درنگ

کدام سربازان از تراکتورسازی جدا میشوند؟
سروش رفیعی ،محمدرضا اخباری و مهدی شریفی  3بازیکنی هستند که تا پایان فصل دوران خدمت سربازی شان به پایان نمی رسد و در فصل بعد نیز با پیراهن تراکتورسازی به میدان خواهند
رفت .به گزارش ورزش سه ،بنا به اعالم سعید عباسی مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی ،در این میان بختیار رحمانی و علی حمودی سربازی شان تمام شده و با قرارداد جدید تا پایان فصل عضو
تراکتورسازی خواهند بود .از سوی دیگر دوران سربازی شجاع خلیل زاده و سینا عشوری در پایان فصل به پایان می رسد .این دو بازیکن با سپاهان و ذوب آهن قرارداد دارند و اگر نخواهند به
تیم های سابق خود برگردند ،باید رضایتنامه دریافت کنند.

«ابتکار» از درد مشترکی به نام سربازی گزارش می دهد؛

کمپینی برای تبدیل آش خورها به کباب خورها
گروه درنگ-زهرا داستانی :خاطرات دوران سربازی تمامی
ندارد حتی اگر دیگر سالم نظامی دادن ،کالغ پر زدن و
تاولهای پاهایت را از یاد برده باشی.
اسمش احمد است .دیپلم دارد و از کرج این خاطره را برای
کمپین بهبود سربازی فرستاده است .می گوید :وقتی که به
سربازی رفتم بدبخت شدم و تمامی امیدهای زندگی ام را از
دست دادم چرا که دیو بی رحمی به نام سربازی جلوی رویم سبز
شد و نگذاشت پرواز کنم.
این تنها داستان احمد نیست .احمد یکی از هزاران فردی
است که صبح خروس خوان از خواب بیدار می شوند ،پوتینهای
سنگین و بی رحمشان را به پا میکنند و به سربازی می روند.
یکی از خبرهای داغ سربازی در این روزها به راه افتادن یک
کمپین خودجوش جوان و دانشجویی در جهت بهینه سازی
خدمت سربازی است که در حال برگزاری سومین همایش خود
در فرهنگسرای شفق است .هدف از این کمپین ،بحث و تبادل
نظر با اساتید دانشگاهی و کارشناسان نظامی ،حقوقی و اقتصادی
درباره شیوه کنونی خدمت وظیفه عمومی و ارائه راهکارهایی برای
بهینه سازی این خدمت مقدس به گونه ای “عادالنه” اعالم شده
است ،یعنی به گونه ای که حقوق متقابل سربازان وظیفه و ارگان
های متولی نیازمند به آنان رعایت شود و به هیچ طرفی اجحاف
نشود .وقتی سخن از “کمپین” به میان می آید ،ما دیگر صرفا
با برگزاری یک “همایش” سر و کار نداریم بلکه با یک “کارزای
تبلیغاتی” مواجه هستیم که هدف از آن ،مخاطب قرار دادن افکار
عمومی اقشار مختلف جامعه درباره یک موضوع و سعی در انتقال
یک “پیام” حیاتی به ایشان است تا بدین ترتیب ،یک جنبش
مردمی به وجود آید و موجبات الزم برای اعمال تغییرات قانونی
الزم در رابطه با آن موضوع یا نهادهای مرتبط با آن تحقق یابد.
کمپین بهبود خدمت سربازی شاید یکی از معدود کمپین های
فضای مجازی باشد که با چهارچوب فکری قوی و عزمی قوی تر
راه خود را ادامه میدهد.
کمپین بهبود سربازی از کجا آغاز شد؟
کمپین بهبود سربازی کاری تک محوری نبوده و نیست .گروه
بر این عقیده است که اگر تا امروز به هدفی رسیده است به واسطه
کار تیمی بوده است .یک سال و نیم از عمر تاسیس کمپین بهبود
خدمت سربازی میگذرد .این کمپین از دانشجویان  7دانشگاه
شریف ،تهران ،امیر کبیر ،علم و صنعت ،شهید بهشتی ،عالمه
طباطبایی و دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب شکل گرفت و
کار خود را آغاز کرد .این کمپین در طول عمر یک سال و نیمه
خود فعالیت های مختلفی را در رابطه با ابعاد اقتصادی خدمت
سربازی با فعالیت در دانشگاه ها و فضای مجازی همراه با ساخت
انیمیشنها ،اینفوگرافیها و ویدیو هایی در رابطه با سربازی انجام
داده است .تنها یک ویدیو انیمیشن این کمپین بیش از  2میلیون
بار دیده شده و به اشتراک گذاشته شده است .امضای طومار برای

