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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

   آسو ]برگرفته از سایت:[

   ١٣٩٨ ریت ٢ ]تاریخ:[

 

 حکومت و تعرض به استقالل وکال یزیگرقانون

آغاز شد. نخست با ممانعت از  یاسالم ینخست استقرار جمهور یهابه استقالل وکال از همان سال  یاندازدست

  تیبعد با مهر و موم دفتر کانون وکال و ممنوع یو کم١٣۵٩کانون در خرداد   یانتخابات کانون وکال و دستور پاکساز

به دستور دادگاه   زی کانون وکال ن دیسال دفتر جد انهم ماهی بعد، در د  یاندک. ١٣۶۰سال  بهشتیآن در ارد تیفعال

دو عضو   ،ینیرحسی ام یو جهان یدامغان یوکال، دکتر محّمد تق یشورا سیاردالن، رئ دیانقالب بسته شد و عبدالحم

  نیزمان با او هرکدام به شش سال حبس محکوم شدند. هم ریکانون وکال، دستگ  یمنش ،یهانیبتول کشورا، و 

 استیرا به ر یانتخابات کانون وکال، رأساً گودرز افتخار جهرم یبا ممانعت از برگزار ه،ییقضا یقوه ها،یریدستگ 

 .کانون منصوب کرد

  لیوک ٣۰۰ هیباطل شد و عل ١٣۶٢در سال   یدادگستر یتن از وکال ١۴۰وکالت  یفشارها پروانه  نیا یادامه  در

 افتیادامه  زیبعد ن یهافشارها در سال  نیصورت گرفت. ا  «یاقدام انضباط»  ١٣۶٢-  ١٣۶۴ یهاسال یط زین گرید

 یانقالب اسالم ی: »از ابتدادیگو ی صلح نوبل م یزهیجا یو برنده یسرشناس دادگستر  لیوک ،یعباد نیریکه شو چنان

 ».اندقرار گرفته و بازداشت شده  یفری ک بی تحت تعق یدادگستر لیوک ٢۰۰از  شیتا کنون، ب

مربوط  میو متهمان به جرا یاسیس انیهزاران تن از زندان ١٣۶۰ یدهه  یاست که ط  یوکال در حال هیاقدامات عل نیا

  یو اعدام محکوم شدند و وکال حت نیسنگ  یهامستقل به حبس یبه وکال یبدون دسترس یبه مواد مخدر و روابط جنس

  یاندک در فضا یشیبا وجود گشا زیبعد ن یهادهه  درنداشتند.  زیرا ن یمدن یهاپرونده یورود به برخ یاجازه

 .حکومت بوده است یاندازهمواره در معرض دست یدادگستر یاستقالل وکال ،یاسیس

 ینامزدها تیصالح یانتخابات داده شد اما بررس  یبرگزار یسال به کانون وکال اجازه ١۶گرچه پس از   ١٣۷۶ سال

 .قضات سپرده شد یانتظام  یو دادگاه عال ییکانوِن وکال به دستگاه قضا یرهیمد  ئتیه

  ه«ییقضا ی»کانون مشاوران قوه  ییسوم توسعه، دستگاه قضا یبرنامه ١٨۷ یماده یبا اجرا  زین ٨۰ یدهه  لیاوا از

 یتنها مرجع صدور پروانه  ،ینهاد حکومت نیا جادیاز ا شیکرد. تا پ جادیبا کانون وکال ا یمواز یرا به عنوان نهاد

 س،ی تأستازه یِ نهاد حکومت نیوکالت به ا یاجازه صدور پروانه  نبا داد ییوکالت، کانون وکال بود. اما دستگاه قضا

 .مخدوش کرد شیاز پ شیاستقالل وکال را ب

دفاع   یاجازه  هییقضا یقوه سیرئ  دییمورد تأ یکه براساس آن فقط وکال دیرس بیبه تصو یقانون زین ١٣٩٢سال   در

 قوه دییمورد تأ یبه عنوان وکال ١٣٩۷که سال  ی را دارند. به عنوان مثال در فهرست یتی و امن یاسیاز متهمان س

آنها   نیرا داشتند که در ب یتی و امن یاسیاز متهمان س دفاع یاجازه  لیوک ٢۰منتشر شد، در استان تهران فقط  هییقضا

  ن یدر ا زیرا بر عهده دارند ن یحقوق بشر یهاکه معموالً دفاع از پرونده ییحضور نداشت. وکال یزن لیوک چیه

