامعه این است که چنین 

اقداماتی در وهله اول از درون دادگاه ها آغاز می شود و این امر 

نتیجه عملکرد قضات است.

گذشته، وکالت پرونده هایی برعهده داشته ام  من در سال های 

به  آنها  داشته ام،  خود  موکالن  با  که  صمیمتی  واسطه  به  که 

صراحت گفته اند که در جریان رسیدگی به پرونده، قاضی، از آنها 

کرده، تا زمانی  کنند و به آنها اعالم  خواسته تا وکیل خود را عزل 

که این وکیل در پرونده شما حضور دارد، او به نفع موکالنم رأی 

نخواهد داد. در واقع، قضات در بسیاری از موارد به خصومت ها 

میان وکیل و موکل یا وکیل و طرف دعوی دامن می زنند.

حقوق ما: به نظر شما، این رویکرد خصمانه قضات دادگاه ها 

در ایران نسبت به وکالی دادگستری، از کجا ناشی می شود؟

مهر اندیش: به نظر من، یکی از دالیل عمده چنین رویکردی در 

مراجع قضایی ایران، عدم تسلط قضات بر پرونده ها و نداشتِن 

برای  کافی  سواد  قضات،  که  زمانی  بالطبع،  است.  کافِی  سواد 

رسیدگی به پرونده ها نداشته باشند، یک نوع دیدگاه غیر علمی 

عموما  شرایطی،  چنین  در  شد.  خواهد  کم  حا قضائیه  قوه  بر 

بر  کاملی  احاطه  که  وکیل  یک  و  مجرب  وکیل  یک  با  قاضی 

کند  گوشزد  قوانین دارد و می تواند ایرادات دادرسی را به قاضی 
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حقوق وکال چیست؟

مهراندیش: در اینجا نقش اساسی دقیقا متوجه کانون  وکال است. 

بدین معنی که، تنها نهاد مدنی و تنها مرجعی که می توان از آن 

کانون های  کنش و پیگیری داشت، کانون وکال است و  انتظار وا

وکال در هر استان و به طور کلی اتحادیه سراسری کانون های وکال 

باید در این زمینه پیگیر باشند.

که  افرادی  و  متعهد  اشخاص  تعداد  حاضر  حال  در  متاسفانه 

کانون های  مدیره   هیئت  در  خود  نامه های  سوگند  به  اتکا  با 

در  نمونه،  برای  است.  شده  کم  بسیار  داشته اند،  فعالیت  وکال 

کشاورز یکی از چهره های پیگیِر  سال های قبل، زنده یاد بهمن 

که  مشکالتی  با  ارتباط  در  مثال،  به عنوان  و  بود  وکال  مشکالت 

از  مرا  اینکه  بدون  آمد،  پیش  قضایی  مراجع  طرف  از  من  برای 

نزدیک بشناسد و صرفا بابت تعهدی که به حرفه خود داشت، با 

وزارت کشور، فرماندهی نیروی انتظامی کل کشور و مراجع دیگر 

نامه نگاری کرد و مشکالت ایجاد شده برای من را پیگیری کرد.

رویکردی  نظیر  وکال  امورات  پیگیرِی  و  پرسش گری  من،  به نظر 

یک  نیازمند  می شد،  دنبال  کشاورز  بهمن  یاد  زنده  توسط  که 

تدبیر ویژه است و در حال حاضر چنین تدبیری در میان بسیاری 

در  فعلی  مدیران  ندارد.  وجود  وکال  کانون های  فعلِی  مدیران  از 

کارانه عمل می کنند. علت اصلی این روند  واقع بسیار محافظه 

که تایید صالحیِت نامزدهای انتخاباتِی اعضای  هم این است 

انتظامی  عالی  دادگاه  توسط  وکال،  کانون های  مدیره  هیئت 

کانون های وکال به نوعی، دچار  قضات انجام می شود و در واقع 

گر  که ا یک دور باطل شده اند و اعضای هیئت مدیره می دانند 

در زمینه حقوق وکال و امور دیگر پیگیر باشند، کم ترین اتفاق این 

است که در دوره بعدی انتخابات، با رد صالحیت مواجه خواهند 

شد. به عبارتی دیگر، وکالیی که در حال حاضر در جایگاه هیئت 

از  نباشند، بسیاری  گر به فکر دوره بعدی خود  ا مدیره هستند، 

مشکالت وکال حل خواهد شد. درد امروز جامعه وکال این است. 