ارائه تحصیالت سربازی به شرکت های دانش بنیان نیز یکی دیگر
از اقدامات این کمپین است اما هدف اصلی واولیه این کمپین در
زمینه باالبردن آگاهی برای حل مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی سربازی در جامعه بوده است .این کمپین به راه حل ها
هم فکر کرده است .موضوع سربازان اقتصاد مقاومتی ،سرباز آب و
سرباز فرهنگ راه کارهای این کمپین برای بهبود خدمت سربازی
بوده است .کمپین به هیچ عنوان با نهاد یا حزب سیاسی وابسته
نیست و صرفا یک فعالیت اجتماعی برای شنیده شدن یک درد
مشترک به نام سربازی است .دردی که سالیان سال است در
کشور وجود دارد و اما هر کسی به نوعی سعی کرده است تا
خودش به تنهایی گره ای از گره کور خدمت سربازی باز کند.
کمپین خدمت سربازی اولین صدای برای یک تغییر بزرگ است.
خدمت سربازی چگونه تعریف می شود؟
به تعداد جوانان ایرانی یا شاید به تعداد کسانی که به سربازی
رفته اند ،تعریف خدمت سربازی متفاوت است .براساس آنچه که
یکی از نمایندگان کمپین بهبود خدمت سربازی از نظرات ارسال
شده به این کمپین میگوید :تصور عمومی به خدمت سربازی
در کشور چه برای کسی که به خدمت سربازی معتقد است و
چه کسی که به آن منتقد روش کنونی خدمت سربازی روشی نا
مطلوب است .به این معنی که اکثر افراد بر این عقیده دارند که در
صورتی حاضر به رفتن به سربازی هستند که با حرفه و تخصص

حمایت مجلس از تغییرات در دوره سربازی
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ،احتمال تغییر و
تحوالت در سربازی را مورد حمایت اغلب نمایندگان مجلس دانست و گفت:
دنیای کنونی طلب می کند روش سنتی سربازی موجود در کشور تغییر کند.
به گزارش خانه ملت ،عباسعلی منصوری درباره احتمال تغییر و تحوالت در سربازی
افزود :به طور کلی بحث جوانان در کشور و موضوع سربازی همواره همزاد بوده اند و
باید این مهم به گونه ای مدیریت شود؛ در کشور ما یک روش سنتی سربازی وجود
دارد و به نظر می رسد دنیای کنونی طلب می کند تا همگام با زمان تغییراتی در
سربازی داده شود.
نماینده مردم کاشان ،آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :امروزه
جوانان تحصیلکرده زیادی در کشور هستند که مهارت های خوبی دارند و می توان
برگرفته از منویات مقام معظم رهبری درمورد اقتصاد مقاومتی ،نیاز نیروهای مسلح در
مناطق مرزی و حساس را از آنان تامین کرد و حتی مازاد بر آن را در بخش تولید به
کار گرفت.
این نماینده مردم در مجلس نهم گفت :در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی می توان
دو گروه سربازی دفاعی و اقتصاد مقاومتی ،تعریف کرد؛ گروه اول در زمینه دفاعی
کشور خدمت می کند و گروه دوم پس از گذراندن آموزش های دفاعی در بخش

آنها در ارتباط باشد .حرفی که از نظامیها تا مجلس و دولت بر آن
معتقدند اطالف وقت زیاد در مدت زمان زیاد است.
ممکن است به عقیده بسیاری ،گذراندن یک سال خدمت
سربازی مطلوب باشد و شاید با خدمت گرفتن سرباز به صورت
تخصصی تا سقف  2سال هم برای افراد قابل پذیرش باشد .اتالف
وقت و بی پولی و فاصله افتادن بین کار و تحصیل به مدت دو سال
افکاری است که ذهن یک جوان را مشغول می کند.
سربازان نا امید
اتالف وقت و دوری از کار تنها مشکالت و دردسرهای سربازی
نیست .افسردگی ،خودکشی و اعتیاد در پادگان ها از جمله
مشکالتی است که سربازان با آن دست و پنجه نرم می کنند
و اما آمارهای آن نگفته باقی می ماند .براساس گفته های این
عضو کمپین بهبود سربازی هر ماه حدود  5تا  6خودکشی در
سطح کشور توسط سربازان وجود دارد .همین دیروز سربازی در
خوزستان با شلیک گلوله به ناحیه سر به جان خود پایان داد و
خودکشی کرد .هرچند عوامل متعددی می تواند در این اقدام
به خودکشی موثر باشد اما مطمئنا خدمت سربازی به افسردگی
افراد دامن می زند.
صف شاکیان برای قیمت های نجومی خرید سربازی برای
تحصیلکردگان
همیشه یکی از سوال برانگیزترین موضوعات در خدمت سربازی

