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 دورنمای روشن 
نهاد وکالت

روسای کانون های وکالی 
اهمیت  دادگستری ایران از 

استقالل نهاد وکالت می گویند

با نوشتار و گفتارهایی از
علیخواجوییراد،کارنروحانی،سیدمحمدجندقیکرمانیپور

نوروزی ،حسینمحمدنبی،کامبیز علیمندنیپور
وعباسعبدی

ویژهنامه
 هفتادمین 

استقالل سالروز
کانونوکالی

دادگستری

کوشا جعفر
رئیساسکوداتبیینمیکند

روابطعمومیاتحادیه
سراسریکانونهای

وکالیدادگستریایران
)اسکودا(



ویژه نامه هفتادمین سالروز 
استقالل کانون وکالی دادگستری

: جعفر کوشا زیرنظر
ین مشاور رسانه ای: عباس رضایی ثمر

: سید علیرضا حسینی سردبیر
مدیر داخلی: امید اسماعیل طهرانی

هیات تحریریه: پانید فاضلیان و فرشاد گلزاری
مدیر فنی و هنری: حامد صادقی

: حمیده ایوبی ویراستار

: با تشکر از
خانمها: کاظم زاده، مانی فر و محمدخانی

آقایان: گلپایگانی، آتشانی، علیزاده و مقدم
مسئوالنروابطعمومی باسپاسویژهاز

کشور کانونهایوکالیدادگستریسراسر

آدرس: تهران ، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر
خیابان بهزاد شفق )۱۷( ، پالک ۲۰ ، طبقه سوم

۸۸۷۰۲۲۸۹: تلفن: ۸۸۷۰۲۲۹۱  -  دورنگار
  admin@scoda.org :رایانامه

https://scoda.org :نشانیوبگاه

آدرس شبکه های اجتماعی:
اینستاگرام:

https://www.instagram.com/
iranian_bar_associations_union   

تلگرام:
https://www.telegram.me/skoodaa

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: پیمان نو اندیش

روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون های 
وکالی دادگستری ایران)اسکودا(

اتحادیه سراسری کانون های وکالی 
دادگستری ایران)اسکودا(



جعفر کوشا، رئیس اسکودا تبیین می کند
دورنمای روشن نهاد وکالت

محمود حبیبی ،   نایب رئیس دوم اسکودا
تحلیل فقهی، فلسفی و حقوقی استقالل نهاد وکالت

یادداشتی از علی حامد توسلی، بازرس دوم اسکودا
اعتبار و عزت وکال و جامعه وکالت باز خواهد گشت

یادداشت های روسای کانون های وکالی دادگستری ایران

گفت و گو با علی خواجویی راد،حقوقدان و نایب رئیس کانون وکالی دادگستری استان کرمان
پشتیبانی از افراد با عقاید نوگرا مسئولیت اجتماعی نهاد وکالت

گفت وگو با کارن روحانی، نایب رئیس پیشین کانون وکالی دادگستری مرکز
کارآموزان وکالت نباید از مسائل صنفی دور باشند

سید محمد جندقی کرمانی پور  از الزامات ارتقای شأن و منزلت وکالت می گوید
وکیل دادگستری نباید تحت هیچ شرایطی از استیفای حقوق موکل غافل شود

، رئیس اسبق اسکودا یادداشتی از علی مندنی پور
مانده ام از کدام کانون وکال بنویسم؟

گفت وگو با حسین محمد نبی به بهانه هفتادمین سالروز استقالل کانون وکال 
استقالل در امر وکالت ضمانت اجرای عدالت است

کامبیز نوروزی، حقوقدان و فعال رسانه ای از فراز و فرودهای نهاد وکالت در ۷۰ سالگی اش می گوید
کانون های وکال در عرصه عمومی غایب هستند

عباس عبدی، پژوهشگر اجتماعی و روزنامه نگار
وکیل ضامن برقراری حاکمیت قانون در جامعه است

یان، دکتر بهمن کشاورز و دکتر سیدمحمد هاشمی یادبودهایی برای دکتر ناصر کاتوز

نگاهی بر آثار استقالل کانون وکال به بهانه هفتم اسفند
حق دفاع و وکالت الزمه عدالت اجتماعی 

اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگستری ایران و قریب دو دهه فعالیت ساختارمند
اسکودا و لزوم نهادگرایی  در صنف وکالت

مروری بر حوادثی که در یک سال گذشته برای وکالی دادگستری اتفاق افتاد
خشونت علیه وکال به جرم ایفای مسئولیت!
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اگــر بخواهیــم در یــک جملــه کوتــاه، روابــط عمومــی را 
تعریــف کنیــم بهتریــن جملــه آن اســت کــه »اســاس کار 
ــزد  ــازمان ن ــی س ــر عموم ــود تصوی ــی بهب ــط عموم رواب

افــکار عمومــی اســت«.
بــه جــرأت می تــوان گفــت روابــط عمومــی قلــب تپنــده 
یــک مجموعــه اســت و چنانچــه ایــن عضــو بــه خوبــی کار 
ــات شایســته ای کــه در آن  ــه تاســی از آن، اقدام ــد ب نکن
ــه خوبــی منعکــس نمی شــود  ــروز و ظهــور دارد ب نهــاد ب
ــه ذهــن  ــدی از آن ســازمان ب ــر ب ــکار عمومــی تصوی و اف
می ســپارد. در اتحادیــه سراســری کانون هــای وکالی 
ــکودا«  ــار آن را »اس ــه اختص ــه ب ــران ک ــتری ای دادگس
ــی از ســال های گذشــته  ــط عموم ــم، بخــش رواب می نامی
چنــدان مــورد توجــه نبــود و همیــن مســئله باعــث شــد 
نهــاد وکالــت همــواره زیــر تیــغ منتقــدان قــرار گیــرد و 
ــد و  ــش نگردی ــه نصیب ــی ک ــات و فرافکنی های ــه اتهام چ
چــه فاصله هایــی کــه میــان ایــن نهــاد صنفــی ریشــه دار 

بــا مــردم ایجــاد نشــد.
بــه طــور ســنتی واحدهــای روابــط عمومــی بایــد مدافــع 
عملکــرد ســازمان خــود باشــند امــا ایــن وظیفــه در نهــاد 
وکالــت دوچنــدان ســخت تر اســت چــرا کــه هجمه هــای 
ــه  ــه ورزان ب ــوی کین ــی از س ــدد و مختلف ــانه ای متع رس
ســوی آن روانــه می شــود تــا بلکــه کانون هــای وکال را در 

مســیر تثبیــت اســتقالل، بــا مشــکل مواجــه کننــد.
ــن  ــکودا، ای ــی اس ــط عموم ــت رواب ــد فعالی در دوره جدی
نهــاد صنفــی شــاهد تحــوالت گســترده ای اســت؛ از 
ــا  ــه ت ــی گرفت ــط عموم ــکیالت)چارت( رواب ــب تش تصوی
تشــکیل شــورای سیاســتگذاری روابــط عمومــی و شــورای 
ــا  ــی اینه ــت، و همگ ــاد وکال ــی نه ــط عموم ــتانی رواب اس
نشــان از عــزم جــزم ایــن نهــاد ریشــه دار در پوشــش خالء 
ارتباطــی بــا بدنــه جامعــه و نیــز مخاطبــان خــود اســت. 

وکالــت  نهــاد  متمــادی  ســالیان  طــول  در  اگرچــه 
ــه خاصــه در  ــود ک ــی خ ــه مســئولیت اجتماع ــواره ب هم
ــور اســت، عمــل  ــی متبل تفاهم نامه هــای معاضــدت قضای
کــرده امــا بــه دلیــل فقــدان روابــط عمومــی، ایــن خدمات 
رایــگان و نیــز ده هــا خدمــت دیگــر بــه خوبــی منعکــس 
نشــد و نتیجــه آن شــد کــه رســانه های مغــرض در بــوق 
و کرنــا کرده انــد کــه وکال قشــری مرفــه بــی درد هســتند 
کــه تنهــا هدفشــان اخــذ حق الوکاله هــای نجومــی اســت.

ــت در  ــد حرک ــی قص ــط عموم ــد رواب ــا در دوره جدی م
مســیر پروپاگانداســازی اقدامــات نهــاد وکالــت نداریــم امــا 
در عیــن حــال اجحــاف بــه ایــن نهــاد ریشــه دار می دانیــم 
دغدغــه  از  ناشــی  کــه  وکال  مسئولیت شناســی  کــه 
ــیعی  ــان اســت را در ســطح وس ــی آن مســئولیت اجتماع

اطالع رســانی نکنیــم.
امــا بایــد توجــه داشــت کــه ترویــج و تبلیــغ ایــن 
مسئولیت شناســی جامعــه وکال، بــدون تولیــد محتــوا 
غیرممکــن اســت. اگــر ســوزنی بــه خــود زنیــم می بینیــم 
ــج  ــه تروی ــم ک ــت نداری ــی در دس ــوای چندان ــه محت ک
ــم. در  ــود کنی ــای خ ــه کاره ــه را متوج ــم و جامع دهی
کنــار تولیــد محتــوا، توزیــع آن نیــز مهــم اســت کــه در 
اینجــا نیــز بایــد اقــرار کــرد کــه ضعیــف عمــل کرده ایــم 
ــوا  ــع محت ــترهای توزی ــی از بس ــه خوب ــته ایم ب و نتوانس

ــم. ــتفاده کنی اس
ــرای  ــی ب ــط عموم ــد رواب ــتا در دوره جدی ــن راس در ای
ــن و  ــای آنالی ــوا، کالس ه ــع محت ــد و توزی ــث تولی مبح
حضــوری بــه صــورت ماهیانــه و فصلــی درنظــر گرفته ایــم 
ــا کمــک اســاتید مجــرب ارتباطــات آن را اجرایــی  کــه ب
ــد و  ــانه ای واح ــک سیاســت رس ــا ی ــا ب ــرد ت ــم ک خواهی
بــه صــورت متحدالشــکل، رو بــه جلــو و در مســیر رشــد و 

توســعه اقدامــات حرکــت کنیــم.
در پایــان، ویژه نامــه هفتادمیــن ســالروز اســتقالل کانــون 
وکال کــه در دســت داریــد و در آن بــه صــورت برجســته ای 
بــر اســتقالل ایــن نهــاد صنفــی تاکیــد شــده، چــراغ راهی 
اســت بــرای جامعــه وکال بــه خصــوص کارآمــوزان وکالــت 
کــه بداننــد در مســیر اســتقالل نهــاد وکالــت چــه بســیار 

مشــقت ها و ســختی هایی کــه کشــیده نشــده اســت.

سید علیرضا حسینی
سرپرست روابط عمومی اسکودا

اقتضای دوره جدید 
روابط عمومی نهاد وکالت

نهادهــای  و  ســازمان ها  ادارات، 
صنفــی معمــوال بــرای ارتباط گیــری 
بــا جامعــه مخاطبــان خــود، واحــد 
ــال  ــه دنب ــکیل داده و ب ــی تش ــط عموم رواب

ــتند. ــود هس ــات خ ــج اقدام ــغ و تروی تبلی

سخن
 سردبیر



دورنمای روشن نهاد وکالت
جعفر کوشا، رئیس اسکودا تبیین می کند

ــتقاللش از  ــب اس ــس از کس ــال پ ــاد س ــتری هفت ــون وکالی دادگس کان
نهــاد قضــا، امــروز بــا شــرایط متفاوتــی روبــه رو اســت. در حــال حاضــر 
چالش هــای پیــش روی نهــاد وکالــت شــاید مســبوق بــه ســابقه ارزیابــی 
شــود امــا از نظــر موقعیــت زمانــی و مکانــی شــرایط امــروز بــا آنچــه کــه در گذشــته 

اتفــاق افتــاد، متفــاوت اســت.

سیدعلیرضا حسینی
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 از یکســو وقــوع حوادثــی نظیــر 
ــه  ــته ب ــای گذش ــوادث ماه ه ح
روابــط  در  جــدی  چالشــی 
ــد و  ــل ش ــت تبدی ــت - مل دول
از ســوی دیگــر مقــارن همیــن 
شــورای  مجلــس  وقایــع، 
اســالمی و قــوه قضائیــه بــا 
ــی بحث برانگیر  اتخــاذ تصمیمات
عرصــه را بــر فعالیــت نهــاد 
و  کــرد  تنگ تــر  وکالــت 
فعالیــت ایــن نهــاد صنفــی را با 
چالش هایــی روبــرو کرده انــد 
کــه می توانــد بــر اســتقالل 
دورنمــای  و  وکالــت  نهــاد 
دادگســتری  وکالی  حرفــه 

ــت  ــرایطی اس ــات در ش ــن اتفاق ــد. ای ــذار باش تاثیرگ
ــادی،  ــوالت اقتص ــبب تح ــه س ــران ب ــه ای ــه جامع ک
ــی  ــت محیط ــی و زیس ــی، سیاس ــی، اجتماع فرهنگ
ــددی  ــی متع ــای حقوق ــا چالش ه ــر، ب ــال های اخی س

ــت. ــه اس مواج
ــرد  ــر عملک ــری ب ــه تاثی ــات چ ــن اتفاق ــوع ای مجم
نهــاد وکالــت و حفــظ اســتقالل آن خواهــد گذاشــت؟ 
مســئولیت اجتماعــی وکالی دادگســتری در مواجهــه 
ــه  ــت ب ــوزان وکال ــت؟ کارآم ــت چیس ــن وضعی ــا ای ب
عنــوان پاســداران جدیــد صیانــت از حاکمیــت قانــون 

ــد؟ ــده دارن ــئولیتی را برعه ــا و مس ــه نقش ه چ
دکتــر جعفــر کوشــا، رئیــس اتحادیــه سراســری 
در  ایران)اســکودا(  دادگســتری  وکالی  کانون هــای 
ــن پرســش ها،  ــی ای ــرای تمام ــش رو ب ــوی پی گفت و گ
وکالــت  نهــاد  بــرای  و  دارد  قانع کننــده  پاســخی 
ــیم  ــه ترس ــرآوردی خوش بینان ــن و ب ــی روش دورنمای

. می کنــد
بــر  تمرکــز  بــرای  اســکودا  پژوهشــگاه  تاســیس 
آینده پژوهــی در نهــاد وکالــت، تاکیــد بــر لــزوم 
تربیــت وکالی متخصــص، مجــرب، شــریف و شــجاع 
بــرای دفــاع از حقــوق مــوکالن در محاکــم و اظهارنظر 
در حــوزه حقــوق عمومــی شــهروندان و فعالیــت 
پررنگ تــر در رابطــه بــا معاضدت هــای قضایــی و 
برنامه هایــی  جملــه  از  اجتماعــی  مســئولیت های 
ــا  ــو از آنه ــن گفت و گ ــا در ای ــر کوش ــه دکت ــت ک اس
بــه عنــوان فعالیت هــای پیــش رو و آتــی اســکودا یــاد 

می کنــد. 
رئیــس اســکودا می گویــد بــا همــه چالش هــای 
ــت  ــوری اس ــی ط ــی اجتماع ــرایط عموم ــش رو، ش پی
ــان  ــر زم ــی بیــش از ه ــای حقوق ــا پیچیدگی ه ــه ب ک

و  هســتیم  مواجــه  دیگــری 
هــر  شــرایط  ایــن  از  عبــور 
قــدر هــم کــه ســخت و دشــوار 

ــت. ــن نیس ــد، ناممک باش
دکتــر  بــا  گفت و گــو  متــن 
ــر کوشــا، رئیــس اســکودا  جعف
علمــی  هیــات  عضــو  و 
دانشــگاه  حقــوق  دانشــکده 
شــهید بهشــتی را در ادامــه 

: نیــد ا می خو

نخســتین  عنــوان  بــه 
ســوال بفرمائیــد اســتقالل 
ــی  ــه اهمیت ــون وکال چ کان
ــژه در بحــث صیانت  ــه وی ب

ــه دارد؟ ــوق عام از حق
  اســتقالل مفهومــی  اســت کــه در بحــث 
پیــدا  معنــی  عدالــت  و  حــق  قضــاوت، 
در  بایــد  قاضــی  دادرســی،  فرآینــد  در  می کنــد. 
ــط  ــد و فق ــل کن ــتقل عم ــتدالل مس ــتنباط و اس اس
متکــی بــه قانــون و دکتریــن قضایــی باشــد، بنابرایــن 
در فرآینــد تشــخیص حــق و اجــرای عدالــت نبایــد بــه 
اجتماعــی  و  سیاســی  فرهنگــی،  چارچوب هــای 

وابستگی داشته باشیم. 
البتــه در ایــن فراینــد تنهــا امــر قضــا نیســت کــه باید 
مســتقل باشــد بلکــه کارشناســان، وکال، ســازمان ها و 
نهادهایــی کــه خــارج از قــوه قضائیــه در ایــن فرآینــد 
ــتگی را  ــدم وابس ــن ع ــد ای ــز بای ــد نی ــور دارن حض

رعایــت کننــد. 
ــد  ــر فراین ــر ب ــراد موث ــخاص و اف ــه اش ــرو هم از این
احقــاق حقــوق و اجــرای عدالــت بایــد مســتقل و غیــر 
وابســته باشــند تــا عدالــت هرچــه بیشــتر بــه معنــای 

واقعــی کلمــه اعمــال شــود.
ــابه قاضــی  ــت مش ــز وضعی ــل نی ــه وکی ــن رابط در ای
ــا در  ــد، منته ــک درس را خوانده ان ــر دو ی را دارد؛ ه
ــد.  ــرار دارن فرآینــد دادرســی در دو ســوی مختلــف ق
ــک  ــی ی ــا نف ــات ی ــر دو قصــد اثب ــد ه ــن فرآین در ای
ــت  ــا اس ــتراک آنه ــه اش ــن وج ــد، ای ــوع را دارن موض
امــا در خاســتگاه میــان ایــن دو تفــاوت وجــود دارد. 
خاســتگاه قاضــی برآمــده از درون حاکمیــت اســت و 
اینجاســت کــه مفهــوم مســتقل بــودن وکیــل معنــی 
پیــدا می کنــد. وقتــی از اســتقالل نهــاد وکالــت 
صحبــت می کنیــم یعنــی مرجــع صــادر کننــده 

ــد.  ــی باش ــاد حاکمیت ــارج از نه ــت خ ــه وکال پروان
ــاق  ــد احق ــا فرآین ــود ت ــث می ش ــدی باع ــن مرزبن ای

وکالــت  نهــاد  آینــده  بــه  امیــد 
ایــن  فعالیــت  و  جایــگاه  از  متاثــر 
مــردم  بــا  ارتبــاط  در  صنفــی  نهــاد 
در  هرقــدر  و  اســت  حاکمیــت  و 
موثرتــری  حضــور  عرصــه  ایــن 
نقطــه  می توانیــم  باشــیم  داشــته 
باشــیم  مــردم  بــرای  خوبــی  اتــکای 
و ایــن یعنــی بــا همــه چالش هــای 
ــن  ــت روش ــای وکال ــش رو، دورنم پی

بــود خواهــد 



حــق در فضایــی متاثــر از دو رویکــرد قانونمــدار اتفــاق 
ــررات  ــم و مق ــه نظ ــر ب ــی متاث ــی جریان ــد، یک بیفت
ــی  ــر جریان ــت و دیگ ــوی حاکمی ــده از س ــع ش وض
ــه  قانونمــدار امــا مســتقل از قیــود حاکمیتــی؛ اینگون
ــرون  موضــوع دعــوی همزمــان از دو منظــر درون و ب
ــث  ــه بح ــت ک ــود. اینجاس ــی می ش ــی بررس حاکمیت
مســتقل بــودن مرجــع صــدور پروانــه وکالــت و حتــی 
ــز  ــد و حائ ــدا می کن ــی پی ــل معن ــوزی وکی مهارت آم
اهمیــت می شــود. اگــر صــدور پروانــه وکالــت در 
ــو آن،  ــال لغ ــطه احتم ــه واس ــه ب ــد ک ــرایطی باش ش
ــم  ــه اس ــزی ب ــود، چی ــدوش ش ــتقالل مخ ــن اس ای
ــی  ــن وقت ــت. بنابرای ــم داش ــتقل نخواهی ــل مس وکی
صحبــت از اســتقالل نهــاد وکالــت می شــود، بــه 
ایــن معنــی نیســت کــه خــارج از حاکمیــت، جزیــره 
مســتقلی بــه نــام نهــاد وکالــت ایجــاد شــود. منظــور 
ــخص  ــه و ش ــوه قضائی ــتقالل ق ــی از اس ــون اساس قان
ــوط  ــاق مرب ــث احق ــودن بح ــز ب ــه متمای ــی ب قاض
می شــود وگرنــه در همیــن قانــون بــر بحــث اســتقالل 
ــه  ــت محوران ــرد عدال ــه و رویک ــه و مقنن ــوای مجری ق
آن تاکیــد شــده اســت. بــه همیــن جهــت بــرای آنکــه 
ــد  ــظ کن ــود را حف ــتقالل خ ــد اس ــه بتوان ــوه قضائی ق
ــس  ــال پلی ــای مســتقل هســتیم، مث ــد ارگان ه نیازمن
ــی  ــد مســتقل از پلیــس شــهری و انتظام ــی بای قضای
 باشــد. اســتقالل نهــاد وکالــت در مجمــوع و بــه 

صــورت خــاص اســتقالل وکیــل بــه ایــن معنــی اســت 
کــه بایــد همــه ابــزار، امکانــات و زیرســاخت های الزم 
را فراهــم کنیــم تــا وکیــل بتوانــد بــه وظیفــه اصلــی 
ــد.  ــل کن ــش عم ــه از موکل ــاع آزادان ــی دف ــود یعن خ
ایــن بــه معنــای آن اســت کــه کنــار اســتقالل نهــاد 

ــت. ــرح اس ــم مط ــئله آزادی ه ــت مس وکال

ــئولیتی  ــش و مس ــه نق ــوب چ ــن چارچ در ای
ــتقالل  ــا اس ــت، ت ــت اس ــاد وکال ــه نه متوج

ــد؟ ــظ کن ــود را حف خ
نیازمنــد  اســتقالل  ایــن  اســتقرار  بــرای    
ــاد  ــتیم. نه ــون وکال هس ــودن کان ــتقل ب مس
وکالــت مســئولیت آمــوزش، صــدور پروانــه، کنتــرل و 
تعقیــب متخلفــان را برعهــده دارد یعنــی بایــد از ایــن 
ــود  ــون وکال وج ــه در کان ــاختارهایی بهین ــث س حی
داشــته باشــد کــه سال هاســت ایــن ســاختارها شــکل 

گرفته و بر آن نیز نظارت می شود.

از ادوار گذشــته، توجــه به مســئولیت اجتماعی 
یکــی از سیاســت های اســکودا بــوده اســت. بــا 
توجــه بــه انتظــار عمومــی  کــه از ایــن حیــث 
در جامعــه وجــود دارد، چگونــه می تــوان ایــن 
ــق  ــن محق ــورت ممک ــن ص ــه بهتری ــر را ب ام

کــرد؟
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  خاســتگاه متفــاوت حرفــه وکالــت در قیــاس 
بــا ســایر مناصــب اجتماعــی، ناشــی از همیــن 
مســئولیت اجتماعــی اســت بــر همیــن اســاس جامعــه 
انتظــار تحقــق آن را از نهــاد وکالــت دارد. بــرای 
همیــن اســت کــه می گوییــم وکالــت یــک منصــب و 

شأن است، نه یک شغل.
در بحــث حقــوق عمومــی، وکیــل در مقــام یــک 
مختلــف  مســائل  در  تــا  دارد  وظیفــه  فرهیختــه 
ــی  ــگاه مردم ــظ پای ــی حف ــن یعن ــد، ای اظهارنظــر کن
نهــاد وکالــت در چارچــوب مســئولیت اجتماعــی. 
ــم  ــه ه ــت ک ــی اس ــاد اجتماع ــا نه ــون وکال تنه کان
ــررات  ــون و مق ــا قان ــم ب ــی دارد و ه ــت صنف ماهی

دارد. ســروکار 
جامعــه  حــق،  در  بحــث  در  نمی توانــد  وکیــل 
ــرای  ــر کســی ب ــال اگ ــه طــور مث ــاوت باشــد. ب بی تف
ــتطاعت  ــا اس ــاز دارد ام ــل نی ــه وکی ــود ب ــاع از خ دف
از  می توانــد  نــدارد،  را  آن  کــردن  اختیــار  مالــی 
معاضــدت قضایــی اســتفاده کنــد. برخــورداری از حــق 
دفــاع مثــل برخــورداری از حــق ســالمت، بخشــی از 
ــن حــق  ــه ای ــر دسترســی ب ــردم اســت. اگ ــوق م حق
ــه  ــض ب ــه تبعی ــوم میســر نباشــد در جامع ــرای عم ب
ــت  ــراری عدال ــرای برق ــن رو ب ــد. از ای ــود می آی وج
ــراری  ــق برق ــا از طری ــتیم ت ــر هس ــی ناگزی اجتماع
معاضــدت قضایــی دسترســی عمومــی  شــهروندان بــه 
چنیــن حقــی را فراهــم کنیــم. ایــن وظیفــه می توانــد 
ــه مطالبــات  ــت ب بخشــی از حلقــه اتصــال نهــاد وکال

ــد. ــی باش اجتماع
ــه  ــوق عام ــرح در حق ــث مط ــق مباح ــن تحق تضمی

مشــروع،  آزادی هــای  نظیــر 
آزادی  سیاســی،  آزادی هــای 
از  اندیشــه  آزادی  و  بیــان 
جملــه وظایفــی اســت کــه 
مســئولیت های  چارچــوب  در 
ــت  ــاد وکال ــرای نه ــی ب اجتماع
ــه  ــا ب ــت. م ــده اس ــف ش تعری
ــت  ــاد وکال ــل و نه ــوان وکی عن
وظیفــه پاسداشــت ایــن حقــوق 
را داریــم و بایــد از کســانی کــه 
عدالــت  اجــرای  فرآینــد  در 
ــد  ــرار می گیرن ــورد تعــرض ق م
هرچنــد  کنیــم،  حمایــت 
ــی و  ــن نگهبان ــه ای ــه عرص ک
ــای  ــداری از آن در حوزه ه پاس
مختلــف نظیــر محیــط زیســت، 
حقــوق  حیوانــات،  حقــوق 

ــان، حقــوق متهمــان، حقــوق  انســانی، حقــوق زندانی
شــهروندی، حقــوق ملــی و تعرضــات حاکمیتــی 

ــت. ــترده اس گس

بــرای   1402 ســال  در  اســکودا  برنامــه 
ــئولیت  ــش مس ــای نق ــدن ایف ــر ش پررنگ ت

اجتماعــی در نهــاد وکالــت چیســت؟
ــه آنهــا مبتــال  ــع اجتماعــی کــه ب   رصــد وقای
هســتیم وظیفــه ای اســت کــه مــا بــرای خــود 
ــال  ــور مث ــه ط ــم؛ ب ــف کرده ای ــت تعری ــاد وکال در نه
اتفاقــات مربــوط بــه کولبــران در کردســتان، ریزگردها 
و  سیســتان  در  قومیتــی  مســائل  خوزســتان،  در 
ــه صــورت  ــد ب ــر آن را بای بلوچســتان و مســائلی نظی

روزمره رصد و بررسی کنیم.
ایــن مســئولیتی اســت کــه از گذشــته بــرای اســکودا 
ــا در  ــت؛ ام ــد داش ــز خواه ــه نی ــده و ادام ــف ش تعری
اجتماعــی  وقایــع  رونــد  بایــد  آینده نگــری  بعــد 
ــه  ــرای مقابل ــم ب ــه بتوانی ــم ک ــال  کنی ــوری دنب را ط
محــل  از  کــه  احتمالــی  و  آتــی  آســیب های  بــا 
ــد  ــود می آین ــه وج ــی ب ــتگذاری های حاکمیت سیاس

ــیم.  ــاده باش آم
در دولــت یــا مجلــس ممکــن اســت تصمیمــات 
نادرســتی علیــه حقــوق عامــه اتخــاذ شــود کــه تبعات 
ــرای  ــی ب ــا مدت ــی ت ــاز و حت آن ممکــن اســت در آغ
ــوص  ــن خص ــد. در ای ــهود نباش ــه مش ــوم جامع عم
ــه  رویکــرد اســکودا ایــن اســت کــه هــر آنچــه کــه ب
عنــوان طــرح یــا الیحــه در دولــت و مجلــس مطــرح 
می شــود را بررســی کــرده تــا آثــار مخــرب احتمالــی 

ــا شناســایی شــوند. آنه
کــه  مقرراتــی  نیســت  کــم 
ممکــن  و  شــده اند  تصویــب 
آنهــا  مخــرب  آثــار  اســت 
تــا پنــج ســال دیگــر خــود 
را نشــان دهــد. نمونــه ایــن 
تســهیل  »قانــون  تصویــب، 
صــدور مجوزهــای کســب و 
ــان  ــا اطمین ــه ب ــت ک کار« اس
نظــر  فاقــد  می گویــم 
تصویــب  اســت.  کارشناســی 
از  شــاید  قانونــی  چنیــن 
ــا  پشــتوانه نظــری اقتصاددان ه
ــرد  ــا رویک ــد ام ــوردار باش برخ
ــی  ــرد صحیح ــادی، رویک اقتص
ــی  ــرای تصویــب چنیــن قانون ب
نیســت. درســت اســت کــه 

ح  مطــر مباحــث  تحقــق  تضمیــن 
آزادی هــای  نظیــر  عامــه  حقــوق  در 
مشــروع، آزادی های سیاســی، آزادی 
جملــه  از  اندیشــه  آزادی  و  بیــان 
چارچــوب  در  کــه  اســت  وظایفــی 
بــرای  اجتماعــی  مســئولیت های 
ــت و  ــده اس ــف ش ی ــت تعر ــاد وکال نه
ــت  ــاد وکال ــل و نه ــوان وکی ــه عن ــا ب م
را  حقــوق  ایــن  پاسداشــت  وظیفــه 
یــم و باید از کســانی کــه در فرآیند  دار
قــرار  تعــرض  مــورد  عدالــت  اجــرای 

کنیــم حمایــت  می گیرنــد 



ــادی  ــل اقتص ــا معض ــه ب جامع
چنیــن  در  امــا  روبروســت 
اقتصــادی  نــگاه  موضوعــی 
نمی توانــد رویکــرد جامــع و 

باشــد.  کننــده ای  تعییــن 
ــی  ــت قبول ــتن ظرفی ــا برداش ب
در آزمــون احــراز حرفــه وکالت 
و تســهیل بــرای ورود بــه ایــن 
حرفــه در ســال 1401، کانــون 
مرکــز  و  دادگســتری  وکالی 
ــغ  ــه بال ــوه قضائی ــاوران ق مش
بــر 18 هــزار وکیــل جــذب 
ممکــن  ظاهــر  در  کرده انــد. 
اقتصــادی  معضــالت  اســت 
باشــد  کــرده  پیــدا  بهبــود 
ــون  ــن قان ــدت ای ــا در درازم ام
می توانــد تولیــد مفســده کنــد. 
موضــوع ایــن اســت کــه آیــا به 

ــی  ــتگاه قضای ــده در دس ــور، پرون ــداد وکال در کش تع
بــرای رســیدگی وجــود دارد؟ ایــن مطلبــی اســت کــه 
در زمــان تصویــب بــه آن توجــه نشــد امــا حــاال خــود 

ــت.  ــرده اس ــت آن ب ــه اهمی ــی ب ــه پ ــوه قضائی ق
در حــال حاضــر ایــن مصوبــه بــه عنــوان قانــون 
ــزم  ــت اســت و مل ــاد وکال ــرام نه ــورد احت مصــوب، م
بــه تبعیــت و اجــرای آن هســتیم امــا معتقدیــم 
ــن  ــی، چنی ــرد آینده پژوه ــق رویک ــد از طری ــه بای ک

ــم.   ــر دهی ــی را تغیی قوانین
نمونــه دیگــر طرحــی اســت کــه هم اکنــون در 
اســت  قــرار  آن  موجــب  بــه  و  مطــرح  مجلــس 
ــه عنــوان وکیــل در  نماینــدگان حقوقــی شــرکت ها ب
دعــاوی حضــور داشــته باشــند، اتفاقــی کــه بــه منزلــه 
ــود.  ــی می ش ــت تلق ــه وکال ــردن حرف ــر ک زمین گی
چــون  نیســت  توقعــی  مجلــس  ایــن  از  البتــه 
رویکــردش فقــط نوشــتن طــرح اســت، بــرای همیــن 
ــر 600  ــغ ب ــس بال ــار مجل ــف انتظ ــه در ص ــت ک اس
ــت  ــن وضعی ــرار دارد. ای ــت رســیدگی ق طــرح در نوب
یــک تالــی فاســد بــه دنبــال دارد. افــرادی کــه فاقــد 
ــدام در حــال  ــی هســتند، م نگــرش تخصصــی حقوق
ــی را  ــد تبعات ــه می توان ــتند ک ــی هس ــع مقررات وض

