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افزایش ۲.۵ برابری جمعیت 
»سالمندان« تا ۱۴۳۰

در حالــی که حــدود هفت میلیــون و ۴۰۰ 
هزار ســالمند در کشــور زندگــی می کند، یک 
جمعیت شــناس در ســال ۹۵ پیش بینی کرده 
است که تا ۳۵ ســال آینده، جمعیت سالمندان 
حدود ۲.۵ برابر خواهد شد و سهم سالمندان ایران 
تا ســال ۱۴۳۰ حدود ۲۴ درصد می شود. شهال 
کاظمی پور در گفت وگو با ایســنا، ضمن بررسی 
وضعیت سالمندان در ســطح بین المللی و ملی 
بیان کرد: بیش از هفت میلیارد نفر در دنیا زندگی 
می کنند که براساس آخرین آمارهای سازمان ملل 
حدود ۱۲ درصد از جمعیت بیش از ۶۰ سال سن 
دارند؛ یعنی حدود ۹۰۰ میلیون نفر )۱۲ درصد( 
از جمعیت جهان »سالمند« هستند که حدود ۴۴ 
درصد از آنها مرد و ۵۶ درصد زن هستند؛ به عبارت 
دیگر سهم زنان در جمعیت ســالمندان بیش از 
مردان است. این جامعه شــناس افزود: براساس 
پیش بینی های ســازمان ملل، جمعیت جهان تا 
ســال ۲۰۵۰ به ۹ میلیارد نفر می رسد و جمعیت 
سالمند نیز به ۲ میلیارد نفر افزایش خواهد یافت؛ 
یعنی تا ۳۰ سال آینده بیش از یک میلیارد نفر به 

جمعیت سالمندان اضافه می شود.
    

وزیر بهداشت مطرح کرد
ضرورت ایجاد خانه های 
محله ای ویژه سالمندان

وزیر بهداشت ضمن اشــاره به روند پیر شدن 
جمعیت کشــور، بر لزوم ایجاد نشاط اجتماعی در 
سالمندان و همچنین ایجاد خانه های محله ای ویژه 
این قشر از جامعه تاکید کرد. به گزارش ایسنا، سعید 
نمکی در مراسم بزرگداشــت روز سالمند ضمن 
تبریک این روز شعری در وصف مادر مرحوم خود 
خواند و گفت: باید به فکر اصالح زیرســاخت های 
اساسی بود. ســالمند افســرده به دنبال مصرف 
دارو نیست، دچار پوکی اســتخوان شده و به سایر 
مســائل نیز اهمیت نمی دهد. پــس اولین گام ما 
برای سالمندان باید ایجاد نشاط اجتماعی باشد تا 
همزمان با افزایش طول عمر، کیفیت زندگی این 
افراد ارتقا پیدا کند. نمکی افــزود: از زمانی که در 
ســازمان برنامه و بودجه فعالیت می کردم، در نظر 
داشتم تا به جای آسایشگاه های سالمندان در هر 
محل با کمک شــهرداری ها و سازمان های ذیربط 
خانه های محله ای برای سالمندان ایجاد کنیم تا در 
طول روز در کنار همساالن خود بوده و شب نیز در 

کنار خانواده زندگی کنند.
    

ایران ارزان ترین مقصد 
گردشگری دنیاست

عضو شورای شهر تهران گفت: ایران ارزانترین 
کشور برای گردشگران در دنیا اســت، اما از یک 
میلیارد و ۳۲۳ میلیون گردشگر بین المللی، سهم 
ایران تنها پنج میلیون نفر بوده اســت. به گزارش 
ایلنا، حســن خلیل آبادی در نطق پیش از دستور 
خود در جریان یکصد و شصت و هشتمین جلسه 
شورای شــهر تهران گفت: در تکاپوی زندگی به 
ویژه در ابعــاد اقتصادی، فرهنگــی واجتماعی، 
سفر و گردشگری دارای نقشــی تعیین کننده و 
سرنوشت ساز است. از دیرزمان مردمان خردمند 
برای سیروسفر جایگاه ویژه ای قائل بوده اند و آن را 
بخشــی از زندگی اجتماعی و انسانی خویش می 
شمرده اند.قرآن کریم نیز با به کارگیری واژه »سیر« 
در شکل های گوناگون، دســتور به گردشگری و 

جهان گردی داده است. 