کانون  که امروز عضو هیئت مدیره  که وکالیی  مشکل اینجاست 

مدیره  هیئت  در  هم  بعد  دوره  در  که  می کنند  تالش  هستند، 

حضور داشته باشند و نمی خواهند بعدا رد صالحیت شوند.

و حتی می تواند این ایرادات را به مراجع قضایی و مراجع اداری 

باالتر منعکس کند، رفتار خصمانه ای خواهد داشت.

حقوقِی  سواِد  با  افراد  میان  از  ایران،  در  دادگاه ها  قضات  گر  ا

را  وکیل  یک  حضور  افرادی،  چنین  آن گاه  شوند،  انتخاب  کافی 

ایران،  در  پیشکسوت  وکالی  قول  به  و  غنیمت  یک  به عنوان 

به عنوان یک چراغ راه و کمک بسیار بزرگ برای کشف حقیقت 

تلقی خواهند کرد.

در واقع، در روند دادرسی، ممکن است بسیاری از موارد از معرض 

بهترین  به  می تواند  وکیل  یک  حضور  و  بماند  دور  قاضی  دید 

بهترین  و  باشد  موثر  عادالنه  دادرسی  یک  انجام  برای  شکل 

نتیجه را در کشف حقیقت، عاید اصحاب دعوی کند.

کثر پرونده هایی  که در ا موضوع مهم تر در این زمینه این است 

که در مراجع قضایی ایران تشکیل می شود، به صورت تعمدی، 

قانون رعایت نمی شود. این هم به این دلیل است که یک قاضی 

یا پرسنل قضائی، در تشکیل پرونده ها با رویکرد شخصی و برای 

و  می کنند  دخالت  خود  آشنایان  و  دوستان  به  رسانی  خدمات 

دارد.  منافات  دعوی،  دیگر  طرف  حقوق  با  کردن،  دخالت  این 

از طرف دیگر، گاهی دخالت در تشکیل پرونده های قضایی، به 

در  است.  تخلف  یک  انجام  و  مجرمانه  عمل  یک  انجام  قصد 

چنین مواردی، حضور وکالی دادگستری در چنین پرونده هایی، 

فقط مانع محسوب نمی شود بلکه از نظر افراد و قضات متخلف، 

حضور وکال می تواند یک معضل و مشکلی بزرگ برای آنها ایجاد 

در  وکیل  حضور  از  می کنند  تالش  موارد  این  در  این رو  از  کند. 

پرونده ها جلوگیری کرده و جایگاه او را حذف کنند.

مشکل  بر  ناظر  شوم،  یادآور  اینجا  در  باید  که  هم  بعدی  نکته 

سوگندهایی  بر  باید  وکال  شرایطی،  چنین  در  وکالست.  از  برخی 

موارد  از  برخی  در  کنند.  مقاومت  و  بمانند  پایدار  خورده اند  که 

که در  به دالیلی  از همکاران،  برخی  که متاسفانه  مشاهده شده 

باال گفته شد، عطای پرونده ها را به لقای آنها می بخشند و حتی 

دیده شده از حق الوکاله خود هم می گذرند.

و تضییع  برابر تعرض  در  کانون های وکال  ما: وظیفه  حقوق 



17 شماره 178، اوت 2022/ شهریور 1401شماره 178، اوت 2022/ شهریور 16161401 گفت وگوگفت وگو

عبدالصمدخرمشاهی:دیدگاهمنفینسبت

بهوکالیدادگستریبایدتغییرکند

وکالی  به  حمله  از  شده  منتشر  گزارش های  آخرین  اساس  بر 
یک  پایه  وکیل  )رشنو(،  نژاد  خ  فر نصیر  ایران،  در  دادگستری 
با ضربات  روز ۱۹ شهریورماه،  در  لرستان،  استان  در  دادگستری 

متعدد چاقو به قتل رسید.
در  شده  منتشر  اخبار  طبق  که  است  حالی  در  قتل  این  وقوع 
خ نژاد، هشتمین وکیل  کنون، فر رسانه ها، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا
دادگستری ای است که به جان او سوء قصد شده است. پیش از 
او، یک وکیل دادگستری دیگر به نام جعفرآقایی، در مردادماه، 
در سمنان به قتل رسید و شش وکیل دیگر هم در شش ماهه 