است که به خاطر دفاع از   یمستقل یوکال یبرا یطوالن یهاحکم حبس ر،یاخ یهادر ماه یگرید دفهرست نبودند. رون

را دامن   یدادگستر یهرچه محدودتر شدن استقالل وکال یدرباره هاینگران گریاند، بار دشان بازداشت شدهموکالن

 .زده است
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گو با آسو  وشده است، در گفت رانیفشارها مجبور به ترک ا نیهم لیکه به دل یدادگستر لیپراکند، وک مهناز

شان از حکومت و  حفظ استقالل یو تالش وکال برا ر،یاخ یحکومت بر وکال در چهار دهه  یاز فشارها یاخچهیتار

 .را مرور کرده است هییقضا یقوه

به  سیاز بدو تأس یاسالم یکه جمهور دهدیحکومت نشان م یکانون وکال و برخوردها یهاتیبر فعال یمرور

از استقالل  یحکومت و دستگاه قضائ یواهمه  نیا لیمحدود کردن استقالل وکال بوده است. دل یمختلف در پ یهاوهیش

 د؟یدانی را در چه م یدادگستر یوکال

ً یدق کانون وکال   فشارها بر رانیدر ا یاسالم یحکومت جمهور لیاول تشک  یطور است. از همان روزها نیهم قا

ها را  باطل و آن  یرا به عنوان پاکساز یاوکالت عده  یو پروانه ریرا دستگ  رهیمد  ئتیه  یاز اعضا  یشروع شد. تعداد

 .از وکالت منع کردند

 ئتیه یاعضا  ده،یرس بیبه تصو ١٣٣٣که در سال   یدادگستر یاستقالل کانون وکال یحهیدو ال یاساس ماده بر

  یسال سابقه وکالت داشته باشند. اعضا ٢۰حداقل   دیبا رهیمد ئتیه سیسال، و رئ ١۰حداقل   دیکانون وکال با یرهیمد

خدمت   نیدار امدت دو سال عهده  یو برا شوندیم ابانتخ یدادگستر یوکال یعنیکانون،  یتوسط اعضا رهیمد  ئتیه

 ئتیانتخابات ه ،یقضائ یعال یبه دستور سرپرست شورا یاسالم یکار آمدن جمهور  یهستند. اما دوسال بعد از رو

که در آن زمان کمتر از دو   یافتاد و گودرز افتخارجهرم قینامعلوم به تعو  یمدت یمرکز برا یکانون وکال یرهیمد

 .سال ادامه داشت ١٨انتخابات کانون  قی کانون نصب شد. تعو  یوکالت داشت به سرپرست یقهسال ساب

از   تیو محروم دیزندان، تبع دات،یتحمل فشارها، تهد یبه بها یکانون وکال حت یخوردهمستقل و قسم لِ یوک  کی

و با   بنددیآنها نم یو چشم بر تخلفات قانون  شودینم یو مقامات قضائ نیمسئول یرقانونیغ یرفتارها میوکالت، تسل

 .شاردفی م یپاعادالنه  ی فشارها، بر حِق دفاع و دادرس نیوجود تمام ا

 یک یدارد که  یمتعدد لیها دالمستقل در دادگاه یها با استقالل کانون و حضور وکالفشارها و مخالفت نینظر من ا به

  رانیدر ا یدادگستر یوکال در تمام کشورهاست. کانون وکال  یهاو قدرتمند کانون یاجتماع گاهیها مربوط به جااز آن 

به داد فعاالن   یو اجتماع  یاسیبود که در مقاطع حساس س ردارواال و قدرتمند در جامعه برخو یگاهیاز جا زین

 یهامردم گشوده بود و خانواده یکانون وکال به رو یدرها زیبود. در دوران انقالب ن دهیرس یاسیو س یاجتماع

  یهمواره از وجود نهادها زیگراست حاکمان زورگو و قانون یهیداد. بد یرا در خود جا یاسیس انیمتحصن زندان

 .از آنها است یک ی زین یاسالم یاند. جمهورمدار واهمه داشته قدرتمند و قانون یدنم

عدم اعتقاد مسئوالن  یتصور کرد، مسئله یمدن یترس حکومت از استقالل نهادها  یبرا توانی که م یگرید لیدل

  دنیرس یبرا یقانون یشغل وکالت، دفاع و استفاده از ابزارها  یاست. چرا که اقتضا ی مدارمربوطه به قانون و قانون