ــد. ــته باش ــال داش ــه دنب ــه ب ــرای جامع ب
ــد  ــی رون ــالح و پختگ ــه اص ــا ب ــی در اینج آینده پژوه
ــر  ــه اگ ــی ک ــد. اتفاق ــک می کن ــررات کم ــح مق تنقی
بیفتــد شــاهد کاهــش تبعــات ناشــی از کاســتی های 

ــود.  ــی خواهیــم ب احتمال
آینده پژوهــی بــه مــا کمــک می کنــد تــا وضــع 

کــه  تقنینــی  سیاســت های 
پررنــگ  حضــور  از  نشــان 
نهادهــای مــوازی در مســائل 
تصمیم گیــری  و  قانونگــذاری 
اســت، بهتــر دیــده شــود. البتــه 
بحــث حضــور نهادهــای مــوازی 
ــه  ــبوق ب ــل و مس ــیار مفص بس
ــم  ــا ه ــروز م ــت؛ ام ــابقه اس س
بهزیســتی و هــم کمیتــه امــداد 
ــه نهادهــای  ــم. از اینگون را داری
زیــاد  کشــور  در  مــوازی 
ــوازی  ــن نهادهــای م ــم. ای داری
ضربه گیرنــد و مانــع حرکــت 
ــرار  ــر ق ــوند. اگ ــر می ش یکدیگ
بــر پیشــرفت جامعــه اســت 
ــوازی  ــای م ــن نهاده ــد ای بای
ــرار  ــی ق ــد و بررس ــورد نق را م

ــم.  دهی
ــال  ــکودا در س ــرد اس ــث رویک ــدی در بح ــه بع نکت
1402 ایــن اســت کــه بــه هیــچ عنــوان نبایــد اجــازه 
دهیــم اســتقالل نهــاد وکالــت زیــر ســوال رود؛ شــاید 
ــدان  ــه چن ــند ک ــرادی باش ــت اف ــاد وکال ــود نه در خ
متوجــه اهمیــت ایــن خــط قرمــز نباشــند امــا بــرای 
ــان  ــت. یادم ــدی ماس ــئله ج ــن مس ــال 1402 ای س
باشــد کــه کانــون وکالی دادگســتری عضــو اتحادیــه 
ــت  ــه اهمی ــن قضی ــت و ای ــی وکال IBA اس بین الملل
موضــوع حفــظ خــط قرمــز اســتقالل کانــون را 

دوچنــدان می کنــد.
نکتــه بعــدی، حفــظ و تقویــت ارتبــاط نهــاد وکالــت 
ــوم  ــع مظل ــیاری مواق ــردم در بس ــت. م ــردم اس ــا م ب
واقــع می شــوند و نیازمنــد یاری رســانی هســتند. 
البتــه اســکودا و در مجمــوع نهــاد وکالــت، در جریــان 
ــرای  ــود را ب ــش خ ــت کوش ــر، نهای ــات اخی اعتراض
ــه در  ــهروندانی ک ــتی و ش ــت از وکالی بازداش حمای
ــه  ــن ب ــد. ای ــام داده ان ــد انج ــرار دارن ــام ق ــان اته مظ
ــاع از حقــوق معترضــان و  ــه کــردن دف معنــی نهادین

ــت. ــراض اس ــق اعت ــناختن ح ــمیت ش ــه رس ب

ــه  ــت، چگون ــر شماس ــه مدنظ ــی ک آینده پژوه
و بــا چــه ابــزاری در اســکودا محقــق خواهــد 

شــد؟
ــی  ــورای اجرای ــی  و ش ــات عموم ــا در هی   م
یــک  اســکودا  در  کــه  کردیــم  مصــوب 
پژوهشــگاه بــه همیــن منظــور راه انــدازی شــود، تــا در 
مــواردی کــه نیــاز بــه مستندســازی و تحقیــق اســت 

بــه  کــه  اجتماعــی  وقایــع  رصــد 
وظیفــه ای  هســتیم  مبتــال  آنهــا 
نهــاد  در  خــود  بــرای  مــا  کــه  اســت 
بــه  کرده ایــم؛  یــف  تعر وکالــت 
بــه  مربــوط  اتفاقــات  مثــال  طــور 
ریزگردهــا  کردســتان،  در  کولبــران 
قومیتــی  مســائل  خوزســتان،  در 
و  بلوچســتان  و  سیســتان  در 
مســائلی نظیــر آن را بایــد بــه صــورت 
روزمــره رصــد و بررســی کنیــم. ایــن 
گذشــته  از  کــه  اســت  مســئولیتی 
یــف شــده و ادامه  بــرای اســکودا تعر

داشــت خواهــد  نیــز 
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اقدامــات الزم صــورت گیــرد. در نهــاد وکالــت تــا بــه 
ــدان  ــی  چن ــات علم ــام مطالع ــه انج ــزام ب ــروز ال ام
پررنــگ نبــوده اســت. گام اول در ایــن مســیر می توانــد 
ــا  انتشــار کتــاب چشــم انداز باشــد. در فــاز دوم نیــز ب
در  مطالعــات الزم  اســکودا  پژوهشــگاه  راه انــدازی 
ــت  ــاد وکال ــی نه ــم انداز آت ــا و چش ــه اولویت ه زمین

صورت خواهد گرفت.

ــه  ــت ب ــوزان وکال ــوزش کارآم ــئولیت آم مس
ــر  ــت، ب ــوان بخشــی از اعضــای نهــاد وکال عن
ــوص  ــن خص ــت، در ای ــون وکالس ــده کان عه
ــاد  ــن نه ــوزان ای ــه کارآم ــه ای ب ــه توصی چ

ــد؟ ــی داری صنف
ــه خــودی  ــت ب ــاد وکال ــون نه ــی در آزم   قبول
ــوار اســت. قبول شــدگان در  ــری دش خــود ام
ایــن آزمــون همــکاران جدیــد جامعــه وکال هســتند. 
ــه دارد، کاری  ــی ک ــأن و منزلت ــه ش ــا هم ــت ب وکال
حســاس و استرس زاســت. کارآمــوزان وکالــت در 
ــرافت و  ــد ش ــون، بای ــت قان ــداران حاکمی ــام پاس مق
نجابــت خــود را بــه نمایــش گذارنــد، همانطــور کــه در 
ــیله کار  ــوان وس ــه عن ــرافت ب ــوگندنامه وکال از ش س
وکیــل یــاد شــده اســت. علــت ایــن تاکیــد بــه دلیــل 
ــال و  ــان، م ــر ج ــل ب ــار وکی ــه رفت ــت ک ــری اس تاثی

ناموس مردم دارد.
ــرس و  ــد؛ ت ــجاع باش ــد ش ــل بای ــن وکی ــر از ای غی
زبونــی و امــرار معــاش تحــت هــر شــرایطی شــاید از 
ــا در شــأن وکیــل  ــه شــود ام ــدان پذیرفت یــک حقوق

ــت.   نیس
نکتــه دیگــری کــه بایــد از 
وکالــت  کارآمــوزان  ســوی 
جــدی  وکال  خــود  حتــی  و 
گرفتــه شــود، مســئله اســتفاده 
از تجــارب و مشــورت حرفــه ای 
ــد از  ــر ایــن بای اســت. عــالوه ب
نظــر علمــی خــود را  بــه روز 
داشــته  مطالعــه  و  کننــد 
حقوقــی  مناســبات  باشــند. 
هــر  از  پیچیده تــر  امــروز 
ــان  ــن می ــی اســت و در ای زمان
کارآمــوزان بایــد خــود را بــرای 
تخصص گرایــی آمــاده کــرده 
و از ورود بــه هــر عرصــه ای 
بــه  ایــن  کننــد.  پرهیــز 
معنــی آن اســت کــه خــود 
کارآمــوزان نیــز در ایــن رابطــه 

ــدن دوره هــای آمــوزش  ــه و گذران ــت کســب تجرب باب
باشــند. مطالبه گــر  تخصصــی 

ــد  ــردم اســت و بای ــکای( م ــل، متکــی )نقطــه ات وکی
ــص و  ــرافت، متخص ــجاعت و ش ــتن ش ــن داش در عی

ــز باشــد. مجــرب نی
فرامــوش نکنیــم کــه حقــوق در هــر رابطــه ای نقــش 
دارد و تنظیم کننــده مناســبات اشــخاص اســت. ایــن 
ــی باشــد  ــط خانوادگ ــواه در ســطح رواب ــبات خ مناس
یــا روابــط کاری یــا مســائل تجــاری و مالــی و حتــی 
محیطــی،  زیســت  پدیده هــای  شــهری،  زندگــی 
شــامل  را  هنــری  فعالیت هــای  و  بین المللــی 
می شــود. ایــن یعنــی حقــوق بــه معنــی وســیع 

ــت. ــاری اس ــی ج ــر فضای ــه در ه کلم

ــد  ــخاصی بوده ای ــه اش ــواره از جمل ــما هم ش
که بــه آینــده نهــاد وکالــت امیــدوار هســتید. 
ــرایط  ــای ش ــه جنبه ه ــتن هم ــر داش ــا درنظ ب
کنونــی و چالش هــای پیــش رو، دورنمــای 
حرفــه و نهــاد وکالــت را چطــور ارزیابــی 

؟ می کنیــد
ــد  ــر امی ــه اگ ــت ک ــر)ص( اس ــخن پیامب   س
ــوزادش را  ــادری، ن ــچ م ــت هی ــود نداش وج
شــیر نمــی داد و هیــچ باغبانــی بــذر کاشــته شــده را 
هــم  و  امیدواریــم  هــم  مــا،  نمی کــرد.  آبیــاری 
خوش بیــن هســتیم کــه دورنمــای روشــنی پیــش روی 
ــن  ــی ای ــن خوش بین ــل ای ــت. دلی ــت اس ــاد وکال نه
اســت کــه قصــد و مســیر حرکتمــان، گام برداشــتن در 

جهت حفظ حقوق عامه است. 
ــم  ــعی داری ــر س ــرف دیگ از ط
ــیم و  ــردم باش ــار م ــا در کن ت
ــد  ــی، برآین ــرد جمع ــون خ چ
اکثریــت اســت، خودمــان را 
آمــاده کرده ایــم تــا در راســتای 
احقــاق حقــوق عامــه داوطلبانه 

ــم.  ــت کنی حرک
از  متاثــر  آینــده  بــه  امیــد 
نهــاد  فعالیــت  و  جایــگاه 
ــردم و  ــا م ــاط ب ــت در ارتب وکال
ــدر در  ــت و هرق ــت اس حاکمی
ــری  ــن عرصــه حضــور موثرت ای
می توانیــم  باشــیم  داشــته 
نقطــه اتــکای خوبــی بــرای 
ــا  مــردم باشــیم و ایــن یعنــی ب
پیــش رو،  چالش هــای  همــه 
دورنمــای وکالــت روشــن اســت.

بــه هیــچ عنــوان نبایــد اجــازه دهیــم 
اســتقالل نهــاد وکالــت زیــر ســوال 
وکالــت  نهــاد  خــود  در  شــاید  رود؛ 
افــرادی باشــند کــه چنــدان متوجــه 
اهمیــت ایــن خــط قرمــز نباشــند اما 
بــرای ســال 1402 ایــن مســئله جــدی 
ماســت. یادمــان باشــد کــه کانــون 
اتحادیــه  عضــو  دادگســتری  وکالی 
ایــن  و  اســت   IBA وکال  بین المللــی 
قضیــه اهمیــت موضــوع حفــظ خــط 
قرمــز اســتقالل کانــون را دوچنــدان 

می کنــد



الف : تحلیل فقهی استقالل نهاد وکالت
  از ادلــه فراوانــي کــه در بــاب حــدود، قصــاص، دیات 
ــل  ــم قاب ــوع مه ــن موض ــود دارد ای ــهادت وج و ش
اســتنباط اســت کــه آزادي شــاکي و مدعــي در تظلــم 
خواهــي و مراجعــه بــه حاکــم و آزادي مدعــي علیــه و متهــم 
ــچ  ــوده و هی ــلم ب ــري مس ــي، ام ــوق دفاع ــدارک حق در ت
محدودیتــي بــه جــز رعایــت واجبــات و محرمــات در شــرع 
مقــدس وجــود نــدارد. در مــورد وکالــت نیــز در تمــام منابــع 
ــه  ــم ب ــور قائ ــات و ام ــورد محرم ــز در م ــي ج ــر فقه معتب
شــخص ماننــد ابــوت، بنــوت و زوجیــت، محدودیتــي بــراي 

توکیل نمي توان در نظر گرفت. 
اســتقرار کامــل عدالــت اقتضــا دارد کــه نهــاد متولــي دفــاع 
بــا نهــاد قــدرت و حاکمیــت یکــي نباشــد. بــا ایــن توصیــف، 
در یــک حکومــت اســالمي، پشــتیباني از حقــوق فــردي و 
اجتماعــي اشــخاص، حفــظ حقــوق شــهروندان و اســتیفاي 
ــاع و اســتقالل  ــل در موضــع دف ــا اســتقالل وکی ــت، ب عدال

ــتني دارد. ــد ناگسس ــتري پیون ــاي وکالي دادگس کانون ه

ــي  ــه قانون ــه در الیح ــت ک ــاد وکال ــتقالل نه ــد اس هرچن
ــرار  ــح ق ــورد تصری ــتري م ــون وکالي دادگس ــتقالل کان اس
گرفتــه از حقــوق اروپایــي و بــه ویژه حقــوق فرانســه اقتباس 
ــرورت  ــاع و ض ــع دف ــل در موض ــتقالل وکی ــا اس ــده، ام ش
اســتقالل کانون هــاي وکالي دادگســتري ریشــه در احــکام 
ــي  ــر فقه ــع معتب ــي و مناب ــوص قرآن ــالم، نص ــریعت اس ش
دارد. بــر ایــن اســاس، نماینــدگان مجلــس، قــوه قضائیــه و 
بــه طــور کلــي نهــاد حاکمیــت نیــک مســتحضرند چنانچــه 
بــا تصویــب قانــون، آیین نامــه یــا هــر امــر دیگــري موجبــات 
تضعیــف اســتقالل نهــاد وکالــت را فراهــم کننــد، اقــدام آنها 
نه تنهــا مغایــر اســتانداردهاي بین المللــي و برخــالف تجربــه 
روز دانــش بشــري اســت، بلکــه بــا احــکام شــریعت اســالم و 

منابــع معتبــر فقهــي نیــز مغایــرت دارد.

ب: مبانی فلسفی استقالل نهاد وکالت
  ســقراط اگرچــه حقوقــدان یــا وکیــل مدافــع نبــود، 
امــا راهنمــا و مشــاوری بــود که تمــام زندگــی اش را 

کانــون وکالی دادگســتری بــه عنــوان نهــادی تنومنــد و دارای اســتقالل 
ذاتــی، همــواره در مقاطــع مختلــف تاریــخ، آمــاج هجمه هــا و نامالیمــات 
ــاد را  ــن نه ــتقالل ای ــا، اس ــن هجمه ه ــده ای ــه عم ــوده ک ــی ب روزافزون
هــدف قــرار داده انــد. در ایــن یادداشــت بــه تحلیــل ضــرورت اســتقالل نهــاد وکالت 

ــردازم.  ــی می پ ــفی و حقوق ــی، فلس ــر فقه ــه منظ از س

تحلیل فقهی، فلسفی و حقوقی 
استقالل نهاد وکالت

محمود حبیبی ،   نایب رئیس دوم اسکودا
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وقــف دیالوگ هایــی در بــاب فضیلــت و معنــای آن و گاهــی 
حقــوق و تکالیــف فــرد در رابطــه بــا علــم حقــوق می نمــود. 
او بــه عنــوان الگــوی »اســتقالل« بــا ســخنانی مملــو از طنــز 
شــناخته می شــد امــا در زمــان پیگیــری مســائل اخالقــی، 
ــود. ســقراط در  ــح ب ــرده و صری ــن دیالوگــش بی پ ــا طرفی ب
ــان  ــجویان و معلم ــه دانش ــی زد و ب ــه م ــن پرس ــراف آت اط
ــور  ــت به ط ــا و وکال ــام قض ــه در مق ــت ک ــوق می آموخ حق
ــتیفای  ــا اس ــی آنه ــه اصل ــد و دغدغ ــل کنن ــتقل عم مس

حقوق شهروندان و تحقق عدالت باشد. 
ــد  ــت بای ــاد وکال ــتقالل نه ــفی اس ــی فلس ــل مبان در تحلی
ــوده و هــدف  گفــت اوال وکالــت جــزء حقــوق شــهروندان ب
ــاد  ــک نه ــه از ی ــاع« ک ــق دف ــی ح ــه »متول ــن اســت ک ای
صنفــی مســتقل اجــازه فعالیــت گرفتــه اســت، مانــع افزایش 
قــدرت حاکمــه شــود. ثانیــا مشــروعیت نظام هــای سیاســی، 
یــا مبتنــی بــر حاکمیــت الهــی اســت و یــا بــر پایــه قــرارداد 
اجتماعــی تنظیــم می شــود. برخــی از حقــوق شــهروندان، 
ماننــد حــق آزادی بیــان و حــق مالکیــت در شــمار حقــوق 
طبیعــی یــا حقــوق بشــر محســوب مــی شــوند. اســتیفای 
ــرز  ــت وکالی مب ــتلزم تربی ــردم، مس ــرای م ــوق ب ــن حق ای
ــه و  ــرس و واهم ــه ت ــدون هرگون ــه ب ــت ک ــجاعی اس و ش
ــرای  ــون، ب ــوب قان ــد در چارچ ــل، بتوانن ــتقالل کام ــا اس ب
اســتیفای حقــوق طبیعــی شــهروندان اقــدام کننــد و حافــظ 
حقــوق مــردم باشــند.  ثالثــاً وکیــل در موضــع دفــاع بایــد 

بتوانــد بــا نماینــده حاکمیــت 
ــت  ــوق مل ــظ حق ــور حف ــه منظ ب
منظــور  بــه  و  کنــد  محاّجــه 
اســتیفای حقــوق شــهروندان و 
آحــاد ملــت بــا رعایــت قانــون، در 
ــتگاه قضــا،  ــت و دس ــر حاکمی براب
ــته  ــی نداش ــه و هراس ــچ واهم هی
باشــد.  تحقــق ایــن امــر مســتلزم 
مقدماتــی  و  تمهیــدات  وجــود 

ــت:  اس
الــف( بایــد یــک کانــون حرفــه ای 
مســتقلی وجــود داشــته باشــد کــه 
وظیفــه تربیــت و تمشــیت وکالی 
دادگســتری را بــه عهــده بگیــرد. 

ب( مدیــران کانون هــای حرفــه ای، 
صنــف  اعضــای  توســط  بایــد 
چارچوب هــای  رعایــت  بــا  و 
ــوند  ــاب ش ــه ای انتخ ــالق حرف اخ
زمینــه  ایــن  در  حاکمیــت  و 
کنــد،  مداخلــه ای  نمی توانــد 
هرچنــد نظــارت حاکمیــت بــر 
نهادهــای صنفــی امــری مســلم و 

پذیرفتــه شــده اســت. 
ج( در کانون هــای حرفــه ای، خــود انتظامــی متمرکــز  وجــود 
دارد یعنــی اینکــه تخلفــات اعضــا صرفــا بایــد توســط خــود 

نهــاد صنفی رســیدگی شــود. 
ــتقل«  ــی مس ــدار »خودگردان ــر م ــی ب ــای صنف د( کانون ه
اداره می شــوند، یعنــی اینکــه ایــن کانون هــا از نظــر 
اقتصــادی هیــچ وابســتگی بــه نهادهــای دولتــی و حاکمیتی 

ــوند. ــن نمی ش ــی تأمی ــه عموم ــل بودج ــته و از مح نداش

ج: تحلیل حقوقی استقالل نهاد وکالت 
  بی گمــان، بــرای تحقــق حاکمیــت قانــون در 
جامعــه، دو مولفــه ضــروری اســت کــه بــه عنــوان 

ارکان شکل دهنده حاکمیت قانون تلقی می شوند:
الــف( وجــود یــک دســتگاه قضایــی مســتقل و مقتــدر کــه 
ــه  ــکنان را محاکم ــه ای، هنجارش ــه مالحظ ــارغ از هرگون ف
کنــد؛ حتــی اگــر ایــن هنجارشــکنان مســئوالن و مجریــان 

قانــون باشــند.
ب( وجــود یــک نهــاد صنفــی مســتقل بــه نــام کانــون وکال 
کــه بــه عنــوان »متولی امــر دفــاع« وظیفــه خطیــر تربیت و 

تمشــیت وکالی مبــرز و شــجاعی را بــه عهــده بگیــرد. 
همــواره  نیــز  دنیــا  پیشــرفته  حقوقــی  نظام هــای  در 
ــک  ــون در ی ــت قان ــق حاکمی ــی و تحق ــی از ارکان تجل یک
ــوده  ــون وکال ب جامعــه، اســتقالل وکیــل دادگســتری و کان
اســت. همچنــان کــه »شــورای 
انجمن هــای  و  وکال  کانون هــای 
حقوقــی اروپــا« کــه بــه طــور 
نامیــده   »CCBE« مختصــر 
ــی در  ــاله گزارش ــر س ــود، ه می ش
خصــوص حاکمیــت قانون منتشــر 
ــاد  ــت اســتقالل نه ــد. اهمی می کن
ــا حاکمیــت  ــد آن ب ــت و پیون وکال
ــدم  ــه ع ــا بدانجاســت ک ــون، ت قان
تصریــح و اشــاره بــه ایــن موضــوع 
 CCBE 2020 ــال ــزارش س در گ
نوعــی ضعــف تلقــی شــده اســت..

ــون  ــل ۳۵ قان ــق اص ــی مطاب وقت
وکیــل  »اســتقالل  اساســی، 
اســتقالل  و  دفــاع  موضــع  در 
دادگســتری  وکالی  کانون هــای 
ــک  ــوان ی ــه عن ــدرت« ب ــاد ق از نه
ــود و  ــی می ش ــته تلق ــل نانوش اص
ــچ  ــه هی ــت ک ــن اس ــه اش ای الزم
قانــون عــادی یــا آیین نامــه ای 
تــاب مقاومــت در برابــر اصــل 
ــدارد.  ــون اساســی را ن نانوشــته قان

کــه  وکالــت  نهــاد  اســتقالل  هرچنــد 
کانــون  اســتقالل  قانونــی  الیحــه  در 
یــح قــرار  تصر وکالی دادگســتری مــورد 
ویــژه  بــه  و  اروپایــی  حقــوق  از  گرفتــه 
امــا  شــده،  اقتبــاس  فرانســه  حقــوق 
و  دفــاع  موضــع  در  وکیــل  اســتقالل 
وکالی  کانون هــای  اســتقالل  ضــرورت 
یعت  یشــه در احــکام شــر دادگســتری ر
ــر  ــع معتب ــی و مناب ــوص قرآن ــالم، نص اس

دارد فقهــی 



 اعتبار و عزت وکال و جامعه وکالت 
باز خواهد گشت

ــاد  ــه و آح ــاد جامع ــوق و اعتم ــورد وث ــدر وکال م آنق
ــهرهای  ــی در ش ــی حت ــه راحت ــه ب ــد ک ــردم بودن م
کوچــک، قضــات و وکالی دادگســتری بــا همدیگــر 
روابــط خانوادگــی برقــرار و بــدون هیچگونــه دغدغــه ای 
ــه و ســالم داشــتند؛ بــدون  ــا یکدیگــر روابــط صمیمان ب
آنکــه کوچکتریــن شــائبه ای بــه وجــود آیــد و یــا 
ــاد  ــان ایج ــک از آن ــر ی ــرای ه ــیه ای ب ــن حاش کمتری
ــرای  شــود. قضــات هماننــد همــکاران قضایــی خــود، ب
ــدند. ــل می ش ــرام قائ ــأن و احت ــتری ش وکالی دادگس

بدیهــی اســت بــا چنیــن خاطره هــای مانــدگاری یقینــا 

بــرای افــرادی چــون اینجانــب احیــای رویاهای گذشــته 
نه تنهــا آرزویــی اســت کــه نمی توانیــم از آن صرف نظــر 
ــا بررســی  کنیــم و درصــدد اعــاده آن نباشــیم، بلکــه ب
ــچ  ــه هی ــه ب ــر ک ــاه اخی ــد م ــی چن ــوالت اجتماع تح
ــت،  ــده گرف ــت آن را نادی ــود و نمی بایس ــه نمی ش وج
ــات  ــات کشــور و در نتیجــه مقام ــدارم مقام ــدی ن تردی
ــد رســید  ــن نتیجــه خواهن ــه ای ــا زود ب ــر ی ــی دی قضای
ــیوه های  ــر مشــی داده و از ش ــد تغیی ــاً می بای ــه لزوم ک
گذشــته و تحمیــل تمایــالت شــخصی خــود در مقابــل 

ــد.  ــت بردارن ــای وکال دس ــت و کانون ه ــه وکال جامع

ــا  ــه تنه ــز ک ــتری مرک ــون وکالی دادگس ــب، کان ــت اینجان ــروع وکال ــان ش در زم
کانــون وکالی کشــور بــود، در اوج اقتــدار و توانایــی قرار داشــت. وکالی دادگســتری 
ــه  و جامعــه وکالــت از احتــرام و عــزت خاصــی برخــوردار بودنــد، مدیریــت مدبران
شــادروان جنــاب دکتــر محمدرضــا جاللــی نائینــی در کانــون و مســئولیت دیگــر ایشــان بــه 

عنــوان یکــی از ســناتورهای کشــور موجــب شــده بــود، مقتدرانــه ایفــای وظیفــه کننــد.

یادداشتی از علی حامد توسلی، بازرس دوم اسکودا
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ــترده  ــر و گس ــان فراگی ــی آنچن ــرش اجتماع ــر نگ تغیی
ــن  ــود، بنابرای ــد ب ــت خواه ــا بی بازگش ــه یقین ــت ک اس
مقامــات و مســئوالن قضایــی بــه ایــن خواســت عمومــی 

جامعــه احتــرام خواهنــد گذاشــت. 
ــا وجــود اینکــه طــی ســال های اخیــر  از نظــر دیگــر ب
ــه  ــارها ب ــر فش ــده ب ــش ش ــتمر کوش ــور مس ــه ط ب
ــا  ــود، ام ــه ش ــت اضاف ــه وکال ــای وکال و جامع کانون ه
در همیــن مــدت بســیاری از توطئه هــا خنثــی شــده و 

حیــات صنفــی ادامــه پیــدا کــرده اســت. 
ــل شــده  ــوادث تحمی ــه ح ــروری ب ــر م ــن، اگ همچنی
ــیم  ــته باش ــت داش ــه وکال ــه جامع ــالب ب ــد از انق بع
مصمــم  وقــت  قضایــی  مقامــات  دیــد،  خواهیــم 
ــان  ــا پای ــه همــه افتخــارات گذشــته م ــد کــه ب بوده ان
ــه دوم  ــون در طبق ــر کان ــه مق ــه ای ک ــه گون ــد، ب دهن
بــال شــمال شــرقی کاخ دادگســتری بــود، در اقدامــی 
قهرآمیــز، کانــون وکال را تخلیــه و کلیــه اســناد، 
ضلــع  حــوض  در  را  وکال  پرونده هــای  و  مــدارک 
ــود  ــا وج ــا ب ــد، ام ــتری ریختن ــمالی کاخ دادگس ش
ــف  ــا فعالیت هــای صنفــی متوق ــی نه تنه ــن اقدام چنی
نشــد، بلکــه بــا تدبیــر و درایــت مدیــران وقــت کانــون، 
دو واحــد آپارتمــان اداری در طبقــات هفتــم و هشــتم 

خیابــان  برج هــای  از  یکــی 
و  شــد  خریــداری  ســعدی 
کانــون در فضــای بزرگتــری 
ــه  ــود ادام ــای خ ــه فعالیت ه ب
آپارتمان هــای خریــداری  داد، 
در  هم اکنــون  شــده  یــاد 
ــون  ــار اداره معاضــدت کان اختی
بــه  و  اســت  مرکــز  وکالی 
صــورت مأمــن و پشــتوانه ای 
بــرای افــرادی اســت کــه قــادر 
و  حق الوکالــه  پرداخــت  بــه 

ــتند.  ــل نیس ــاب وکی انتخ
البتــه گســترش فعالیت هــای 
انضمــام  بــه  معاضــدت  اداره 
ــات  ــتردگی خدم ــعت و گس وس
و  جدیــد  بحــث  خــود  آن، 

می طلبــد. را  مفصلــی 
ــه  ــه آن هم ــی ب ــات قضای مقام
ــادرت  ــده و مب ــع نش ــار قان فش
ــرده،  ــتری ک ــات بیش ــه اقدام ب
هیــات مدیــره منتخــب وکال 
وقــت  رئیــس  و  منحــل  را 
کانــون وکال شــادروان جنــاب 
بعضــی  و  اردالن  عبدالحمیــد 

ــون را  ــی کان ــر داخل ــره و مدی ــأت مدی ــای هی از اعض
ــر دولتــی  ــدان کــرده و مدی ــه زن بازداشــت و محکــوم ب
تندرویــی را بــه جامعــه وکالــت تحمیــل کردنــد، امــا بــا 
ــودرز  ــر گ ــاب دکت ــده، جن ــل آم ــه عم ــای ب پیگیری ه
ــی  ــد دولت ــس جدی ــوان رئی ــه عن ــی ب ــار جهرم افتخ
منصــوب و خوشــبختانه بــا مســئولیت های متعــدد 
ســنگین کــه ایشــان در دســتگاه های حکومتــی داشــت 
و بــا تدبیــر و درایــت خــود، مدیرانــی دلســوز بــرای اداره 

ــرد. ــاب ک ــون انتخ کان
شــادروان مرحــوم ســید داود فاطمــی، قائــم مقام ایشــان 
شــد. چهره هــای بزرگــواری همچــون شــادروان جنــاب 
ــده  ــدت را برعه ــت اداره معاض ــاورز، ریاس ــن کش بهم
ــب  ــر مســتوفی، نای ــاب جهانگی ــت و شــادروان جن گرف
ــناس  ــای سرش ــز و چهره ه ــون مرک ــبق کان ــس اس رئی
دیگــری بــه یــاری کانــون آمــده و فعالیت هــای صنفــی 
ــال  ــس از 1۳ س ــه پ ــا اینک ــد، ت ــود را تشــدید کردن خ
ــه  ــون ب ــره کان ــأت مدی ــات هی ــی انتخاب ــت دولت مدیری

روال گذشــته برگــزار شــد. 
ــی و  ــره دولت ــأت مدی ــت هی ــن خدم ــر حس ــه خاط ب
ــران از  ــان مدی ــران منصــوب از ســوی ایشــان، هم مدی
ــای  ــن اعض ــاب و اولی ــتری انتخ ــوی وکالی دادگس س
مرکــز  وکالی  کانــون  هیــأت 
تشــکیل و در ادامــه آقــای دکتــر 
ــر  گــودرز افتخــار جهرمــی، مدی
دولتــی بــه خاطــر عملکــرد 
بــه  حتــی  مثبــت  و  خــوب 
ریاســت انتخابــی هیــأت مدیــره 

ــد.  ــدل ش مب
نــدارم  تردیــدی  هیــچ 
ــارها  ــه فش ــه هم همان طوری ک
و اقدامــات مســتبدانه بدخواهــان 
را طــی ســال های گذشــته کــم 
و بیــش چاره جویــی کــرده و 
کم رنــگ  را  آنــان  ترفندهــای 
آینــده و  کرده ایــم، یقینــا در 
ــا همدلــی،  ــا گذشــت زمــان، ب ب
همســویی، اتحــاد و یکپارچگــی 
سراســر  وکالی  کانون هــای 
کشــور بــار دیگــر کانون هــا، 
ــه  ــزت وکال و جامع ــار و ع اعتب
ــه عظمــت گذشــته  ــت را ب وکال

ــد. ــد گردان ــاز خواهن ب
ــروزی و ســربلندی  ــد پی ــه امی ب
ســرافرازی  و  وکالــت  جامعــه 

وکال. کانون هــای 

همان طوری کــه  نــدارم  تردیــدی  هیــچ 
همــه فشــارها و اقدامــات مســتبدانه 
گذشــته  ســال های  طــی  را  بدخواهــان 
و  کــرده  چاره جویــی  بیــش  و  کــم 
کرده ایــم،  کم رنــگ  را  آنــان  ترفندهــای 
زمــان،  گذشــت  بــا  و  آینــده  در  یقینــا 
و  اتحــاد  همســویی،  همدلــی،  بــا 
یکپارچگــی کانون هــای وکالی سراســر 
اعتبــار  کانون هــا،  دیگــر  بــار  کشــور 
بــه  را  وکالــت  جامعــه  و  وکال  عــزت  و 
ــد ــد گردان ــاز خواهن ــته ب ــت گذش عظم



دخالت نهاد دفاعی 
ین اصل  مستقل، مهم تر
تضمین دادرسی منصفانه
حسن صفا دوست
رئیس کانون وکالی دادگستری مرکز
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نهــاد وکالــت در کنــار دفــاع 
ــراث  ــه می ــود ک ــتقالل خ از اس
و حاصــل  اســالف  گرانبهــای 
ــزرگان  ــه ب ــن ده ــالش چندی ت
رســالت  اســت،  نهــاد  ایــن 
ــه  ــد ک ــود می دان ــی خ اجتماع
همــواره مدافــع و حامــی حقــوق 
ــهروندان  ــی ش ــردی و اجتماع ف

ــد.  باش
وکالی  کانون هــای  امــروز 
ــا  ــور ب ــر کش ــتری سراس دادگس
ارائــه آموزش هــای صحیــح و 
اســتاندارد بــه کارآمــوزان وکالت 
و تربیــت وکالیــی مســتقل و 
شــرافتمند می تواننــد بخشــی از 
مســئولیت اجتماعــی خــود را در 

ــد. ــا کنن ــه ایف ــن زمین ای
دفــاع از حکومــت قانــون، تــالش 
مبانــی  تقویــت  راســتای  در 
عدالــت، گســترش و نهادینــه 
کــردن فرهنــگ مراجعــه بــه 

وکیــل در امــور قضایــی و حقوقــي، ارتقــاء ســطح 
ــگیری  ــور پیش ــه منظ ــردم ب ــی م ــای حقوق آگاهی ه
ــی و  ــات حقوق از مشــکالت و معضــالت ناشــی از اقدام
اجــرای صحیــح تکالیــف قانونــی در امــر معاضدت هــای 
ــه  ــردم از جمل ــه م ــخیری ب ــای تس ــی و وکالت ه قضای
وظایــف نهــاد وکالــت اســت کــه ایــن امــر مهــم نیازمند 
همراهــی و مســاعدت دســتگاه های تصمیــم گیرنــده در 

ــت. ــرا اس ــا و اج ــن، قض ــای تقنی حوزه ه
ــون وکال چــه قبــل و چــه بعــد از انقــالب اســالمی  کان
همــواره در دفــاع از منافــع ملــی در عرصه هــای داخلــی 
و بین المللــی در حوزه هــای حرفــه ای خــود فعــال بــوده 
ــن  ــط از تخصــص اعضــای ای و چنانچــه نهادهــای ذیرب
نهــاد بــه درســتی بهره بــرداری کننــد، شــاهد تدویــن و 
تصویــب مقرراتــی مــدرن و پویــا بــرای کشــور خواهیــم 

بــود.
در ایــن میــان نبایــد از نقــش کانون هــای وکال در 
تضمیــن دادرســی منصفانــه غافــل بــود. از جملــه 
شــرایط دادرســی منصفانــه در قوانیــن داخلــی و اســناد 
بین  المللــی وجــود قاضــی و وکیــل مســتقل اســت. بــر 
ــی  ــوق دفاع ــن حق ــی و تضمی ــح اجتماع ــاس مصال اس
مــردم، امــکان دخالــت نهــاد دفاعــی مســتقل در 
ــک  ــن ی ــول تضمی ــن اص ــی از مهم تری ــی ها یک دادرس

ــت. ــه اس ــی منصفان دادرس
ــب  ــگام تصوی ــم هن ــذار حکی ــت قانونگ ــن جه ــه ای ب

الیحــه اســتقالل کانــون وکال در 
ــد نخســت  ــال 1۳۳۳ و در بن س
ــون وکال را  ــوم، کان ــه مرق الیح
ــمرده  ــتقل برش ــه ای مس موسس
ــه  ــت ک ــت اس ــن جه ــه ای و ب
ــای وکال  ــه کانون ه ــن ده چندی
ــظ  ــرای حف ــود ب ــام وج ــا تم ب
ایــن اســتقالل تــالش می کننــد.