تولید فعالیت کند.
او گفت :بدون شک گروهی از سربازانی که در جهت اقتصاد مقاومتی و در سیستم
نیروهای مسلح فعال شوند می توانند در کارگاه های تولیدی نیز فعالیت و بخشی از
حقوق و مزایای سربازان را نیز کارگاه های تولیدی پرداخت کنند.
منصوری آرانی تاکید کرد :از سوی دیگر می توان به بخشی از سربازان مهارت های
حرفه ای آموزش داد و حتی سازمان فنی و حرفه ای نیز می تواند بخشی از کار خود را
به آموزش های فنی و حرفه ای در پادگان ها اختصاص داده و آموزش های الزم را ارایه
دهند؛ لذا در زمانی که جوانان به دوران سربازی می روند می توانند عالوه بر آموزش
دفاعی ،تولید را نیز فراگیرند.
نماینده مردم کاشان ،آران و بیدگل در مجلس ،ادامه داد :تغییر و تحوالت در سربازی
با راه اندازی قرارگاه اقتصاد مقاومتی می تواند گام موثری باشد و صدها هزار جوانی که
هر سال آماده به خدمت هستند می توانند عمر معناداری را در خدمت نیروهای مسلح
داشته باشند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره رویکرد مجلس نسبت
به تغییر و تحوالت در سربازی با راه اندازی قرارگاه اقتصاد مقاومتی ،تاکید کرد :هرکجا
که ستاد کل نیروهای مسلح احساس نیاز نسبت به ورود مجلس داشته باشند بدون
شک مورد حمایت مجلس خواهد بود چراکه دغدغه دوران سربازی همواره مورد توجه
نمایندگان بوده است.

قیمت های نجومی خرید سربازی برای مشموالن  8سال غیبت
است .هر چه تحصیالت باالتر می رود میزان قیمت ها نیز برای
خرید سربازی سر به فلک می زند .براساس آنچه که عضو کمپین
بهبود سربازی می گوید حجم زیادی از نظراتی که به دست این
کمپین می رسد در رابطه با قیمت خرید سربازی برای افراد
تحصیل کرده است.
آن طور که مشاهدات نشان می دهد تصور سیاست گذاران و
قیمت گذاران خرید خدمت سربازی بر این است که اگر کسی
دکتری دارد به واسطه اینکه درآمد بیشتری می تواند داشته باشد
باید هزینه بیشتری را برای خرید خدمت سربازی بپردازد و آن
کسی که تحصیالت پایین تری دارند درآمد کمتر و به مثابه آن
باید پول کمتری هم برای خرید سربازی بپردازند .در حالی که
قالب کسانی که غایب از سربازی بوده اند افرادی بوده اند که وارد
بازار کار شده اند و تحصیالت کمتری دارد .بنابراین توان مالی
بهتری به نسبت افرادی که تحصیالت خود را در مقاطع باالتر
تکمیل کرده اند.
براساس آمارهای بدست آمده در مرحله اول مشموالن غایب
تنها  10درصد برای خرید سربازی اقدام کرده اند که یک سوم
آنها توان مالی برای پرداخت را نداشتهاند .اگر اخبار را دنبال می
کردیم نظام وظیفه بارها مهلت پرداخت را تمدید کرد و در آخر
مشموالن را تهدید کرد که اگر هزینه را پرداخت نکند باید به
سربازی برود و در نهایت در سال  95نحوه خرید سربازی قسطی
شد چرا که افراد توان پرداخت آن را نداشتند و هزینه ها برای
خرید سربازی باال بود.
سربازی حرفه ای چیست؟
مرکز پژوهش های مجلس  7پیشنهاد برای سرباز حرفه ای
داده است و کمپین نیز پیشنهادهایی را چون سربازان اقتصاد
مقاومتی برای بهبود سربازی داده است .سربازی حرفه ای
یک عزم جدی و یک راه کار می طلبد .راه کاری که شاید
دور از دسترس نباشد.
سربازی حرفه ای به این معنی نیست که دیگر سرباز وظیفه در
کشور وجود نداشته باشند .کمپین بهبود سربازی در این رابطه راه
کارهایی از جمله ترکیب اجباری – حرفه ای را مطرح کرده است.
به این معنی که دوره سربازی آموزشی برای همه به مدت چند ماه
اجباری باشد و کسی که می ماند حقوقی دریافت کند و کسی که
می ماند مالیاتی به عنوان مالیات دفاعی پرداخت کند.
این پیشنهادها شاید طرح متحول کننده ای در خدمت سربازی
بناشد چرا که اگر قرار است تغییری اتفاق بی افتد باید کوچک
باشد .زیرا هر چه قدر تغییرات بزرگ تر باشد مقاومت سیستم در
برابر آن بیشتر است.
بحث اشتغال و کار آفرینی ،ارائه تسهیالت برای کارآفرینان و
ارائه پیشنهادهایی برای بهبود خدمت سربازان متاهل از جمله راه
کارهایی است که کمپین بهبود سربازی اراده کرده است.