و معاهدات  هانامهنییو آ ن،یاز قوان ریندارد، غ دفاع  یبرا یابزار یدادگستر لیو عدالت است. وک یبه حق و راست

تحمل فشارها،  یبه بها یکانون وکال حت یخوردهمستقل و قسم لِ یوک کیاست.  وستهیکه حکومت به آن پ یالمللنیب

 شمو چ شودینم یو مقامات قضائ نیمسئول  یرقانونیغ یرفتارها میاز وکالت، تسل تیو محروم  دیزندان، تبع دات،یتهد

. مقامات و فشاردیم  یعادالنه پا ی ر حِق دفاع و دادرسفشارها، ب نیو با وجود تمام ا بنددیآنها نم یبر تخلفات قانون

 .واهمه دارند نیاز هم زیگرقانون  یمراجع قضائ

  ایاند، آحکومت بوده یفشارها ریمستقل ز یدادگستر یاز وکال یاریبس ،یاسالم یکه پس از استقرار جمهور میدانیم

وکالت آنها  یخود و باطل شدن پروانه فیانجام وظا لیبه دل یدادگستر یبازداشت وکال یدرباره  یآمار و اطالعات

 وجود دارد؟ 

  یهادار که در سال ابطال شده ندارم. اما براساس اظهارات همکاران سابقه یهااز تعداد پروانه یقیشخصاً آمار دق من

که تا اواخر سال   دیآیبر م نیاند، چنکانون فعال بوده یو قبل از آن در اداره  یاسالم یاول استقرار جمهور

اند. در  اعدام سپرده شده  یهاو به جوخه  یزندان یدادگستر لیکها ووکالت ابطال شده و ده یپروانه ١۴١حدود  ١٣۶٢

از وکالت  یبهائ نییکه صرفاً به خاطر اعتقاد به آ یاجتماع ای یاسیس تیهم نه به علت فعال یوکال، تعداد نیا انیم

و  کالهمچنان ادامه دارد. فشار بر و انی از وکالِت بهائ  تید و البته روند محروماناعدام شده ایمحروم و 

هشتِم  یو بعد از انتخابات دوره ١٣٨٨از سال  یهمواره وجود داشته ول یتیامن نیبا عناو موردیب یهایسازپرونده

ها در  بازداشت  نیا یِ افزوده شد. با توجه به گستردگ یدادگستر یوکال ه یعل هایسازبر تعداد پرونده یجمهوراستیر
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به  توانیشده، نمهمکاراِن بازداشت یهاخانواده ایهمکاران و  یرسانالعمختلف و بعضاً عدم اط یهاشهرها و استان

ط اشاره کرد که توس لیوک ۵۵حدود   یبه تعداد توانیاستناد کرد. اما با توجه به اطالعات موجود م یقیآمار دق

خروج   ایوکالت و  غلموقت از ش قیشده و مجبور به تحمل بازداشت، حبس، تعل یسازآنها پرونده هیعل یتیامن ینهادها

 .انداز کشور شده  یاجبار

همچنان   د،یرس بیوقت به تصو ریوزدکتر مصدق، نخست یهایریگ یبا پ ١٣٣١استقالل وکال که در اسفند  یحهیال ایآ

  شده است؟ رییخوش تغپس از انقالب دست زین حهیال نیا ایدارد  تیرسم

کرد که در واقع با  یراتییتغ یمل یدر مجلس شورا ١٣٣٣در سال   بارکی ١٣٣١استقالل وکال، مصوب   یحهیال

استقالل وکال بلکه در جهت  فیاصالحات و الحاقات نه در جهت تضع نی. ادیرس بیبه تصو یاصالحات و الحاقات

 .است یروز شدن آن بوده و در حال حاضر ُمجرو به لیتکم 

  ئتیسپرده شده بود و انتخابات ه  یامور کانون وکال به گودرز افتخارجهرم یکه اداره  یا، در دوره ١٣۷۶در سال   اما

که اساساً استقالل کانون را هدف قرار   دیرس بیوکالت« به تصو یاخذ پروانه تیفی»قانون ک شد،یبرگزار نم رهیمد

رزمندگان و بستگان  ثارگران،یجانبازان، ا یهیوکالت، سهم یهادرصد از پروانه   ۵۰قانون مقررکرد که  نیداد. ا

 یشگاهو دان یمعادل آن از دروس حوزو ای یاسالم یاول شهدا خواهد بود، و به دارندگان مدرک فقه و مبان یدرجه 