شــاخص هایی کــه امــروزه در 
رابطــه  در  عادالنــه  دادرســی 
ــت مطــرح اســت،  ــا نهــاد وکال ب
مبــارزات  قرن هــا  حاصــل 
بشــری اســت و بــه ســهولت 
ــه ســادگی  ــا ب حاصــل نشــده ت
ــوي  ــاب دع ــوند. اصح ــض ش نق
وقتــی می تواننــد بــدون دغدغــه 
بــرای خــود وکیــل انتخــاب 
کننــد کــه اطمینــان داشــته 
باشــند وکالی آنهــا بــا اســتقالل 
و شــجاعت الزم و بــدون لکنــت 
ــاع  ــان دف ــوق ایش ــان از حق زب

. می کننــد
کانون هــای وکال بــا تعاطــی افــکار و نیــز تعامــل 
عزتمندانــه بــا مقامــات قــوای ســه گانه و حضــور و 
مشــارکت در عرصه هــای تصمیم گیــری راجــع بــه 
طراحــی و تدویــن قوانیــن عادالنــه و مبتنــی بــر عــدل و 
انصــاف کــه منجــر بــه تصویــب قوانینــی نخبه گرایانــه و 
راهگشــا شــود، می تواننــد گام هــای موثــری در راســتای 
تضمیــن دادرســی منصفانــه و عدالــت قضایــی بردارنــد. 
در عیــن حــال انتقادهــای ســازنده و نقدهــای تخصصــی 
نســبت بــه عملکــرد دســتگاه قضایــی و تحلیــل عالمانــه 
و نقــادی آراء محاکــم می توانــد در اصــالح قوانیــن 
ناکارآمــد و جــرم زا و نیــز بهبــود و ارتقــای ســطح 

ــد. ــش باش ــور اثربخ ــه در کش ــی عادالن دادرس
آن چیــزی کــه می توانــد خروجــی مثبــت و هــدف هــر 
دو قشــر قضــاوت و وکالــت را تضمیــن کنــد، همراهــی 
ایــن دو قشــر بــا هــم اســت. مــا بایــد حقــوق همدیگــر 
ــم.  ــرام گذاری ــه آن احت ــناخته و ب ــمیت ش ــه رس را ب
ــوان وکیــل دادگســتری در محاکــم  ــه عن ــا ب حضــور م
بایــد بــا شــأن کامــل وکالــت اعــم از پوشــش، نوشــتار، 
رفتــار و نــوع بیــان باشــد. نــگارش حقوقــی، ســخنوری و 
بیــان از ارکان مهــم دفــاع اســت. اگــر مــا نتوانیــم دفــاع 
موثــری از مــوکل کنیــم ایــراد فقــط بــه شــخص وکیــل 
ــون وکال  ــه وکال و کان ــه متوجــه جامع ــردد بلک برنمی گ

نیــز هســت.

از جملــه شــرایط دادرســی منصفانــه در 
بین  المللــی  اســناد  و  داخلــی  قوانیــن 
ــت  ــتقل اس ــل مس ــی و وکی ــود قاض وج
و  اجتماعــی  مصالــح  اســاس  بــر  کــه 
تضمیــن حقــوق دفاعــی مــردم، امــکان 
در  مســتقل  دفاعــی  نهــاد  دخالــت 
ــول  ــن اص ــی از مهم تری ــی ها، یک دادرس
تضمیــن یــک دادرســی منصفانــه بــه 

شــمار مــی رود



 خروجی تضعیف 
نهاد وکالت، تباه کردن 

ع مردم آزادی های مشرو
حسن پاشازاده

رئیس کانون وکالی دادگستری آذربایجان شرقی

کانـــون وکـــال در 
برهـــه زمـــانی 
کـــه  حـاضـــر 
بــه طــور همزمــان مــورد 
غیرمنصفانـــه  بی مهـــری 
ــل  ــا توس ــه و ب ــرار گرفت ق
بــه شــیوه های غیراصولــی 
ــری و تحریف  ــر اغواگ مبتنی ب
اطالعــات و ارقــام و آمــار 
مــورد هجمــه گســترده قــرار 
ــخ  ــی راس ــا عزم ــه، ب گرفت
تمــام  از  بهره گیــری  بــا  و 
ــوان اعضــای خــود رســالت  ت
تاریخــی خویــش را بــا تقبــل 
ایجــاد  هزینه هــای  تمــام 
و  نکــرده  فرامــوش  شــده 
ــون و  ــه قان ــدی ب ــا پایبن ب
عقالنیــت، هــر آنچــه کــه بــه 
ــوده  صــالح مــردم و کشــور ب
را گفتــه و عمــل کــرده اســت. 
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ــر  ــت در ه ــاد وکال ــف نه تضعی
ــز  ــه ای ج ــی نتیج ــام حقوق نظ
تبــاه کــردن حقــوق و آزادی های 
مشــروع مــردم و کاهــش اعتماد 
ــالمت  ــدار و س ــه اقت ــی ب عموم

دســتگاه قضایــی و اعتبــار آزادی صــادره در اذهــان 
ــد داشــت. وضــع  ــی نخواه ــی و مراجــع بین الملل عموم
ــرش بی حــد و حســاب  ــر پذی ــی ب ــی مبن تکلیــف قانون
صالحیت هــای  احــراز  بــدون  وکالــت  کارآمــوزان 
تحــت  توانایی هــای حرفــه ای  و  اخالقــی  و  علمــی 
ــتغال،  ــاد اش ــر ایج ــه نظی ــعارهای عوامگرایان ــوای ش ل
ــمار  ــه ش ــور ب ــتری کش ــام دادگس ــه نظ ــی ب کم التفات
ــه وضــوح  ــی ب ــد کــه نتیجــه آن در ســال های آت می آی
بــر همــگان عیــان خواهــد شــد ولــی متاســفانه آن روز 
ایــن  فعلــی  برنامه ریــزان  و  از مســئوالن  هیچ یــک 
ــود و تبعــات شــوم  ــی، پاســخگو نخواهنــد ب فاجعــه مل

ایــن سیاســت غلــط در تــار و پــود اقتصــادی و اجتماعی 
ــرد.  ــد ک کشــور رســوب خواه

تخریــب و تضعیــف نهــاد وکالــت و افــکار عمومــی 
ــع  ــل در مراج ــار وکی ــش اعتب ــی و تخدی ــانه مل و رس
انتظامــی و امنیتــی و قضایــی در کنــار افزایــش بی رویــه 
ــورم  ــار ت ــور در کن ــل در کش ــداد وکی ــه تع و بی ضابط
لجــام گســیخته و هــرج و مــرج اقتصــادی و روزافــزون، 
ــخ کشــور محســوب خواهــد  ــاه نابخشــودنی در تاری گن
شــد. کانــون وکال بــدون کوچکتریــن یــأس و نومیــدی 
و عنــاد و تقابــل همچــون همیشــه بــه وظایــف قانونــی 
ــا کمــال  ــرده و ب خــود عمــل ک
ــات  ــه خدم ــه ادام ــرویی ب خوش
ــم از  ــه اع ــی و عام المنفع عموم
ــگان  ــه خدمــات مشــاوره  رای ارائ
اقشــار  و  جامعــه  آحــاد  بــه 
پوشــش  تحــت  و  کم درآمــد 
خواهــد  حمایتــی  نهادهــای 
پرداخــت. در کنــار ایــن مســئله 
ــی  ــات وکالت ــه خدم ــز ارائ و نی
تســخیری و معاضدتــی، نهــاد 
کارآمــوز  جــذب  در  وکالــت 
و تربیــت وکیــل، نظــارت بــر 
ــور و  ــار وکال، حض ــال و رفت اعم
ــئوالنه  ــه و مس ــارکت فعاالن مش
تقنینــی  عرصه هــای  در 
کشــور و نیــز ارائــه نظریــات 
ــزاری  ــی و برگ ــی و تخصص علم
ــی و  ــدد علم ــای متع همایش ه
اجتماعــی قیــام کــرده اســت. در 
مــورد کارآمــوزان جدیــد عرصــه 
ــا  ــه آنه ــاب ب ــم خط ــت ه وکال
ــما  ــه ش ــم ک ــرض کن ــد ع بای
فرزنــدان ایــن مملکــت و چشــم 
ــال  ــتید، ح ــت هس ــراغ مل و چ
ــت  ــه عرصــه خدم ــال نعمــت ورود ب ــد متع ــه خداون ک
ــی  ــما ارزان ــه ش ــت را ب ــاد وکال ــنگر نه ــی در س عموم
داشــته، بــا احســاس مســئولیت و همــت شایســته تمــام 
عــزم و تــالش خــود را در جهــت کســب علــم و دانــش 
و مهــارت حرفــه ای بــه کار گیریــد و راســتگویی را پیشــه 

ــد.  ــود کنی خ
شــما بایــد عمیقــاً از دروغ بپرهیزیــد و به ســخن راســت 
بهــا و ارج دهیــد، چراکــه آثــار شــوم دروغ از قحطــی و 
خشکســالی هــم بیشــتر و بدتــر اســت. حرمــت بــزرگان 
و پیشکســوتان را پــاس داریــد و در همــه حــال خداونــد 

را ناظــر اعمــال خــود بدانیــد.

وکالــت  نهــاد  تضعیــف  و  یــب  تخر
و  ملــی  رســانه  و  عمومــی  افــکار  و 
ــع  ــل در مراج ــار وکی ــش اعتب تخدی
در  قضایــی  و  امنیتــی  و  انتظامــی 
کنــار افزایــش بی رویــه و بی ضابطــه 
کنــار  در  کشــور  در  وکیــل  تعــداد 
و  ج  هــر و  گســیخته  لجــام  تــورم 
ج اقتصــادی و روزافــزون، گنــاه  مــر
کشــور  تاریــخ  در  نابخشــودنی 

شــد خواهــد  محســوب 
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مســئولیت  نقــش  ایفــای 
وکالــت  نهــاد  در  اجتماعــی 
بــوده  توجــه  مــورد  همــواره 
دلیــل  همیــن  بــه  و  اســت 
ــد  ــن باورن ــر ای جامعه شناســان ب
ــای  ــش نهاده ــور و نق ــه حض ک
ــچ  ــر پی ــای پ ــی در بزنگاه ه مدن
و خــم اجتماعــی و مطالبــات 
موثرتــر  و  پررنگ تــر  مردمــی 

می شــود.  دیــده 
لــذا نهــاد وکالــت نیــز بــه عنوان 
ــاد  ــازمان مردم نه ــن س بزرگتری
ــه  ــب ب ــی قری ــا قدمت ــور ب کش
یــک قــرن می توانــد در پیگیــری 
حقــوق شــهروندی مــردم نقــش 
بســزایی داشــته باشــد. پیگیــری 
حقــوق شــهروندی در مطالبــات 
نقــش  اصلی تریــن  اجتماعــی 
حســاب  بــه  وکال  کانــون 
می آیــد کــه در دفــاع از حقــوق 
ــان و  ــد. بی ــور می یاب ــردم تبل م
کــه  خدماتــی  اطالع رســانی 
اخیــر  پرونده هــای  در  وکال 
داشــته اند بــه انضمــام اشــاره 
همــکاران  دغدغه هــای  بــه 
می توانــد موثــر باشــد کــه البتــه 

اتخــاذ برنامه هــای صنفــی بــا هــدف کارکرد کانــون وکال 
و لزوم وجــود وکیــل و کانــون وکالی مســتقل بــه ایــن 
مهــم کمــک می کنــد. در ایــن راســتا امــا چالش هایــی 
ــروز و  ــاهد ب ــال 1401 ش ــه در س ــود دارد ک ــم وج ه
ــون وکال  ــش کان ــن چال ــم. اصلی تری ــا بودی ــور آنه ظه
ــا وکالی دادگســتری در حــوادث  برخوردهــای قهــری ب
اخیــر بــود. همچنیــن منــع عملــی و رویــه ای از وکالــت 
دستگیرشــدگان اخیــر حتــی در مرحلــه رســیدگی 
دادگاه هــا بــه ویــژه محاکــم انقــالب از ابداعــات حــادث 
بــود کــه هیــچ توجیــه قانونــی نداشــت. هــر چنــد کــه 
چالــش آیین نامــه اجرایــی الیحــه اســتقالل کانــون وکال 
مصــوب 1400 و طــرح موســوم بــه تســهیل مجوزهــای 
ــرا  ــه اج ــه مرحل ــب ب ــس از تصوی ــه پ ــب و کار ک کس
ــش روی  ــی پی ــای اساس ــز از چالش ه ــد نی ــته ش گذاش
ــاد  ــف نه ــر وظای ــوی دیگ ــود.از س ــای وکال ب کانون ه
ــت  ــن صیان ــی و تضمی ــول قضای ــق تح ــت در تحق وکال
ــی  ــم موضوع ــی ه ــم قضای ــردم در محاک ــوق م از حق
اســت کــه عــده زیــادی بــه آن توجــه دارنــد. بــر همیــن 
اســاس بایــد گفــت اســتناد و تاکیــد بــر اصــل حاکمیــت 

قانــون، شــفافیت و موجــه بــودن 
ــی  ــم قضای آرای صــادره از محاک
از اهــم وظایــف نهــاد وکالــت 
و  قضایــی  تحــول  تحقــق  در 
تضمیــن صیانــت از حقــوق مردم 
ــد آراء  ــق نق ــه از طری ــت ک اس
ــت های  ــزاری نشس ــی، برگ قضای
تخصصی، انتشــار  علمــی- 
نقدهــا و دغدغه هــای مرتبــط 
رونــد  آسیب شناســی  بــا  
بــا  قضایــی  رســیدگی های 
اســتفاده از تجــارب همــکاران 
ــیوه و  ــا ش ــه ب ــل در مواجه وکی
محقــق  رســیدگی ها  ترتیــب 
ایــن  مــوازات  بــه  می شــود. 
وکال  کانــون  نقــش  مســائل، 
و  اثربخشــی  تضمیــن  در 
و  منصفانــه  دادرســی  اصــول 
عدالــت قضایــی هــم مطــرح 
ــت  ــه داش ــد توج ــود. بای می ش
بــه  وکال  کانون هــای  کــه 
سراســری  اتحادیــه  ویــژه 
ــتری  ــای وکالی دادگس کانون ه
ایــران )اســکودا( می تواننــد از 
ــای  ــزاری همایش ه ــق برگ طری
ــن  ــن عناوی ــا همی ــری ب سراس
ــی  ــه اصــل علن ــه ب ــر ضــرورت توج ــه ب ــژه تکی ــه وی ب
ــب  ــون در قال ــت قان ــل حاکمی ــات و اص ــودن محاکم ب
ــه  ــی منصفان ــول دادرس ــی، اص ــی کل ــای حقوق بیانیه ه
ــورت  ــه ص ــی را ب ــت قضای ــق عدال ــش آن در تحق و نق
ــک  ــب ی ــاً در قال ــرده و نهایت ــی ک ــع بررس ــاًل جام کام
منشــور منتشــر کننــد کــه البتــه در ایــن فرآینــد بحــث 

ــود.  ــرح می ش ــم مط ــت ه ــاد وکال ــتقالل نه اس
ــا  ــه ب ــت در مواجه ــاد وکال ــتقالل نه ــد اس ــدون تردی ب
ــوق  ــاع از حق ــزار دف ــن اب ــت اصلی تری ــدرت حاکمی ق
عامــه مــردم و تحدیــد قــدرت اســت. اگــر وکیل وابســته 
ــع  ــا مداف ــدرت ب ــاد ق ــان نه ــع می ــی جم ــد، یعن باش
حقــوق مــردم و تضعیــف آشــکار حقــوق مــردم نتیجــه 

ــود.  قطعــی و پیامــد مســتقیم آن خواهــد ب
وکیــل مســتقل بــا اســتناد بــه اصــول حقوقــی و مقررات 
ــر  ــه ب موضوعــه هیــچ تــرس و واهمــه ای از دفــاع آزادان
مبنــای قانــون از حقــوق شــهروندان نــدارد و تشــکیک 
ــه  ــد پروان ــدم تمدی ــا ع ــت وی ی ــد در صالحی و تردی
ــه از  ــی و قدرتمندان ــاع قانون ــت، موضــع او را در دف وکال

حقــوق مــردم ضعیــف و خدشــه دار نخواهــد کــرد.

اســتناد و تاکیــد بــر اصــل حاکمیــت 
بــودن  موجــه  و  شــفافیت  قانــون، 
قضایــی  محاکــم  از  صــادره  آرای 
در  وکالــت  نهــاد  وظایــف  اهــم  از 
تضمیــن  و  قضایــی  تحــول  تحقــق 
صیانــت از حقــوق مــردم اســت کــه 
از طریــق نقــد آراء قضایــی، برگــزاری 
تخصصــی،  علمــی-  نشســت های 
دغدغه هــای  و  نقدهــا  انتشــار 
رونــد  آسیب شناســی  بــا   مرتبــط 
ــتفاده  ــا اس ــی ب ــیدگی های قضای رس
در  وکیــل  همــکاران  تجــارب  از 
ترتیــب  و  شــیوه  بــا  مواجهــه 

می شــود محقــق  رســیدگی ها 
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نهــاد وکالــت به عنــوان واســط میــان مــردم و حاکمیــت 
بــودن  دارا  و  حقوقــی  قابلیت هــای  جهــت  بــه  و 
شــخصیتی تقریبــاً مســتقل از حاکمیــت می توانــد  بــه 
ــه  ــردم جامع ــان م ــوق و اطمین ــورد وث ــاد م ــدار زی مق
باشــد. نهــاد وکالــت بــه مثابــه شــخص ثالثــی اســت کــه 
می توانــد بــا  فراهــم آوردن امــکان گفت وگــو و مذاکــره 
ــن  ــه بهتری ــاط اختــالف و رســیدن ب ــدا کــردن نق و پی
ــردم کمــک  ــه م ــح و ســازش ب نتیجــه ممکــن، در صل

شــایانی داشــته باشــد. 
در بســیاری از مــوارد در دادگاه هــا شــاید قضــات از نظــر 
شــخصی تصمیمــی غیــر از آنچــه کــه قانــون بــر آنهــا 
ــفانه از  ــی متأس ــند ول ــته باش ــد داش ــل می کن تحمی
جهــت قانونــی دســت و پایشــان بســته اســت و مجبــور 
هســتند  برخــالف میــل باطنــی و نظــر شــخصی و فقط 
ــوارد  ــن م ــه در ای ــد ک ــار کنن ــن رفت ــر قوانی ــق ب منطب
ــری  ــد میانجی گ ــی مانن ــا ابزارهای ــد ب ــر می رس ــه نظ ب
کــه نوعــی عدالــت ترمیمــی اســت تــا جایــی کــه امکان 
دارد متهــم را تعقیــب نکنــد و بــه نوعــی بــا رفــع تنــش، 
تقویــت حــس مســئولیت پذیری بزهــکار جهــت آشــتی 
ــر  ــفی خاط ــردم و تش ــت و م ــن حکوم ــه بی و مصالح

ــد.  ــده گام بردارن بزه دی
از میانجی گــری نهــاد وکالــت می تــوان بــه عدالــت 
خصوصــی اشــاره کــرد. مهمتریــن ویژگــی میانجی گــری 
توســط نهــاد وکالــت دسترســی آســان و ســریع و 
ــه  ــودن و ب ــه ب ــم هزین ــریفات، ک ــل تش ــت حداق رعای

ــه  ــا ب ــور م ــت در کش حاکمی
ــه  ــه ای ک ــش والدگون ــع نق تب
ایفــا می کنــد، در بســیاری 
ــه  ــا جامع ــت ب ــع فرادس ــوارد از موض از م
ــق  ــی را تحق ــا نظم ــرده ت ــو ک گفت وگ
بخشــد کــه مقدمــه رشــد و تعالــی اســت. 
ــه فراخــور  از ســوی دیگــر جامعــه نیــز ب
حقــوق فطــری اش، پیوســته درصدد اســت 
کــه حقانیــت خــود را در مطالبه گــری 
ــات و  ــت، ثب ــورداری از امنی ــرای برخ ب
ــاند.  ــات برس ــه اثب ــروع ب ــای مش آزادی ه
آنهــا  رأس  در  و  مدنــی  نهادهــای 
کانون هــای وکال کــه در طــول تاریــخ 
پــر فــراز و نشــیب حیــات خــود، همــواره 
امیــن هــر دو ســوی ایــن معادلــه بوده اند 
امانت داریشــان  بــه وصــف  و خللــی 
نمی تــوان وارد دانســت، می تواننــد در 
جلــب اعتمــاد مــردم و حاکمیــت نقشــی 
ــذاری  ــن اثرگ ــند. ای ــته باش ــر داش موث
ــز از  ــیاری و پرهی ــا هوش ــو ب ــک س از ی
ــر  ــوی دیگ ــی و از س ــری و َجوزدگ غوغاگ
ــه  ــردم ب ــق م ــات به ح ــاب مطالب ــا بازت ب
ــرگاه  ــت آن از نظ ــی و روای ــع قانون مراج
جامعــه وکالــت بــه عنــوان متولیــان امــر 

ــت. ــورده اس ــد خ ــاع پیون دف
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نهــاد وکالــت بــه مثابــه شــخص ثالثی 
ــم آوردن  ــا  فراه ــد ب ــه می توان ــت ک اس
پیــدا  و  مذاکــره  و  گفت وگــو  امــکان 
کــردن نقــاط اختــالف و رســیدن بــه 
صلــح  در  ممکــن،  نتیجــه  بهتریــن 
کمــک شــایانی  و ســازش بــه مــردم 
داشــته باشــد، چراکــه ایــن نهــاد بــه 
عنــوان چهــره ای بی طــرف و در عیــن 
ــه دور از  ــرا ب ــد و قانونگ ــال قانونمن ح
تعصــب و بــا نگاهــی واقع بینانــه و بــا 
روشــی دوســتانه طرفین را به ســمت 
ســازش و حــل و فصــل اختالفــات و 

می دهــد ســوق  دعــاوی 

ــر  ــن منج ــریع اســت. همچنی ــه س دســت آوردن نتیج
ــه  ــود، ب ــا در دادگاه می ش ــم پرونده ه ــش حج ــه کاه ب
عــالوه کــه ایــن مهــم باعــث بــاال رفتــن کارایــی قضــات 

ــود.  ــا می ش ــایر پرونده ه ــه س ــیدگی ب در رس
در ایــن میــان بحــث تحقــق تحــول قضایــی و تضمیــن 
صیانــت از حقــوق مــردم در محاکــم قضایــی هــم امــر 
مهمــی اســت کــه نمی تــوان بــر آن چشــم پوشــاند. باید 
توجــه داشــت کــه تحــول هــر کالبــدی در گرو شــناخت 
ــه  ــت. ب ــن آن اس ــای مزم ــان بیماری ه ــب و درم معای
ــی  ــرای ایجــاد تحــول در نظــام قضای ــن ســبب، ب همی
چــاره ای جــز نقــد موشــکافانه، کشــف ایــرادات مزمــن و 
بــه کار بســتن درمان هــای کمتــر امتحــان شــده نیســت. 
ــرای  ــن اج ــر حس ــق ب ــارت دقی ــا  نظ ــت ب ــاد وکال نه
وظایــف دســتگاه قضایــی و نقــد منصفانــه آن می توانــد 
گام مؤثــری در جهــت تحــول قضایــی و صیانــت از 
ــر در گام نخســت  ــن ام ــردارد. ای ــت ب حقــوق آحــاد مل
مســتلزم پاســداری شــجاعانه از حریــم قانــون و مقابلــه 
ــه  ــه اســت و ناگفت ــه و بهان ــه هــر توجی ــا نقــض آن ب ب
پیداســت کــه پاالیــش نهــاد وکالــت از نقایــص مشــابه 
ــد  ــون وکال می توان ــت ســاختار خودانتظامــی کان و تقوی
ــات  ــه اثب ــش از همیش ــت را بی ــاد وکال ــن نیت نه حس

ــه  ــود ک ــه ب ــد متوج ــد.  بای کن
و  عادالنــه  دادرســی  یــک  در 
بســیار  وکال  نقــش  منصفانــه 
پررنــگ و موثــر اســت. نهــاد 
وکالــت بایــد بــا نقش فعــال و نه 
منفعالنــه به صــورت نامحدود در 
کشــف حقیقــت و اجــرای مــو به 
ــتمر  ــارت مس ــون، نظ ــوی قان م
ــی  ــد دادرس ــه فرآین ــق ب و دقی
ــاد  ــن نه ــد. همچنی ــته باش داش
وکالــت بــا داشــتن اســتقالل 
در بیــان دیدگاه هــا و نظــرات 
ــا  ــد آرا ی ــا نق ــی خــود و ب حقوق
ــا  ــتم قض ــکاالت سیس ــان اش بی
می توانــد در تحــول و توســعه 
قضایــی نقــش موثــری ایفــا 
کنــد؛ چراکــه وکیل غیرمســتقل 
هــم در مقــام دفــاع هــم در مقام 
ــکاالت  ــان اش ــا بی ــد آراء و ی نق
سیســتم قضایــی مجبــور اســت 
بــر اســاس منویــات افــرادی کــه 
ــه وی  ــد پروان ــدور و تمدی در ص
ــار  ــد رفت ــف دارن ــوش مختل نق
ــت  ــح  هس ــر واض ــه پ ــد ک کن

ایــن امــر نقــض حــق دفــاع شــهروندان را در پی خواهــد 
داشــت.  حضــور وکیــل مســتقل، حضــور وکیــل تعیینی 
ــل  ــری غیرقاب ــد اث ــرف می توان ــخیری بی ط ــا تس و ی
انــکار در یــک رســیدگی منصفانــه و مبتنــی بــر عدالــت 
داشــته باشــد.  در نهایــت امنیــت قضایــی یکــی از 
ــم  ــن مه ــه ای ــت ک ــی اس ــت اجتماع ــای امنی پایه ه
بــدون وجــود نهــاد وکالــت مســتقل بــرای عامــه مــردم 
ــی  ــادی مدن ــت، نه ــاد وکال ــت.  نه ــد یاف ــق نخواه تحق
اســت و آینــده ای منتــزع از جامعــه، ارزش هــا، باورهــا، 
ــاد  ــه نه ــه ب ــدارد. آنچ ــت های آن ن ــا و شکس پیروزی ه
وکالــت معنــا، دوام و تشــخص می بخشــد بــاور و اعتمــاد 
ــراز و  ــر ف ــا ه ــت ب ــاد وکال ــن نه ــت. بنابرای ــه اس جامع
ــد  ــه خــود می بین ــران ب ــی ای ــه مدن ــه جامع ــرودی ک ف
در حــال افــت و خیــز خواهــد بــود. روشــن بینی مــا در 
ایــن اســت کــه بــا تقویــت بنیــان علمــی و همبســتگی 
صنفــی بــرای ایــن فــراز و فرودهــا مهیــا شــویم تــا بــه 
عنــوان بخشــی از ایــن جامعــه اعتمــاد او بــه مــا دچــار 
نقصــان نشــود. در چنیــن صورتــی برآینــد همــه اتفاقات 
ــد  ــخ خواه ــگاه تاری ــا در پیش ــربلندی م ــت، س در نهای
ــف در  ــن مختل ــا وضــع قوانی ــه نظــر می رســد ب ــود. ب ب
ــش  ــت بی ــاد وکال ــتقالل نه ــده اس ــت، آین ــوزه وکال ح
از پیــش در معــرض تهدیــد 
همچنیــن  و  می گیــرد  قــرار 
بــا ورود حجــم عظیمــی از وکال 
بــر اســاس قانــون تســهیل، 
ــل  ــات غیرقاب ــارت ها و تبع خس
پاییــن  جملــه  از  جبرانــی 
ــت  ــی وکال ــطح کیف ــدن س آم
ــد. همانطــور کــه  ــه وجــود آی ب
پرونده هــای  در  می دانیــم 
قضایــی مــال، جــان، نامــوس و 
آبــروی افــراد در دســت وکیــل 
انتظــار  و  اســت  دادگســتری 
مــی رود مجلــس تنهــا بــا هــدف 
رفــع انحصــار و اشــتغال زایی 
ــوان  ــه عن ــاً ب ــت صرف ــه وکال ب
ــا مقاصــد  ــه تنه ــک شــغل ک ی
اقتصــادی دارد توجــه نکنــد 
ــذار  ــم و تاثیرگ ــاد مه ــه ابع و ب
دیگــر ایــن حرفــه بســیار مهــم 
ــته  ــه داش ــم توج ــاس ه و حس
ــزوی  ــت من ــه در نهای ــد ک باش
کــردن آن صدمــه و آســیب 
عامــه  حقــوق  بــه  جــدی 

می رســاند.