پیش از این معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به راهاندازی قرارگاه
اقتصاد مقاومتی و مطرح شدن دو دیدگاه سرباز حرفهای و خدمت وظیفه عمومی ،از
انجام اقدامات متحول کننده خبر داد.

صدور کارت پایان خدمت برای مشموالن بیسواد ممنوع شد
جانشین اداره سرمایههای انسانی ستادکل نیروهای
مسلح ،از ممنوعیت صدور کارت پایان خدمت برای
مشموالن و سربازان بیسواد خبر داد.
به گزارش مهر ،سردار موسی کمالی گفت :طبق قانون صدور
کارت پایان خدمت برای مشموالن و سربازان بیسواد ممنوع است
و چنین افرادی حتما باید در طول مدت سربازی سواد بیاموزند و
سپس کارتشان را دریافت کنند.
او در پاسخ به این پرسش که اگر سربازی در طول خدمت موفق
به سواد آموزی نشود آیا سربازیش تمدید خواهد شد گفت :در
این شرایط دوره خدمت تمدید نمی شود بلکه فرد ترخیص می
شود اما نمی تواند کارت پایان خدمت بگیرد و پس از ترخیص باید
مدرکی دال بر گذراندن دوره سواد آموزی ارایه کند تا کارت پایان
خدمت بگیرد.

سردار کمالی در پاسخ به اینکه آیا این ممنوعیت شامل افرادی
که از ابتدا مشمول معافیت مانند معافیت پزشکی یا کفالت هم می شود
تصریح کرد :مشمول افراد معاف نیست و فقط سربازانی که در حال
خدمت هستند باید مرحله سواد آموزی را در حد خواندن و نوشتن
طی کنند.
او با یادآوری اینکه در سالهای گذشته به ویژه در دهه
های  ۶۰و  ۷۰و اوایل دهه  ۸۰تعداد افراد بیسوادی که برای
خدمت سربازی مراجعه میکردند قابل توجه بود ،گفت :در آن
ایام ساالنه حدود  ۲۵تا  ۳۰هزار سرباز بیسواد وارد نیروهای
مسلح میشدند و به همین علت الزام سربازان به سوادآموزی
مطرح شد ،اما از اوایل دهه  ۹۰این آمار به شدت کاهش یافته
و ساالنه بین هزار تا  ۱۲۰۰فرد بیسواد به خدمت سربازی
یشوند.
اعزام م 

جدول خرید خدمت سربازی در سال ۹۵
دولت در الیحه بودجه سال  ،۹۵جدول میزان جریمه مشموالن غایب برای
صدور کارت معافیت نظام وظیفه را پیشنهاد داد.
به گزارش مهر ،در بند الف تبصره  ۱۱الیحه بودجه سال  ۹۵آمده است؛ به منظور
تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده
بیتالمال یا دولت میباشد ،وزارت دادگستری مجاز است با تصویب هیات نظارت
حداکثر تا  ۵۰درصد از مازاد منابع درآمد ساالنه با احتساب هزینه صندوق تامین
خسارتهای بدنی موضوع بندهای(ه) و (و) ماده  ۱۱قانون اصالح قانون بیمه اجباری
مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب
 ۱۶/۴/۱۳۸۷و احکام جایگزین آن و قوانین بعدی را از محل اعتبارات ردیف -۴۶
 ۵۳۰۰۰۰جدول شماره ( )۹این قانون دریافت و هزینه کند.