  یحت یهگا هاهیسهم  نیدر هر دوره از آزمون وکالت، دارندگان ا بیترت نیوکالت داده خواهد شد. به ا یپروانه زین

ها از اخذ  باالتر از آن  ار یبس یبا نمرات یحقوق حت النیالتحصاز فارغ  یاریاما بس رند،ی گیپروانه م یقبول یبدون نمره

 .مانندیپروانه محروم م

داوطلبان اخذ پروانه وکالت در نظر گرفته شده، اعتقاد و التزام به احکام و   یکه برا  یقانون از جمله شروط نیا در

و   شودیمحسوب م دیعقا  شیتفت قیاست، که از مصاد هی فق  تیو وال ،یاسالم یاسالم و تعهد به نظام جمهور نید یمبان

 .ستیوکالت ن یمنطقاً و عقالً از ملزومات حرفه

و فرق ضاله و معاند با نظام« در آن گنجانده شده   یالحاد یهادر »گروه تیو فعال تی شرط عدم عضو هانیبرا عالوه

الفت شروط راه هرگونه مخ ن یمبهم و کشدار داده باشد. در واقع با ا تیغابه  یهاواژه نیاز ا یفیتعر نکهیاست. بدون ا

چون  ینیــ که با عناو یبهائ نییمعتقدان به آ ژهیوو مذاهب به ان یاد یمعتقدان برخ  یوکالت برا یبا صدور پروانه

 .ــ باز شده است شوندی مورد خطاب واقع م تیضاله توسط حاکم یفرقه 

و   یحقوق مدن یالمللنیب ثاقیقانون آمده است که با »حِق داشتن شغل« مندرج در م نیدر ا  زین  یگریشروط د نیهمچن

 .در تضاد است یاسیس

استقالل کانون را به لرزه در آورده است، شرط   یهاه یواقع پاشده و به  دیقانون ق نی که در ا یاز موارد گرید یک ی

 یانتظام ی در دادگاه عال یدادگستر یوکال یهاکانون یرهیمد ئتیدر ه تیعضو یداهایکاند تیبه صالح یدگی»رس

 یقوه یاز نهادها کیاست و دخالت هر   هیقضائ یقوهمستقل از  یاست که کانون، نهاد یدر حال نیقضات« است. ا

 .و ناقض استقالل کانون است یدر امور کانون فاقد وجاهت قانون هیقضائ

  یوکال یاز اسام یست یل ره،یمد ئتیمجبورند در هر دوره از انتخابات ه یدادگستر  یوکال یهاکانون بیترت نیا به

 یرویدادگاه با استعالم از ن نیقضات ارسال کنند. ا یانتظام یو به دادگاه عال هیرا ته  رهیمد ئتیداوطلب خدمت در ه

آنان   تیعدم صالح ای تینهادها حکم به صالح نینظر ا براساسو  یرا بررس یاسام نیا ،یتیامن یو نهادها یانتظام

 .کند یرا صادر م رهیمد ئتیدر ه تیعضو یبرا

افزوده   یدادگستر یوکال  هیعل هایسازبر تعداد پرونده یجمهوراستیهشتِم ر یو بعد از انتخابات دوره ١٣٨٨سال   از

 .شد

و   یاسیس نیقبول وکالت متهم لیصرفاً به دل یاریبس یتا کنون وکال ١٣۷۶قانون، از سال  نیا  یاجرا یجهینت در

  شتریب شدگانتیرد صالح نیتعداد ا ١٣٨٨ یاند. بعد از انتخابات پرمناقشهباز مانده ره یمد ئتیاز ورود به ه یدتیعق

به  کند،ینگهبان در روند انتخابات وکال دخالت م یشورا چونقضات هم یانتظام یهم شده است. در واقع دادگاه عال

 یهایریگموضع یهستند به جهت برخ یبعد یدر دوره تیرا هم که داوطلب عضو  رهیمد ئتیه ی که اعضا ینحو
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  ئتیدر ه توانندیم یدر حال حاضر، فقط کسان بیترت نی. به اکندیم تیبعد رد صالح یدوره یبرا یو مدن یقانون

 .را نسبت به آنها داشته باشند  تیحساس نیکمتر  یتیامن یحضور داشته باشند که نهادها رهیمد

قانون اکتفاء نکرده است و  نیا بیوکال به تصو یهاضربه زدن به استقالل کانون یبرا  رانیا یاسالم یجمهور البته