ــان  ــه و در می ــن جامع ــه بط ــت ب ــه بازگش ــن نکت اولی
ــر  ــه ایــن نبــرد نابراب مــردم بــودن اســت. امــروز در میان
تحــوالت  در  بایــد  دادگســتری  وکالی  کانون هــای 
اجتماعــی بــا رعایــت تمــام جوانــب، شــرایط و مقــررات 
ــی  ــع دفاع ــند و از موض ــگر باش ــور کنش ــه کش موضوع

ــند.  ــته باش ــال داش ــش فع ــارج و نق خ
ــردم،  ــه م ــورد مطالب ــی م ــات اجتماع ــه موضوع ورود ب
ــی،  ــای طبیع ــوادث و بالی ــدی در ح ــش ج ــای نق ایف
پررنــگ کــردن فعالیــت ادارات معاضــدت کانون هــا 
ــدان، ورود  ــی نیازمن ــی و قضای ــع مشــکالت حقوق در رف
ــت  ــی و فعالی ــای حمایت ــا نهاده ــل ب ــه تعام ــدی ب ج

گســترده در حــوزه حمایــت از آســیب دیدگان اجتماعــی 
از جملــه عواملــی اســت کــه می توانــد بــه ترمیــم چهــره 

ــد. ــردم کمــک شــایانی کن ــن م ــت در بی ــاد وکال نه
ــا رســانه ها،  دومیــن مســئله اساســی، تعامــل ســازنده ب
ــانه های  ــنیداری، رس ــداری و ش ــانه های دی ــم از رس اع
ــرای احقــاق حقــوق  ــالش ب فعــال در بســتر مجــازی، ت
ــی و  ــیمای مل ــت در صداوس ــاد وکال ــه نه ــت رفت از دس
ــات و رســانه ها و اســتفاده از  ــگ در مطبوع حضــور پررن
ــای  ــانه در کانون ه ــی و رس ــط عموم ــن رواب متخصصی

عضــو اســت. 
هــر ســازمان و مجموعــه ای ممکــن اســت در مســیر خــود 
دچــار چالش هــا و مشــکالتی شــود کــه راه برون رفــت از 
ــد در میــان اندیشــه ها، تجربیــات و آینده نگــری  آن را بای
مدیــران ایــن مجموعه هــا جســتجو کــرد . ایــن راه چنانچه 
بــه صــورت دقیــق، تعییــن و تبییــن شــود، می توانــد آن 

چالــش و تهدیــد را بــه فرصــت تبدیــل کنــد.

رایزنی با قوه قضائیه 
و بیان مواضع به حق کانون ها

اقدام جهادی نهاد وکالت 
محمد صابونچی ذوالفقاری، رئیس کانون وکالی دادگستری آذربایجان غربی

دادگســتری  وکالی  کانون هــای 
بــرای بقای جایــگاه و منزلــت خــود 
ــه دو  ــد ب ــردم بای ــاد م ــن آح در بی

ــد. ــه کنن ــیار توج ــی بس ــم و اساس ــه مه نکت
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محمد صابونچی ذوالفقاری، رئیس کانون وکالی دادگستری آذربایجان غربی

کانون هــای وکالی دادگســتری ایــران نیــز در ســال 
1401 از ایــن قاعــده مســتثنی نبــوده و صــد البتــه کــه 
بســیار بیشــتر و ســنگین تر در تقابــل بــا ایــن چالش هــا 

قــرار گرفتنــد. 
ــتقالل  ــص اس ــواد ناق ــالح م ــوع اص ــر دو موض ــه نظ ب
کانون هــای وکالی دادگســتری در آئین نامــه اجرایــی 
ــال 1400  ــت س ــون نوب ــزاری آزم ــوب 1400، برگ مص
ــزاری  ــوع برگ ــدگان و موض ــام پذیرفته ش ــد ثبت ن و رون
آزمــون ســال 1401 از مهمتریــن چالش هــای پیــش روی 

ــود. ــون  وکال در ســالی کــه گذشــت ب کان
1- برگــزاری جلســات متعــدد چندیــن ســاعته بــا 
مقامــات عالــی قــوه قضائیــه و رایزنی های بســیار فشــرده 
ــر ســر مواضــع به حــق کانون هــای وکالی  ــی ب و چانه زن
دادگســتری، جهــادی اســت بــه یادماندنــی کــه مدیــران 
نهــاد وکالــت و در راس آن هیــات رئیســه محتــرم 
اتحادیــه و خاصــه بــرادر ارجمنــدم جنــاب آقــای کیانــی 

ــد.  ــم زدن آن را رق
 نبایــد فرامــوش کنیــم کــه بــا چــه بحث هــای چالشــی 
ــوی  ــی از س ــق و مخالف ــف، مواف ــرات مختل ــه نظ و چ
ــا  ــه نهایت ــم ک ــه بودی ــت مواج ــاد وکال ــوزان نه دلس
منجــر بــه تنظیــم پیش نویســی بــرای مــوارد اصالحــی 
ــان  ــن جری ــت ای ــد از مدیری شــد کــه از این حیــث بای
ــی  ــت قدردان ــدوم وکال ــران خ ــط مدی ــم توس پرتالط

کــرد.
ــی از  ــن و یک ــون دومی ــزاری آزم ــوع برگ ــا موض 2- ام
مهمتریــن مباحــث پیــش روی نهــاد وکالــت در ســالی که 

ــون  ــب قان ــود. تصوی ــت ب گذش
مجوزهــای  صــدور  تســهیل 
کســب وکار، کلیــه مجموعه هــای 
ــار  ــان دچ ــود را چن ــر از خ متاث
چالــش کــرد کــه ارتعاشــات آن 
گریبــان متقاضیــان ورود بــه این 

ــت.  ــز گرف ــه را نی حرف
اینکــه  قبیــل  از  موضوعاتــی 
 1400 ســال  نوبــت  آزمــون 
ــروس  ــروع وی ــل ش ــه دلی ــه ب ک
کرونــا و بــه واســطه قــوه قهریــه 
برگــزار نگردیــد، بــه ســال 1401 

ــد. ــول ش موک
 آیــا بایــد بــر اســاس معیارهــا و 
ضوابــط، قانــون تســهیل برگــزار 
می شــد؟ تکلیــف آزمــون ســال 
ــا  ــد؟ آی ــد ش ــه خواه 1401 چ
ــام  ــال تم ــنی 24 س ــرط س ش
ــال 1400 )و  ــون س ــرای آزم ب

ــر اســاس آئین نامــه اجرایــی مصــوب 1400( اعمــال  ب
خواهــد شــد یــا خیــر؟ 

آزمون هــا  ایــن  داوطلبــان  دیگــر  ســوی  از 
ــای  ــکان اعتراضــات و هجمه ه ــوک پی کمافی الســابق ن
ــکودا  ــت و اس ــاد وکال ــران نه ــوی مدی ــه س ــود را ب خ
نشــانه گرفتنــد و بــر فشــار ایــن هجمه هــا مــدام 

فزودنــد.  می ا
ــران ورود  ــدت نگ ــه ش ــو ب ــر وکالی عض ــوی دیگ از س
بی رویــه متقاضیــان بــه عرصــه وکالــت و از بیــن 
رفتــن همــان امــکان معیشــت حداقلــی بودنــد. مدیــران 
مجموعــه نگــران از کاهــش کیفــی ســطح علمــی 
نهــاد  اعتبــار  شــدن  خدشــه دار  و   پذیرفته شــدگان 
وکالــت در بلندمــدت بودنــد. همــه راه هــا بررســی و همه 
گزینه هــا تحــت نظــر قــرار گرفــت تــا در تالطــم طوفــان 
بــه پــا شــده ناشــی از تصویــب قانــون تســهیل مســیری 
انتخــاب شــود کــه کمتریــن آســیب بــر پیکــره خســته 

ــد.  ــت وارد آی ــاد وکال ــد نه ــا تنومن ام
ــا نتیجــه  ــوازی را ب ــاد م ــون نه ــه نتیجــه آزم ــی ک زمان
و  مالحظــه  دادگســتری  وکالی  کانون هــای  آزمــون 
ــد  ــان دارن ــن مهــم اذع ــر ای ــم، همــه ب مقایســه می کنی
ــد  ــل ش ــه ای حاص ــا نتیج ــن ابزاره ــا حداقل تری ــه ب ک
ــزاری  ــف وارد آورد. برگ ــه صن ــری ب ــارت کمت ــه خس ک
آزمــون ســال 1401 در حالــی کــه هنــوز ثبت نــام 
پذیرفته شــدگان قبلــی بــه علــت کثــرت و افزایــش 
گاهــا  ۳00 درصــدی تکمیــل نشــده اســت هم چالــش 
آخریــن روزهــای ســال 1401 بــود کــه بــا نظــر ســازمان 
ــمی  آن و  ــالم رس ــنجش و اع س
تالش هــای مدیــران نهــاد وکالت 
در بسترســازی ایــن فرآینــد، بــه 
ــده  ــل و پرون ــال 1402 منتق س

آن بســته شــد.
از  چون صحبــت   پایــان  در 
چالــش و تــالش و ممارســت بــه 
ــا  میــان آمــد عرایــض خــود را ب
چنــد بیــت از کلیــم کاشــانی بــه 
ــد : ــه می فرمای ــرم ک ــان می ب پای

ــان  ــتان جه ــه گلس ــی  ب ــی م  ب
ــه  ــا چیســت/ چــون الل عــزت م

ــم ــام نگیری ــر ج ــم اگ کبابی
موجیــم کــه آســودگی مــا عــدم 
ماســت/ مــا زنــده بــه آنیــم کــه 

آرام نگیریــم
مــا هیــچ نداریــم جــز از ســاقی و 
مطــرب/ منــت نکشــیم از کس و 

ــام نگیریم انع

ــتفاده  ــانه ها، اس ــا رس ــازنده ب ــل س تعام
از متخصصیــن روابــط عمومــی و رســانه 
همچنیــن  و  عضــو  کانون هــای  در 
ــرد  ــی عملک ــه معرف ــد ب ــه می توان اتحادی
مثبــت نهــاد وکالــت در جامعــه و ترمیم 
آحــاد  بیــن  در  مجموعــه  ایــن  چهــره 

مــردم نقــش بســزایی داشــته باشــد



ــه آینــده، عیــن ســطحی  همینطــور بی توجهــی ب
بــودن و بی برنامگــی اســت کــه نتیجــه قهــری آن 
گــم شــدن در وادی ضاللــت و عــدم دســتیابی بــه 
گوهــر مقصــود را در پــی خواهــد داشــت. امــا برای 
ــز از  ــی و گری ــدف غای ــه ه ــتیابی ب ــق و دس توفی
روزمّرگــی و ســکون بایــد از گذشــته درس بگیریــم 
و اقتضــای زمــان و پیشــرفت علــم و فنــون و 
تغییــرات جوامــع در جنبه هــای مختلــف زیســتی 
ــی و  ــن اجتماع ــای نوی ــروز پدیده ه ــور و ب و ظه
نتیجتــاً دگرگونــی روابــط اجتماعــی در درون 
ــون و  ــل و پیرام ــه، مل ــک جامع ــردم ی ــان م و می
بــرون آن را ببینیــم، درک نمائیــم و بررســی کنیم.

در ایــن راســتا گام نخســت، تغییــر شــیوه و ارتقای 
ــت  ــاد وکال ــگاه نه ــط و جای ســطح و کیفیــت رواب
اســت امــا بــه خویشــتن می نگــرم و عــرض 

ــه: ــم ک می کن

پرداختــن بــه وضعیــت گذشــته، 
ــت در  ــده نهــاد وکال حــال و آین
چنــد صفحــه و چنــد صــد واژه، 
ــه  ــون هرگون ــت، چ ــدنی نیس ــن و ش ممک
پاســخ بــدون بررســی و نوشــتن از گذشــته 
ــت،  ــده اس ــن کنن ــت تعیی ــاب علی ــه از ب ک
نارســا خواهــد بــود. همچنیــن عــدم توجــه 
بــه وضعیــت حــال کــه بــه نوعــی مشــاهده 
ــود،  ــوب می ش ــق محس ــتقیم در تحقی مس
تحقیــق  روش  بــا  اینکــه  بــر  عــالوه 
ــه  ــه نتیج ــتیابی ب ــدارد، دس ــازگاری ن س
دلخــواه، علمــی و کاربــردی را نیــز مشــکل، 

ــد.  ــال می کن ــه مح بلک

نوآوری و نواندیشی
الزمه تداوم حیات 

نهاد وکالت 
سیدعلی باقری تبار

رئیس کانون وکالی دادگستری مازندران
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مــادام کــه خــود را از اندیشــیدن معــاف بدانــم و از نــگاه 
و نگریســتن درون و بیــرون غفلــت کنــم، مــادام کــه بــه 
ــق  ــل و شــناخت دقی ــه و تحلی جــای شناســایی، تجزی
وضعیــت موجــود، کاســتی ها، نقــاط ضعــف، چالش هــا 
ــه تعریــف  و رفتارهــای نابهنجــار در گذشــته و حــال، ب
ــه علیــه  ــا موضع گیــری مغرضان و تمجیــد پرداختــه و ی

دیگــران را ســرلوحه کار خویــش قــرار دهــم،
مــادام کــه بــه تبعیت از عــده ای از مــا، روش ناپســندیده 
مرافعــه و گره فکنــی و چالــش کشــیدن مســئوالن 
ــم و  ــح ده ــش را ترجی ــردن خوی ــا و مطــرح ک کانون ه
ــم، ــه گره گشــایی را نخواهــم و عمــل نکن شــیوه مرضی

ــه امکانــات و مقــدورات، بــه  مــادام کــه بــدون توجــه ب
ــالف  ــال خ ــارات و اعم ــاد، اظه ــوزی و انتق ــه دلس بهان

ــد،  ــن ســر بزن ــده از م خــرد و قاع
مــادام کــه بــه روح جــاری عدالــت نیندیشــم و انصــاف 
ــه  ــه ب ــدون توج ــی را ب ــرح چرای ــم و ط ــت نکن را رعای
علــت و عوامــل تاثیرگــذار درون و بــرون از نهــاد وکالــت 
ــان و  ــیاب بدخواه ــه آس ــم و آب ب ــا بدم ــوق و کرن در ب

دشــمن بریــزم، 
ــوش  ــک روش خ ــه و ی ــک نظری ــه ی ــه دل ب ــادام ک م
کنــم و درس تاریــخ را نادیــده بگیــرم بــه اینکــه هــر کــه 
بــا یــک نظریــه وارد شــود، باختــه اســت نتیجتــاً موجب 

شــوم کــه در بــر همــان پاشــنه بچرخــد،
مــادام کــه بــه جــای بازبینــی اعمــال خویــش و انتقــاد 

ــورش  ــه و ی ــه حمل ــود، ب از خ
ــد و دلســوز و  ــزان کاربل ــه عزی ب

ــردازم،  ــادم بپ خ
پنجــه  اســیر  کــه  مــادام 
مالحظــات بی مــورد هســتم و 
بــاز مــادام کــه بــه عنــوان وکیل 
ــتی، نظارت  سرپرست، از سرپرس
و هدایــت کارآمــوزان کــه اصــل 
و مبنــای غیرقابــل انــکار تعالــی 
ــه ای  ــی و حرف ــی، اخالق فرهنگ
اســت، غافــل شــوم و غفلــت 

ــم،  ــاز بزن ــر ب ــا س ــم و ی کن
مــادام کــه بــه عنــوان یــک 
جــوان  وکیــل  و  کارآمــوز 
کــه  نیاموختــم  و  نخواســتم 
اخــالق حرفــه ای و نزاکــت را آن 
هــم در قبــال مدیرانی کــه بدون 
حق الزحمــه،  و  چشم داشــت 
زندگــی و عمرشــان را وقــف امور 
و  نموده انــد  آنهــا  و  کانون هــا 

کنــم، رعایــت  می نماینــد، 

مــادام کــه حقایــق و واقعیت هــا را نبینــم و یــا نخواهــم 
ببینــم و الپوشــانی کنــم و... نمی توانــم از نــوآوری 
حــرف بزنــم کــه خــود، ایجــاد کننــده تغییــرات و یافتن 
ــا و  ــظ ارزش ه ــا حف ــت ب ــر مثب ــلوب تغیی روش و اس
میــراث نیــک گذشــتگان و اســالف ایــن حرفــه اســت.

ــدم  ــن ق ــرط و اولی ــن ش ــه مهمتری ــت ک ــی اس و بدیه
طــی طریــق، ایجــاد تغییــر در خــود و شســتن چشــمان 

خــودم اســت تــا طــور دیگــری ببینــم.
ــد در ایــن اندیشــه  ــذا اســکودا و کانون هــای وکال بای فل
ــم  ــی را فراه ــرش و تعال ــر نگ ــه تغیی ــه زمین ــند ک باش
کننــد و بــه نظــر می رســد کــه فقــط و فقــط بــا تشــکیل 
ــل  ــی از افاض ــه( و کارگروه ــبه کمیت ــه ش ــه )ن کمیت
ــرآمد هســتند  ــوری، خــالق و س ــث تئ ــه از حی وکال ک
و واقعیت هــای زمــان را درک می کننــد و بــا خــرد 
ــوده،  ــان کار آزم ــاران و مهندس ــون معم ــی همچ جمع

ــن مهــم محقــق خواهــد شــد. ای
بایــد بــا بررســی ســاختار و روش هــای مرســوم و نیــز 
شــناختی پویــا و همه جانبــه و گســترش یابنــده 
راهکارهــای اصولــی ارائــه داد، تــا در نهایــت مدیریــت 
ــای  ــاد و معن ــق ابع ــح و عمی ــا درک صحی ــد ب کارآم
ــرش  ــوع نگ ــرات الزم در روش و ن ــه تغیی ــوآوری ب ن
ــان  ــای بنی ــز از تندروی ه ــا پرهی ــن ب و تحــول بنیادی
خــراب کــن و بنیــاد َکــن، دســت زده و هماننــد 
ــه  ــن ارائ ــای نوی ــم ریاضــی، ایده ه عددنویســی در عل
دهــد تــا ُفــرم کهــن کــه بعضــا 
ــوای  ــا محت ــدارد، ب ــت ن کفای
تــازه و علمــی و بــا قابلیــت 
کاربــردی، نــو و تــازه شــود. 
کمیتــه یــا کارگــروه بــا تحمل، 
تأمــل و دور از شــتاب و عجلــه، 
بــا مطالعــه و تدقیــق و تحقیق، 
رمــوز نــوآوری را کشــف، ابــداع 
ــا کل نگــری،  ــد. ب ــی کن و معرف
ــای  ــن و ارتق ایجــاد رابطــه نوی
ــردم و  ــه م ــا عام ــا ب ــط م رواب
جامعــه، ممکــن و میســر شــود 
و همچــون »بوطیقــا« در شــعر 
و ادبیــات و هنــر، ســازنده و 
شــود  ســودمند  و  مطلــوب 
آورد؛  بــار  شــیرین  میــوه  و 
وگرنــه همــان خواهــد بــود 
کــه هســت، درســت بــه ســبک 
بی دخــل  مرحــوم،  ابیــوردی 
و تصــرف بــه همــان مهــر و 

ــوم. ــان م هم

بایــد  وکال  کانون هــای  و  اســکودا 
زمینــه  کــه  باشــند  اندیشــه  ایــن  در 
ــت  ــاد وکال ــی نه ــرش و تعال ــر نگ تغیی
را فراهــم کننــد و بــه نظــر می رســد کــه 
ــه  ــه )ن ــکیل کمیت ــا تش ــط ب ــط و فق فق
ــل  ــی از افاض ــه( و کارگروه ــبه کمیت ش
و  خــالق  تئــوری،  حیــث  از  کــه  وکال 
ســرآمد هســتند ایــن مهــم محقــق 

شــد خواهــد 

نوآوری و نواندیشی
الزمه تداوم حیات 

نهاد وکالت 
سیدعلی باقری تبار

رئیس کانون وکالی دادگستری مازندران



ــر و درگیــری  وجــود نا آرامی هــا در ماه هــای اخی
کانون هــای وکال و وکال در ایــن موضــوع نیــز بــه 

چالش هــای ایــن نهــاد اضافــه شــده اســت. 
خوشــبختانه وجــود نهــاد اســکودا کــه بــه همــت 
پیشکســوتان ایــن نهــاد بــه عنــوان نــخ تســبیح 
جامعــه وکالــت ایجــاد شــد و نیــز مواضــع اصولی 
آن، در کنــار پافشــاری مدیــران نهــاد وکالــت بــر 
ــه  ــدی ب ــدال و پایبن ــی، اعت ــتقالل، خردگرای اس
دموکراســی و جلســات متعــدد کاربــردی در ایــن 
ــا  ــن بحران ه ــا حــدودی ای ــد ت ــث ش ــال، باع س
ــتقالل  ــردن اس ــن ب ــه از بی ــت ب ــه می توانس ک
اصــالح  بــا  شــود  منجــر  وکال  کانون هــای 
ــرای  ــی در اج ــیر منطق ــور، تفس ــه مذک آیین نام
ــه در کمیســیون  ــون تســهیل، حضــور فعاالن قان
اصولــی  مواضــع  کنــار  در  مجلــس  قضایــی 
ــای  ــا و فض ــخنرانی ها، همایش ه ــران در س مدی
هم اکنــون  و  کنتــرل  تــا حــدودی  مجــازی 

ــردد.  ــت بازگ ــه وکال ــه بدن ــش نســبی ب آرام

راهکارهای تبدیل چالش های 
نهاد وکالت به فرصت در سال 1402

عباس شیخ االسالمی
رئیس کانون وکالی دادگستری خراسان

ــاد  ــروز نه ــات ام ــه موضوع ــی ب ــا نگاه ب
ــوان  ــال 1401 را می ت ــتقل، س ــت مس وکال
ــن  ــال های ای ــن س ــی از بحرانی تری یک
ــه  ــی ب ــت. نگاه ــر دانس ــال اخی ــاد س ــاد در هفت نه
مباحــث ایــن روزهــای صنــف وکالــت، نظیــر بحــث 
»آیین نامــه اجرایــی الیحــه قانونــی اســتقالل کانــون 
ــون تســهیل  وکالی دادگســتری مصــوب 1400«، »قان
صــدور مجوزهــای کســب و کار مصــوب 1401«، لوایــح 
ــالح  ــرح »اص ــر ط ــت نظی ــد وکال ــای ض و طرح ه
ــده  ــتگاه ها از نماین ــی از دس ــتفاده برخ ــون اس قان
حقوقــی در مراجــع قضایــی مصــوب 1374« در کنــار 
ــازات  ــی از مج ــات قضای ــی از مقام ــتفاده بعض اس
ــالمی( در  ــازات اس ــون مج ــاده 23 قان ــی )م تکمیل
محکومیــت وکال از ادامــه اشــتغال بــه حرفــه وکالــت، 
ســخنرانی بعضــی از مســئوالن قضایــی و غیرقضایــی 
ــی  ــای درون ــت و چالش ه ــاد وکال ــه نه ــه ب در حمل
نهــاد وکالــت و صداهــای معارضــی کــه از بدنــه وکال 
ــد  ــود، مؤی ــنیده می ش ــات ش ــوص موضوع در خص

ادعــای فــوق اســت. 
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729 اسفند 1401

در  کانون هــا  مواضــع 
ناآرامی هــای اخیــر و دعــوت 
حمایــت  و  قانون گرایــی  بــه 
از  حمایــت  )نــه  متهمیــن  از 
اتهامــات( نیــز نقــش مثبــت 
خــروج  در  وکال  کانــون 
نشــان  را  بحــران  از  منطقــی 
اذعــان  بایســتی  امــا  داد. 
هنــوز  تهدیدهایــی  کنیــم، 
ــت  ــت اس ــه وکال ــراه جامع هم
ــه  ــب ب ــر مناس ــا تدبی ــد ب و بای
خصــوص در ســال 1402 نهــاد 
ــا از  ــه تنه ــتقل را ن ــت مس وکال
خــارج  موجــود  بحران هــای 
ســاخت، بلکــه بــا تالش بیشــتر، 
بــه جامعــه  را  ایــن جایــگاه 
ــه  ــی و رســمی شناســاند. ب مدن
نظــر می رســد سیاســتگذاری 
ــوق در  ــدف ف ــق ه ــت تحق جه

ســال 1402 بایــد بــر اصــول زیــر مبتنــی باشــد:
1-اصــل مشــارکت: مشــارکت درونــی )از طریق پرشــور 
انجمن هــای  تشــکیل  کانون هــا،  انتخابــات  کــردن 
ــیون ها و  ــاء در کمیس ــر اعض ــرکت فعال ت ــی و ش صنف
ــت  ــه وکال ــدرت جامع ــد ق ــون( می توان ــای کان کمیته ه
را افزایــش دهــد و بابــی بــرای مشــارکت بیرونــی 
و اجتماعــی در سیاســتگذاری عمومــی و مدیریــت 

ــد. ــه باش ــد جامع قانونمن
ــی  ــاذ مواضــع افراط ــدروی و اتخ ــدال: تن 2-اصــل اعت
ــران،  ــه مدی ــم از ناحی ــا آن ه ــا بحران ه ــه ب در مقابل
ــت نمی شــود، بلکــه  ــاد وکال باعــث حــل معضــالت نه
ایــن نهــاد را در تقابــل بــا حاکمیــت کــه دارای قــدرت 
ــای  ــه معن ــدال ب ــه اعت ــد. البت ــف می کن ــت، تضعی اس
ــروع  ــته های نامش ــر خواس ــلیم در براب ــی و تس وادادگ
ــر  ــی ب ــای اتخــاذ مواضــع اصول ــه معن ــه ب نیســت بلک
اســاس گفت وگــو، جــدال احســن و واقعیــات موجــود 

اســت. 
۳-اصــل داشــتن برنامــه کوتاه مــدت، میان مــدت و 
بلندمــدت توســعه و اســتراتژی متناســب بــا آن: اســکودا 
و کانون هــای وکال بایــد از حالــت صرفــاً تدافعــی خــارج 
ــت مســتقل و  ــاد وکال ــی جهــت توســعه نه و برنامه های
اســتراتژی و تکنیک هــای از قبــل تعییــن شــده داشــته 
ــد  ــا بای ــه و کانون ه ــال، اتحادی ــور مث ــه ط ــند. ب باش
پیش نویــس مقتضــی از »طــرح جامــع وکالــت« داشــته 
و پــس از رایزنــی بــا نماینــدگان مجلــس و قــوه قضائیــه 
در تصویــب آن تــالش کننــد. بــه عــالوه هدایــت ســکان 

حرفــه وکالــت در شــرایط خاص 
امــروزی مســتلزم برنامه ریــزی و 
ســازماندهی جدیــد کوتاه مــدت، 
ــت.  ــدت اس ــدت و بلندم میان م
ــا  ــی ب ــاط مال ــن، انضب همچنی
ــز از  ــی نی ــی منطق بودجه نویس

ضروریــات ایــن نهــاد اســت. 
ــی و  ــات درون ــل اصالح 4-اص
عملکردهــا:  مــداوم  ارزیابــی 
ــار  ــد دچ ــت نبای ــه وکال جامع
کاذب  تکبــر  و  خودشــیفتگی 
ــا شــناخت  شــود، بلکــه بایــد ب
ــردی،  ــی و ف ــیب های جمع آس
درونــی  اصــالح  بــه  دســت 
ــا  ــه ب ــاختار و مقابل ــم از س اع
بــا  کــه  ناشایســت  عناصــر 
ــازی  ــت ب ــه وکال ــروی جامع آب
ــی  ــا ارزیاب ــد و ب ــد، بزن می کنن
عملکــرد کل و جــزء سیســتم و 
ــای  ــه را از برخورده ــزای آن، بهان ــک اج ــک ت ــز ت نی

ــرد. ــی بگی بیرون
ــاد  ــک نه ــت ی ــد: وکال ــای جدی ــه ایده ه ۵-اصــل ارائ
صنفــی مســتقل اســت. ایــن نهــاد نبایــد از نهادهــای 
مشــابه نظیــر نظام پزشــکی، نظــام مهندســی و ... 
ــی  ــروز نوبت ده ــال، ام ــور مث ــه ط ــد. ب ــب بمان عق
و  خدمــات  انــواع  و  شــده  اینترنتــی  پزشــکان 
تخصص هــای نظــام پزشــکی روزآمــد و در حــال 
ــا،  ــتم ثن ــا سیس ــز ب ــه نی ــوه قضائی ــت. ق ــعه اس توس
ــد  ــی بای ــه اســت ول ــه راه انداخت ــالغ ب ــی در اب انقالب
وکال  و  وکال  کانون هــای  اتحادیــه،  کنیــم  اذعــان 
متناســب بــا تحــوالت جامعــه حرکــت نکــرده و نظــام 

ــدارد.  ــه روزی ن ــجم و ب منس
بــه روز کــردن سیســتم اتوماســیون، الکترونیکــی کــردن 
انتخابــات، تعریــف تمرکــز و عدم تمرکــز اشــتغال، 
تخصصــی،  وکالــت  حرفــه ای ،  ســایت های  توســعه 
ارتقــاء منزلــت شــغلی و حرفه ای،کارآفرینــی و حمایــت 
از وکالی جــوان، توســعه موسســات حقوقــی قدرتمنــد، 
معاضــدت بــه نیازمنــدان و انجــام پژوهش هــای قــوی و 
تطبیقــی و ... از اصــول فراموش شــده اســت و متاســفانه 
ــا را از تقویــت درون  ــی، م ــا بحران هــای بیرون ــه ب مقابل

غافــل کــرده اســت. 
و  کارآمــد  نگاهــی  بــا   1402 ســال  در  امیــدوارم 
ــد و برون ســپاری بســیاری از  فراخــوان ایده هــای جدی
اهــداف، شــاهد تحقــق ایده هــا و توســعه کیفــی نهــاد 

ــیم. ــت باش وکال

تنــدروی و اتخــاذ مواضــع افراطــی 
هــم  آن  بحران هــا  بــا  مقابلــه  در 
حــل  باعــث  مدیــران،  ناحیــه  از 
معضــالت نهــاد وکالــت نمی شــود، 
بــا  تقابــل  در  را  نهــاد  ایــن  بلکــه 
ــت،  ــدرت اس ــه دارای ق ــت ک حاکمی

می کنــد تضعیــف  راهکارهای تبدیل چالش های 
نهاد وکالت به فرصت در سال 1402



روابط عمومی قوی
رمز موفقیت در همراهی 

افکار عمومی با نهاد وکالت

در تاریــخ کانــون وکالی دادگســتری یعنــی از زمــان تاســیس تــا اعــالم اســتقالل 
ــت.  ــرگذرانده اس ــی را از س ــای فراوان ــراز و فروده ــت ف ــاد وکال ــی، نه و دوره کنون
بــه بیــان دیگــر نهــاد وکالــت در هــر برهــه ای بــا مســئله  و چالشــی مواجــه بــوده 
اســت و آنچــه از ماه هــای گذشــته بیــش از پیــش شــاهد وقــوع آن هســتیم، چیــزی خــارج 

از ایــن قاعــده نیســت.  

محمد مهدی نحوی
رئیس کانون وکالی دادگستری قزوین
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ــر  ــوادث اخی ــا ح ــه ب در مواجه
ملــی،  کالن  مســائل  نیــز  و 
حتــی  و  داخلــی  بحران هــای 
ــه و مداخالت  تحریم هــای ظالمان
ــر  ــت ناگزی ــاد وکال ــگان، نه بیگان
درخصــوص  موضع گیــری  از 
تبییــن ابعــاد حقوقــی تهدیــدات 
و فرصت هــای پیــش رو اســت.