از گوشه و کنار

آسو محمدی

بحث انحصار در برخی مشــاغل 
همواره مطرح بــوده و از این حیث، 
شــغل وکالت و نحوه صدور پروانه 
وکالت از ســوی کانون وکال به طور 
خاص مورد انتقاداتی بوده است. در 
تمام کشــورهای دنیا به این سمت 
حرکت کرده اند کــه کانون وکالی 
دادگستری آن ها مستقل باشد. اگر 
کانون وکالی آن ها مستقل نباشد، 
مطمئناً در آن کشورها دادگستری 
مســتقل نیز وجود ندارد. استقالل 
کانون وکال از این جهــت معنا دارد 
که اگر در دفاع؛ شجاعت و استقالل 
نباشــد، وکیل هیچ گاه نمی تواند از 
متهمی که مورد هجمه دادســتان، 

پلیس و... قرار می گیرد، دفاع کند.
کانون وکالی کشــور ما ســال 
۱۳۳۱ مستقل شده است. در قانون 
اساسی مشــروطه هیچ اشاره ای به 
وکیل دادگستری نشد، اما در قانون 
اساسی جمهوری اســالمی به این 
عنوان اشــاره می شــود. اگر اکنون 
قرار باشد اســتقالل کانون وکال را از 
بین ببریم، یک عقب گرد خواهد بود. 
اینکه کانون وکال مستقل باشد، اما 
پروانه وکالت در مرجع دیگری صادر 
شود، معنایی ندارد. در هیچ کشوری 
پروانه وکالت توسط نهاد دیگری غیر 

از کانون وکال صادر نمی شود.
استقالل کانون وکال فقط 

موضوع صنفی نیست
یک وکیل دادگستری درباره این 
وضعیت به ایلنا می  گوید: »استقالل 
کانــون وکال فقط موضــوع صنفی 
نیســت. اشــخاصی که باید حافظ 
اســتقالل کانون وکال باشند، قصد 
دارند ریشــه آن  را بزنند. همانطور 
که اســتقالل و بی طرفــی قاضی از 

ستون های اصلی مردم ساالری است 
و به حقوق ملت و برقــراری عدالت 
قضایی در جامعه معطوف می شود، 
استقالل وکیل نیز جدای از مسائل 
صنفی آن، امری ملــی و مربوط به 

حقوق ملت ایران است.«
شــاپور منوچهری با بیان اینکه 
بسیاری از مسئوالن دولتی و قضایی 
و حتــی برخــی از حقوقدانان که 
دیدگاهی جزءنگر و محدود دارند و 
فقط به منافع آنی و شخصی خود فکر 
می کنند، بر این تصور نابجا هستند 
که اســتقالل وکیل و استقالل نهاد 
وکالت، یک موضوع صرفا صنفی بوده 
و از اهمیت چندانی برخوردار نیست، 
گفت: »قضات دادگاه ها، وکال و مردم 
عــادی و نمایندگان مــردم و حتی 
مســئوالن عالی رتبه قوه قضائیه آن 
گاه که کرسی های وکالت و صدارت 
و مدیریت خود را تــرک می کنند و 
صحیح و یا ناصحیح در مظان اتهامی 
قرار می گیرنــد، فقط ایــن وکیل 
مستقل است که می تواند بدون هر 
نوع ترس و واهمــه ای از حقوق آنان 
شجاعانه دفاع کند و فقط این قاضی 
مستقل است که قادر است با رعایت 
اصول دادرسی عادالنه و به دور از هر 
نوع مصلحت جویی هــای معمول، 

حکم شایسته صادر کند.«
عضو ســابق هیات مدیره کانون 
وکالی دادگستری مرکز ادامه داد: 
»شاید برای اشــخاصی که فقط به 
منافع شــخصی و کوتاه مدت خود 
فکر می کننــد و به احقــاق حقوق 
عامه نظر نداشته باشــند، مستقل 
بودن و یا غیر مستقل بودن، تفاوت 
نداشــته باشــد اما آنگاه که حقوق 
مردم که استقالل وکیل و قاضی نیز 
رکن تفکیک ناپذیــری از آن حقوق 
به شــمار می آید، مورد نظر باشــد، 
دفاع از این استقالل مساوی با دفاع 
از حقوق ملت اســت که به سادگی 