 .کند یمتعدد کانون را از استقالل ته حیطرح لوا ایخالف قانون و  یهانامهنییآ  بیبا تصو  کندیمستمراً تالش م

»مرکز   یاندازراه  لیبه دل هییقضا یسابق قوه سیرئ ،یجانیاز صادق الر یدادگستر یچند تن از وکال ،یتازگ به

مرکز از   نیاند. اکرده تیشکا دهد،یوکالت م یآموختگان حقوق پروانهکه به دانش  ه« ییقضا یقوه یمشاوران حقوق

نقض استقالل وکال  قیاز مصاد یک یآن را  تیفعال یدادگستر یوکال یآغاز به کار کرده و چرا برخ یانچه زم

 دانند؟یم

شد و از   لیتشک  ١٣٨۰سوم توسعه در سال   یقانون برنامه  ١٨۷ماده  یدر اجرا هیقضائ یقوه یمشاوران حقوق مرکز

است که   نیا ١٨۷ یماده رادیا نیتر . بزرگکندیاقدام به صدور پروانه وکالت م یقانون ریتا کنون به نحو غ خیآن تار

کانون تنها مرجع   نیاستقالل کانون وکال، ا یحه یال ۶ ی است. طبق ماده ریاستقالل کانون وکال مغا یحهیمفاد آن با ال

کرده است   ینیبشیبا کانون وکال را پ یمواز ی، نهاد١۷٨ یکه ماده  یاست. در حال یوکالت دادگستر یصدور پروانه 

 یمشاوره یعنیکه با همان مجوز ــ  دهدیمجوز اجازه م نیبه دارندگان ا ،یکه در ضمن صدور مجوز مشاوره حقوق

  هیقضائ یقوه یمرکز مشاوران حقوق یاندازبپردازند. راه  یحاضر شوند و به کار دفاع حقوق زیــ در محاکم ن یحقوق

 ریکه ز شوندیم  تیترب ییاقدام وکال نیبا ا رایز کند،یلطمه را به کار دفاع از حقوق ملت وارد م  نیرتدر واقع بزرگ 

عمل او در دفاع، در تضاد آشکار است.  در   یو آزاد لیامر با استقالل وک نیو ا رندیگیقرار م هیقضائ یچتر قوه

که آنها  یها مقابل قضاتو قرار گرفتن آن  یاپرونده کی در  هیقضائ یقوه  یمرکز مشاوران حقوق یواقع با ورود وکال

. چرا که هم قضات  ردیگی مقرار  یعادالنه در خطر جد  یهم دفاع و هم دادرس  اند،هیقضائ یوابسته به قوه زین

است که مراقب مصالح خود باشند تا مجوز  یعیو طب کنندی ارتزاق م هیقضائ یاز قوه  ی دادگستر یو هم وکالها دادگاه

 یمرکز، همچون مصطف نیا یاز وکال یشمارکه تعداد انگشت میخود را از دست ندهند. فراموش نکن تیکار و فعال

 .و پروانه وکالت خود را هم از دست دادند  ددانشجو، با استقالل عمل کردن

 یدر قانون برنامه  ١٨۷ یدر ماده هیقضائ یقوه یمرکز مشاوران حقوق  لیاست که چون تشک  نیا گریمهم د ینکته

  ییدوره اجرا انیسوم توسعه است و با پا یمحدود به مدت اعتبار قانون برنامه زیشده است، اعتبارش ن دیسوم توسعه ق

 انیبعد از پا یمرکز حت نی. اما مسئوالن ادادیبه کار خود خاتمه م دیبا زین هیقضائ یقانون، مرکز مشاوران قوه  نیا

 ریهمچنان به نحو غ زیچهارم و پنجم توسعه ن یهاشدن برنامه  ییسوم توسعه و اجرا یقانون برنامه  یاجرا یدوره

مرکز  نیا یالتعداد وک شودیکه گفته م یامه داده است. به نحوبه کار خود و صدور مجوز مشاوره و وکالت اد یقانون

 .است دهیرس ریسال اخ ۶۰از  شیوکال در ب یهاکانون یاز تعداد وکال شیمدت به ب نیدر ا

استقالل وکال ، تطابق   ی حهیشده در ال نییتع طیچقدر با شرا رانیدر ا یدادگستر یوکال یفعل تیاوصاف، وضع نیا با

 دارد؟ 

 یحهیکه اشاره کردم تطابق خود را با ال یوکال تا حدود یهاوکالت«، کانون یاخذ پروانه تیف ی»قانون ک بیتصو با