ــالت و  ــن رس ــح ای ــام صحی انج
ــار ســنگین  ــردوش کشــیدن ب ب
از  بخشــی  آنکــه  از  غیــر  آن، 
ــاد  ــای نه ــی اعض ــف قانون وظای
مــوکالن  قبــال  در  وکالــت 
حقیقــی و حقوقــی محســوب 
ــئولیت  ــی از مس ــود، بخش می ش
اجتماعــی کانــون وکال در حــوزه 
اســتیفای حقــوق عامــه نیــز 
بــه حســاب می آیــد. تحقــق 
ــه  ــه ک ــن رســالت البت ــل ای کام
بــدون برقــراری تعامــل ســازنده 

ــوای  ــی، ق ــف حاکمیت ــای مختل ــا بخش ه ــفاف ب و ش
ــدور نیســت.  ــی مق ــژه دســتگاه قضای ــه وی ســه گانه و ب
ــت  ــازندگی مســلتزم رعای ــل و س ــن تعام ــه ای ــه ک البت
چارچوب هایــی اســت کــه از دیربــاز تاکنــون خــط 
ــوب  ــتری محس ــون وکالی دادگس ــتقالل کان ــز اس قرم

می شــود.
ــوب  ــن چارچ ــم ای ــدن در حری ــه مان ــه ک ــد البت و ص
ــت  ــاد وکال ــی نه ــی و اجتماع ــف قانون ــداوم وظای و ت
ــت. از  ــم هس ــری ه ــرط های دیگ ــش ش ــتلزم پی مس
ــه  ــل هم ــای کام ــرط ها ایف ــن ش ــن ای ــه مهمتری جمل
وظایفــی اســت کــه دامنــه آن از حــوزه امــور مربــوط بــه 
ــا نظــارت  ــت ت جــذب و مهارت آمــوزی کارآمــوزان وکال
ــار  ــان از حســن رفت ــر صحــت عملکــرد وکال و اطمین ب

ــود. ــامل می ش ــا را ش آنه
ــر  ــد دیگ ــم مانن ــتری ه ــد وکالی دادگس ــه باش هرچ
آدمیــان در معــرض ارتــکاب خطــا و اشــتباه قــرار دارنــد. 
منتهــی تفــاوت آنهــا بــا ســایرین در این اســت کــه خطا 
و اشــتباه یــک وکیــل می توانــد هزینــه ســنگینی بــرای 
ــه دنبــال داشــته باشــد. ایــن تبعــات  افــراد و جامعــه ب
ــوکالن  ــوق م ــع حق ــت از تضیی ــورد و موقعی ــب م حس
در یــک پرونــده خــاص تــا رســمیت بخشــیدن و تاییــد 

یــک رویــه غلــط قانونــی متغیــر اســت.
از ســوی دیگــر در عصــر حاضــر کــه بــا ویژگــی منحصــر 
ــانه ای در  ــای رس ــی از جریان ه ــوالن انبوه ــرد ج ــه ف ب
فضــای رســمی و غیــر رســمی شــناخته می شــود، 

داشــتن روابــط عمومــی قــوی و 
موثــر، کلیــد موفقیــت در همــراه 
ســاختن جریــان افــکار عمومــی 

ــود. ــوب می ش محس
از ایــن بابــت هــر قــدر هــم کــه 
حرفــه وکالــت و نهــاد متبــوع آن 
از دکترین هــای  در چارچوبــی 
ــای  ــواد و تبصره ه ــی و م حقوق
ــی محصــور باشــد، تســلط  قانون
بــه زبــان عامــه مــردم و داشــتن 
ســخن  بــرای  الزم  ابزارهــای 
گفتــن بــا جامعــه، یک ضــرورت 
ــود. ــی می ش ــر تلق اجتناب ناپذی

ــه  ــه در جامع ــت ک ــت اس درس
داشــتن  کنونــی،  پیچیــده 
تخصــص و تســلط به دانــش روز 
ــت  ــرورت اس ــک ض ــی ی حقوق
امــا ایــن ابزارهــا بــدون داشــتن 
ارتبــاط موثــر بــا جامعــه چندان 
کارایــی نــدارد. تنهــا بــا داشــتن 
ــن  ــه ای ــوان ب ــه می ت ــت ک ــر اس ــی موث ــط عموم رواب
ــا  ــری را در رابطــه ب ــگ مطالبه گ ــید و فرهن ــدف رس ه
ابعــاد مختلــف حــوزه وظایــف قانونــی و مســئولیت های 
ــذر  ــن رهگ ــا از ای ــرد ت ــت ک ــت تقوی ــی وکال اجتماع
ــت  ــاد وکال ــری دســتاوردهای نه ــق حداکث شــاهد تحق

ــیم.  باش
از ایــن منظــر اگــر بخواهیــم عملکرد اســکودا در ســطح 
ــردن  ــرح ک ــوان از مط ــم، نمی ت ــی کنی کالن را ارزیاب
ــی  ــه آن چشم پوش ــبت ب ــدی نس ــای ج ــی نقده برخ
ــی از  ــراودات حاک ــد مشــاهدات و م ــه باش ــرد. هرچ ک
ــه در  ــی و چ ــبات داخل ــه در مناس ــه چ ــت ک آن اس
ــث  ــه باع ــود دارد ک ــتی هایی وج ــی کاس ــه بیرون عرص
ــاد  ــن نه ــه ای ــبت ب ــی نس ــرش خوب ــت نگ ــده اس ش

وجــود نداشــته باشــد.
ــت  ــن وضعی ــه اول، اصــالح ای ــه در وهل ــه ک صــد البت
ــطح  ــده در س ــگ کنن ــام هماهن ــت نظ ــتلزم تقوی مس
مدیریــت کالن نهــاد وکالــت اســت، بنابرایــن تــا زمانــی 
کــه مجموعــه کانون هــای دادگســتری بــه عنــوان 
ــل درون  ــاع کام ــاق و اجم ــه وف ــد ب ــره واح ــک پیک ی
صنفــی دســت پیــدا نکننــد و ســند مشــترکی در 
ارتبــاط بــا تمــام بخش هــای ایــن نهــاد تدویــن نشــود، 
ایــرادات و نواقــص کنونــی بــه قــوت خــود باقیســت و 
انجــام مطلــوب وظایــف قانونــی و مســئولیت اجتماعــی 
نهــاد وکالــت بــه عنــوان حلقــه واســط و میانجــی میان 

ــود. ــد ب ــت میســر نخواه ــردم و حاکمی م

جامعــه  در  کــه  اســت  درســت 
ــص  ــتن تخص ــی، داش ــده کنون پیچی
و تســلط بــه دانــش روز حقوقــی یــک 
ضــرورت اســت امــا ایــن ابزارهــا بدون 
جامعــه  بــا  موثــر  ارتبــاط  داشــتن 
بــا  تنهــا  نــدارد.  کارایــی  چنــدان 
داشــتن روابــط عمومــی موثــر اســت 
رســید هــدف  ایــن  بــه  می تــوان  کــه 



ضرورت هدف گذاری 
رسانه ای برای احیای جایگاه 
نهاد وکالت نزد مردم  
یزداهلل طاهری نسب
رئیس کانون وکالی دادگستری خوزستان 

ــرای  ــت ب وکالی دادگســتری تنهــا صنفــی هســتند کــه خــارج از حاکمیــت دول
ــر خــالف  ــه عبارتــی دیگــر وکالی دادگســتری ب ــون می جنگنــد. ب حاکمیــت قان
ــد  ــی ندارن ــب دولت ــی منص ــی و انتظام ــی، نظام ــای امنیت ــات، نهاده ــس، قض پلی
ولــی یــک مقــام رســمی دارنــد کــه وظیفــه محوله شــان احقــاق حقــوق مــردم بــر اســاس 

ــون هســتند.  ــون اســت؛ از ایــن جهــت کمــک و دســتیار حاکمیــت در اجــرای قان قان
از ســوی دیگــر وکال یــار و یــاور مــردم هســتند، بــه خصــوص زمانی کــه تقابــل میان مــردم و 
نهادهــای حاکمیتــی پیــش می آیــد، ایــن وکالی دادگســتری هســتند کــه بــه عنــوان مدافعان 

مــردم تــالش می کننــد حقــوق افــراد را در مراجــع قضایــی مطالبــه و از آن دفــاع کننــد. 
ــری  ــردم و پیگی ــات م ــتری در مطالب ــش وکالی دادگس ــوه نق ــن جل ــت اولی ــن جه ــه همی ب
ــه ایــن معنــا کــه وکال  مطالبــات قانــون از مجــرای منظــم و تنظیــم شــده قانونــی اســت؛ ب
ــردم و  ــان م ــا می ــش تنش ه ــث کاه ــن باع ــد و همی ــی می کنن ــردم را نظم بخش ــات م مطالب

ــود.  ــی می ش ــی و قضای ــتگاه های دولت دس
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ــارهایی  ــا و فش ــا و درگیری ه ــده ای از تنش ه ــش عم بخ
کــه بایــد به طــور متعــارف بــه دســتگاه قضایــی و 
وکالی  توســط  شــود،  وارد  حاکمیتــی  دســتگاه های 
ــد  ــتری مانن ــود و وکالی دادگس ــع می ش ــتری دف دادگس
ــش  ــی بخ ــورت کل ــه ص ــد. ب ــل می کنن ــر عم ضربه گی
عمــده ای از تنش هــای ناشــی از مواجهــه اولیــه مــردم بــا 
دولــت و نهادهــای حاکمیتــی در زمانــی کــه اصطــکاک یــا 
تعارضــی میــان دولــت و حاکمیــت بــا مــردم پیــش می آید 
توســط وکال خنثــی و دفــع می شــود؛ یعنــی مــردم زمانــی 
ــت  ــه وکیــل مراجعــه می کننــد و وکیــل هــم وکال کــه ب
ــطه  ــوان واس ــه عن ــل ب ــد، در اص ــول می کن ــا را قب آنه
کاهــش تنــش وارد میــدان می شــود کــه در نهایــت بتوانــد 
تنــش ناشــی از اختــالف و خصومــت را از مجــرای قانونــی 

پیگیــری و مدیریــت کنــد. 
ــذا یکــی از مهمتریــن نقش هــای وکال، کاهــش تنــش و  ل
ــی  ــی و حاکمیت ــتگاه های قضای ــا دس ــردم ب ــکاک م اصط
اســت. امــا بــه طــور کلــی در بحــث میانجی گــری، 
چنیــن وظیفــه ای در قوانیــن بــرای وکال پیش بینــی 
ــی  ــا آگاه ــه وکال ب ــت ک ــوان گف ــاید بت ــت. ش ــده اس نش
بخشــی بــه مــردم از یــک ســو و مطالبــه حقــوق مــردم از 
طریــق مجــاری قانونــی از ســوی دیگــر می تواننــد باعــث 
کاهــش ســطح تنش هــای سیاســی و اجتماعــی در ســطح 
جامعــه شــوند و بدیــن وســیله بــر نظــم بخشــی مــردم در 

ســطح جامعــه کمــک کننــد.  بــر 
ــای وکال  ــاس کانون ه ــن اس همی
می تواننــد یــک نقــش اجتماعــی 
وســیع تری را پیگیــری کننــد؛ 
هرچنــد کــه خألهــای قانونــی 
ــا  ــود دارد، ام ــه وج ــن رابط در ای
ایــن ظرفیــت در نهــاد وکالــت 
ــل در  ــزار وکی ــش از 60 ه ــا بی ب
ســطح کشــور وجــود دارد کــه 
ــه صــورت سیســتماتیک بتــوان  ب
از پتانســیل و ظرفیــت علمــی 
ــت  ــاد در جه ــن نه ــود در ای موج
ــوق  ــض حق ــوارد نق ــایی م شناس
مــردم و راهکارهــای جبــران آنها و 
صیانــت از حقــوق مــردم اســتفاده 
کــرد. در ایــن میــان البتــه ترمیــم 
جایــگاه اجتماعــی وکالت هــم امر 
ــه  ــد ک ــمار می آی ــه ش ضــروری ب
در وهلــه اول بایــد اســتقالل نهــاد 
ــن  ــون وکال را تامی ــت و کان وکال
ــرایط  ــه در ش ــم ک ــت کنی و تثبی
حاضــر بــا چالش هــای زیــادی 

ــود  ــن آن وج ــن و بزرگتری ــه مهمتری ــتیم ک ــرو هس روب
ــد  ــه بای ــه اســت ک ــوه قضائی ــه ق ــوازی وابســته ب ــاد م نه
ــن  ــن مســاله شــود. وجــود ای ــه حــال ای ــاً فکــری ب حتم
نهــاد باعــث ابهامــات بســیاری نــزد عمــوم مــردم در مــورد 
نهــاد وکالــت شــده اســت و حتــی نهادهــای حکومتــی هــم 
ــای وکالی دادگســتری را  ــاوت کانون ه ــا تف ــی وقت ه گاه
بــا مرکــز وکال و مشــاوران قــوه قضائیــه نمی داننــد و حتــی 
اعضــای آنهــا را تفکیــک نمی کننــد؛ تــا جایــی کــه دیــده 
ــن  ــا کانون هــای وکال ای ــات ب شــده قضــات هــم در مکاتب
ــدام  ــن اق ــذا اولی ــد.  ل ــز نمی دانن ــر متمای دو را از یکدیگ
ــد در  ــت بای ــاد وکال ــه نه ــوط ب ــور مرب ــه ام ــن اســت ک ای
ــال  ــه ح ــم ب ــری ه ــز شــود و فک ــای وکال متمرک کانون ه
وضعیــت مرکــز وکال و مشــاوران قــوه قضائیــه شــود؛ چراکه 
ــه اســتقالل  ــد ب ــز بای ــن مرک ــن اعضــای ای ــاد م ــه اعتق ب
برســند و وارد کانون هــای وکال شــوند. در مرحلــه دوم 
ــای وکال  ــت و کانون ه ــاد وکال ــی نه ــتقالل صنف ــد اس بای
ــی و خودالتزامــی کانون هــای  ــا خودگردان ــت شــود ت تقوی
وکال بیــش از گذشــته تثبیــت و تعمیــق شــود. بــه عبارتــی 
دیگــر اســتقالل بایــد بیــش از گذشــته باشــد. اقــدام ســوم 
یــا مرحلــه ســوم هــم بــه احیــای جایــگاه نهــاد وکالــت و 
کانون هــای وکال نــزد مــردم بازمی گــردد کــه بایــد اقدامــات 
فرهنگــی و هدف گــذاری رســانه ای درســت در ایــن راســتا 
صــورت گیــرد. بــرای رســیدن بــه ایــن مهــم بــه نظــرم باید 
ــای وکال  ــی کانون ه ــط عموم رواب
ــده  ــت ش ــته تقوی ــش از گذش بی
و اقدامــات خــود را گســترش و 
هدفمنــد کننــد و در رســانه و 
مطبوعــات حضــور داشــته باشــند 
تــا بتواننــد بــا معرفــی خــود، 
جایــگاه نهــاد وکالــت را در ســطح 
جامعــه تقویــت و تثبیــت کننــد.  
ــود  ــم وج ــی ه ــکالت تقنین مش
دارد؛ بــه گونــه ای کــه بایــد فکری 
بــه حــال وضعیــت معیشــتی 
ــه خصــوص اینکــه  ــم، ب وکال کنی
بانــوان وکیــل و بــه صــورت کلــی 
ــی  ــرایط مال ــوان در ش وکالی ج
ــن  ــد و ای ــه ســر نمی برن ــی ب خوب
در حالیســت کــه اگــر معــاش 
وکیــل تامیــن نباشــد، بــدون 
تردیــد جایــگاه و شــأن او لکــه دار 
خواهد شــد. امیــدوارم کــه در آتیه 
بتوانیــم پیشــرفت در اســتقالل 
ــت و  ــاد وکال ــأن نه ــش ش و افزای

ــل را شــاهد باشــیم.  وکی

ــش  کانون هــای وکال می تواننــد نق
پیگیــری  را  وســیع تری  اجتماعــی 
کــه البتــه خألهــای قانونــی  کننــد، 
نیــز در ایــن رابطــه وجــود دارد، امــا 
بــا  وکالــت  نهــاد  در  ظرفیــت  ایــن 
بیــش از 60 هــزار وکیــل در ســطح 
کــه بــه صــورت  کشــور وجــود دارد 
سیســتماتیک بتوان از پتانســیل 
و ظرفیــت علمــی موجــود در ایــن 
نهــاد در جهــت شناســایی مــوارد 
ــای  ــردم و راهکاره ــوق م ــض حق نق
حقــوق  از  صیانــت  و  آنهــا  جبــران 

کــرد مــردم اســتفاده 



یب یا تضعیف  تالش برای تخر
نهاد وکالت؛ تصوری که عقل آن 

را تصدیق نمی کند
روح اهلل وکیلی

رئیس کانون وکالی دادگستری کرمانشاه

یکــی از مباحــث محــوری نظام هــای 
سیاســی کــه بــر آن تاکیــد جــدی 
می شــود حقــوق ملــت اســت. کشــورهای 
ــون  ــرلوحه قان ــند آن را س ــان می کوش ــف جه مختل
ــد  ــرار دهن ــل آن ق ــان ترین فص ــی و درخش اساس
ــث  ــن مباح ــی از عمده تری ــت یک ــن جه ــه همی و ب
حقــوق اساســی، حقــوق افــراد و محدودیــت قــدرت و 
زمامــداران آن اســت کــه از آن بــه عنــوان حقوق بشــر 
یــا حقــوق آزادی هــای اساســی یــا حقــوق و تکالیــف 
ــته  ــه داش ــود.  توج ــاد می ش ــراد ی ــت و اف حکوم

ــد. ــاد می کن ــه ایج ــدرت جاذب ــه ق ــید ک باش

ــزی  ــزان، قانون گری ــه قانون گری ــظ آن از ناحی حف
را بــه دنبــال دارد. در ایــن میــان نهادهــای وابســته 
ــط و تعــادل و تعامــالت  نقــش تنظیــم کننــده راب
ــد  ــا کنن ــد ایف ــت را می توانن ــردم و حاکمی ــن م بی
ــد  ــز می توانن ــتری نی ــای وکالی دادگس و کانون ه
ــد  ــب نق ــل را در قال ــادل و تعام ــط و تع ــش راب نق
ــری در  ــادی و نقدپذی ــادی داشــته باشــند. نق و نق
راســتای پرســش گری و پاســخ گویی، بــرای کمــال 
و اصــالح اجتمــاع، ســرمایه ای اســت بــس گران بهــا. 
شــناخت کاســتی ها و نواقــص و تــالش در جهــت 
رفــع آنهــا، گامــی مقــدس در مســیر صــالح فــرد و 
ــه  ــه جــای پاســخ گویی خــود را ب جامعــه اســت. ب
نادانــی زدن، پرده پوشــی بــر آنچــه بــوده و هســت 
یــا انــکار نواقــص و مشــکالت، واقعیت هــا را عــوض 

ــد.  ــان نمی کن ــرده و دردی را درم نک
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ــه  ــأت حاکم ــرد و هی ــت و خ ــر دیان ــی ب ــت مبتن مدیری
ارزش مــدار و الهــی، همــواره در جســتجوی آن اســت کــه 
در مســیر تکاملــی خــود، آفت هــا و آســیب ها را بشناســد 
و بزدایــد. اگــر فرهنــگ نقــد و انتقادپذیــری رایــج و آداب 
و مرزهــای روایــی و ناروایــی انتقــاد و ویژگی هــای ناقــدان 
روشــن شــود و ناقدانــی بنیــاد بصیــر بــه عرصــه نقــد ورود 
یابنــد، بســیاری از تنش هــا و کشــمکش ها فروکــش 
کــرده و بســیاری از ضعف هــا، نقص هــا و کاســتی ها 
ــران از  ــر مدی ــه خصــوص اگ ــد؛ ب ــور نمی یابن ــه ظه زمین
الک خودمطلق انــگاری و خودبرتربینــی درآمــده و معتقــد 
ــادگی  ــه س ــتند و ب ــا هس ــرض خط ــه در مع ــند ک باش
ــاد از  ــر و انتق ــاز از تذک ــس بی نی ــه هیچ ک ــد ک درمی یابن
ــی علیه الســالم،  ــام عل ــوده و حتــی ام ــه دیگــران نب ناحی
ــد  ــردم می خواهن ــت، از م ــت و عظم ــام عصم ــا آن مق ب
ــه روش  ــراز ســخن حــق و خیرخواهــی نســبت ب ــا از اب ت
ــه  ــک چرخ ــه در ی ــد؛ چراک ــودداری نکنن ــت خ حکوم
صحیــح نقــد و انتقادپذیــری، منتقــد در حقیقــت بــرادری 
ــدن  ــا نمایان ــه ب ــت ک ــواه اس ــن و خیرخ ــوز، تیزبی دلس
نواقــص و کاســتی ها بــه دنبــال بهبــود وضعیــت موجــود 
ــون  ــز قان ــا نی ــور م ــذاری کش ــام قانون گ ــت. در نظ اس
اساســی مبیــن نهادهــای فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی 

را  ایــران  جامعــه  اقتصــادی  و 
براســاس اصول و ضوابط اســالمی 
تدویــن و وظایــف قــوای ســه گانه 
را تعییــن و بــر حــدود آن تصریــح 
و تاکیــد کــرده اســت. ایــن توجــه 
ــت و از  ــق عدال ــتای تحق در راس
مفاهیمــی اســت کــه بشــر در 
عمــق فطــرت خویــش بــه ارزش 
ــه  و تعالــی آن واقــف و همــواره ب
دنبــال راهکارهایــی بــرای اجــرای 
ــتا  ــن راس ــت. در ای ــوده اس آن ب
گســترش افق هــای قانون گــذاری 
و اســتفاده از ظرفیت هــای نویــن 
دانــش در امــر سیاســت گذاری 
ــای  ــن، از ویژگی ه ــع قوانی و وض
بهینــه اســت کــه بــه جامعیــت و 
پایــدار مانــدن قوانیــن و مقــررات 

می انجامــد. 
اجتماعــی  عوامــل  از  یکــی 
قانونگــذاری  در  مؤثــر  و  مهــم 
را  آن  دامنــه  می توانــد  کــه 
کنــد،  محــدود  یــا  گســترش 
توجــه و یــا عــدم توجــه بــه 
انتظــارات عمومــی و نظریــات 

صاحب نظــران و عقایــد و افــکار عمومــی و متولیــان 
امــور اســت کــه در صــورت عــدم توجــه، توالــی فاســد بــه 

دنبــال خواهــد داشــت. 
بــا عنایــت بــه اینکــه نهــاد وکالــت از نهادهــای مکمــل در 
تحقــق عدالــت اســت و بــا توجــه بــه اینکــه در اصل ســوم 
قانــون اساســی جایــگاه نهــاد وکالــت در راســتای حقــوق 
ملــت تعریــف شــده اســت، ایــن نهــاد می توانــد در تأمیــن 
حقــوق و آزادی هــای فــردی و اساســی و تبییــن وظایــف 
دولــت در مقابــل آحــاد جامعــه و همچنیــن وظایــف ملــت 
در مقابــل دولــت نقــش محــوری ایفــا کنــد، امــری کــه 
ــذول نشــده  ــه آن مب ــون توجــه جــدی ب متاســفانه تاکن
ــه وکالی  ــا ســپردن ایفــای نقــش ب اســت. امیــد آنکــه ب
ــش اجتماعــی، خــردورزی، ُملــک  ــا بصیــرت کــه از دان ب
و ملت مــداری برخوردارنــد و برخــورداری از نظــرات آنــان 
در جهــت تعامــل ســازنده فیمابیــن حاکمیــت و ملــت بــه 

نحــو چشــمگیری مــورد توجــه قــرار گیــرد.
در خصــوص دورنمــای آینــده نهــاد وکالــت بایــد 
ــس  ــه از نوامی ــرار داد ک ــر ق ــوع را موردنظ ــن موض ای
طبیعــت اســت کــه هــر موجــودی از نقــص بــه کمــال 
ــه  ــن زمین ــم در ای ــاع ه ــم اجتم ــای عل ــد. علم می رس
بــر ایــن عقیــده هســتند کــه انســان، مدنــی و نهادهــای 
شــده اند  آفریــده  بالطبــع  آن 
بــه اجتمــاع  مایــل  و فطرتــاً 
و طبعــاً طالــب ترقــی و علــو 
هســتند و قهــراً الزمــه بقــاء 
همیــن  بــه  هســتند.   دوام  و 
جهــت تحــت تاثیــر ایــن رونــد، 
اصــول  مدنیــت،  اجتماعــات، 
صیانــت  امنیــت،  و  قوانیــن 
بــه  افــراد  حقــوق  و  حــدود 
ــز  ــواره نی ــد و هم ــود می آین وج
ــتی را  ــی و هم زیس ــدارج مترق م
ــت  ــن جه ــه همی ــد. ب می پذیرن
ــن دســته  ــون وکال هــم از ای کان
بــه حســاب می آیــد و اساســاً 
بــه  کــه  دارد  اجتماعــی  ذات 
حکــم ضــرورت حضــور یافتــه و 
ــل  ــاء و تکام ــراً از ســنت ارتق قه
برخــوردار بــوده و خواهنــد بــود. 
توهــم حــدوث یــا از بیــن رفتــن 
ماهیــت کانون هــای وکال و یــا 
ــد، تخریــب،  ــرای تحدی تــالش ب
ــن نهــاد،  ــا تضعیــف ای ــد ی تهدی
ــل آن را  ــه عق تصــوری اســت ک

نمی کنــد. تصدیــق 

ــت از  ــاد وکال ــه نه ــه اینک ــت ب ــا عنای ب
نهادهای مکمــل در تحقق عدالت 
اســت و بــا توجــه بــه اینکــه در اصــل 
جایــگاه  اساســی  قانــون  ســوم 
حقــوق  راســتای  در  وکالــت  نهــاد 
ایــن  اســت،  شــده  تعریــف  ملــت 
حقــوق  تأمیــن  در  می توانــد  نهــاد 
و  اساســی  و  فــردی  آزادی هــای  و 
مقابــل  در  دولــت  وظایــف  تبییــن 
ــف  ــن وظای ــه و همچنی ــاد جامع آح
نقــش  دولــت  مقابــل  در  ملــت 

کنــد ایفــا  محــوری 
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بــه  باطنــی  و  ذاتــی  میــل  علی رغــم 
عنــوان عضــوی از جامعــه وکالــت کــه 
دارای مســئولیت نیــز هســت، در برهــه 
کنونــی بــه ســختی می توانــم دورنمــای روشــنی بــرای 
فعالیت هــای نهــاد وکالــت قائــل شــوم. ایــن بــه معنــای 

فقــدان خوش بینــی در وجــود بنــده نیســت. 
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ــد هــر انســان  ــه مانن مــن هــم ب
و  تلــخ  لحظــات  در  دیگــری 
شــیرین، در دلــم نســبت بــه 
ــد  ــه باش ــدوارم، هرچ ــده امی آین
ــا  ــت، ام ــت ماس ــذر هوی ــد ب امی
ــه  ــت و ب ــت وکال ــاب فعالی در ب
آینــده  مشــخص تر  صــورت 
ــل  ــت، قائ ــاد وکال ــش روی نه پی
بــه شــروط شــش گانه ای هســتم 
کــه چنانچــه درنظــر گرفتــه 
ایــن  آتیــه  می تــوان  شــوند، 
ــرد. ــی ک ــن ارزیاب ــه را روش حرف

بدیهــی اســت کــه گذاشــتن 
تجربــه  شــروط حســب  ایــن 
کــه  اســت  مشــاهداتی  و 
در  اخیــر  ســال های  در 
موقعیت هــای مختلــف از رهگــذر 
بــا  هم نشــینی  و  معاشــرت 
ــه  ــف ب ــراد مختل ــخاص و اف اش

ــه آینــده  دســت آورده ام و تنهــا گــذر زمــان و رســیدن ب
معلــوم اســت کــه می توانــد میــزان صحــت و دقــت آنهــا 

را تعییــن کنــد.
اوال: بــا همــه ارزش و احترامــی  کــه بــرای اهتمــام 
مدیــران ادوار نهــاد وکالــت در جهــت ایجــاد همبســتگی و 
اتحــاد صنفــی قائــل هســتم در عمــل ایــن مهــم همچنان 
محقــق نشــده اســت. فقــدان همدلــی الزم در بدنــه 
ــت و  ــی نیس ــک و بی اهمیت ــئله کوچ ــت مس ــاد وکال نه
ــه  ــن حرف ــه و دورنمــای ای ــر آتی ــه صــورت مشــخص ب ب

ــود.  ــد ب ــذار خواه تاثیرگ
ــا  ــن مقــال نمی گنجــد ام ــات در ای ــه جزئی پرداختــن ب
مخلــص کالم آنکــه در یــک ســازمان صنفــی اگــر اتحــاد 
و همدلــی الزم نباشــد، اعضــای آن صنــف بی بروبرگــرد 
در تحقــق مطالبــات خــود و عمــل بــه مســئولیت 
اجتماعــی بــا چالــش روبــرو هســتند. نهــاد وکالــت نیــز 

از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت.
ثانیــا: در همیــن راســتا بیشــتر اوقــات در مناســبات 
و مــراودات میــان نهــاد وکالــت و اعضــای آن، شــاهد 
ــورد  ــل هزینه هــای بی م ــدن لطمــات و تحمی وارد آم
بوده ایــم. البتــه کــه ایــن آســیب تــا حــدی منبعــث 
از ایــراد اول اســت امــا ســویه های آن در جهــت 
ــع  ــر مناف ــکیالتی ب ــع تش ــت مناف ــدم و ارجحی تق

صنفــی اســت.
ــی  ــل و رغبت ــتری می ــه وکالی دادگس ــا: در بدن ثالث
ــن نقصــان و  ــدارد، ای ــود ن ــی وج ــت صنف ــرای فعالی ب
کاســتی تــا حــد زیــادی متاثــر از دو اتفــاق یــاد شــده 

ــه آن  ــت ک ــراه نیس ــت و بی اس
را نتیجــه ایراداتــی بدانیــم کــه 
ــه  ــوان ب ــرام می ت ــه احت ــا هم ب
عملکــرد مدیــران نهــاد وکالــت 

ــرد. وارد ک
نقصان هــای  ســوای  رابعــا: 
ــز  ــی نی ــل بیرون ــی، عوام داخل
ــه  ــرای حرف ــش ب ــروز چال در ب
ــه آن  ــوط ب ــاد مرب ــت و نه وکال
نقــش موثــری دارنــد. متاســفانه 
شــدت ایــن عوامــل بیرونــی بــا 
ــت  ــاد وکال ــت نه ــت فعالی قدم
اســت.  افزایــش  حــال  در 
مشــهودترین نمونــه، تصمیمــات 
غیرکارشناســی اســت کــه از 
ناحیــه حاکمیــت در ارتبــاط بــا 
ــود.  ــاذ می ش ــت اتخ ــاد وکال نه
بــه صــورت دقیق تــر تمایــل 
در  قضائیــه  و  مقننــه  قــوای 
ســال های اخیــر بــرای اخــذ چنیــن تصمیماتــی 
ــن تصمیمــات  افزایــش یافتــه اســت. ســوای اینکــه ای
ــی  ــطح از آگاه ــه س ــت و چ ــه نی ــا چ ــر ب بحث برانگی
ــت را  ــاد وکال ــتقالل نه ــل اس ــده اند، در عم ــاذ ش اتخ
متزلــزل کرده انــد و در مجمــوع شــأن و منزلــت حرفــه 

وکالــت در جامعــه را نشــانه گرفته انــد.
خامســا: همانطــور کــه پیشــتر متذکــر شــدم، عملکــرد 
مدیــران نهــاد وکالــت بــری از نقــد و ایــراد نیســت، بــا 
همــه اهتمــام و جهــد صــورت گرفتــه، همچنــان جــای 
ــور  ــرای عب ــی ب ــت های کل ــع و سیاس ــای جام برنامه ه
ــه  ــرراه ب ــکاالت س ــردن اش ــرف ک ــا و برط از بحران ه
شــدت محســوس اســت. البتــه کــه ایــن مســئله متاثــر 
از نحــوه تصمیم گیــری در ســطح ملــی و عملکــرد 
هیــات مدیره هــا و مجمــع عمومــی  اتحادیــه سراســری 

ــت. ــتری اس ــای وکالی دادگس کانون ه
ــای  ــت کانون ه ــا: اقتضــای شــکل گیری و فعالی سادس
اســتانی نهــاد وکالــت بــه نحوی اســت کــه تاریخ شــروع 
ــان کار هیــات مدیره هــای سراســر کشــور  ــه کار و پای ب
بــا یکدیگــر تداخــل دارنــد. نبــود ایــن همزمانــی هرچند 
ــر فرآینــد اتخــاذ  اجتناب ناپذیــر اســت امــا در نهایــت ب
ــث  ــه صــورت محسوســی باع ــر اســت و ب ــم موث تصمی
ســلب تبعــات تصمیم گیــری می شــود. ایــراد دیگــر ایــن 
وضعیــت، عــدم بــه اشــتراک گذاشــتن تجربــه مدیــران 
ادوار ســپری بــا مدیــران جدیــد اســت و مهمتریــن تاثیر 
ــن  ــه از ای آن لطمــات ناشــی از فرصت ســوزی اســت ک

ــه نهــاد وکالــت وارد می شــود. محــل ب

اگــر  صنفــی  ســازمان  یــک  در 
نباشــد،  الزم  همدلــی  و  اتحــاد 
در  بی بروبرگــرد  صنــف  آن  اعضــای 
ــه  ــل ب ــود و عم ــات خ ــق مطالب تحق
مســئولیت اجتماعــی بــا چالــش 
روبــرو هســتند. نهــاد وکالــت نیــز از 

نیســت مســتثنی  قاعــده  ایــن 



ــه  ــی ک ــر وکالی از ســوی دیگ
ــت  ــر وکال ــه ام ــال ها ب در آن س
تحــت  می ورزیدنــد،  مبــادرت 
ــه  ــد و ب ــوای دولــت و عدلیــه بودن ل
ــم  ــروه حاک ــه گ ــتگی ب ــل وابس دلی
قــادر نبودنــد تــا مســئولیت های خــود 
را به طــور کامــل در پرونده هایــی کــه 
ــود انجــام  ــم خاصــی ب ــا جرائ مرتبــط ب
ــتند  ــث نمی توانس ــن حی ــد و از ای دهن
از حقــوق ملــت بــه صــورت تــام و تمــام 
دفــاع کننــد؛ زیــرا قــوه حاکمــه بــا فشــار 
بــر وکال از طریــق تعلیــق پروانــه وکالت و 
محرومیت هــای موقــت و دائــم، آنهــا را در 
معــرض تهدیدهــای بالقــوه و بالفعــل قرار 
ــه  ــن رو، وکالی شــجاعی ک ــی داد.  از ای م
ــی  ــه اصل ــت را دغدغ ــوق مل ــاع از حق دف
خــود می دانســتند بــا ابــرام و پافشــاری و 
مســاعدت دولتمــردان وقــت موفق شــدند 
با تصویــب الیحــه قانونی اســتقالل کانون 
وکالی دادگســتری، نهــاد وکالــت را از 
وزارت دادگســتری منتــزع کــرده و کانــون 
وکالی دادگســتری را مســتقل کننــد.  