نمی تــوان از آن صرف نظــر کرد.« 
این وکیل دادگســتری اذعان کرد: 
»متاســفانه آنان که وظیفه داشته و 
دارند که از حقوق ملــت ایران دفاع 
کنند و پاسدار استقال وکیل باشند، 
همواره در این مسیر گام برداشته اند 
که این استقالل را که از شاخص های 
عمده مردم ســاالری در هر جامعه 
اســت، کم رنگ و کم رنگ تر کنند 
و نشســته اند بر شــاخ تا بن و ریشه 
استقالل وکیل را قطع کنند، غافل 
از آنکه خــود نیز در نهایــت قربانی 
عمل خود خواهند شد و با لطمه وارد 
کردن به حقوق اساسی مردم، تیشه 
به ریشــه خود خواهنــد زد و بر این 
روش، هر دم از این باغ بری سرسیده 
و با وضــع قانــون و آیین نامه های 
خالف و گاهی قانونگذاری در قالب 
آیین نامه از هیچ تالشی برای لطمه 
وارد ساختن به استقالل وکیل و نهاد 

وکالت فروگذار نکرده اند.«
 در پی تضییع 

حقوق ملت ایران هستند
این حقوقدان ادامه داد: »تعلیق 
انتخابات هیات مدیره کانون وکال و 
تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه نیز 
از همین اقدامات بوده است. اخیرا نیز 

در پی شکایت شــخصی که با کمال 
تعجب خــود را حقوقــدان معرفی 
کرده است و دقیقا مصداق بارز همان 
اشخاص اســت که بر ســر شاخ بن 
می برند و دانسته یا نادانسته در پی 
تضییع حقوق ملت ایران هســتند، 
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، 
بدون بررســی الزم و بدون توجه به 
ســوابق و بدون توجه به آنچه که در 
طی ســالیان متمادی مورد عمل و 
اجرا بوده اســت آیین نامه اجرایی 
ســال ۱۳۸۸ قوه قضائیه که حتی 
لحظه ای مــورد عمل و اجــرا قرار 
نداشــته  اســت را الزم االجرا تلقی 
کرده و اعالم داشته  که با تصویب این 
آ یین نامه، کانون وکالی دادگستری، 
دیگر نمی تواند پروانه وکالت صادر 

کند.«
منوچهری تصریح کرد: »هر چند 
ایــن رای هیچ گونــه تکلیفی برای 
کانــون وکالی دادگســتری ایجاد 
نمی کند اما نظر بــه اینکه تبدیل به 
مستمسکی برای معاندان کانون های 
وکالی دادگســتری شــده است و 
ممکن است که این قبیل اشخاص از 
آثار و تبعات آن سوء استفاده نمایند 
و با دمیدن در کوس و کرنا در جامعه 

حقوقی کشور ایجاد تشویش نمایند، 
الزم است که به اختصار نکاتی چند 

گفته آید.«
نایب رئیس اسبق کانون وکالی 
دادگســتری مرکز در ادامه تشریح 
کرد: »هر چند به اســتناد ماده ۲۲ 
الیحه قانون اســتقالل کانون وکیل 
دادگستری مصوب ۱۳۳۳.۱۲.۰۵، 
تنظیــم آیین نامه هــای مربوط به 
آن قانــون به عهده کانــون وکالی 
دادگســتری گذارده شــده است و 
هر چند آیین نامه های پیشــنهادی 
کانــون وکال بــا تصویــب وزیــر 
دادگســتری اجرایی می شده است 
اما وزیر دادگســتری فقط در مقام 
رد و تصویب قرار داشته و هیچ گونه 
نقشــی در تنظیم این آ یین نامه ها  
به عهده نداشــته اســت، و با توجه 
به ســوابق امر کوچکترین لغت و یا 
عبارتی در آیین نامه الیحه استقالل 
کانون وکالی دادگستری، از سوی 
وزیر دادگســتری وقت حــذف و یا 

اضافه نشده است.«
مروری بر وضعیت کانون وکال

از سوی دیگر با نگاهی به گذشته 
می توان دیدگاهی بهتر نســبت به 
این موضوع داشت. انقالب اسالمی 
و تحوالت بعد از آن، انتخابات کانون 
وکال را برای مدت ۱۸ ســال متوقف 
کرد. برخی از وکال خانه نشین شدند 
و بعضی هم دست از کار کشیدند. به 
دنبال تصویب قانــون کیفیت اخذ 
پروانه وکالــت در آغازین روزهای 
ســال ۱۳۷۶ و بــا روی کار آمدن 
دولت اصالحات، تالش هایی برای از 
سرگیری فعالیت های کانون صورت 
گرفــت. در این میان قــوه قضاییه 
در اجرای مــاده ۱۸۷ قانون برنامه 
سوم توســعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی کشور، خود رأسا برای دانش 
آموختگان حقوق، پروانه مشــاوره 
و وکالت صادر می کنــد و مرکزی را 
تحت عنوان مرکز وکال، کارشناسان و 
مشاورین قوه قضاییه راه اندازی کرده 
است. این مرکز نمایندگی هایی هم 
در اســتان های مختلف دارد. به این 
دسته از وکیل ها، وکالی قوه قضاییه، 
یا در اصطالح عام، وکالی ماده ۱۸۷ 