اول سال، مورد سوء قصد واقع شده اند.
عبدالصمد خرمشاهی، مدافع حقوق بشر و از وکالی پیشکسوت 
که پیش از هرچیز، باید  دادگستری در ایران، بر این باور است 
رویکرد »وکیل ستیزی« و نگاه فرهنگِی منفی نسبت به وکال در 

ایران تغییر کند.
وکالی  جانی  »امنیت  موضوع  با  پیوند  در  ما،  حقوق  مجله 
با  ایران،  در  وکال  از  و دالیل عدم حمایت  ایران«  در  دادگستری 

این وکیل دادگستری گفت و گو کرده است.

حقوق ما: در ماه های اخیر، به نظر می رسد شدت تهدیدات 
افزایش  ایران  در  دادگستری  وکالی  به  جانی  حمالت  و 
یافته است. در چنین شرایطی، آیا اساسا مکانیسم حقوقی  

مشخصی برای تأمین امنیت وکال در ایران وجود دارد؟
خرمشاهی: در این رابطه قانون مشخصی که نگاه حمایتی برای 
تأمین امنیت جانی داشته باشد، وجود ندارد. هرچند در »قانون 
این  در  اما  شده  گنجانده  وکال  از  حمایت  برای  مفادی  وکالت« 
با  برخورد  یا نحوه  به وکال  به مواردی نظیر توهین  تنها  قانون، 
آنها، پرداخته شده  را وکیل جا می زنند و مانند  که خود  افرادی 
کیفری، در  گفت چه در این قانون و چه در قوانین  است. باید 
ح وکال و صیانت از آنها، ماده قانونی  ویژه ای  ارتباط با ضرب و جر

لحاظ نشده است.

حقوق ما: با این اوصاف، در راستای تأمین امنیت وکال چه 
نهادهایی  وظیفه  بین،  این  در  و  دارد؟  وجود  راهکارهایی 

مانند مجلس و قوه قضائیه چیست؟

که پیش از هرچیز، رویکرد  نخست باید این نکته را یادآور شوم 
فرهنگی عامه نسبت به وکال باید تغییر کند. بدین معنی که نگاه 
متحول  باید  وکیل  جایگاه  و  شخصیت  به  نسبت  جامعه  افراد 
وکالی  وظایف  و  شغل  جایگاه،  با  رابطه  در  که  مادام  شود. 
ایران، نگاه مثبت و شفافی وجود نداشته باشد،  دادگستری در 
ح وکال در  هیچ تضمینی وجود ندارد که مسائلی نظیر ضرب و جر

آینده هم تکرار نشود.
حقوق ما:: به نظر شما، نوع نگاه جامعه و نهادهای دیگر به وکال 
چگونه ممکن است تغییر کند؟ چه راهکاری برای تغییر مد نظر 

شما وجود دارد؟
این امر مستلزم این است که رسانه ها و مطبوعات و به ویژه صدا 
را درباره جایگاه و رسالت وکیل برای عامه  گاهی الزم  آ و سیما، 
مردم تبیین کنند. حتی در قانون اساسی ایران و در فصل حقوق 
کید شده است.  ملت، بر حضور وکال در فرآیند دادرسی عادالنه تأ
متأسفانه در حال حاضر چنین آموزش و رویکردی در جامعه ما 

وجود ندارد.
در  وکال،  جایگاه  مورد  در  کافی  گاهی  آ عدم  همین  به دلیل 
را به نوعی  از مواقع، طرف دیگر پرونده، وکیل پرونده  بسیاری 
دعوی،  طرفین  از  بسیاری  و  می کند  فرض  خود  مقابل  طرف 
دفاع  موکل  کاِر  نفس  از  وکیل،  که  ندارند  اطالع  مسأله  این  از 
که یک  گاهی داده شود  نمی کند. باید به همه شهروندان این آ
وکیل، صرفا از حقوقی که هر موکل دارد، دفاع می کند. به عبارت 
دیگر، وکیل هیچ گاه از جرایم دفاع نمی کند بلکه وظیفه وکیل، 
یعنی  دعوی  طرفین  به  قانون گذار  که  است  حقوقی  استیفای 
)یا در دعاوی حقوقی، خواهان و خوانده( داده  کی و متهم  شا