ــون وکالی دادگســتری  تشــکیل و اســتقالل کان
در کشــور نقطــه عطفــی در تاریــخ قضایــی ایــران 
به شــمار مــی رود. از تاریــخ تصویــب الیحــه 
قانونــی مذکــور، صــدور و تمدیــد پروانــه وکالــت 
دادگســتری و محرومیــت از آن در صالحیــت 
ــرار  ــای وکالی دادگســتری ق انحصــاری کانون ه
گرفــت و دخالــت دولــت و وزارت دادگســتری از 
طریــق دادگاه عالــی انتظامــی قضــات بــه صــورت 
ــی شــد.  ــاد شــده پیش بین ــون ی ــی در قان نظارت
ــه  ــدون واهم ــتری ب ــخ وکالی دادگس از آن تاری
ــع  ــت را در مراج ــوق مل ــاع از حق ــراس دف و ه
قضایــی عهــده دار شــدند و مــردم نیــز بــا اعتمــاد 
بــه وکالی دادگســتری در راه تحقــق حقــوق 
خویــش گام برمی داشــتند، زیــرا اگــر نهــاد 
وکالــت مســتقل نباشــد و صــدور، تمدیــد، ابطال 
و محرومیــت از وکالــت در نهادهــای دیگــری جــز 
ــن  ــرد، در ای ــون وکالی مســتقل صــورت گی کان
ــرس از  ــه لحــاظ ت ــل دادگســتری ب ــت وکی حال
ــت، ممکــن اســت  ــا محرومیــت از وکال ابطــال ی
در دفــاع از حقــوق مــوکل خویــش دچــار لکنــت 
ــد دفاعــی شایســته و  ــا نقصــان شــود و نتوان و ی

ــه عمــل آورد. بایســته از مــوکل خــود ب

بیش از یکصد سال پیش در کشور عزیزمان، دلسوزان عرصه عدالت به 
نقش فعال وکالی دادگستری در دستگاه قضایی کشور پی بردند و مراجع 
قانونگذاری قوانین مختلفی را در این خصوص تدوین کردند. فصل چهارم 
از قانون اصول تشکیالت و محاضر شرعیه و احکام صلحیه مصوب 
12۹0 از ماده 23۶ به شرایط و اوصاف رسمی عدلیه پرداخته بود؛ 
یعنی قانونگذار اهمیت نهاد وکالت و وکیل دادگستری جهت تحقق 
حقوق عامه را در بیش از 110 سال پیش درک کرده بود. پس از آن 
در قوانین مختلف از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون 
آیین دادرسی مدنی حق استفاده از خدمات وکیل دادگستری 
برای آحاد مردم در نظر گرفته شد. 

گاهی سازی عمومی  آ
الزمه ترمیم 
جایگاه اجتماعی 
نهاد وکالت
ابراهیم جاللیان
رئیس کانون وکالی دادگستری قم
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ــوالً  ــان ها اص ــت انس ــی اس بدیه
در پــی حفــظ نفــس و نفــع 
و  هســتند  خویــش  شــخصی 
متزلــزل  آنــان  منفعــت  اگــر 
ــی در  ــت خلل ــن اس ــود ممک ش
وظایفشــان حــادث شــود. وکالی 
ــده  ــن قاع ــز از ای ــتری نی دادگس
ــی  ــتند و در صورت ــتثنا نیس مس
وکالــت  نهــاد  اســتقالل  کــه 
زایــل شــود ممکــن اســت در 
نیــز  آنــان  حرفــه ای  اعمــال 
ــه وکالی  ــع شــود. البت ــر واق موث
ــول  ــتری در ط ــتقل دادگس مس
تاریــخ ثابــت کرده انــد کــه بــرای 
ــچ  ــت از هی ــوق مل ــاق حق احق
ــد.  ــذاری نمی کنن ــی فروگ اقدام
اساســی  قانــون   ۳۵ اصــل 
ــه  ــران ب ــالمی ای ــوری اس جمه
ــل  ــاب وکی ــق انتخ ــت ح صراح
ــه  ــده را ب ــن پرون ــط طرفی توس
در  اســت.  رســمیت شــناخته 
ــون اساســی،  ــب قان ــان تصوی زم

ــتقل  ــل مس ــتقل و وکی ــتری مس ــون وکالی دادگس کان
وجــود داشــت. منظــور مقننیــن قانــون اساســی از حــق 
ــوی،  ــن دع ــرای طرفی ــتری ب ــل دادگس ــاب وکی انتخ
وکیلــی اســت کــه واجــد شــرایط و اختیــارات موجــود 
در قوانیــن عــادی زمــان تصویــب قانــون اساســی بــوده 
ــتری  ــل دادگس ــان وکی ــه در آن زم ــادی ک ــت. نه اس
ــت و  ــتقل از دول ــادی مس ــرده نه ــذ ک ــه اخ از آن پروان
قــوه حاکمــه بــوده اســت. بنابرایــن قانــون اساســی نیــز 
ــی  ــته و وکیل ــت داش ــاد وکال ــتقالل نه ــر اس ــده ب عقی
ــد  ــرده را واج ــذ ک ــه اخ ــاد مســتقل پروان ــه از آن نه ک
انتخــاب شــدن از ســوی طرفیــن دعــوی دانســته اســت. 
اصــل ۳۵ قانــون اساســی در فصــل ســوم و تحــت 
عنــوان »حقــوق ملــت« آمــده و آنگونــه کــه گفتــه شــد 
بــه نظــر می رســد قانــون اساســی، وکیلــی کــه از نهــاد 
مســتقل مجــوز اخــذ کــرده را واجــد شــرایط انتخــاب 
ــت.  ــرده اس ــداد ک ــوی قلم ــاب دع ــط اصح ــدن توس ش
ــا  ــاط مســتقیم ب ــت ارتب ــاد وکال ــتقالل نه ــن اس بنابرای
حقــوق عامــه دارد و نقــض اســتقالل نهــاد وکالــت 
ــل ۳۵  ــرح در اص ــت مص ــوق مل ــع حق ــب تضیی موج

ــد. ــد ش ــی خواه ــون اساس قان
ــاد  ــی نه ــگاه اجتماع ــم جای ــث ترمی ــان بح ــن می در ای
ــم آن  ــرای ترمی ــه ب ــد ک ــان می آی ــه می ــم ب ــت ه وکال
راهکارهــای بســیاری موجــود اســت. رفتــار وکالی 

ــی از  ــردم یک ــا م ــتری ب دادگس
راهکارهــای ترمیمــی مذکــور 
در  دادگســتری  وکالی  اســت. 
ــت  ــردم می بایس ــا م ــه ب مواجه
کــه  کننــد  رفتــار  طــوری 
و  ناجــی  را  آنــان  شــهروندان 
آنــان  بداننــد.  معاضــد خــود 
بایــد درک کننــد کــه وکال در 
راه رســیدن مــردم به حقوقشــان 
فروگــذاری  اقدامــی  هیــچ  از 
ــش وکال  ــار و من ــد. رفت نمی کنن
بــا مــردم یکــی از مهمتریــن 
راهکارهــای ترمیمــی جایــگاه 
ــاع  ــتری در اجتم ــل دادگس وکی
وکالی  کــه  هنگامــی  اســت. 
دادگســتری بــا مراجعیــن و مردم 
ــند  ــته باش ــبی داش ــار مناس رفت
نهــاد وکالــت نــزد مــردم جایــگاه 

ــرد. ــد ک ــدا خواه ــژه ای پی وی
ــن  ــی ای ــکار ترمیم ــن راه دومی
اســت کــه کانون هــای وکالی 
مــردم  بــرای  دادگســتری 
ــتقل  ــت مس ــاد وکال ــر نه ــه اگ ــد ک ــازی کنن آگاهی س
ــان نیــز تضییــع شــود،  نباشــد ممکــن اســت حقــوق آن
بنابرایــن بایــد نحــوه ضایــع شــدن حقــوق آنــان تبییــن 
ــق رســانه های  ــم از طری ــن مه شــود. شایســته اســت ای
جمعــی مثــل رادیــو و تلویزیــون و بــا ســاخت برنامه هــای 
ــرد. ــام پذی ــریال انج ــم و س ــاخت فیل ــا س ــتند و ی مس

 یکــی دیگــر از راهکارهــای ترمیمــی جایــگاه اجتماعــی 
ــی و  ــای معاضدت ــه وکالت ه ــت ک ــن اس ــاد ای ــن نه ای
ــخیری  ــای تس ــگان و وکالت ه ــی رای ــاوره های حقوق مش
ــا  ــانده شــود ت ــردم رس ــه اطــالع م ــوب ب ــه نحــو مطل ب
ــر از  ــی فرات ــه وکالی دادگســتری هدف ــد ک ــردم بدانن م

ــد. ــال می کنن ــادی را دنب ــائل م مس
حضــور و دخالــت نهــاد وکالــت و وکالی دادگســتری در 
ــان در  ــدن آن ــده ش ــث دی ــی باع ــای اجتماع فعالیت ه
ــال  ــد شــد. حضــور فع ــی خواه ــی و بین الملل ســطح مل
روابــط عمومــی کانون هــای وکالی دادگســتری بــه 
صــورت حرفــه ای و اســتفاده از فضــای مجــازی می توانــد 

ــاء دهــد.  ــت را ارتق ــگاه اجتماعــی نهــاد وکال جای
راهکارهــای دیگــری نیــز وجــود دارد کــه نقــل آن در این 
ــای  ــه کانون ه ــت ک ــد اس ــا امی ــد، ام ــتار نمی گنج نوش
ــا بهره گیــری از تمــام ظرفیت هــای  وکالی دادگســتری ب
ــای  ــت گامه ــاد وکال ــالی نه ــد در راه اعت ــود بتوانن موج

موثــری بردارنــد.

بدیهــی اســت انســان ها اصــوال در 
پــی حفــظ نفــس و نفــع شــخصی 
منفعــت  اگــر  و  هســتند  خویــش 
ــت  ــن اس ــود ممک ــزل ش ــان متزل آن
خللــی در وظایفشــان حــادث شــود 
کــه وکالی دادگســتری نیــز از ایــن 
در  و  نیســتند  مســتثنا  قاعــده 
صورتــی کــه اســتقالل نهــاد وکالــت 
زایــل شــود، ایــن مســاله در اعمــال 
واقــع  موثــر  نیــز  آنــان  حرفــه ای 

خواهــد شــد



پیامد استقالل نهاد وکالت
حاکمیت قانون و تحدید قدرت است

احمد نامداری
رئیس کانون وکالی دادگستری کردستان

ــاع  ــوزه اجتم ــران ح ــب نظ ــد صاح تاکی
ــوده اســت کــه  ــن مهــم ب ــر ای همــواره ب
نیــل بــه اهــداف تعیینــی در هــر ســازمان 
ــط  ــت رواب ــق و تقوی ــرو تعمی ــًا در گ ــادی، قوی و نه
ــت؛  ــی آن ارگان اس ــذاری اجتماع ــی و تاثیرگ عموم
ــی  ــت مردم ــدار محبوبی ــر، مق ــارت گویات ــه عب ب
ــا  ــی، ب ــر ارگان ــی ه ــوذ اجتماع ــق نف ــزان عم و می
ســطح پیشــرفت و موفقیــت آن ســازمان در نیــل بــه 
ــه  ــده، رابط ــن ش ــش تعیی ــای از پی ــداف و آمال ه اه

ــتقیم دارد.  مس



ری
ست

دگ
 دا

الی
وک

ن 
نو

 کا
الل

تق
س

وز ا
الر

س
مه

ه نا
ویژ

ن
می

اد
فت

ه

741 اسفند 1401

بــا ایــن دیــدگاه دوام و بقــاء نهــاد وکالت و اســتقالل آن 
الزم اســت تــا بــه عنــوان یــک گــزاره اجتماعــی و  یــک 
مفهــوم فراگیــر عمومــی در میــان نهادهــای اجتماعــی 
نخبــگان  و  شــود  نهادینــه  مردمــی،  گروه هــای  و 
اجتماعــی - سیاســی و فعــاالن مدنــی آن را بــه عنــوان 
ــا  ــد ت ــول کنن ــه ناپذیر قب ــلم و خدش ــل مس ــک اص ی
قابلیــت پذیــرش در مجموعــه نهادهــای حاکمیتــی را 

پیــدا کنــد. 
بــا درک ایــن واقعیــت و عمومــی شــدن ضــرورت وجــود 
ــگان  ــاع نخب ــتری و دف ــت دادگس ــتقل وکال ــاد مس نه
ــتقالل  ــوم اس ــت مفه ــردم از اهمی ــه م ــی و عام سیاس
ــوان  ــه عن ــدن آن ب ــر ش ــت و فراگی ــاد وکال ــل و نه وکی
ــی از  ــی، یک ــه همگان ــی و مطالب ــت عموم ــک خواس ی
بزرگتریــن خألهــای موجــود نهــاد وکالــت یعنــی فقــدان 
ــکار عمومــی از مفهــوم اســتقالل  ــت اف ــرش و حمای پذی
ــت  ــاد وکال ــودی نه ــت وج ــد و اهمی ــد ش زدوده خواه
ــکار مــردم رســوخ  ــه اذهــان و اف دادگســتری مســتقل ب

ــرد. ــد ک خواه
ایــن همــان نقطــه عطــف پــر اهمیــت تاریخــی اســت که 
موجــب ظهــور و ایجــاد یــک رابطــه دوســویه در حمایــت 
متقابــل از حقــوق عامــه مــردم و حفــظ اســتقالل وکیــل 
دادگســتری مســتقل خواهــد شــد. بنابرایــن بــه جــرأت 
ــت  ــاد وکال ــتقالل نه ــوم اس ــل مفه ــت، اص ــوان گف می ت
ــه  ــر و ب ــوق بش ــی از حق ــت و همراه ــه در حمای ریش

ــام  ــت تم ــاع و حمای ــی دف عبارت
عیــار از شــهروندان دارد؛ چراکــه 
صاحــب منصبــان قضایــی در 
ــه  مســیر محاکمــات خــود بنــا ب
جایزالخطــا  انســانی  سرشــت 
کــه  اینجاســت  در  هســتند. 
وکیــل مســتقل همچــون ناظران 
قانــون،  و  عدالــت  مســتقل 
حقــوق  از  پاســداری  وظیفــه 
و  دقیــق  دادرســی  و  اساســی 
منصفانــه را برعهــده خواهنــد 
از حقــوق  داشــت و حفاظــت 
ــهروندان را  ــی ش ــانی و مدن انس

ــرد. ــد ک ــن خواهن تضمی
ــری  ــور کیف ــوع در ام ــن موض ای
پرونده هــای  خصــوص  بــه 
ــب  ــه مرات ــی ب ــی و سیاس امنیت
مشــهودتر اســت. از ایــن روســت 
کــه اصــل االصــول اســتقالل 
ــل  ــود وکی ــت و وج ــاد وکال نه
ــه  ــوق عام ــظ حق ــتقل، حاف مس

مــردم و مدافــع راســتین دغدغه هــای آنــان اســت و ایــن 
یــک وظیفــه ملــی و همگانــی اســت تــا تمامــی نخبــگان 
ــت از  ــه حمای ــی ب ــی و حقوق ــی، سیاســی، مدن اجتماع
ــن  ــی در ای ــکار عموم ــر اف ــتقالل وکال و تنوی ــل اس اص

ــد.  ــه بپردازن زمین
ایــن تعامــل ملــی و حمایــت متقابــل، نتایــج مفیــدی را 
بــرای تمــام طرفیــن اجتماعــی و نهــاد مدنــی عدالتخواه 
مســتقل کانــون وکال در پــی خواهــد داشــت و بــه 
ــی  ــت قضای ــوب و ایجــاد احســاس عدال ــی مطل حکمران
در شــهروندان می انجامــد؛ لــذا معتقــدم بزرگتریــن 
ــت،  ــاد وکال ــتقالل نه ــی اس ــی و اجتماع ــد سیاس پیام
ــه نفــع حقــوق  »حاکمیــت قانــون و تحدیــد قــدرت« ب

عامــه اســت.
در ایــن میــان تضمیــن اثربخشــی اصــول دادرســی 
از  دیگــر  یکــی  هــم  قضایــی  عدالــت  و  منصفانــه 
موضوعاتــی اســت کــه جامعــه وکالــت بــرای تحقــق آن 
کوشــیده اســت. هرچنــد کانون هــای وکالی دادگســتری 
مســتقیما در فرآینــد دادرســی حضــور ندارنــد، امــا عموماً 
نقشــی مهــم و مســتقیم، در رشــد و نمــو وکالی توانمنــد 
و مســتقل دارنــد و بــر انجــام دقیــق و منضبــط مقــررات 

ــد.  ــارت می کنن ــروف نظ ــرف مع و ع
نگــرش کانون هــای وکال بــر پایــه تحقــق حقــوق 
ــوه  ــا ق ــل ب ــه، تعام ــه و منصفان ــی عادالن ــر، دادرس بش
قضائیــه در پیشــبرد تحقــق عدالــت حقوقــی و قضایــی 
ــات  ــتقالل قض ــه اس ــرام ب و احت
ــه  ــتوار و نهادین ــتری اس دادگس
ــرات  ــن تعبی ــا ای شــده اســت. ب
و  ملــی  مشــترک  اصــول  و 
جهان شــمول، کانون هــای وکال 
در ایــران در حــوزه عمومــی بــه 
عنــوان یــک صنــف اجتماعــی و 
ــد  ــی در رون ــش مهم ــی، نق مدن
ــت  ــرای عدال ــکل گیری و اج ش
حقوقــی دارد کــه ایــن مهــم، از 
طریــق حضــور وکالی متعهــد و 
ــق  ــا محق ــب در پرونده ه حق طل
خواهــد شــد. بــه همیــن جهــت 
ــر  ــی ب اســت کــه علمــای حقوق
ایــن مهــم تاکیــد می کننــد کــه 
یکــی از ابزارهــای حکومــت داری 
حقــوق  تحقــق  و  مطلــوب 
شــهروندان، همانــا حاکمیــت 
و  قانــون  چــرای  و  بی چــون 
ــت مســتقل و  ــاد وکال وجــود نه

ــت. ــتقل اس ــل مس وکی

ــوزه  ــران در ح ــای وکال در ای کانون ه
صنــف  یــک  عنــوان  بــه  عمومــی 
ــی  ــش مهم ــی، نق ــی و مدن اجتماع
اجــرای  و  شــکل گیری  رونــد  در 
ایــن  کــه  دارنــد  حقوقــی  عدالــت 
وکالی  حضــور  طریــق  از  مهــم، 
ــا  ــب در پرونده ه ــد و حق طل متعه

شــد خواهــد  محقــق 



وظیفه مهم کارآموزان وکالت 
در حفظ شأن و جایگاه حرفه وکالت

حمیدرضا مومن
رئیس کانون وکالی دادگستری گلستان

ــم  ــور، هفت ــمی  کش ــم رس در تقوی
پاسداشــت  روز  مــاه،  اســفند 
اســتقالل کانون هــای وکال، ثبــت 
در  روزی،  چنیــن  گرامی داشــت  و  نشــده 
خصــوص یکــی از قدیمی تریــن نهاد هــای 
مدنــی کشــور در تقویــم رســمی  کشــور، 

ــدارد!  ــی ن جایگاه
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ــن  ــول بنیادی ــد اص ــه،  بای ــوق جامع ــظ حق ــرای حف ب
ــه کرامــت و حیثیــت  ــرام ب ــه احت حقــوق بشــر از جمل
تســاوی  قضایــی،  امنیــت  آزادی،  انســان ها،  ذاتــی 
ــه را  ــه و منصفان ــی عادالن ــرد و دادرس ــوق زن و م حق
پیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار داد. اجــرای عدالــت 
ــه  ــی ک ــت قضای ــوص عدال ــه خص ــا ب ــه زمینه ه در هم
ــان  ــورد توجــه ادی ــه اســت م مســتلزم دادرســی عادالن
الهــی، مکاتــب فکــری مختلــف اندیشــمندان و مصلحان 

ــوده اســت. ــی ب اجتماع
و  کامل تریــن  چنانچــه  حتــی  اســت  واضــح  پــر 
بی نقص تریــن قوانیــن ماهــوی را داشــته باشــیم بــدون 
ــه،  ــی منصفان ــرای دادرس ــکلی و اج ــن ش ــود قوانی وج
تحقــق عدالــت قضایــی در رونــد رســیدگی امــری غیــر 
ــن  ــررات آیی ــف مق ــن رو در توصی ــت؛ از ای ــن اس ممک
دادرســی کیفــری، همــواره از منصفانــه بــودن آنهــا یــاد 
ــوده کــه  ــا ب ــم م ــن فهی شــده و دادرســی مدنظــر مقن
برخــوردار از ابعــاد مختلــف حقــوق دفاعــی متهــم تعبیر 

می شــود. 
ــه  ــت ک ــه دانس ــی را منصفان ــوان دادرس ــی می ت زمان
ــر  ــی ب ــی و مترق ــام حقوق ــک نظ ــد ی ــول و قواع اص
ــرایطی  ــم در ش ــوده و مته ــم ب ــی حاک ــان دادرس جری
آزاد و برخــوردار از تمامــی  تضمین هــای دفــاع محاکمــه 
شــود. از ایــن جهــت همانگونه کــه در مــواد 1 و ۵  قانون 
آییــن دادرســی کیفــری مقیــد اســت، رعایــت حقــوق 
جامعــه، بزه دیــده و متهــم از اهــم اهــداف اجــرای 
قانــون مذکــور اســت. از لــوازم اعمــال قانــون فــوق نیــز 
ــر  ــر ب ــری،  ناظ ــن دادرســی کیف ــون آیی ــاده 7 از قان م

ــون  ــده قان ــاده واح ــد ۳ از م بن
احتــرام بــه آزادی هــای مشــروع 
شــهروندی  حقــوق  حفــظ  و 
اســت   1۳8۳/2/1۵ مصــوب 
ــرر  ــرای مق ــت اج ــا ضمان ــه ب ک
ــازات  ــون مج ــاده ۵70 قان در م
اســالمی  مقیــد شــده اســت. بــا 
مالحظــه مــواد ۳ و ۵ قانون آیین 
دادرســی کیفــری کــه بــه ترتیب 
قضایــی  »مراجــع  می گویــد: 
ــتقالل  ــی و اس ــا بی طرف ــد ب بای
ــه  ــابی ب ــام انتس ــه اته ــل ب کام
ــت  ــن مهل اشــخاص در کوتاه تری
ممکــن، رســیدگی و تصمیــم 
از  و  کننــد  اتخــاذ  مقتضــی 
هــر اقدامی کــه باعــث ایجــاد 
یــا طوالنــی شــدن  اختــالل 
کیفــری  دادرســی  فرآینــد 

می شــود، جلوگیــری کننــد« و »متهــم بایــد در اســرع 
وقــت، از موضــوع و ادلــه اتهــام انتســابی آگاه و از حــق 
ــور  ــی مذک ــوق دفاع ــل و ســایر حق ــه وکی دسترســی ب
در ایــن قانــون بهره منــد شــود« می تــوان گفــت، 
ــات  ــد تحقیق ــع در فراین ــل مداف ــد حضــور وکی بی تردی
ــن  ــد تامی ــه می توان ــی دادرســی عادالن ــی و حت مقدمات
ــل  ــری از تطوی ــذار در جلوگی ــور قانون گ ــده منظ کنن
ــردن  ــن ک ــق روش ــری از طری ــی کیف ــد دادرس فرآین
ــل  ــه بالفع ــوت ادل ــوت  و رخ ــام،  ق ــور اته ــدود و ثغ ح
ــه  ــورد ادل ــل در م ــل دلی ــای تحصی ــاد فض ــز ایج و نی
بالقــوه بــرای مقــام قضایــی در راســتای کشــف حقیقــت 
و آگاهــی آحــاد مــردم و حتــی مقــام تحقیــق )تبصــره 
ــون آییــن دادرســی کیفــری( از حقــوق  ــاده 19۵ قان م

ــد. ــه باش ــخاص در جامع اش
ــه عبــارت دیگــر هــر چنــد اولیــن وظیفــه محاکــم و  ب
ــه  قضــات، اجــرای عدالــت و تضمیــن دادرســی منصفان
ــز  ــری نی ــه مهــم و مؤث ــن بیــن وظیف ــا در ای اســت؛ ام
برعهــده کانون هــای وکالی دادگســتری بــوده و آن 
مســاعدت، تعــاون و همــکاری بــا قضــات بــرای تأمیــن 

ــت. ــه اس ــت در جامع ــه عدال همه جانب
ــش وکالی  ــه نق ــوان ب ــا می ت ــن همکاری ه ــه ای از جمل
دادگســتری در دادرســی  های کیفــری اشــاره کــرد کــه 
ــت  ــرای امنی ــی ب ــوان تضمین ــه عن ــر ب ــال حاض در ح
جزایــی متهــم بــه حســاب می آیــد و ایــن مهــم تحقــق 
ــل در  ــتقالل وکی ــظ اس ــا حف ــر ب ــت مگ ــد یاف نخواه
موضــع دفــاع، کــه ثمــره آن حفــظ حقــوق شــهروندان 
ــود.  ــت خواهــد ب ــاع و اجــرای واقعــی عدال ــر دف در ام

در آخــر بایــد گفــت، در ایــن 
بزنــگاه تاریخــی کــه نهــاد وکالــت 
از هــر ســو آمــاج حمــالت و 
قــرار  مختلــف  تعریض هــای 
گرفتــه اســت انتظــار از کارآموزان 
ــن همــکاران جــوان و  ــت، ای وکال
پــر از امیــد و نشــاط ایــن اســت 
از خداونــد  بــا اســتعانت  کــه 
ــتکار  ــت و پش ــا جدی ــال و ب متع
بــه انجــام وظایــف و تکالیــف 
قانونــی و حرفــه ای خــود اهتمــام 
ورزنــد و نمایندگانــی شایســته در 
ــظ  ــف و حف ــالی صن ــت اعت جه
ــت  ــه وکال ــگاه حرف ــأن و جای ش
ــاد  ــده نه ــه آین ــرا ک ــند چ باش
وکالــت و صیانــت از اســتقالل 
ــن  ــت ای ــای وکال در دس کانون ه

ــود. ــد ب ــزان خواه عزی

چنانچــه  حتــی  اســت  واضــح  پــر 
قوانیــن  یــن  بی نقص تر و  یــن   کامل تر
ماهــوی را داشــته باشــیم بــدون وجــود 
دادرســی  اجــرای  و  شــکلی  قوانیــن 
در  قضایــی  عدالــت  تحقــق  منصفانــه، 
رونــد رســیدگی امــری غیرممکــن اســت



قادر شیری
رئیس کانون وکالی دادگستری اردبیل

فرو کاستن نهاد وکالت 
در حد یک تشکل صنفی

ظلم به عدالت است

ــود و  ــم دردآل ــذر از مفاهی ــر گ ــخ بش ــر تاری سراس
ــرج  ــرج و م ــی و ه ــونت، زورگوی ــض، خش ــار تبعی غم ب
ــت  ــه و عدال ــی عادالن ــون، دادرس ــت قان ــه حاکمی ب
ــن  ــی کهن تری ــت یعن ــتا نهاد وکال ــن راس ــت و در ای ــوده اس ب
ــترگ  ــی س ــی، امانت ــدگار حقوق ــراث مان ــور، می ــی کش ــاد مدن نه
بــا هدفــی مقــدس، مظهــر حقــوق ملــت و نــدای عدالــت و ضامــن 
دادرســی عادالنــه وارد ادبیــات حقوقــی شــد. قطعــا ایــن مفهــوم 
ــی  ــر ذات ــتقالل جوه ــه اس ــت ک ــریت اس ــترک بش ــراث مش می

ــت. ــهروند اس ــاع ش ــق دف ــن ح ــت و الزمه تضمی ــه وکال حرف
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 اگرچــه گذشــته چــراغ راه آینــده 
و پــر از رویدادهــای تلخ و شــیرین 
اســت ولــی رویکــرد تحمیلــی 
و ســونامی تقنینــی و اقدامــات 
و  امنیــت  )شــأن،  تضعیفــی 
اســتقالل وکیــل( در چنــد ســال 
ــت را  ــاد وکال ــای نه ــر دورنم اخی
ــی  ــات اساس ــا و ابهام ــا تردیده ب
تــداوم  اســت.   کــرده  روبــرو 
به ظاهــر  و  کاســب کارانه  نــگاه 
فــرا  نظارت هــای  و  اقتصــادی 
ــت را از درون  ــاد وکال ــی، نه قانون
ــرد.  ــد ک ــوا خواه ــی و بی محت ته
در ایــن شــرایط اســتقالل وکیــل 
تزئینــی  و  تشــریفاتی  جنبــه 
خواهــد داشــت و صــد البتــه دود 
مصیبت هــا  و   بدعت هــا  ایــن 
بــه چشــم ملــت خواهــد رفــت و 
افســوس وقتــی کــه بــه گذشــته 
ــان  ــده برایم ــم آین ــگاه می کنی ن

ــت از یــک طــرف  تداعــی می شــود. دورنمــای نهــاد وکال
ارتبــاط مســتقیم بــا کارکــرد و وظیفــه ایــن نهــاد دارد و 
در قانــون اساســی نیــز وکالــت جــزء حقــوق ملــت قــرار 
دارد. وکالــت هدفــش اجــرای عدالــت و تضمیــن دادرســی 
عادالنــه اســت.  تابه حــال کارکــرد ســنتی بــر نهــاد وکالت 
حاکــم بــوده اســت، در حالــی کــه وکالــت صرفــا دفــاع از 
حقــوق مــوکل و یــا متهــم نیســت، بلکــه نــدای عدالــت 
و مفهومــی فراتــر از یــک قــرارداد اســت و در کنــار دفــاع 
ــه مســائل صنفــی و اجتماعــی  ــد نســبت ب ــده بای از پرون