پیشنهادپرداختجرایممشموالنغایببااقساط ۳۶ماهه
جانشین اداره سرمایه های انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با
بیان اینکه مشکلی با طرح پرداخت اقساطی جرایم مشموالن غایب
نداریم گفت :پیشنهاد ما پرداخت جرایم این مشموالن با اقساط
 ۳۶ماهه است.
سردار کمالی با اشاره به مجوز مجلس برای پرداخت اقساطی
جرایم مشموالن غایب افزود :چند راهکار در این زمینه ارائه شده
است و ما نیز پیشنهاد اقساط  ۳۶ماهه داده ایم اما ابتدا باید بانک
های عامل در این زمینه تعیین شود چرا که بانک ها طبق قوانین
بانکداری در قبال ارائه تسهیالت به مشموالن غایب برای پرداخت
جریمه سود دریافت می کنند.
او گفت :هنوز جزئیات و شیوه پرداخت اقساطی معلوم نیست و در
حال بررسی هستیم تا در نهایت با تکمیل همه بررسی ها در اواخر

در این بند آمده است :مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعالم وزیر دادگستری
مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
در بند ب این تبصره آمده است :به دولت اجازه داده میشود تا کلیه مشموالن
خدمت وظیفه عمومی را که بیش از  ۵سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت
زمان غیبت معاف کند.
در این بند تاکید شده است :تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیتهای مشموالن
مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف  ۱۵۰۱۲۸نزد خزانهداری کل
کشور واریز و تا سقف  ۳۰هزار میلیارد ریال در قالب ردیف  ۵۳۰۰۰۰-۱۳۲به صورت
مساوی به ردیفهای ذیربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه
متبادله با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هزینه میشود.
بر اساس این پیشنهاد ،میزان جریمه مشموالن غایب برای صدور کارت معافیت
نظام وظیفه به شرح زیر است:

اردیبهشت طرح را برای اجرا ،ابالغ کنیم.
سردار کمالی درباره مبالغ جرایم مشموالن غایب در سال  ۹۵نیز
گفت :جرایم این مشموالن که پارسال بیش از  ۸سال غیبت داشتند
اما پرداخت نکرده اند ،امسال  ۱۰درصد افزایش خواهد یافت ،در
عین حال برای مشموالن غایب دارای همسر و فرزندان تخفیف ۵
درصدی قائل شده ایم.
او گفت :البته از آنجا که این جرایم در قالب بودجه  ۹۴دیده شده
بود موقتاً متوقف شده است و پس از ابالغ بودجه  ۹۵از طرف دولت
دوباره مرحله بعدی پرداخت جرایم آغاز خواهد شد.
سردار کمالی گفت :طبق قانون بودجه  ۹۴جریمه مشموالن
غایب بسته به مدرک تحصیل با  ۸سال غیبت برای افراد زیر دیپلم
 ۱۰میلیون تومان و برای پزشکان متخصص  ۵۰میلیون تومان
است.