گفته می شود. این اقدام قوه قضاییه 
نیز از همان آغاز مورد انتقاد آن دسته 
از حقوقدانانی بوده است که دادرسی 
عادالنه را مستلزم داشــتن کانون 
وکالیی مســتقل از دستگاه قضایی 
می دانند. بــه دلیل مــوازی کاری  
موجود، در حال حاضر در کشور دو 
نوع وکیل دعاوی وجود دارد که زیر 
پوشش دو تشکیالت کامال متفاوت 
فعالیت دارند. اما هر دو در یک حوزه 
کار می کنند؛ با فعالیت ها و وظایفی 
یکسان. و فقط حدود اختیارات آنان 

اندکی متفاوت است. 
آنان کــه مجوز فعالیــت خود را 
مســتقیما از قوه قضاییه گرفته اند، 
تشــکیالت قضایی را بــرای صدور 
پروانه وکالت دارای اختیارات قانونی 
می دانند. اما منتقدان، این روند را در 
راستای دارسی عادالنه نمی دانند، 
چرا کــه قاضی، دادســتان و وکیل 
دعاوی هر ســه به وسیله یک مرجع 

واحد برگزیده می شوند. 
مرکــز وکال، کارشناســان و 
مشاورین قوه قضاییه، نهادی است 
که به موازات کانــون وکال به عنوان 
زیرمجموعه قوه قضائیه مشغول به 

کار است.
 دشوار شدن 

یا غیرممکن شدن رقابت
در هر صورت انحصار در هر بخش 
و صنفی که باشد نتیجه اش یک چیز 
است: دشوار شدن یا غیرممکن شدن 
رقابت. بنابراین حفظ استقالل نهاد و 
حرفه وکالت نیازمند لوازم و ابزاری 
است که بدون آنها نمی توان مدعی 
وجود اســتقالل برای کانون  وکالی 
کشور شــد. کانون  وکال ابزاری بجز 
قلم و قانون برای دفاع از اســتقالل 
۶۶ ساله خویش ندارند و بدیهی است 
که اقل انتظار جامعه وکالت کشور از 
دستگاه های حاکمیتی آن است که 
اگر حمایت و حفاظتی از اســتقالل 
نهاد و حرفه وکالت نمی کنند الاقل 
با تصمیماتی در قالــب وضع قانون 
یا آیین نامه و یــا در اظهارنظرهای 
صاحب منصبان ذی ربط، لطمه ای 
به این استقالل نیز وارد نکنند؛ چرا 
که وجود نهاد مستقلی مانند کانون 
وکال، منافــع نظام و شــهروندان را 

توأمان تأمین می کند.

مروری بر وضعیت »استقالل« کانون وکال و بحث »انحصار« در این زمینه

بازتعریف یک نقش

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

برای همه ما در طول زندگی پیش آمده اســت که دلمان را 
به شخصی سپرده ایم و آنقدر به لحاظ عاطفی و احساسی به او 
نیازمند شده ایم که هر لحظه از شبانه روز فکر و ذهن خویش را 
به او اختصاص داده ایم؛ دائما در این اندیشــه به سر می بریم که 
چطور لحظات و احساسات شیرین تری را برای وی خلق کنیم 
تا او را بیشتر از پیش مجذوب خود کنیم. آنقدر در احساسات، 
عواطف و هیجان های خویش غرق هســتیم که ممکن است 
ندانیم این دل سپردن به فرد مورد عالقه مان نشان از دلبستگی 