. در حال  برندیکار محفظ استقالل خود به  یاند، هرچند که وکال تمام تالش خود را برااستقالل کانون از دست داده 

 توانی حال نم نیاست. با ا یوکال جار یهاوکال و کانون روابطاستقالل همچنان معتبر و همچنان در  حهیحاضر، ال

صدور   طیشرا یکانون وکال و حت رهیمد ئتی مربوط به انتخابات هاخذ پروانه وکالت« بر مواد  تیفی»قانون ک تی حاکم

 .گرفت دهیداوطلبان شغل وکالت را ناد یپروانه برا

شدگان آزمون  دسته قبول کیبه شغل وکالت اشتغال دارند:  لیدو دسته وک ران یدر حال حاضر در ا گر،ید یسو از

را   یکارآموز یاستقالل کانوِن وکال دوره یحهیمراحل مندرج در ال یهستند که با ط یدادگستر یوکال یهاکانون

وکالت از »مرکز   یهستند که با اخذ پروانه یگر، کسانید یاند. دسته وکالت شده یگذرانده و موفق به اخذ پروانه 

که در آزمون   یکسان ارندیدوم، بس یدسته یوکال انیبه وکالت اشتغال دارند. در م ه«یقوه قضائ یمشاوران حقوق

 .اندپروانه گرفته  هیاند، اما از مرکز مشاوران قوه قضائوکال قبول نشده یهاکانون

حال بعد از   نیبا ا یاند، ولوکالت از کانون وکال را نداشته یاخذ پروانه  طیهم هستند که شرا یابازنشسته قضات

 .اندمشغول به کار شده  هیقضائ یوکالت از قوه  یاز قضاوت به سهولت با اخذ پروانه یبازنشستگ 
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 زیکه آنها ن یها مقابل قضاتو قرار گرفتن آن  یاپرونده کیدر  هیقضائ یقوه یمرکز مشاوران حقوق یورود وکال با

 .ردیگی مقرار  یعادالنه در خطر جد یهم دفاع و هم دادرس  اند،ه یقضائ یوابسته به قوه

قضات داشته که با   یهم برا  گرید ینفع ماد کی هیقضائ یقضات به کار وکالت با استفاده از جواز قوه نیا اشتغال

که از   یقانون، قضات ن یا ۶ماده  ۴ یوکالت در تضاد است. بر اساس تبصره یاخذ پروانه تیف یمقررات قانون ک

محل اشتغال به شغل قضاوت، دفتر وکالت  نیدر آخر  توانندیتا سه سال نم رندیگیوکالت م یوکال پروانه یهاکانون

وکالت  یقضات بازنشسته با اخذ پروانه م،یاطور که به وفور شاهد بودهکنند و مشغول به کار شوند. اما همان  ریدا

ند و از ارتباطات خود  امحل اشتغال به شغل قضا، به شغل وکالت مشغول شده نیدر همان آخر  یبه راحت هیقضائ یقوه

 .کنندیبا قضات همکار سابق خود استفاده م

قانون چه   نیا دانند،یبه استقالل وکال م گرید یاآن را ضربه  یاست که برخ یموارد  گریجامع وکالت« از د قانون»

 ست؟یآن چ ینهیشیدر نقض استقالل وکال دارد و پ ینقش

 کهن ی. اما کوتاه سخن اگنجدیگفتگو نم ن یالزم است که در ا یو کامل »قانون جامع وکالت« فرصت قیدق یبررس یبرا

 یوکال و قرار دادن وکال یهابردن استقالل کانون نیاز ب یبرا ییهاراه  افتنی یدر همه حال در پ یاسالم یجمهور

سال   ١٨کانون را به مدت  یرهیمد ئتیبود که انتخابات ه راستا نیبوده است. در هم هیقضائ یچتر قوه ریز یدادگستر

به استقالل   یبزرگ یکه گرچه ضربه  یکرد. قانون بیوکالت را تصو یاخذ پروانه  ت یفیمعوق نگه داشت و قانون ک

 .کانون وارد کرد اما موفق به سلب استقالل کامل از کانون نشد

اجرا به   یبرا یانامهنییآ هیقضائ یوقت قوه سیرئ ،یجانیصادق الر  ١٣٨٨روند بود که در سال  نیا یادامه  در

صدور    یبرا هیقضائ یقوه نیرا متشکل از وکال و منتصب یئتیه هیقضائ یوکال ابالغ کرد، که طبق آن قوه یهاکانون