بر اساس این بند - ۱ ،به ازای هر سال غیبت مازاد بر  ۵سال  ۱۰درصد به مبالغ
جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از  ۶ماه ،یک سال محسوب میشود - ۲ .برای
مشموالن متاهل  ۵درصد و برای مشموالن دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند  ۵درصد
از مجموع مبلغ جریمه کسر میشود.
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یادداشت
چرا باید با وکیل مشورت کنیم؟
اکبر فتح اللهی نوشهر
در کشور ایران بر خالف تعداد پرونده های شکل گرفته در مراجع قضایی و نهاد شورای
حل اختالف که متاسفانه تعداد باالیی هستند  ،نسبت ورودی پرونده ها با مراجعاتی که به
وکال جهت حضور در محاکم و حل مشکالت حقوقی می شود بسیار اندک است.
و اما چه رویکردی وکیل ونهاد وکالت را ازیاری رساندن به نهاد قضاوت در حل مشکالت
حقوقی آحاد جامعه باز می دارد؟ همان طور که می دانیم در تمامی جوامع اکثر افراد برای
جلوگیری از بروز بیماریها و حفظ سالمتی ایشان و اهمیت سالمت جسمانی مرتب به پزشک
جهت بررسی وضعیت خود مراجعه می نمایند .حتی در حوزه سالمت داخلی نیز چنین
احساس و نیازی ،فرهنگی و نهادینه شده است .اما آیا در ایران به همان اندازه که حوزه سالمت
مهم است امنیت حقوقی وصحت انجام اعمال حقوقی نیز مهم است؟ پاسخ یقینا منفی است .
با نگاهی گذرا به پرونده های مطروحه در مراجع قضایی می توان به یک وجه مشترک دست
یافت وآن عدم توجه به موازین حقوقی ناشی از احساس عدم نیاز به امر مشاوره حقوقی می
باشد .شاید این مثال را زیاد شنیده باشیم که وقتی می توانم مشکل ام را خود حل کنم وکیل
و وصی می خواهم چه کار! (حاکی از فرهنگی بودن موضوع ) .تا بدین جای بحث متوجه
شده ایم که اساسا عدم مراجعه به مشاور وتخصصا مراجعه به وکیل ومشاوره حقوقی  ،مبانی
اجتماعی ،فرهنگی ،ادبی و تاریخی دارد .تا اینکه علت اصلی مباحث مالی و ساختاری باشد
.فلذا متغییر اصلی همان مباحث فرهنگی-اجتماعی (احساس عدم نیاز به مشاوره ) می باشد .
حال سوال اصلی اینجاست که آیا ضرورت مراجعه به وکیل به دلیل صرف هزینه از
بین می رود ؟همچنین آیا مراجعه به وکیل هزینه زیادی در بر دارد ؟
بنظر اینجانب خیر
درصورت مقایسه حق الوکاله های کشورهای دیگر با ایران قطعا جواب منفی خواهد بود .
واما سوال دیگرایا مراجعه به وکیل در مقایسه با مشاغل هم ردیف چون پزشکی و
مهندسی چطور ؟
پاسخ مجددا منفی است .
پس چرا اینطور در جامعه علیه وکیل وپزشک ومهندس هجمه می شود؟ علت،
همان طور که اشاره شد
ناشی از عدم شناخت صحیح این مشاغل ومبانی فرهنگی -اجتماعی آن است..با این
پیشینه بحث به ضرورت مراجعه به وکیل می پردازیم .
دلیل اول
اطالعات عمومی کفایت حل موضوعات تخصصی را نمی کند :
شاید این جمله را در انتهای کتب قوانین دیده باشید که با آگاهی از قوانین می توانید
وکیل خود باشید .توضیح اینکه آیا می توان سالها تجربه  ،بارها شکست ونکات ملموس
وغیر ملموس حقوقی را با خواندن چند خط مواد قانونی مقایسه کرد ؟ آیا نقش رویه
قضایی و آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری
را می توان با محفوظات بدست آورد؟ آیا در کتابهای قانون به نحوه تقدیم الیحه روش
تقریر آن بررسی اوقات دادگاه و دستورات مقام قضایی ومعانی هریک از این دستورات
را می توان در شکل ظاهری و متنی قوانین یافت یا اینکه اساسا این اطالعات تخصصی
در پرتو سالها تجربه حاصل می شود.
دلیل دوم :
نهادینه شدن امر وکالت بهترین راه برای پیشگیری و مبارزه با کار چاق
کنی وداللی است .
امروزه به دلیل مراجعات فراوان مردم به دستگاه قضایی متاسفانه هستند افراد قلیلی که از
این فضا سوء استفاده نموده و مشکالت مردم را وسیله ایی جهت دستیازی به منافع مادی