است.
در واقع کار یک وکیل، در کنار قاضی، شفاف سازی جزییات یک 
بال  »دو  را  قاضی  و  وکیل  همواره  مبنا،  همین  بر  است.  پرونده 

فرشته عدالت« دانسته اند.
کند  تغییر  باید  وکال  به  نسبت  جامعه  در  فعلی  رویکرد  بنابراین 
را طرف  که وکیل دادگستری  برسند  گاهی  آ از  به حدی  و مردم 
چنین  که  زمانی  تا  نبینند.  خود  دشمن  یا  خود  دعوی  اصلی 
آینده ای بهتر  به  ایران وجود دارد، نمی توان  نگاهی به وکال در 

برای امنیت جانی وکال امیدوار بود.
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به  فیزیکی  حمله  پیشرفته،  جوامع  در  می دانیم  که  همان طور 
اینکه  یا  ندارد  کلی وجود  به طور  یا  از سوی طرفین دعوی  وکال 
جوامعی،  چنین  در  شهروندان  که  چرا می افتد.  اتفاق  ندرت  به 
که یک وکیل چه نقشی را در مراحل دادرسی  کامال اطالع دارند 

داراست.
از چنین رویکردی نسبت به وکال  از طرف دیگر، بخشی زیادی 
ح  که در رسانه ها علیه وکال مطر به برخی از مواردی بازمی گردد 
و  فیلم ها  در  که  منفی ای  نقش های  مثال،  به عنوان  می شود. 
سریال های تلویزیونی به وکیل داده می شود، باید وجود نداشته 
عمومی  اذهان  در  را  وکال  چهره  تبلیغاتی،  چنین  که  چرا  باشد 
در  دیگری،  اقدام  هر  از  پیش  بنابراین  کرد.  خواهد  مخدوش 
کند، در  وهله اول باید نگاه عوام به جایگاه و نقش وکیل تغییر 
غیر این  صورت، حتی نمی توان به تصویب قوانین حمایتی هم 
گر هم چنین قوانینی تصویب شود، به  امیدوار بود. کما اینکه ا

تنهایی چاره کار نخواهد بود.

حقوق ما: وظیفه آموزش بر عهده کیست؟ کدام نهاد به طور 
مشخص مسئول فرهنگ سازی در باره وکال است؟

این  در  تنها  نه  دیگر،  رسانه های  و  سیما  صداو  خرمشاهی: 
زمینه بلکه در بسیاری از موراد دیگر، نقش اصلی را در فرهنگ 
سازی دارند. در واقع، رسانه های جمعی مانند صدا و سیما، باید 
گون  به عنوان دانشگاهی باشد که به ُطُرق مختلف، مسائل گونا
از جمله رویکرد مثبت نسبت به وکال را به جامعه آموزش دهد. 
این  در  وسریال ها  برنامه ها  ساخت  طریق  از  می تواند  نهاد  این 
زمینه و همچنین با ارائه برنامه هایی با محتوای »تدریس حقوق 
برای مردم«، جایگاه وکیل را برای مردم تبیین کند. مسلما اتخاذ 

چنین تدابیری در تغییر وضعیت موجود، تأثیرگذار خواهد بود.
به عنوان مثال، در حوزه قوانین مربوط به خانواده، حتی زوجین 
از قوانین مرتبط با اموری نظیر  کرده هم  و شهروندان تحصیل 
کافی اطالع ندارند و برای  ازدواج، طالق و موارد دیگر به اندازه 
نمونه از موضوعاتی مانند نشوز، تمکین و حقوق دیگر بی اطالع 
باید  فروش  و  خرید  و  معامالت  مبحث،  در  همچنین  هستند. 
قوانین مربوطه با زبان ساده از طریق صدا و سیما آموزش داده 

همچنین  و  خود  حقوق  به  جامعه  افراد  که  زمانی  مسلما  شود. 
نه  کنند،  پیدا  گاهی  آ و  تسلط  نسبی  به طور  موجود،  قوانین  به 
پیدا  کاهش  کم  در محا کیفری  و شکایات  تنها دعاوی حقوقی 
می کند، بلکه نگاه منفی نسبت به جایگاه وکیل هم تا حد زیادی 