ــز کنشــگر باشــیم. نی
ــوق  ــوان حق ــه عن ــت را ب ــی وکال ــون اساس ــی در قان وقت
ملــت تصریــح کرده انــد بایــد ضمــن تــالش بــرای اجــرای 
ــکالت  ــان مش ــرای بی ــت ب ــدای مل ــت و آزادی، ص عدال
جامعــه و مطالبــات بحــق عمومــی در چهارچــوب قانــون 
ــک  ــه ی ــه مثاب ــون ب ــر کان ــورت ه ــن ص ــیم. در ای باش
ــهروندی و  ــوق ش ــج حق ــت و تروی ــرای صیان ــی ب پایگاه
ــه مدافــع حقــوق بشــر و شــهروندی  ــه مثاب هــر وکیــل ب
ــت  ــاد وکال ــی نه ــرایط فعل ــر در ش ــرف دیگ ــت. از ط اس
و  اتحــاد، مشــارکت و همدلــی همــه وکال  نیازمنــد 
کانون هــا و نواندیشــی و تغییــر رویکــرد در درون و بیــرون 
اســت. به هرحــال رویکــرد چنــد ســال اخیــر نســبت بــه 
نهــاد وکالــت رویکــرد مثبــت و ســازنده ای نبــوده اســت و 
ایــن امــر شــاید نشــأت گرفتــه از نگــرش اقتصــادی صرف 
دولتمــردان نســبت بــه نهادهــای مدنــی باشــد، بــا وجــود 
ــام  ــرخ ارز، نظ ــران ن ــدی در بح ــئله ناکارآم ــه مس اینک

بانکــی، تــورم فزاینــده، گســترش 
ــا  ــن روزه ــر و ...، ای ــزون فق روزاف
ــاخته  ــان س ــال نمای ــود را کام خ
ــرایط  ــور از ش ــرای عب ــت.  ب اس
پیچیــده کنونــی و گام برداشــتن 
توســعه  کشــوری  ســوی  بــه 
ــادل  ــل و تع ــاد تعام ــه، ایج یافت
بیــن ســه ضلــع شــهروندان، 
حاکمیــت  و  مدنــی  نهادهــای 
اســت.  در  امــری گریزناپذیــر 
تبعیــت  مطلــوب،  حکمرانــی 
جــای  حاکمیــت،  از  شــهروند 
ــق  ــه مشــارکت از طری ــود را ب خ
نهادهــای مدنــی داده اســت. گذر 
همکاری بیــن  بــه  ضدیــت  از 
نهادهــای مدنــی و حاکمیتــی 
اســت  اجتناب ناپذیــر  امــری 
و اســتقرار آزادی هــا و قســط و 
عدالــت کــه مهمتریــن هــدف 
ــا مشــارکت  ــا ب دولت هاســت تنه

ــت.  ــر اس ــی امکانپذی ــای مدن ــکاری نهاده و هم
نــگاه شــهروندمدارنه ایجــاب می کنــد کــه نظــارت 
شــهروندان و نهادهــای مدنــی بــر نهادهــای دولتــی 
ارجحیــت داشــته باشــد. چنیــن دیدگاهــی نه تنهــا باعــث 
رشــد نهــاد وکالــت در عرصــه داخلــی بلکــه باعــث رعایت 
اســتانداردهای جهانــی و افزایــش وجهــه بین المللــی 
ایــران عزیزمــان می شــود، امــا اگــر نــگاه بــه نهــاد وکالــت، 
ــزاری، صــوری و فرمایشــی باشــد و طرح هــای  نگاهــی اب
غیــر کارشناســی بــدون در نظــر گرفتــن تاثیــرات منفــی 
ــت مطــرح و  ــدون مشــارکت نهــاد وکال ــن طرح هــا و ب ای
تصویــب شــوند، آنــگاه قوانیــن نهــاد وکالــت کــه بــه مثابه 

ــد.  ــر می کن ــت، تغیی ــه اس ــک منظوم ی
تغییــر بخشــی از مقــررات بــدون در نظــر گرفتــن ســایر 
بخش هــا باعــث سســت شــدن ایــن منظومــه می شــود و 
نهــاد وکالــت را بــه لبــه پرتگاهــی می کشــاند کــه تمــام 
ــان و اســتقالل  ــظ کی ــرای حف ــرژی خــود را ب ــوان و ان ت
ــوان و  ــن ت ــد ای ــه بای ــی ک ــرده در حال ــرف ک ــود ص خ
ــن نهــاد صــرف می شــد،  ــی ای ــرای رشــد و تعال ــرژی ب ان
ــکل  ــک تش ــد ی ــت در ح ــاد وکال ــتن نه ــرو کاس ــذا ف ل
صنفــی کــه دغدغه هایــی از جنــس اســتقالل دارد ظلــم 
بــه عدالــت و خدشــه بــه شــرافت حرفــه ای وکیــل اســت. 
هیچ یــک از ایــن هجمه هــا و طرح هــا مــا را از انجــام 
رســالت قانونــی و اخالقــی خویــش دلســرد نخواهــد کــرد. 
بــه امیــد فردایــی بهتــر بــرای همــه ملــت ایــران و جهــان 

ــرای همــه. ــت ب ــح و آرامــش و امنی و آرزوی صل

و  کاســب کارانه  نــگاه  تــداوم 
نظارت هــای  و  اقتصــادی  به ظاهــر 
از  را  وکالــت  نهــاد  قانونــی،  فــرا 
خواهــد  بی محتــوا  و  تهــی  درون 
اســتقالل  شــرایط  ایــن  در  کــرد. 
یفاتی و تزئینــی  وکیــل جنبــه تشــر
خواهــد داشــت و صــد البتــه دود 
بــه  مصیبت هــا  و   بدعت هــا  ایــن 

رفــت خواهــد  ملــت  چشــم 



استقالل نهاد وکالت
جزء الینفک حاکمیت قانون است

یکــی از مهمتریــن  شــاخصه های دســتگاه قضایــی، 
ایجــاد  ســازوکارهای دادرســی عادالنــه  اســت کــه 
ــی  ــر بین الملل ــم از نظ ــی و ه ــر داخل ــم از نظ ه
ــر از  ــی دیگ ــز یک ــل نی ــتقالل وکی ــت دارد. اس ــاده اهمی فوق الع

ــد.  ــمار می آی ــه ش ــه ب ــی عادالن ــاخصه های دادرس ش

حمید صالحی، رئیس کانون وکالی استان مرکزی
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منظــور از اســتقالل وکیــل و نهــاد وکالــت فراهــم کردن 
امکانــات دفــاع آزادانــه و مصونیــت وکیــل در مقــام دفاع 
و مصونیــت او دربــاره مداخلــه اش در شــئون اجتماعــی 
اســت. از آنجــا کــه هــدف اصلــی نهــاد وکالــت، 
گســترش عــدل و داد و توانمندســازی سیســتم قضایــی 
ــتقل،  ــل مس ــذا وکی ــت، ل ــق اس ــاق ح ــیر احق در مس
ــن رکــن در سیســتمی اســت کــه کارکــرد آن  مهمتری
اســتقرار نظــم عادالنــه بیــن آحــاد مــردم از یــک طــرف 
و نهــاد حاکمیتــی از طــرف دیگــر اســت کــه ایــن امــر 
ــاء  ــی و ارتق ــار آراء قضای ــش اعتب ــان و افزای موجــب اتق
جایــگاه دســتگاه قضــاء در جامعــه و در ســطح داخلــی و 

ــد.  ــد ش ــی خواه بین الملل
ایــن اســتقالل بــه معنــای خــروج از نظم نویــن اجتماعی 
ــتری  ــون وکالی دادگس ــخگویی وکال و کان ــدم پاس و ع
نیســت، بلکــه بــه ایــن معناســت کــه وکیــل بــه دور از 
فشــارهای سیاســی و غیــر آن بتوانــد بــه بهتریــن شــکل 
ممکــن جهــت احقــاق حقــوق آحــاد مــردم اقــدام و قیام 
ــه معنــی اســتقالل  ــن، اســتقالل وکیــل ب ــد. بنابرای کن
تــوأم بــا پاســخگویی در راســتای ایجــاد نظــم و عدالــت 
اجتماعــی اســت. ایــن اســتقالل بــدون شــک بــه 
دادرســی منصفانــه و عادالنــه کــه همــگان انتظــار آن را 

دارنــد، منجــر خواهــد شــد.
هنگامــی  دادرســی  یــک  در 
کــه وکیــل دادگســتری حضــور 
ــی  ــه قانون دارد، او حســب وظیف
و  یــار  دارد  کــه  اخالقــی  و 
یــاور قاضــی اســت بنابرایــن 
ــت  ــه حقیق ــتیابی ب ــرای دس ب
و عدالــت نیــاز بــه همــکاری 
و معاضــدت متقابــل قاضــی و 
دســتگاه قضایــی از یــک طــرف 
ــوی  ــتری از س ــل دادگس و وکی
اســت،  اجتناب ناپذیــر  دیگــر 
بنابرایــن بایــد جهــت دســتیابی 
بــه عدالــت و اجــرای حــق و 
ــن  ــت در ای ــه حقیق دســتیابی ب
ــأن  ــای ش ــت ارتق ــتا و جه راس
ــی  ــتگاه قضای ــون وکال و دس کان
بایــد گام هــای بلنــدی برداشــته 

ــود. ش
بــه  وکالــت  نهــاد  اســتقالل 
عنــوان یــک اصــل مســلم و 
شــناخته شــده بین المللــی و 
جــزء الینفــک حاکمیــت قانــون 
اســت کــه زحمــات بســیاری 

ــده  ــیده ش ــته کش ــای گذش ــول دهه ه ــرای آن در ط ب
دارای  کشــورهای  ســایر  در  وضعیــت  ایــن  اســت. 
ــق  ــود دارد. مطاب ــز وج ــرفته نی ــی پیش ــتم حقوق سیس
ــدی در  ــچ تردی ــی، هی ــون اساس ــول ۳4 و ۳۵ قان اص
ــه  ــدارد، ب ــود ن ــت وج ــاد وکال ــتقالل نه ــرش اس پذی
ــل  ــی« در اص ــا و دادخواه ــوع »قض ــه موض ــی ک کیفیت
ــد خــورده  ــا موضــوع »وکالــت« در اصــل ۳۵ پیون ۳4 ب
ــا مســأله پاســداری از حقــوق ملــت ارتبــاط  و هــر دو ب

ــد. ــتقیم دارن مس
بنابرایــن در مجمــوع، اســتقالل وکیــل متضمــن احیــای 
حقــوق عامــه و مراقبــت از آن حتــی در مقابــل حاکمیِت 
ــود کــه خــود از نشــانه های توســعه  سیاســی خواهــد ب

سیاســی و اجتماعــی اســت.
بــه منظــور نیــل بــه ایــن هــدف مشــترک و در راســتای 
ایفــای نقــش مســوولیت اجتماعــی نهــاد وکالــت، نیــاز 
ــراری  ــق برق ــی از طری ــازی و آگاهی بخش ــه فرهنگ س ب
ــه خصــوص  ــه گانه ب ــوای س ــا ق ــا ب ــر و پوی ــاط موث ارتب
مجلــس شــورای اســالمی و نماینــدگان مجلــس و ســایر 
مســووالن کشــوری و اســتانی و نیــز در ســطح عمومــی 
جامعــه از طریــق راه هــای مختلــف از جملــه اســتفاده از 
ــای آموزشــی  ــون و کلیپ ه ــد مت ــانه، تولی ــت رس ظرفی
و حتــی ســاخت فیلــم و ســریال 
ــت  ــل و وکال ــا وکی ــاط ب در ارتب
ــن  ــوق و همچنی ــوزش حق و آم
ــوزش  ــای آم ــکیل کلینیک ه تش
ــاخه های  ــر ش ــا زی ــهروندی ب ش
حقــوق کــودک، حقــوق محیــط 
و...  بانــوان  حقــوق  زیســت، 
از  حمایــت  کارگروه هــای  و 
کنــار  در  آســیب پذیر  اقشــار 
ــی الزم  ــف معاضــدت قضای وظای

ــت.  ــروری اس و ض
همینطــور آمــوزش، بازآمــوزی و 
ــی  ــی و عمل ــازی علمـ توانمندس
عضــو  وکالی  و  کارآمــوزان 
کانون های وکالی سراســر کشــور 
و آمــوزش مقــررات موضوعــه 
توســط وکالی متخصص از طریق 
فضــای  و  جمعــی  رســانه های 
مجــازی و برگــزاری همایــش 
تخصصــی  ســمینارهای  و 
دانشــکده های  همــکاری  بــا 
ــات  ــت از تحقیق ــوق و حمای حق
دانشــگاهی می توانــد راهگشــا 

ــد. باش

معنــای  بــه  وکالــت  نهــاد  اســتقالل 
و  اجتماعــی  نویــن  نظــم  از  خــروج 
کانــون  و  وکال  پاســخگویی  عــدم 
وکالی دادگســتری نیســت، بلکــه بــه 
کــه وکیــل بــه دور از  ایــن معناســت 
فشــارهای سیاســی و غیــر آن بتوانــد 
جهــت  ممکــن  شــکل  بهتریــن  بــه 
اقــدام  مــردم  آحــاد  حقــوق  احقــاق 
اســتقالل  بنابرایــن،  کنــد.  قیــام  و 
تــوأم بــا  وکیــل بــه معنــی اســتقالل 
پاســخگویی در راســتای ایجــاد نظــم 

اســت اجتماعــی  عدالــت  و 



پویایی کانون  وکال عامل 
افزایش اعتماد عمومی 

به قوه  قضائیه
بهرام فرهمندصابر

رئیس کانون وکالی دادگستری بوشهر
نهــاد وکالــت بــا اســتفاده از 
و  متخصــص  بی بدیــل  نیــروی 
ــری  ــش موث ــد نق ــرب می توان مج

ــد. ــا کن ــی ایف ــول قضای را در تح
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تطبیقـــــی  پژوهش هــــای 
تجربیــات  از  اســتفاده  و 
کشــورها،  ســایر  کانون هــای 
کیفیــت ارتقــای علمــی وکال، 
ــت،  ــر وکال ــودن ام ــی ب تخصص
آموزش هــای مســتمر وکال در 
ارتقــای دانــش حقوقــی و اتقــان 
و اســتحکام احــکام دادگاه هــا 
ــب  ــد ضری ــوده و می توان ــر ب موث
ــدور  ــات را در ص ــای قض خطا ه

آرا کاهــش دهــد. 
و  متعهــد  نیروهــای  تربیــت 
تضمین کننــــده  متخصــــص 
بــا  و  بــوده  ملــــت  حقــوق 
بــه وکالیــی کــه  دسترســی 
الزم  اســــتانداردهای  دارای 
علمــی و تجربــی باشــند امــکان 
ــد  ــهل تر خواه ــق س ــاق ح احق

ــد.  ش
بــا تمرکــز بــر آمــوزش وکال 
و  مختلــف  حوزه هــای  در 
مســئولیت پذیری آنــان در امــور 
ــد  ــا می توانن ــی کانون ه اجتماع

ــق  ــه تحق ــد و ب ــا کنن ــری را ایف ــی موث ــش اجتماع نق
ــند. ــرعت بخش ــی س ــوالت قضای ــن تح ای

کنــار  در  مســئو لیت هایی  چنیــن  ایفــای  بــرای 
بــا  بایــد  هــم  وکالــت  نهــاد  مســتقل،  قاضــی 
اســتقالل و بــه دور از دخالــت حاکمیــت بتوانــد 
ــال و  ــراغ ب ــا ف وکالی مســتقلی تربیــت کــرده کــه ب
ــاع  ــر دف ــه ای ام ــه مزاحمــت و دغدغ ــدون هیچگون ب
ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــد و ب ــده بگیرن ــر عه را ب
ــل  ــور وکی ــدون حض ــی ب ــت قضای ــم عدال می گویی

ــد.  ــد ش ــق نخواه ــد محق ــتقل و توانمن مس
تــالش وکال بــرای بــه چالــش کشــاندن قوانیــن 
ــای  ــردن خالء ه ــر ک ــرای پ ــنهاد ب ــوب و پیش نامطل
ــراز  ــرای اح ــن ب ــی قوانی ــل محتوای ــی و تحلی قانون
ــتبداد رأی  ــه اس ــا هرگون ــه ب ــن و مقابل ــد مقن قص
فراهــم  کانــون وکال  اســتقالل  پرتــو  قضایــی در 

 . می شــود
از ســوی دیگــر مــردم بایــد بــه کانون هــای وکال بــه 
ــا  ــه در بزنگاه ه ــاد ک ــه مردم نه ــک موسس ــوان ی عن
ــته و  ــوده نگریس ــان ب ــراه آن ــی و هم ــواره حام هم
ــون  ــود کان ــود را در وج ــی خ ــت قضای ــن امنی تضمی

وکالی قــوی و مســتقل جســت وجو 
کنند.

ــه  ــد متوج ــتا بای ــن راس در ای
بــود کــه اســتقالل دو نهــاد 
وکالــت و قضــاوت، تضمیــن 
کننــده حقــوق اصحــاب دعــوا 

بــه حســاب می آیــد. 
در  به خصــوص  مهــم  ایــن 
از  امنیتــی  پرونده هــای 
اهمیــت بیشــتری برخــوردار 
ــت  ــه حاکمی اســت. از آنجــا ک
مقابــل  در  قــوا  تمــام  بــا 
ــه  ــرد ک ــرار می گی ــی ق متهم
دفاعــی  ابــزار  کمتریــن  از 
حضــور  نیســت،  برخــوردار 
ــه  ــل مســتقل مســتظهر ب وکی
می توانــد  توانمنــد،  کانونــی 
کاهــش  را  نابرابری هــا  ایــن 
داده و باعــث امنیــت ذهنــی و 

روانــی متهــم شــود. 
نهــاد  امــروزه سرنوشــت دو 
کانــون وکال و قــوه قضائیــه 
آنچنــان بــه هــم گــره خــورده 
ــک باعــث  ــب هــر ی کــه تخری
ــری  ــش دیگ ــب و تخدی تخری
خواهــد بــود و بالعکــس توانمنــدی و پویایــی کانــون 
ــی  ــاد عموم ــش اعتم ــاء و افزای ــث ارتق ــد باع می توان
ــاد  ــن دو نه ــه ای ــه شــود. بایســتی ب ــوه قضائی ــه ق ب
به عنــوان ســرمایه های اجتماعــی اساســی توجــه 

ــت.  ــژه ای داش وی
ــه دســتگاه  آنچــه باعــث کاهــش اعتمــاد عمومــی ب
ــت  ــت، سیاس ــده اس ــر ش ــالیان اخی ــی س ــا ط قض
ــواره  ــه هم ــت ک ــوده اس ــیما ب ــی صداوس غیرعقالن
در فیلم هــا و ســریال ها چهــره ای بســیار منفــی 
ــه نمایــش گذاشــته اســت؛ غافــل از اینکــه  از وکال ب
بــا مخــدوش شــدن چهــره وکیــل، قاضــی بــه نوعــی 
ــوده و باعــث ســلب اعتمــاد  ــده ب ــی پرون متهــم اصل
ــدون  ــد و ب ــد ش ــا خواه ــتگاه قض ــه دس ــی ب عموم
ــم  ــیار مه ــی آن بس ــی و تخریب ــات منف ــک تبع ش
ــا درک  ــه ب ــد ک ــود. امی ــد ب ــه گســترده خواه و البت
ایــن مهــم نســبت بــه جایــگاه وکال بــه عنــوان رکــن 
ــه  ــش توج ــش از پی ــه بی ــی منصفان ــن دادرس رکی

شــود.
بــر همیــن اســاس هفتــم اســفند مــاه، ســالروز 
اســتقالل ایــن کهــن نهــاد مدنــی را بــه تمــام 
رهجویــان عدالــت و همــکاران ارجمنــد تبریــک 

می کنــم. عــرض 

ــار  ــئو لیت ها در کن ــای مس ــرای ایف ب
وکالــت  نهــاد  مســتقل،  قاضــی 
هــم بایــد بــا اســتقالل و بــه دور از 
وکالی  بتوانــد  حاکمیــت  دخالــت 
مســتقلی تربیــت کــرده کــه بــا فــراغ 
بــال و بــدون هیچگونــه مزاحمــت 
ــده  ــر عه ــاع را ب ــر دف ــه ای ام و دغدغ
ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــد و ب بگیرن
می گوییــم عدالــت قضایــی بــدون 
حضــور وکیــل مســتقل و توانمنــد 

محقــق نخواهــد شــد



معاضدت قضایی، اقدام موثری 
در جهت تحکیم پایگاه مردمی 

نهاد وکالت در جامعه
کیانوش هادی پور

رئیس کانون وکالی دادگستری لرستان

ــت  ــاد وکال ــت نه فعالی
قدمتــی  ایــران  در 
ــال  ــتاد س ــش از هش بی
ایــن  بــه  توجــه  داراســت.  را 
ــت  ــث اهمی ــن حی ــوع از ای موض
دارد کــه برخــی از افــراد همچنــان 
ــه  ــی منصفان ــات وکالت ــه خدم ب
ــورداری  ــد. برخ ــی ندارن دسترس
حقــوق  از  یکــی  خدمــات  از 
بــه رســمیت شــناخته شــده 
شــهروندان در قانــون اساســی 

ــت. اس
ــوط  ــار مرب ــه آم ــا مقایس ــاید ب ش
بــه شــهروندان و وکالی کشــور 
بتــوان  کشــورها  دیگــر  بــا 
ــر  ــه اگ ــت ک ــه گرف ــور نتیج اینط
دادگســتری  وکالی  جمعیــت 
افزایــش یابــد، مشــکل دسترســی 
منصفانــه شــهروندان بــه خدمــات 
حقوقی-قضایــی تــا حــدود زیــادی 
مرتفــع خواهــد شــد. کمــا اینکــه 
بــه نظــر می رســد بخشــی از 
ــه  ــوه مجری ــت گذاران در ق سیاس
تحــت تاثیــر چنیــن نگرشــی 
ــت  ــی جمعی ــش کم ــدد افزای درص
برآمده انــد. دادگســتری  وکالی 
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ایــن افزایــش هرقــدر کــه از نظــر کمــی امــکان دسترســی 
ــی را  ــی و حقوق ــت قضای ــات وکال ــه خدم ــهروندان ب ش
افزایــش دهــد، امــا از نظــر کیفــی بــا نقــاط تردیــد و ابهــام 
ــه  ــه دور از هرگون ــه و ب ــت. منصفان ــه اس ــددی مواج متع
ــم  ــت بپذیری ــک واقعی ــوان ی ــه عن ــد ب ــض بای حــب و بغ
کــه به رغــم دایــر شــدن دانشــکده های حقــوق در مراکــز 
دانشــگاهی مختلــف، امــکان آمــوزش مناســب بــرای همــه 
ــی  ــتگاه قضای ــی در دس ــدارد. حت ــود ن ــجویان وج دانش
کشــور ظرفیــت کافــی بــرای پذیــرش ایــن تعــداد کارآموز 
وکالــت نیســت. مخلــص کالم اینکــه وجــود چنیــن طــرز 
تفکــری در مراکــز تصمیم گیــری بــه هیــچ وجــه کمکــی 
بــه حــل معضــل بــه وجــود آمــده نمی کنــد. از ایــن منظــر 
اگــر بــه قانــون مصــوب و در دســت اجــرای تســهیل صدور 
مجوزهــای کســب و کار در مجلــس شــورای اســالمی نــگاه 
ــه وجــود آمــده یــک مطالبــه  کنیــم، اصــالح وضعیــت ب

ــه نظــر می رســد. ضــروری ب
در حقیقــت بایــد بپذیریــم کــه بــا مقایســه شــاخص هایی 
تعــداد وکالی دادگســتری، شــمار  چــون جمعیــت، 
پرونده هــای قضایــی و شــعب دادگاه و دادســراها نمی تــوان 
ــت وکالی  ــر جمعی ــه اگ ــت ک ــه گرف ــت نتیج ــا قطعی ب
دادگســتری را زیــاد کنیــم امــکان برخــورداری شــهروندان 
ــن  ــه تامی ــه دادرســی عادالن از حــق مســلم دسترســی ب
ــران  ــه ای ــه در جامع ــم ک ــوش نکنی ــد. فرام ــد ش خواه
برخــالف دیگــر جوامــع، اســتفاده از خدمــات وکالــت چــه 

در حــوزه گرفتــن مشــاوره و چــه 
ــه  ــتن الیح ــرای نوش ــه ب در رابط
ــه  ــوز نهادین ــاع در دادگاه هن و دف
ــر  ــرای درک بهت ــت. ب ــده اس نش
ــه  ــت ک ــی اس ــئله کاف ــن مس ای
هرکــدام از مــا نگاهــی بــه اطــراف 
بیندازیــم؛  خــود  پیرامــون  و 
گرداگــرد هــر کــدام از مــا مــوارد 
ــه نشــان  بســیاری وجــود دارد ک
می دهــد مراجعــه بــه وکیــل 
ــن از  ــک گرفت ــتری و کم دادگس
او گزینــه آخــر اغلــب شــهروندان 

اســت.
ایــن پدیــده شــاید ریشــه در 
مســائل اقتصــادی داشــته باشــد 
ــورت  ــه ص ــال ب ــن ح ــا در عی ام
ــات  ــر از خلقی ــری متاث انکارناپذی
و  پادرمیانــی  فرهنــگ ســنتی 

کدخدامنشــی اســت. 
البتــه اســتفاده درســت و علمــی 
ایــن فرهنــگ  از ظرفیت هــای 

می توانــد رونــد حــل اختــالف را تســریع و از حجــم تعــداد 
ــه آنهــا به طــور  پرونده هــای حقوقــی و زمــان رســیدگی ب
ــا فرامــوش نکنیــم کــه در جامعــه  محسوســی بکاهــد ام
پیچیــده عصــر حاضــر خدمــات حقوقــی یــک تخصــص 
محســوب می شــود. البتــه در همیــن رابطــه یعنــی 
بــرآورده کــردن بســتری بــرای امــکان دسترســی عمومــی 
ــت  ــاد وکال ــود نه ــی در خ ــی و قضای ــات حقوق ــه خدم ب
ظرفیت هــای کافــی وجــود دارد، معاضــدت قضایــی 
یکــی از خدماتــی اســت کــه از ســال های گذشــته از 
ســوی اعضــای کانون هــای وکالی دادگســتری بــه طیــف 

ــت.  ــدن اس ــه ش ــال ارائ ــردم در ح ــترده ای از م گس
محمــل و بســتر قانونــی ایــن خدمــات در اصــل شــرایطی 
ــن  ــرای تضمی ــی ب ــون اساس ــل ۳۵ قان ــه در اص ــت ک اس
ــاوی  ــه داشــتن وکیــل دع دسترســی همــه شــهروندان ب
پیش بینــی شــده اســت. جــا دارد کــه در اینجــا متذکــر 
شــوم ایــن خدمــات بــا تکلیــف محقــق نشــده ای کــه در 
ــرای دولــت  ــون آییــن دادرســی کیفــری ب مــاده ۵67 قان

پیــش بینــی شــده اســت تفــاوت دارد. 
ــری  ــدام موث ــد اق ــود می توان ــوع خ ــی در ن ــن حرکت چنی
در جهــت تحکیــم پایــگاه مردمــی نهــاد وکالــت در جامعه 
ــل  ــر رســانه ای مث ــای موث ــد جریان ه ــی شــود هرچن تلق
صداوســیما مدت هاســت رویکــرد متفاوتــی را در ایــن بــاره 
ــر  ــب و غی ــر غال ــه تصوی ــی اســت ب ــد. کاف اتخــاذ کرده ان
واقعــی کــه در این رســانه فراگیــر از وکالی دادگســتری در 
ــزد جامعــه ترســیم شــده اســت  ن
ــم.  ــگاه کنی ــتری ن ــت بیش ــا دق ب
ســریال ها  و  برنامه هــا  اکثــر  در 
آنچــه از وکالی دادگســتری ترســیم 
مخــدوش  چهــره ای  می شــود، 
ــث  ــه باع ــت ک ــه اس ــر موج و غی
ــی  ــردم حس ــان م ــود در می می ش
بدبینــی نســبت بــه وکالــت و نهــاد 

ــرد. ــی آن شــکل بگی اجتماع
در  دادرســی  هزینه هــای  شــاید 
ــاال و  ــی ب ــت اقتصــادی کنون وضعی
ــه نظــر برســد امــا ایــن  ســنگین ب
گرانــی در ســایر حوزه هــا مثــل 
پزشــکی،  خدمــات  از  اســتفاده 
ــت دارد.  ــز عمومی ــی و ... نی آموزش
واقعیــت ایــن اســت برخــالف ایــن 
تصویرســازی، جامعــه وکالــت و 
به ویــژه وکالی جــوان از نظــر مالــی 
وضعیــت مطلوبــی ندارنــد و از ایــن 
بابــت عمــال آســمان بــرای وکیــل و 

غیــر وکیــل یــک رنــگ اســت.