معاونت  یمنوط به امضا یوکالت دادگستر ینهاعتبار پروا کهو مقرر کرده بود  ن،یی آن تع دیوکالت و تمد یپروانه

قوه مشهود  نیو وابسته کردن وکال به ا هیقوه قضائ یپا رد  نامهنیآئ  نیا یجا یکانون است. در جا سیو رئ هیقوه قضائ

 هیقضائقوه  سیچون رئ یاست و از مقام یجار یاستقالل کانون وکال، قانون  یحه یاست که ال یدر حال نیاست. ا

 .خالف قانون، تاب مقاومت در مقابل قانون را ندارد ینامهنییکه بداند آ رودیانتظار م

و جواز  گرفتندیقرار م هیقضائ یچتر قوه ریآن، در واقع وکال ز یو اجرا نامهنییآ نیوکال به ا نیصورت تمک  در

مخالفت  لیبه دل دیعدم تمد ایــ مدام در خطر ابطال  اندهیقضائ یمدافع حقوق بشر ــ که عمدتاً مغضوب قوه یکار وکال

 .بودیم هیقضائ یمعاون قوه

شد و  لیاستقالل کانون وکال« تشک  نیبا نام »کمپ  ینی کمپ ستادند،یا نامهنییآ نیوکال محکم در مقابل ا یهاو کانون وکال

  یوکال یبرخ ه،یقضائ ی قوه استیکانون با ر ی. در کنار مذاکرهکنندیبه صراحت اعالم کردند که مفاد آن را اجرا نم

به همت   ت،یرا کردند. در نها نامهن ییآ نیدرخواست ابطال ا یعدالت ادار   وانیداخوست از د میبا تسل زین یدادگستر

 .اعتبار شد یمشمول مرور زمان و ب نامهنیآئ نی ا یر واقع نشد و اجرا ترفند هم مؤث نیوکال ا یهاوکال و کانون

ادغام کانون در مرکز   یبه عبارت ایدر کانون وکال و  هیمرکز مشاوران قوه قضائ یاز آن به منظور ادغام وکال بعد

استقالل کانون وکال ارائه کردند. از سال   یحهیال ینیگزیجا یبرا یمختلف یهامشاوران و سلب استقالل کانون، طرح

آشکار داشتند و ناقض   ی راداتیا کیاند که هربه مجلس داده  حهیطرح و ال نیو دولت چند هیقضائ یتا کنون قوه ١٣٨۰

مجلس  ت،یوکال قرار گرفتند. در نها رادیمورد اعتراض و ا زین حیها و لواطرح نیدند. اوکال بو یهااستقالل کانون

آن   یررساست، و ب دهینرس جهیقرار داد که آن هم هنوز به نت یرا به عنوان طرح جامع وکالت در دست بررس یطرح

 .همچنان ادامه دارد

وکال   یهاکارها ناقض استقالل وکال و به قصد تسلط حکومت بر امر وکالت است. اما تالش وکال و کانون نیا یهمه

ضامن   یدادگستر لیاستقالل کانون وکال و وک  میکانون است. چرا که ما معتقد بندمیها حفظ استقالل نسال  نیدر تمام ا

  .مردم است یحفظ حقوق شهروند

در  یریکه اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد چه تأث ،یفریک یدادسر  نییقانون آ ۴٨ یماده یدر تبصره راتییتغ

 خواهد داشت؟  لیداشتن وک یاستقالل وکال و حق متهمان برا
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 یدادرس یناقض حق دفاع و مبان زیدر صورت اصالح ن یهولناک و ناعادالنه است که حت یتبصره به قدر نیا

 یقوه یفعل تیاست. تجربه نشان داده است که با وضع لیمتهم به وک  یو دسترس لیوک اریبا حق اخت ریعادالنه و مغا

باشد،  یحقوق شهروند یمقررات دربردارنده  یههم کهن یبه فرض ا یقوه حت نیا ماریو ساختار آلوده و ب هیقضائ

تبصره  نی. همستین یو اجتماع یاسیس نیدر برخورد با فعال ربطیآن از جانب مقامات و مراجع ذ تیبه رعا یدیام

 قاتیکرده که مربوط به مرحله تحق حیتصر یاست، به روشن یتیدر موارد امن لیانتخاب وک  یکه درباره ۴٨ماده 

تبصره از   نیبه ا ی منطق ریو غ یانونق ریانقالب تا کنون با استناد غ یهادر عمل قضات دادگاه امااست،  یمقدمات