از بین خواهد رفت.
سوی  از  قضایی  مراجع  و  کم  محا در  که  مشکالتی  بیشترین 
به  مردم  عامه  جهل  از  ناشی  می افتد،  اتفاق  دعوی  طرفین 
نقشی  می تواند  سیما  و  صدا  بنابراین  است.  مربوطه  قوانین 
برای  گام  اولین  که  چرا  کند  ایفا  رابطه  این  در  سازنده  بسیار 
بهبود وضعیت فعلی، آموزش دادن به مردم است. کما اینکه در 
وظیفه  که  است  شده  کید  تأ هم  مطبوعات  قانون  از  یک  ماده 

گاهی دادن به مردم در زمینه های مختلف است. رسانه ها، آ
از چنین رویدادهایی به عدم تحمل و  که بخشی  درست است 
موضوع  این  به  آن،  اصلی  بخش  اما  بازمی گردد  مردم  مدارای 

مربوط می شود که آموزش کافی به مردم داده نشده است.

که در ماه های اخیر به وکالی  حقوق ما: پس از حمله هایی 
دادگستری شد، کانون وکال چه اقدام موثری برای محافظت 
خود  از  خوری  در  کنش  وا نهاد  این  آیا  داد؟  انجام  وکال  از 

نشان داد؟
خرمشاهی: کانون های وکال عکس العمل زیادی در این زمینه از 
کثر در صدور یک  کانون وکال حدا کنش  خود نشان نداده اند. وا
بیانیه خالصه شد. همچنین آن حمایتی که از کانون وکال انتظار 
قرار  جریان  در  عمومی  افکار  تا  بود  الزم  که  اقداماتی  و  می رفت 
بگیرند، انجام نشد یا دست کم من هنوز چنین حمایت و اقدامی 

مشاهده نکرده ام.
به هرحال ِصرِف بیانیه دادن یا درخواست از مراجع قضایی برای 
هستند،  متجری  و  کرده  اند  حمله  وکال  به  که  افرادی  با  برخورد 
که با چنین  اقدام موثری نخواهد بود و نمی توان انتظار داشت 
من  ندهد.  خ  ر دوباره  آینده  در  رویدادها  این گونه  رویکردی، 
کانون های وکال باید به صورت عملی تصمیمات  که  فکر می کنم 

جدی تری در این زمینه بگیرند.
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وضعیتروزنامهنگاریدرایران؛

فشارهایاقتصادی،سانسوروعدم
وجودنهادصنفیکارآمد

گزارشگران  سازمان  سوی  از  شده  ارائه  بندِی  رده  آخرین  براساس 

بدون مرز، ایران یکی از بدترین ۱۰ کشور دنیا در زمینه آزادی رسانه  ها 

است و حکومت ایران همچنان یکی از سرکوب گرترین دولت ها برای 

روزنامه نگاران محسوب می شود.

گزارش، ایران در سال ۲۰۲۲، از میان  طبق داده های موجود در این 

۱۸۰ کشور جهان، رتبه ۱۷۴ را داراست.

در سال های اخیر، به دلیل برخورد نهادهای امنیتی ایران با پوشش 

اخبار مربوط به فسادهای اقتصادی و همچنین سرکوب اطالع رسانی 

درباره   ناآرامی های سیاسی،  تعداد روزنامه نگارانی که به دلیل فعالیت 

حرفه ای خود زندانی شده اند، افزایش چشم گیری داشته است. 

روزنامه نگار  و  نیوز  آسیا  خبری  پایگاه  سردبیر  جمشیدی،  نوید 

باید  دولت  موجود،  قوانین  طبق  است  معتقد  ایران،  در  اقتصادی 

وجود،  این  با  باشد،  رسانه ها  و  روزنامه نگاری  از  حمایت  به  متعهد 

جایگاه روزنامه نگاری در ایران بسیار فجیع است و روزنامه نگاران از 

لحاظ مسائل صنفی و اقتصادی هم جزو مهجورترین و مظلوم ترین 

صنوفی هستند که در حال حاضر در کشور وجود دارند.

با  ایران  آزادی اطالع رسانی در  با وضعیت  مجله حقوق ما در پیوند 

این روزنامه نگار گفت و گو کرده است.