خود دیده و از این راه می خواهندکالهی برای خود بدوزند  ،در این راستا همکاری وکالء و
دستگاه قضایی واینکه دادگستری محل تعامل صحیح علمی وکال و وقضات باشد بسیاری
از مشکالت مرتفع خواهد شد .البته در این راستا اجباری شدن امر وکالت موجب جلوگیری
از ورود افراد فاقد سمت وفاقد اطالعات حقوقی به محاکم خواهد شد .در این راستا تدبیر
ریاست محترم قوه قضاییه درخصوص جلوگیری از فساد  ،بسیار موثر ارزیابی می شود .
دلیل سوم
پیشگیری بهتر از درمان است :
متاسفانه حل مشکالت حقوقی و امر مشاوره حقوقی قبل از این اینکه کار به ترافع و
حل اختالف نزد مراجع قضایی برسد درنگاه اجتماعی وفرهنگی مردم جایی ندارد .چرا
بایستی تنظیم قرادادها اعم از مشارکت در ساخت و ساز یا مشارکت مدنی  ،مبایعه
نامه ها و ...بدون وکیل یا سردفتر اسناد رسمی به امضا برسد ؟چرا تنطیم قرادادهای
مدنی و حقوقی بدون اطالع کافی وکامال به صورت عامیانه می باشد؟ لذا مراجعه قبل
از بروز خسارت بسان صرف جویی در هزینه و وقت مردم خواهد بود .
دلیل چهارم
حضور وکیل پیش برنده و بازدارنده است
شاید بارها دقت کرده باشید حضور وکیل در روند قضایی  ،اداری و انتطامی عالوه بر
برخورداری از مشاوره صحیح نزد مراجع فوق پیش برنده بوده و در سرعت جریان امور نقش
اساسی دارد ویا حضور وکیل درمالقات های خصوصی کاری -حرفه ایی جنبه بازدارنده
داشته و ونزد طرف مقابل احساس آگاهی از قوانین و اطالع از حقوق فردی را القا می کند
و در مطالبات احتمالی غیر منطقی طرف مقابل نقش بازدارنده ای را ایفا خواهد کرد .
دلیلپنجم
عدم حضور وکیل در محاکم  ،علی الخصوص در پرونده های کیفری و یا
زمانی که طرف مقابل وکیل دارد یک سم مهلک است.
این جمله را در بسیاری از فیلم های ژانر پلیسی بسیار شنیده اید که سکوت حق
شماست و در صورت سخن گفتن این سخنان می تواند علیه شما استفاده شود  ،این
جمله به ظاهر کمیک وساده وطنزآلود از یک واقعیت بسیار مهم علی الخصوص در
پرونده های کیفری خبر می دهد ،چه بسا بیان یک مطلب یا نگارش یک موضوع و یا
طرح اشتباه یک دادخواست و شکواییه و همچنین دفاع نادرست و یا ارسال اظهارنامه
نادرست ضرباتی را بر حقوق ومنافع شما وارد می کند که با سالها تالش و صرف هزینه
گزاف قابل جبران نمی باشد .
دلیل ششم
القا آرامش وکاهش استرس با حضور وکیل دادگستری
بسیاری از ما معتقدیم اعمالی که به توسط چند نفر یا الاقل  2نفر انجام می شود
راحت تر به مقصود می رسد واسترس کمتری در تعاون وهمکاری وجود دارد  ،حال
شما مالحظه کنید اگر یک فرد مشاور با تجربه که نزد مقامات صالحیتدارسوگند
(اشاره به مراسم تحلیف وکالء ) سوگند شرافت وتخصص یاد نموده شمار را همراهی
کند چگونه از بار فکری شما واشتغاالت ذهنی شما کاسته خواهد شد .
دلیلهفتم
دسترسی بهتر به پرونده مطروحه با حضور وکیل دادگستری
همگی ما از این موضوع مطلع هستیم که حضور وکیل دادگستری در پرونده باعث مطالعه
دقیق اوراق پرونده واخذ رونوشت از آن خواهد شد که همین موضوع اشراف کامل به پرونده
ودفاعیات ولوایح طرف مقابل را در نهایت  ،موجب خواهد شد که در صورت بررسی دقیق
پرونده احتمال موفقیت شما را در حصول نتیجه صحیح نزد محاکم افزایش خواهد داد .
نتیجه :
جهت تقویت امر مشاوره بصورت یک قاعده عام و اختصاصا اموزش عموم مردم
درمراجعه به وکالی دادگستری وحتی پیش از بروز مشکل جهت اطالع از حقوق
شهروندی بایستی در  3محور اقدام آموزشی اجتماعی و فرهنگی صورت گیرد :
ترویج فرهنگ مراجعه به مشاور ،علی الخصوص از طریق رسانه های دیداری و
شنیداری.
اجباری شدن امر وکالت توسط نهاد قانون گذار برای همیشه .
تصویب وتنقیح قوانین در راستای مراجعه به مراجع صالحیتدار مشاوره.
* وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
*