است یا وابستگی؟ 
دلبستگی درواقع تجربه ای است که اگر در مسیر درست 

و مطلوبی پیش رود به ایجاد پیوند عاطفی منجر می شود. در 
حقیقت جان بالبی نظریه پرداز حوزه دلبستگی براساس نظریه 
خود بر این باور اســت که »دلبستگی« پیوندی جهان شمول 
است که در تمام انســان ها وجود دارد و هر شخصی در طول 
زندگی خویش برای رشدی ســالم به چنین پیوند عاطفی ای 
نیاز دارد؛ بر اســاس این دیدگاه دلبستگی به عنوان یک نظام 
رفتاری، پیوند عاطفی میان کودک در حال رشد و مادری است 
که مسئولیت مراقبت از وی را برعهده دارد. بالبی بر این اساس 
معتقد است رابطه نوزاد- والد نمونه ای نخستین برای روابط 
عاشقانه بعدی در بزرگسالی محســوب می شود؛ دلبستگی 
در رابطه والد-کودک به رابطه عاشقانه بزرگسالی فرد انتقال 
می یابد و می تواند بر رفتار، شناخت و هیجانات، در هر زمانی 
از زندگی، از نوزادی تا بزرگسالی وی تاثیر بگذارد. درحقیقت 
یکی از مهم ترین ویژگی های یک رابطه دلبسته  ایمن، احساس 

امنیت و تعلق خاطر اســت؛ به طوری که فرد، دیگر احساس 
تنهایی و ناراحتی نکند و درعــوض موقعیتی برای وی فراهم 
شود تا بتواند عملکرد و شایســتگی خویش را در روابط بین 
فردی تسهیل کند.  بر اساس تعاریف فوق بنابراین »وابستگی« 
حالتی اســت که افراد در ارتباط با فرد مــورد عالقه خویش 
آنچنان مجذوب و دلباخته او می شوند که لحظه ای نبود وی 
را نمی توانند تحمل کنند و به همین ترتیب اینطور تجســم 
می کنند که در صورت نبودن وی، نابود می شــوند و زندگی 
برایشان بی معنا می شود. بر این اساس این دسته از افراد بطور 
بیمار گونه ای به روابط احساسی و عاطفی با فرد دیگری وابسته 
می  شــوند؛ به عبارتی در روابطی درگیر هستند که جز آزار و 
اذیت آنان، نتیجه ای دیگر به همراه ندارد، اما نمی توانند آن را 
قطع کنند و خود را از چنین رابطه ای نجات دهند. درحقیقت 
وابستگی عاطفی، افزون بر تخریب اعتماد به نفس، احساسات و 
هیجانات منفی  همچنین خشم، شرم، حقارت، تردید نسبت به 
خود، ترس از تنهایی و طرد شدن را نیز بوجود می آورد؛ درنهایت 
شخص را در دام روابطی گرفتار می شود که صرفا مجبور است 

تن به خواست دیگران دهد تا مقبول آنها باشد. 

روانشناسان معتقدند راهکارهای گوناگونی برای از بین بردن 
وابستگی های مخرب و رهایی از چنین ارتباطاتی وجود دارد که 
آگاهی از این موارد و بهره مندی از راهنمایی های یک متخصص 
روانشــناس به فرد کمک می کند تا خود را از وابســتگی های 
افراطی رها کند و برای ایجاد یک رابطه متعادل و سودمند گام 
بردارد. بعضــی از اقدامات و روش هایی که روانشناســان برای 
تغییر وابستگی و رسیدن به دلبستگی مطرح کرده اند عبارتند 
از: آگاهی و شناخت پیدا کردن نسبت به وابستگی های ناسالم، 
افزایش عزت نفس و تمرکز بر نکات مثبت و موفقیت های خویش، 
یادگیری مهارت نه گفتن به دیگران و توجه به خواســته های 
خود، اختصاص دادن زمانی برای خلوت با خود و انجام کار های 
مورد عالقه ای که لذت بخش است، کنترل و اداره کردن بحران 
وحشت از نبود دیگران، الگوبرداری از افراد موفق و قوی، رها کردن 
خویش از احساس گناه، اهمیت دادن به نیاز های خود و تالش 
برای شناخت دقیق آنها. براین اساس روانشناسان بر این باورند 
آموزش و فراگیری این مهارت ها در کنار بهره مندی از خدمات 
مشاوره ای به افراد کمک می کند تا در جهت کنترل وابستگی و 

ساختن روابط سازنده تر گام های اساسی بردارند.

بررسی دو مفهوم مهم روانشناختی

وابسته ایم یا دلبسته؟!

همانطور که استقالل 
و بی طرفی قاضی از 

ستون های اصلی 
مردم ساالری است و به 
حقوق ملت و برقراری 

عدالت قضایی در جامعه 
معطوف می شود، استقالل 
وکیل نیز جدای از مسائل 

صنفی آن، امری ملی و 
مربوط به حقوق مردم است
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