کیست و چه تعهداتی باید نسبت  حقوق ما: به نظر شما روزنامه نگار 

به جامعه خودش داشته باشد؟

جهان،  در  روزنامه نگاری  و  روزنامه نگار  کلی،  به طور  جمشیدی: 

به ویژه  دنیا،  سراسر  در  آن  تأثیرگذار  نقش  شاهد  که  است  پدیده ای 

کشورهای اروپایی  گر بخواهیم  کشورهای پیشرفته و غربی هستیم. ا

اقتصاد،  سیاست،  حوزه های  در  موفق  مجموعه  یک  به عنوان  را 

حقوق بشر و آزادی های دیگر مثال بزنیم، خواهیم دید که پس از آغاز 

عصر روشنگری در قرن ۱۵ میالدی و به ویژه در قرن ۱۹، مطبوعات و 

اروپایی رشد چشم گیری داشته اند و همین  روزنامه نگاری در جوامع 

امر منجر به بروز تحوالت بسیار بزرگی در این کشورها شده به نحوی 

که در جهان به عنوان  اروپایی و آمریکا  از جوامع  که امروزه، بسیاری 

بخش  شده اند،  شناخته  بشر  نوع  زندگی  برای  مناسب  مکان هایی 

بزرگی از پیشرفت خود را مدیون روزنامه نگاری و مطبوعات هستند.

در ایران هم با وجود اینکه هرگز مطبوعات آزاد وجود نداشته است اما 

پس از آغاز دوران مشروطیت، امر روزنامه نگاری در ایران جان گرفت.

همان طور که می دانیم، از مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی 

چهارم  رکن  رسانه ها،  و  مطبوعات  و  مدیا  به  همچنین،  می شود.  یاد 

کرد. روزنامه نگار وظیفه دارد با توجه  مشروطیت هم می توان اطالق 

نورافکن  اجتماعی  رویدادهای  و  اتفاقات  بر  دارد،  که  تخصصی  به 

بیاندازد و در جایگاه خبرنگار، اخبار را با یک جهِت مرتبط با فرهنگ 

کشور، انتقال دهد و در حوزه روزنامه نگاری تحقیقی و  و ادبیات آن 

آنالیز  کنار هم  را در  اتفاقات  و  حوزه های دیگر هم مجموع رویدادها 

انتقال اخبار، مهم ترین وظیفه روزنامه نگار  کند. همچنین در زمینه 

که بدون تغییر مثبت یا منفی اخبار، بتواند تأثیر خود را در  این است 

هدایِت صحیح و درست و شفاف افکار عمومِی جامعه داشته باشد.

که  تخصصی ای  حوزه  در  که  است  این  روزنامه نگار،  کار  من،  به نظر 

فعالیت دارد و همچنین با توجه به تسلطی که بر حوزه تخصصی خود 

دارد، بتواند با انعکاس گزارش های خود در یک رسانه، آن را در اختیار 

عموم و آحاد جامعه قرار دهد.

حقوق ما: با توجه به شرایطی که در حال حاضر در ایران بر مطبوعات 

کم است، وضعیت روزنامه نگاری و آزادی اطالع رسانی  و رسانه ها حا

را چگونه ارزیابی می کنید؟

هیچ گاه  ایران،  در  مطبوعات  و  روزنامه نگاری  متاسفانه  جمشیدی: 

شرایط مطلوبی نداشته است و از حدود ۱۵۰ سال قبل که روزنامه نگارِی 

مدرن در ایران آغاز شده، بدترین وضعیِت روزنامه نگاری را، در چهار 

بین  سازمان های  از  مختلف  گزارش های  هستیم.  شاهد  اخیر  دهه 

المللی نظیر سازمان گزارشگران بدون مرز هم نشان می دهد که ایران 

در طی سال ها و دهه های اخیر، همواره به عنوان یکی از بزرگ ترین 

زندان های جهان برای روزنامه نگاران بوده است.

بسیار  محدودیت های  هم  رسانی  اطالع  آزادی  زمینه  در  همچنین، 

کثر اوقات که روزنامه نگاران بر اساس رسالت  زیادی وجود دارد و در ا

غ از ُبعد مثبت یا منفی آن به اطالع  حرفه ای خود بخواهند خبر را فار

آنها  با  شدیدی  قهری  برخوردهای  متاسفانه  برسانند،  عمومی  افکار 

برخوردهای  دهه  چهار  ادامه  در  که  برخوردهایی  می گیرد.  صورت 

این  همه  و  است  سازی  پرونده  و  بازداشت  زندان،  نظیر  قهری  ای 

اقدامات، در راستای سیاست سانسور اعمال می شود.