 .اندکرده یریجلوگ نیمورد اعتماد متهم یحضور وکال

منع کند، اما  لیروز از مالقات با وک ٢۰که متهم را حداکثر تا  دهدیبه بازپرس اجازه م یشنهادیپ یه یاصالح نیا

 .شود تریطوالن یمقام قضائ صیممکن است به تشخ تی ممنوع نیکه ا کندی م حیحال تصر نیدرع

 یهامیو تصم  ییبا زورگو تیممنوع نیا ینحو، در عمل دامنه  نیکه با اصالح تبصره به ا میدار ینیچه تضم نیبنابرا

 یکه از اساس قانون کندیم جابیدادگاه جلو نرود؟ منطق ا یتر نشود و تا مرحلهگسترده یخالف قانون مقامات قضائ

بهتر است که  نیامکان تخلف از آن را نداشته باشد. بنابرا یاممق چیدر آن نباشد و ه  ی اما و اگر چیوضع شود که ه

 .تبصره از ماده حذف شود نیاساساً ا

و چقدر  د،یتان را حفظ کناستقالل دیتوانست ی تا چه حد م د،یکردیم تیفعال  رانیدر ا لیکه به عنوان وک ییهادر سال  شما

 د؟ یتان در وکالت را تجربه کردو کجاها نقض استقالل

دفاع را از   ی استقالل عمل و آزاد یکه در توانم بود به استقالل عمل کردم و شخصاً اجازه ندادم که مقام ییتا آنجا من

دفاع و   یو چگونگ  یدتی و عق یاسیس نیوکالت متهم رشیپذ یبرا یاست از طرف کانون هم مزاحمت یهی. بدردیمن بگ 

را نداشته و ندارند چرا   یاتجربه نیاز همکارانم چن کی چیه کهام نداشتم. مطمئن یبرخورد با مقامات و مراجع قضائ

بار از طرف   نیننشستند و چند کاریهم ب یو دادستان یاست. اما از آن طرف، مقامات قضائ نیاستقالل هم  یکه اقتضا

که   دندارسال شد و از کانون خواسته بو یهائوزارت اطالعات به کانون نامه یحداد و حت یقاض ،یدادستان مرتضو

  رادیا چینکرد چرا که ه یها توجهنامه  نیاز ا کی چینظر کنند. خوشبختانه کانون به ه دیوکالتم تجد یدرمورد پروانه

ً یاشت و دقام وجود ندصدور پروانه  یبرا یقانون  .صادر شده بود یقانون ریمس یبا ط قا

است که به  یفیاز اتهامات آنها مرتبط با وظا یدر زندان هستند و چه بخش یدادگستر یحال حاضر چند تن از وکال در

 اند؟برعهده داشته  لیعنوان وک

با قرار آزادند و هنوز  یاند و فعالً تعداددر زندان  یدادگستر یسه تن از وکال دانمی که م ییحال حاضر تا آنجا در

هم با گذراندن دوران حبس آزاد   یادینشده است. البته تعداد ز یها منجر به صدور حکم قطعآن یِ اتهام یپرونده

ده است  بو شانیاحرفه  فیوکالت و وظا یبا حرفه میشده در ارتباط مستق لیوکال تشک ن یا هیکه عل ییهااند. پروندهشده

 .اندیدتی و عق یاسیوکال از مدافعان حقوق بشر و متهمان س نیا یو همه

را   یدتیو عق یاسیدفاع از متهمان س گانیبه صورت را ،یدادگستر یاز وکال یگذشته شمار یتمام چهار دهه  در

 یهافعاالن جنبش ،یحقوق یهاو انتشار جزوه یآموزش یهاکارگاه یاز آنها با برگزار یبرعهده داشتند و برخ

در  یچه سهم یدادگستر یاقدامات وکال نیشما ا ظراند. به نشان در هنگام بازداشت آشنا کردهرا با حقوق یاجتماع

 داشت؟  رانیدر ا  یاجتماع یهاجنبش شبردیپ

بود که   ن یکه داشت ا یاده یها حداقل فاها و آموزشنشست نیکه ا میبگو توانمی حد م نیتان در همسؤال  ن یپاسخ به ا در

 شبردیاقدامات در پ  نیخود آشنا کرد و قطعاً ا یو دفاع یرا با حقوق شهروند یو اجتماع ییو دانشجو یصنف نیفعال

 اند.نبوده ریتأث یب یاجتماع یهاجنبش

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورنکته]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