مختلِف  حوزه های  در  ]جنجالی[  خبری  انتشار  شاهد  که  زمانی  هر 

کمیت  سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی هستیم، اولین برخورد حا

که این  با این مسائل، برخورد با روزنامه نگار یا روزنامه نگارانی است 

اخبار را منتشر کرده اند.

مطبوعات در ایران در چهار دهه اخیر، تنها مدت زمان کوتاهی پس از 

کردند که آن هم به  رویدادهای بهمن ۱۳۵۷ اندکی آزادی عمل پیدا 
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سرعت قلع و قمع شدند. همچنین در سال ها و دهه های اخیر، مانند 

وقایع تیرماه سال ۱۳۷۶ که منجر به توقیف روزنامه سالم شد، شاهد 

که مقام های حکومتی چه بلوایی برای فشار بر روزنامه گاران  بودیم 

برپا کردند. پس از دوم خردادماه ۱۳۷۶ ]و روی کار آمدن دولت محمد 

امکان  که  بود  شده  ایجاد  روزنامه نگاران  بین  در  پندار  این  خاتمی[ 

بیشتری برای انتشار آزادانه اخبار و مطالب وجود دارد و روزنامه  های 

زیادی هم نظیر جامعه، صبح امروز، توس، آسیا و نظایر آن شروع به 

این  کار  به  آغاز  از  پس  کوتاهی  زمان  مدت  در  متاسفانه  کردند.  کار 

شدند.  مواجه  برخوردها  تندیرین  با  دیگری  از  پس  یکی  روزنامه ها، 

مطبوعات  جالد  به  بود،  دادستان  زمان  آن  در  که  مرتضوی  سعید 

که تیغ او به تن روزنامه آسیا هم خورد و این روزنامه هم  مشهور شد 

تجربه توقیف به دست او را در سال ۱۳۸۲ و در دولت دوم اصالحات 

داشت.

به نظر من، طبق قانون، دولت باید متعهد به حمایت از روزنامه نگاری 

و رسانه ها باشد، با این وجود، جایگاه روزنامه نگاری در ایران بسیار 

فجیع است و روزنامه نگاران از لحاظ مسائل صنفی و اقتصادی هم 

که در حال حاضر در  جزو مهجورترین و مظلوم ترین صنوفی هستند 

کشور وجود دارند.

ایران  در  نگاران  روزنامه  بر  که  فشارهایی  به  کردید  اشاره  ما:  حقوق 

وجود دارد. در چند ماه اخیر چند خبرنگار صرفا به دلیل افشای خبر 

قتل یا فساد اقتصادی و مواردی از این قبیل، با برخوردهای امنیتی 

مرتبط  صنفی  نهادهای  شما  به نظر  شده اند.  مواجه  حبس  احکام  و 

باشد؟  باید داشته  کنشی  وا نگاران، در چنین مواردی چه  روزنامه  با 

و  مکانیسم ها  چه  نگاران،  روزنامه  صنفی  انجمن  نظیر  نهادها  این 

ابزارهایی برای دفاع از حق آزادی بیاِن روزنامه نگاران در اختیار دارد 

کنون در این زمینه چه کرده است؟ و تا

جمشیدی: برای اینکه بتوانیم پاسخ روشنی به این پرسش بدهیم، 

ح کنیم که »فشار بر روزنامه نگاران در  نخست باید این پرسش را مطر

که بیش  ایران از چه طریقی انجام می شود؟« یک وجه این فشارها 

و  افکار عمومی عیان شده، بخش سانسور، دستگیری  از همه برای 

که عمدتا به دست قوه  صدور احکام سنگین برای خبرنگاران است 

که  دیگری  بخش  اما  می گیرد.  صورت  امنیتی  نهادهای  یا  قضائیه 

تازگی قوت بیشتری  که به  کمتر به آن پرداخته شده، مواردی است 

امنیتی،  نهادهای  و  دولتی  نهادهای  که  است  این  آن  و  گرفته  هم 

تحت  را  مطبوعات  و  رسانه ها  دارند  تالش  یافته  سازمان  به صورت 

فشارهای اقتصادی شدید و ناجوانمردانه قرار دهند تا آنها توان ادامه 

حیات یا پرداختن به امور حرفه ای خود را نداشته باشند.

کشور،  در  حاضر  حال  در  تا  شده  موجب  اقتصادی  فشارهای  این 

انگشتان  از  کمتر  کلمه،  واقعی  معنای  به  مستقل  کاغذی  روزنامه 

روزنامه نگار  به عنوان  هم  همکارانم  و  من  باشیم.  داشته  دست  یک 

در ایران شاهد این فشارها هستیم و این محدودیت ها در پاره ای  از 

موارد، باعث شده ازبخشی از فعالیت خود به صورت ناخواسته عقب 

بنشینیم.

که اخیرا مدتی هم  در این بین، انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران 

اعضای  مطالبات  و  خواسته ها  علی رغم  متاسفانه  بود،  شده  تعطیل 

که یکی از اعضای این انجمن صنفی هستم،  خود، از جمله من هم 

نمی تواند به مطالبات روزنامه نگاران رسیدگی کافی داشته باشد.

گذراندن یک دوره تعطیلی و بعد از بازگشایی، با  این انجمن پس از 

احتیاط زیاد، عمل می کند. در حال حاضر آقای عباس عبدی، دبیر 

درباره  است  ممکن  صنفی،  نهاد  این  هستند.  انجمن  این  رئیس  و 

کوتاهی  بازداشت روزنامه نگاران توسط نهادهای امنیتی، بیانیه های 

صادر کرده باشند اما به عنوان یک انجمن صنفی، بیش از این، اقدام 

عملِی دیگری صورت نگرفته است. از طرف دیگر، خود اعضای این 

و فشارهای  امنیتی هستند  انجمن هم همواره در خطر برخوردهای 

اقتصادی بر رسانه ها و مطبوعات هم مزید بر علت شده است.

شده  زیادی  محدودیت  ایجاد  باعث  مجموع  در  عوامل  این  همه 

که نه تنها روزنامه نگاران را برای فعالیت حرفه ای خود دچار مشکل 

کرده بلکه، همه فعالیت ها چه در قالب انجمن صنفی و چه در قالب 

برخی  در  و  تهدید  و  منع  با  هم  روزنامه نگاران  شخصِی  فعالیت های 

موارد، با پیگردهای قضایی و امنیتی روبه رو کرده است.

حامی  که  صنفی ای  اتحاد  هیچ  عمل  در  حاضر،  حال  در  متاسفانه 

روزنامه نگاران باشد در کشور وجود ندارد.

که می دانیم، حکومت های توتالیتر و ایدئولوژیک، عموما  همان طور 

با ذات رسانه و مطبوعات به عنوان یکی از ارکان دموکراسی، مخالف 

که شده  اما حتی چنین حکومت هایی برای حفظ ظاهر هم  هستند 

سعی می کنند مطبوعات و رسانه هایی در کشور خود داشته باشند.

کم بر انجمن صنفی روزنامه نگاران در ایران  حقوق ما: به وضعیت حا

و  انتخاب می شود  انجمن چطور  این  در  کردید، هیئت مدیره  اشاره 

چه نهادی بر این انتخاب نظارت دارد؟

می شود  گفته  شد،  برگزار  انجمن  انتخابات  اخیر  روزهای  در  اتفاقا 

مدیره،  هیئت  انتخاب  نظیر  مختلف  کارهای  برای  انجمن  اعضای 

گیری  رأی  دست،  این  از  مواردی  و  برتر  آثار  معرفی  یا  جوایز  دادن 

نظر  زیر  باید  صنفی  انجمن   این  قانون،  اساس  بر  می دهند.  انجام 

کشور  وزارت  عملکرد  می دانیم،  که  همان طور  اما  باشد  کشور  وزارت 

به عنوان یک وزارت  خانه امنیتی، صرفا منجر به ایجاد رعب در میان 

مجموعه  شد.  خواهد  سانسور  و  محدودیت  اعمال  و  روزنامه نگاران 

عواملی که گفته شد، سبب شده تا در نهایت، خروجی خاصی به عنوان 

از نهادهای  که  اقتصادی ای  و  انجمن صنفی در مفهوم صنفی  یک 

مشابه در سایر کشورها شاهد هستیم، در ایران وجود نداشته باشد.

گفت وگوگفت وگو
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