چــون  شــاخص هایی  مقایســه  بــا 
جمعیت، تعداد وکالی دادگستری، 
شــمار پرونده هــای قضایی و شــعب 
بــا  نمی تــوان  دادســراها  و  دادگاه 
اگــر  کــه  گرفــت  نتیجــه  قطعیــت 
جمعیــت وکالی دادگســتری را زیــاد 
کنیــم امکان برخورداری شــهروندان 
از حق مســلم دسترســی به دادرســی 

عادالنــه تامیــن خواهــد شــد



مجید شعبانی، رئیس کانون وکالی دادگستری کرمان

نهاد وکالت،   ضامن دادرسی منصفانه  

اســناد  پرتــو  در  کیفــری  دادرســی  قوانیــن  امــروزه 
بین المللــی و فراملــی بــر دادرســی عادالنــه تاکیــد و 
معیارهــای آن را برشــمرده اند. در کشــور مــا نیــز بــا 
گرته بــرداری از آئیــن دادرســی کیفــری فرانســه و کشــورهای رومــی و 
ژرمنی بــر معیارهــای ایــن نــوع دادرســی تاکیــد شــده  اســت. برخــی 
ــن«،  ــوق بنیادی ــورداری از حق ــق برخ ــد از: »ح ــا عبارتن ــن معیاره از ای
ــدت  ــتفاده  از معاض ــق اس ــا« و »ح ــتقالل دادگاه ه ــی و اس »بی طرف

ــع«.  ــل مداف وکی

در پاســخ بــه  ایــن ســوال کــه محافظــت از جامعــه  آزاد 
و حمایــت از آزادی هــای بنیادیــن در گــرو فعالیــت چــه 
ــون وکالی  ــتی از کان ــت، بایس ــازمانی اس ــا س ــاد ی نه

ــرد.  ــام ب مســتقل در کنــار قــوه قضائیــه بی طــرف ن
ــددی همســو هســتند.  ــداف متع ــاد در اه ــن دو نه ای
از یــک طرف اســتقالل کانــون متأثــر از اســتقالل 
ــا و  ــدان معن ــر ب ــوی دیگ ــوده و از س ــه ب ــوه قضائی ق
مفهــوم خاصــی می بخشــد. وجــود یکــی، بــدون 
ــی  ــی و عمل ــوم انتزاع ــر دو مفه ــری در ه وجــود دیگ
ــوق  ــی حق ــه  اصل ــتون و پای ــت. س ــر نیس امکان پذی
و  مزایــا  از  بهره منــدی  و  بــه  انتفــاع  شــهروندان 
بــوده و زیربنــای  قانــون  از  حمایت هــای حاصــل 
رســمی حقــوق آنهــا اســتقالل سیســتم حقوقــی 

ــت.  اس

قضــات و دادگاه هــا زمانــی قــادر بــه  اتخــاذ تصمیمــات 
مســتقل هســتند کــه سیســتم قضایــی اســتقالل 
داشــته و بی طــرف باشــد. کارکــرد صحیــح و مناســب 
دســتگاه قضایــی در تفســیر قواعــد و اصــول حقوقــی 
ــی  ــود واقع ــف مقص ــی و کش ــواد قانون ــده  از م برآم
مقنــن در راســتای حقــوق مراجعه کننــدگان بــه 
ــراد جامعــه هســتند( در گــرو  ــا اف محاکــم )کــه همان
ــای  ــت و از راه ه ــون وکال اس ــای کان ــا اعض ــل ب تعام

ــود.  ــل می ش ــددی حاص متع
از یکســو وکیــل، نماینــده حقوقــی افــراد اســت و تأیید 
او نســبت بــه رعایــت حقــوق و آزادی هــای موکلــش، 
ــال  ــه دنب ــی را ب ــتگاه قضای ــه دس ــی ب ــاد عموم اعتم
ــن  ــذارد، ای ــد دادرســی صحــه می گ ــر رون داشــته و ب
ــود  ــق می ش ــه محق ــراد جامع ــرای اف ــی ب ــم زمان مه
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در  منصفانــه  یــا  عادالنــه  دادرســی 
دادرســی  قواعــد  و  کنوانســیون ها 
کــه  دارد  معیارهایــی  کیفــری، 
ایــن  رعایــت  تضمیــن  مهمتریــن 
معیارهــا در مفهوم اســتقالل وکیل 

می شــود متبلــور  وکال  کانــون  و 

کــه وکیــل نماینــده واقعــی 
اســتقالل  و  بــوده  مــوکل 
ــی  ــچ گرایش ــد؛ هی ــته باش داش
نهادهــای  و  ســازمان ها  بــه 
دولتــی و همچنیــن دســتگاه 
انجــام  و  نداشــته  قضایــی 
ــوغ  ــر ی وظایفــش در گــرو و زی
نباشــد،  دیگــر  دســتگاه های 
ایــن صــورت،  در  کــه  چــرا 
دیگــر تفاوتــی بیــن قاضــی کــه 
ــراد و  ــوق اف ــظ حق ــن حف ضام
وکیــل کــه مؤیــد صحــت ایــن 
ــر  ــد اســت، نبــوده اســت، ب رون
ایــن اســاس قاضــی و وکیــل در 
یــک شــخصیت حقوقــی جمــع 
ارزشــی  دیگــر  و  می شــود 
ــده  ــه کنن ــراد مراجع ــرای اف ب
نخواهــد داشــت. جامعــه زمانــی 

ــی را  ــای حکومت ــی و نهاده ــتگاه قضای ــرد دس عملک
ــدان  ــع ب ــتقلی راج ــاد مس ــه نه ــذارد ک ــه می گ صح
نظــر دهــد و ایــن نهــاد در کشــورهای دموکراتیــک در 

کانــون وکال متبلــور می شــود. 
اســتقالل وکیــل در ایــن مفهــوم اعــم از جنبــه مــادی و 
معنــوی اســت، چــرا کــه  اگــر وکیــل حتــی در انتخــاب 
مــوکل و نحــوه دفــاع از او قیــد و بنــدی نداشــته باشــد، 
ــال  ــر ابط ــی نظی ــارهای بیرون ــاب و فش ــد، ارع تهدی
ــث  ــت و... از حی ــت، رد صالحی ــق از وکال ــه، تعلی پروان
ــی از  ــازد. یک ــدوش می س ــتقاللش را مخ ــوی اس معن
ــوع  ــن موض ــز در ای ــون وکال نی ــتقالل کان ــی اس مبان

ــود. ــور می ش متبل
از ســوی دیگــر، دادگاه هــا، نیازمنــد مشــاوره تخصصــی 
درخصــوص پرونده هــای ارجــاع شــده بــه محاکــم 
بــوده تــا بتواننــد بهتریــن نظریــه حقوقــی را در 
تفســیر قوانیــن و موافــق بــا حقــوق اشــخاص و تابعیــن 
ــه  ــت ک ــت آن به گونه ایس ــد. اهمی ــه کنن ــوق، ارائ حق
بــدون تحقــق آن، اســتقالل و حرفه ای گــری دادگاه هــا 

ــود. معیــوب خواهــد ب
جنبــه مهــم و آشــکار دیگــر راجــع بــه کارکــرد صحیــح 
ــی  ــارت از توانای ــی و نظــم عمومــی، عب سیســتم قضای
ــه  اخــذ مشــاوره مســتقل و کارشناســانه   شــهروندان ب
ــان را  ــور زندگی  ش ــا ام ــت ت ــان اس ــوی حقوقدان از س
نظــام معینــی ببخشــند. اســتقالل چنیــن حقوقدانانــی 
نقشــی شــگرف و اساســی در بیمــه کــردن آزادی هــاِی 
ــه  ــده در جامع ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــه و ب نظام یافت

خواهــد داشــت.

ــتا  ــن راس ــه در ای ــه ای ک دغدغ
اینکــه  می شــود،  حاصــل 
کانــون وکال چگونــه بایســتی 
نظام منــد و واجــد تشــکیالت 
آن  بــه  اســتقالل  تــا  شــود 
نشــود  وارد  خدشــه ای  نیــز 
در  بایســتی  کســی  چــه  و 
مــورد تصمیمــات راجــع بــه 
ــری  ــی تصمیم گی ــن نظام چنی
کنــد؟ اســتقالل کانــون وکال 
خــود  حکومــت  معنــی  بــه 
ــن  ــاِر وکال نیســت. همچنی مخت
مصونیــت  و  انحصارطلبــی 
ــه در  ــت. بلک ــود نیس ــز مقص نی
ــه رســمیت شــناختِن  عــوض، ب
و  عمومــی  مســئولیت  یــک 
ــی  ــه تضمین ــت ک ــی اس حمایت
ــه و  ــی عادالن ــت دادرس در جه
ــود.  ــد ب ــی خواه ــک نظــام قضای ــی در ی ــدم خودرای ع
بــه همیــن لحــاظ اداره و تشــکیالت آن بایســتی 
بــه صــورت »خودگــردان« انجــام پذیــرد. »خــود 
انتظامــی« نیــز جــزو مــوارد تضمیــن اســتقالل کانــون 
ــه  ــدگان پروان ــواره دارن ــه  هم ــت ک ــل اس وکال و وکی
وکالــت بــه لحــاظ عضویــت در حرفــه ای کــه »خویــش 
ــا  ــا ب ــد، ام ــغلی دارن ــت ش ــت، مصونی ــد« اس نظام من
مالحظــه و در نظــر گرفتــن ســازمان ها، مراجــع و 
ــر آن  ــه بطــور غیرمســتقیم و مســتقیم ب اشــخاصی ک
ــد، انحصارطلبــی از آن  ــوده و نظــارت دارن تأثیرگــذار ب
حــذف و حفــظ حقــوق افــراد هــم تضمیــن می شــود؛  
از جملــه دادگاه  انتظامــی قضــات، مجلــس قانونگــذاری، 

ــی و  ... . ــع مالیات مراج
ــون وکال،  ــی کان ــی و خودگردان ــود انتظام ــاً خ نتیجت
خــود  اســت.  آن  ضــروری  تضمین کننده اســتقالِل 
ــه  ــی ک ــدی اســت، نظامات ــی شــکلی از نظام من انتظام
ــت اداره و  ــد را در جه ــررات و قواع ــه ای از مق مجموع
کنتــرل یــک شــغل حرفــه ای وضــع کــرده تــا بیانگــر 
ــی  ــه   ای و آموزش ــاری، حرف ــی، رفت ــای اخالق معیاره
ــوی  ــرف دع ــوکل، ط ــا م ــش ب ــل در ارتباط ــک وکی ی
ــهمی را در  ــات س ــن نظام ــی ای ــد. تمام و دادگاه باش

ــرد. ــد ک ــا خواهن ــون ایف ــی کان خودگردان
در نهایــت بایــد گفــت دادرســی عادالنــه یــا منصفانــه 
کیفــری،  دادرســی  قواعــد  و  کنوانســیون ها  در 
معیارهایــی دارد کــه مهمتریــن تضمیــن رعایــت ایــن 
ــون وکال  ــل و کان ــتقالل وکی ــوم اس ــا در مفه معیاره

می شــود. متبلــور 



ــت  ــث مصونی ــد مبح ــئله بای ــن مس ــه ای ــن ب همچنی
وکیــل از تعقیــب در مقــام دفــاع و تاکیــد بــر اســتقالل 
وکیــل فــارغ از هرگونــه فشــار سیاســی و تهدیــد را نیــز 

افــزود. 
در همیــن راســتا، اقــدام اساســی نظیــر حــذف تبصــره 
ذیــل مــاده 48 قانــون آییــن دادرســی کیفــری یــک امــر 
ضــروری اســت، دلیــل ایــن ضــرورت اتفاقــی اســت کــه 
در امــر انتخــاب آزادانــه وکیــل توســط اصحــاب دعــوی 

رخ داده و آن را ســلب نمــوده اســت.
ــق  ــد ح ــل و تحدی ــل وکی ــا تحمی ــم ب ــوش نکنی فرام

بنیادیــن  حقــوق  از  یکــی  وکیــل  انتخــاب  آزادی 
ــن  ــات از بی ــع موجب ــده و در واق ــض ش ــهروندی نق ش
ــبهه  ــاد ش ــتری و ایج ــل دادگس ــتقالل وکی ــن اس رفت
ــر در  ــده اســت. از طــرف دیگ ــد آم ــاع پدی در حــق دف
ــاد  ــی وکالی دادگســتری و نه ــاب مســئولیت اجتماع ب
ــهروندان  ــاز ش ــن نی ــه مهمتری ــت ک ــد گف ــت بای وکال
ــن منظــر  ــی اســت، از ای ــه خدمــات حقوق دسترســی ب
یکــی از تکالیــف قانونــی حاکمیــت در فراهــم کــردن و 
ــه  ــگان ب ــی رای ــای حقوق ــتن کمک ه ــار گذاش در اختی

ــت. ــده  اس ــن ش ــد تعیی ــخاص نیازمن اش

محمدرضا جعفری ندوشن
رئیس کانون وکالی دادگستری یزد

وکالت، یک رسالت است

ــه  ــت ک ــه وکال ــش روی حرف ــای پی ــه چالش ه از جمل
ــر دورنمــای ایــن حرفــه و جایــگاه نهــاد  ــد ب می توان
وکالــت در جامعــه تاثیرگــذار باشــد، مســائل مربــوط 
بــه حــق انتخــاب آزادانــه و ممنوعیــت هرگونــه تحمیــل وکیــل 

یــا تهدیــد حــق آزادی انتخــاب وکیــل اســت.
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ــرای اشــخاصی  ــد ب ــه بای ــوه قضائی ــتا ق ــن راس در همی
ــه پرداخــت هزینــه خدمــات حقوقــی اعــم  کــه قــادر ب
از مشــاوره، وکالــت یــا داوری اجبــاری نیســتند امــکان 
ــا  ــگان ی ــور رای ــده را به ط ــاد ش ــات ی ــتفاده از خدم اس

ــد.  بهــای ارزان فراهــم کن
از همیــن روی جــا دارد در ردیــف بودجــه   ای ســنواتی، 
ــه  ــن خصــوص صــورت گرفت ــی در ای ــی منبع پیش بین
و در اختیــار وزارت دادگســتری یــا کانون هــای وکال 
قــرار گیــرد تــا عــالوه بــر افزایــش آگاهی هــای حقوقــی 
مــردم، در قالــب تعییــن وکیــل تســخیری و ارائــه 
خدمــات معاضدتــی بــه اشــخاص نیازمنــد ارائــه شــود.

ــی و  ــات معاضدت ــه خدم ــوص ارائ ــن خص ــه در ای البت
تســخیری از ســوی کانون هــای وکالی دادگســتری 
آن هــم بــه صــورت رایــگان، اتفاقــی اســت کــه جریــان 

ــت شــود. ــه تقوی ــا دارد ک ــته اســت و ج داش
نکتــه حائــز اهمیــت دیگــری کــه نبایــد در کنــار 
ــانه  ــوزه رس ــه ح ــویم ، ب ــل ش ــوق از آن غاف ــث ف مباح
ــانه ها  ــه رس ــد در نظــر داشــت ک ــوط می شــود، بای مرب
می تواننــد، موجبــات ارتقــاء و آگاهــی مــردم نســبت بــه 
ــل دادگســتری  ــت و وکی ــاد وکال ــی و نه مســائل حقوق
ــانه  ــه، رس ــن زمین ــفانه در ای ــد.  متاس ــم آورن را فراه
ــای  ــا هجمه ه ــذر بعض ــن رهگ ــم و از ای ــی نداری پویای
غیــر منصفانــه ای علیــه نهــاد و وکالی دادگســتری 

جامعــه  می شــود.  داشــته  روا 
وکالی دادگســتری از ایــن طــرز 
نــگاه در حــوزه عمومــی آســیب 
ــگاه  ــده  اســت و می بایســت ن دی
ویــژه ای نســبت بــه تغییــر ایــن 
ــن منظــر  ــرد داشــت، از ای رویک
فرهنــگ وکالــت در کشــور بایــد 
ــتری  ــت دادگس ــه و وکال نهادین
در کشــور احیــا شــود، مــراد 
آنکــه کمــک گرفتــن از اعضــای 
جامعــه وکالــت، منحصــر بــه 
ــتری در  ــل دادگس ــور وکی حض
مراجــع قضایــی و شــعبه قضایی 

ــد. نباش
در بــاب آنچــه کــه می توانــد 
بــه  ورود  عالقمنــدان  بــرای 
حرفــه وکالــت جالــب باشــد نیــز 
ــد  ــه نســل جدی ــم ک ــد بگوی بای
ــد توجــه  ــت بای ــوزان وکال کارآم
زیــادی از خــود بــرای حفــظ 
ــرج  ــه خ ــت ب ــاد وکال ــأن نه ش
ــه  ــن جمل ــه ای ــا ب ــد. عمیق دهن

ــوزان  ــک رســالت اســت. کارآم ــت ی ــه وکال ــدم ک معتق
وکالــت اگــر بــه حرفــه وکالــت صرفــا بــه عنــوان یــک 
ــوند،  ــی نمی ش ــل موفق ــا وکی ــه تنه ــد ن ــغل بنگرن ش
بلکــه بــه  زودی فرســوده و دلســرد نیــز خواهنــد 
ــش و  ــط پراضطــراب، پرچال ــا محی شــد؛ دادگســتری ب
ــد.  ــه دوم یــک وکیــل به شــمار می آی فرمایشــی اش خان
ــی  ــان طوالن ــدت زم ــرد در م ــک ف ــم ی ــور نمی کن تص
ــا  ــه را صرف ــن حرف ــات ای ــی نامالیم ــد تمام ــادر باش ق
ــود  ــل ش ــاش متحم ــرار مع ــد و ام ــب درآم ــرای کس ب
ــن داشــته  ــر از ای ــردی فرات ــدف و رویک ــه ه ــر اینک مگ

باشــد.
داشــتن پروانــه وکالــت بــه معنــای اعتمــاد مــردم اســت. 
مــردم، جــان، مــال و حیثیــت خــود را در دســتان وکیل 
قــرار می دهنــد بنابرایــن نبایــد فضایــی ایجــاد شــود کــه 

حقــوق دفاعــی مــردم در معــرض تهدیــد قــرار گیرد.
ــه  ــد ک ــه ش ــا متوج ــرد ت ــت ک ــم نامه را قرائ ــد قس بای
چــه تعهداتــی در همیــن قســم نامه برعهــده وکالی 
ــل دادگســتری در  ــک وکی ــود. ی ــد ب دادگســتری خواه
ــه  ــرافتش را وثیق ــود، ش ــه ای خ ــی حرف ــیر متعال مس
ــه ای  ــنگین ترین وثیق ــن س ــد. ای ــرار می ده ــمش ق قس
اســت کــه می تــوان در یــک حرفــه بــرای اجــرای 
ــه در  ــد همیش ــم نامه را بای ــرد.  قس ــب ک ــدات طل تعه
نظــر داشــت و مراقــب کــرد تــا ایــن وثیقــه مهــم ضبــط 
حرفــه ای  شــرافت  و  نشــود 
وکیــل از دســت نــرود. فرامــوش 
ــف وکال  ــر تخل ــه اکث ــود ک نش
فقــط در کارنامــه وکیــل نوشــته 
ــام  ــام تم ــه ن ــه ب ــود بلک نمی ش
ــد  ــت خواه ــت ثب ــه وکال جامع
و  شــئون  ایــن  حفــظ  شــد. 
اذهــان  در  وکالــت  جایــگاه 
عمومــی جامعــه بــه عهــده فــرد 
ــت.  ــوزان اس ــرد وکال و کارآم ف
ــار  ــروز در اختی ــم ام ــن پرچ ای
قــرار  وکالــت  کارآمــوزان 
می گیــرد و امیــدوارم کــه نســل 
جدیــد وکالی دادگســتری بــا 
ایــن حساســیت در حفــظ آن 
ــرم  ــند. وکالی محت ــا باش کوش
ــه  ــر ب ــود را منحص ــف خ وظای
طــرح و تعقیــب دعــوی و دفــاع 
از مــوکل و حضــور در دادگاه 
نکننــد بلکــه نقــش تعدیــل 
ــده  ــه عه ــح را ب ــده و مصل کنن
بگیرنــد و طرفــدار حــق باشــند.

معتقــدم  جملــه  ایــن  بــه  عمیقــا 
اســت.  رســالت  یــک  وکالــت  کــه 
حرفــه  بــه  اگــر  وکالــت  کارآمــوزان 
ــغل  ــک ش ــوان ی ــه عن ــا ب ــت صرف وکال
موفقــی  وکیــل  تنهــا  نــه  بنگرنــد 
نمی شــوند، بلکــه بــه  زودی فرســوده 
شــد؛  خواهنــد  نیــز  دلســرد  و 
پراضطــراب،  محیــط  بــا  دادگســتری 
پرچالش و فرمایشــی اش خانــه دوم 

می آیــد به شــمار  وکیــل  یــک 



استقالل نهاد وکالت، تامین کننده 
نفع همزمان دولت و ملت

ــد  ــم گفته ان ــم. از قدی ــاز کن ــتگان آغ ــی از گذش ــل قول ــا نق ــث را ب ــا بح ــم ت مایل
ــه  ــگاه ب ــر جای ــی ارزش ه ــزاره یعن ــن گ ــراد از ای ــن«، م ــکان بالمکی ــرف الم »ش
ــی نظــام دادگســتری  ــان برپای ــد. از زم ــار کرده ان اشــخاصی اســت کــه آن را اختی
مــدرن در ایــران کــه یکــی از دســتاوردهای انقــالب مشــروطیت بــود، حرفــه وکالــت نیــز در 
اختیــار وکالی دادگســتری قــرار گرفــت کــه ایــن اختیــار بــا تمــام فــراز و فرودهــای ســنوات 

گذشــته، از جملــه اســتقالل نهــاد وکالــت در هفتــاد ســال گذشــته همچنــان ادامــه دارد.

حجت اهلل محمدی
رئیس کانون وکالی دادگستری استان ایالم
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ایــن نقــل قــول بــه روشــنی وصــف حــال وضعیتی اســت 
کــه کانــون وکالی دادگســتری در هفتادمیــن ســال 
ــه  ــرام حرف ــار و احت ــظ اعتب ــرار دارد. حف ــتقاللش ق اس
ــت  ــی، قابلی ــزان توانای ــا می ــتقیم ب ــاط مس ــت ارتب وکال
ــتری دارد.  ــه وکالی دادگس ــام آن از ناحی ــت انج و کیفی
بــه طــرق اولــی پذیرفتــه شــدگان در آزمــون کارآمــوزی 
ــتری در  ــدی وکالی دادگس ــل بع ــام نس ــت در مق وکال
ــت اجتماعــی، دارای  ــن شــأن و منزل ــه ای ــار دادن ب اعتب

ــتند. ــاری هس ــن وزن و اعتب چنی
هــر قــدر وکالی دادگســتری و یــا کارآمــوزان ایــن حرفــه 
در شــرح وظایــف حرفــه ای خــود، یعنــی دفــاع از موکالن 
در دعواهــای حقوقــی، تضمیــن حقــوق عامــه و اســتقرار 
ــه  ــر باشــند، ارج و قــرب حرف ــون توانمندت حاکمیــت قان
ــاد آن  ــی نه ــت اجتماع ــأن و منزل ــتر و ش ــت بیش وکال

ــت. ــر اس رفیع ت
ــاس  ــت حس ــه در موقعی ــه خاص ــت ک ــن روس از همی
کنونــی، نحــوه صــدور مجــوز وکالــت بــه افــراد حقوقدانی 
کــه در صــف متقاضیــان ورود بــه ایــن حرفــه قــرار دارند، 
اهمیتــی دوچنــدان پیــدا می کنــد. هرچــه ایــن رونــد بــه 
ماهرتــر شــدن و تقویــت واجــدان احــراز حرفــه وکالــت 
ــاز  ــه در آغ ــی ک ــل قول ــی اســت نق منجــر شــود، طبیع
ــدا  ــی پی ــتر معن ــردم، بیش ــاره ک ــه آن اش ــم ب صحبت
می کنــد. اگــر بخواهــم واضح تــر صحبــت کنــم، جــا دارد 
کــه یــادآور شــوم کــه حرفــه وکالــت چیــزی بــه مراتــب 
فراتــر از گذرانــدن و مســلط شــدن بــر واحدهــای درســی 
ــجویان  ــه دانش ــوق ب ــکده های حق ــه در دانش ــت ک اس

ــود. ــه می ش ارائ
درســت اســت کــه در عصــر 
حاضــر بــه دلیــل پیچیده تــر 
روابــط  و  مناســبات  شــدن 
تســلط  و  تمرکــز  اجتماعــی، 
گرایــش  یــک  علمــی  بــر 
ــرورت  ــک ض ــاص ی ــی خ حقوق
اجتناب ناپذیــر اســت امــا وکالــت 
مهارت هایــی  و  ویژگی هــا  بــه 
کمتــر  کــه  دارد  نیــاز  هــم 
می تــوان در مراکــز آکادمیــک 

آموخــت. را  آنهــا 
ــی، داشــتن  در کنــار تبحــر قانون
ــان  ــن بی ــوی، ف ــن ق حضــور ذه
عمومــی  بــاال،  روابــط  گیــرا، 
شــجاعت و شــرافت از جملــه 
ــخصی  ــه ش ــم ب ــای قائ ویژگی ه
اســت کــه وکیــل دادگســتری و 
ــد از  ــه بای ــن حرف ــوزان ای کارآم

ــد  ــا می توان ــن مهارت ه ــب ای ــند. کس ــوردار باش آن برخ
ــا اکتســابی باشــند، مهــم آن اســت کــه وکالی  ــی ی ذات
ــود  ــص را در خ ــن خصای ــتر ای ــه بیش ــتری هرچ دادگس
تقویــت کننــد تــا هــم خــود و هــم صنفشــان در جامعــه 
از ارج و قــرب بیشــتری برخــوردار باشــد. مخلــص کالم، 
وکالــت نیــز ماننــد مهندســی و یــا پزشــکی یــک عنــوان 
پیشــوند اســت بــرای مخاطــب قــرار دادن افــرادی خــاص 
از جامعــه و کســانی کــه واجــد شــرایط اطالق ایــن عنوان 
ــی  ــاری و اختصاص ــی انحص ــه صورت ــتند و آن را ب هس
ــه  ــردی ب ــر ف ــد از نظ ــند بای ــدک می کش ــود ی ــا خ ب
ــار مخاطــب  ــا هرب ــدری قابلیــت داشــته باشــند کــه ب ق
ــر منزلــت اجتماعــی ایــن حرفــه  واقــع شــدن ارزشــی ب
ــر تعــداد  ــزوده شــدن ب بیافزاینــد. درســت اســت کــه اف
وکال می توانــد شــرایط ارائــه خدمــات وکالــت را بــه ســود 
متقاضیــان ایــن خدمــات تغییــر دهــد امــا در عیــن حــال 
هرقــدر کــه صاحبــان ایــن حرفــه از نظــر دانــش علمــی، 
ــر باشــند، جامعــه  تخصــص و مهــارت شــخصی مجرب ت
وکالی دادگســتری و نهــاد وکالــت پویاتــر خواهنــد بــود 
ــر  ــه در عص ــت ک ــی اس ــت و مزیت ــی موهب ــن پویای و ای
پیچیــده کنونــی بســیار ارزشــمند تلقــی می شــود. بــرای 
ــادآور  ــی، جــا دارد کــه ی ــن پویای ــر اهمیــت ای درک بهت
شــوم، نهــاد وکالــت بــه عنــوان قدیمی تریــن نهــاد مدنــی 
و قانونــی کشــور، مســئولیتی چنــد بعــدی دارد، از یکســو 
بــه واســطه مســتقل بودنــش از حاکمیــت قضایــی، ضامن 
برخــورداری شــهروندان از حــق دادخواهــی عادالنــه 
اســت و از ســوی دیگــر اگرچــه ممکــن اســت اســتیفای 
ایــن حــق در برخــی مواقــع و برهه هــا بــه تقابــل جامعــه 
منجــر  حاکمیــت  بــا  وکالــت 
شــود امــا در مجمــوع تامیــن 
ــت و  ــان دول ــع همزم ــده نف کنن

ــت اســت. مل
وظیفــه  ایــن  ایفــای صحیــح 
از  بخشــی  عنــوان  بــه  ذاتــی 
نهــاد  اجتماعــی  مســئولیت 
وکالــت در نهایــت باعــث بهبــود 
ــا  ــت ب ــه حاکمی ــت رابط و تقوی
شــد،  عمومی خواهــد  افــکار 
و  وکال  هرچــه  ایــن  بنابــر 
کارآمــوزان وکالــت توانمندتــر 
ــوان انتظــار داشــت  باشــند می ت
ــوان  ــه عن ــت ب ــاد وکال ــه نه ک
اتصــال  حلقه هــای  از  یکــی 
انجــام  مــردم و حاکمیــت در 
موفقیــت  خــود  مســئولیت 

آورد. بــه دســت  بیشــتری 

وکالــت  کارآمــوزان  و  وکال  هرچــه 
توانمندتــر باشــند می تــوان انتظــار 
کــه نهــاد وکالــت بــه عنــوان  داشــت 
و  مــردم  اتصــال  حلقه هــای  از  یکــی 
حاکمیت در انجام مســئولیت خود 
آورد موفقیــت بیشــتری بــه دســت 



چشم انداز آینده نهاد وکالت 
غ  روشن و پرفرو

رضا نوروزیان، رئیس کانون وکالی دادگستری خراسان شمالی

ــه  ــت ک ــود مدنی ــا و نم ــت دیرپ ــن درخ ــت، ای ــاد وکال نه
ــتقل در  ــاد مس ــا نه ــر تنه ــال حاض ــت در ح ــوان گف می ت
ــا و  ــرض هجمه ه ــال ها در مع ــن س ــی ای ــت، ط ــران اس ای
ــت  ــه عدال ــوزان عرص ــت دلس ــه هم ــا ب ــوده، ام ــی ب ــیب های فراوان آس
ــه  ــالی ک ــت. س ــتاده اس ــتوار ایس ــا و اس ــون پابرج ــی، تاکن و آزادگ
ــود.  ــت ب ــه وکال ــرای جامع ــال ها ب ــوارترین س ــی از دش ــد یک ــپری ش س
ضابطه منــد و قانونــی  بــودن هــر تشــکلی، ضامــن بقــای آن خواهــد بــود، 
امــا چــه  بهتــر کــه ایــن ضوابــط از ســوی دلســوزان برخاســته از داخــل 

ــرد. ــود بگی ــه خ ــی ب ــکل قانون ــف، سروش ــن صن همی
آفــت هــر جامعــه ای تصمیم گیــری افــراد غیرمتخصــص در امــور 
تخصصــی اســت و متأســفانه جامعــه وکالــت نیــز از ایــن گزنــد مصــون 

ــت. ــده اس ــوظ نمان و محف
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همــواره بایــد ایــن نکتــه را در نظــر داشــت کــه بــا حضــور 
وکیــل مســتقلی کــه بیــم و هــراس از دســت  دادن جایــگاه 
ــردم و  ــوق م ــت از حق ــه صیان ــوان ب ــدارد، می ت خــود را ن

دادرســی عادالنــه چشــم داشــت.
اگــر وکیــل مســتقل نباشــد و محاجــه قانونــی بــا قاضــی 
و حاکمیــت بــرای اجــرای قانــون، عواقــب فراقانونــی بــرای 
ــرای  ــدی ب ــوان امی ــد، نمی ت ــته باش ــی داش ــل در پ وکی

پیشــرفت ایــن نهــاد مدنــی در جامعــه داشــت.
آنجــا کــه مــردم بــاور داشــته باشــند کــه پایه هــای جامعــه 
ــون  ــر قان ــون اســتوار شــده و همــه در براب ــر اســاس قان ب
مســاوی هســتند و پرسشــگری حــق هر شــهروندی اســت 
ــوی  ــه به س ــئول، جامع ــر مس ــف ه ــخگویی تکلی و پاس
رشــد و تعالــی گام برخواهــد داشــت و ایــن همــان جایــی 
ــان  ــورش نمای ــان و حض ــل عی ــگاه وکی ــه جای ــت ک اس
خواهــد شــد.وکال حلقــه واســط میــان حاکمیــت و مــردم 
ــکلی  ــه ش ــردم را ب ــات م ــد مطالب ــا اوالً بتوانن ــتند ت هس
قانونمنــد بیــان و منتقــل و ثانیــا تکالیــف قانونــی ایشــان را 
هــم گوشــزد کننــد. در ایــن میانــه، حضــور وکیــل نه تنهــا 
حلقــه اتصــال بــرای تســهیل ارتبــاط اســت، بلکــه ناظــری 
ــررات و  ــی از مق ــا آگاه ــی ب ــن بی طرف ــه در عی ــت ک اس
ــت  ــع اس ــرض تضیی ــی در مع ــه حق ــا ک ــن، هرج قوانی

ــد. ــاع از آن برمی آی ــدد دف درص
وظیفــه وکیــل صرفــا حضــور در محکمــه و دفــاع از حقوق 
مــوکل نیســت، وکیــل به عنــوان یــک حقوقــدان ناظــر بــر 

اجــرای صحیــح قانــون در جامعــه 
تخطــی  کــه  هرجــا  و  اســت 
بایســتی  ببینــد  را  قانــون  از 
ــر  ــد. اگ ــان کن دلســوزانه آن را بی
چنیــن نظارتــی نباشــد و یــا 
ــوق  ــق و حق ــان حقای ــرس از بی ت
عامــه وجــود داشــته باشــد، نبایــد 
ــه  ــروزی آن جامع ــه به ــدی ب امی
داشــت. بــه نظــر می رســد امــروزه 
مدیــران نهــاد وکالــت بایســتی بــا 
ــی  ــای قانون ــتفاده از ظرفیت ه اس
تــالش  علمــی  رایزنی هــای  و 
قانون مــداری  بــرای  مضاعفــی 
جامعــه(  و  وکالــت  نهــاد  )در 
ارائــه  بــا  و  دهنــد  انجــام 
کــه  آیین نامه هایــی  و  طرح هــا 
ایــن  اســتقالل  تضمین کننــده 
جامعــه  در  کهن ســال  درخــت 
و  رشــد  بــرای  اســت،  مدنــی 

پیشــرفت آن تــالش کننــد.
ــی  ــائل حیات ــی از مس ــاید یک ش

کــه تمــام مســئوالن نهــاد وکالــت بایــد بــرای آن اهمیــت 
ــگاه وکیــل و  ــل شــوند، بهبــود و ارتقــای جای ــژه ای قائ وی

ــه اســت. ــت در ســطح جامع وکال
ــنیداری  ــداری و ش ــانه های دی ــه رس ــه  ب ــا توج ــروزه ب ام
رســمی کــه تمامــا در اختیــار حاکمیــت اســت، تصویــری 
ــه  ــده ک ــه ش ــت عرض ــل و وکال ــط از وکی ــح و غل ناصحی

ــت. ــته اس ــی داش ــیاری در پ ــیب های بس آس
نــگاه ســنتی مدیریــت، این گونــه بــود کــه مــردم خودشــان 
ــات  ــن تبلیغ ــتی ای ــه نادرس ــد و متوج ــخیص می دهن تش
ــازی  ــانه ای و آگاه س ــه کار رس ــاز ب ــن نی ــوند، بنابرای می ش
عمومــی را چنــدان مهــم نمی دیدنــد، امــا امــروزه جــدای 
از رادیــو و تلویزیــون، تأثیــر شــگفت انگیز فضــای مجــازی 
و اثرگــذاری آن بــر آحــاد جامعــه را می بینیــم کــه 
ــد  ــا کلیــپ می توان ــه یــک مصاحبــه، اظهارنظــر و ی چگون
مــوج بزرگــی در جامعــه ایجــاد کنــد، لــذا بــرای ارتقــای 
ــزوم بازنگــری در شــیوه های  ــا جامعــه، ل ســطح ارتبــاط ب
ارتباطــی و اســتفاده از متخصصــان ایــن دانــش ضــروری 
ــیوه های  ــن ش ــی از کاربردی تری ــد. یک ــر می رس ــه نظ ب
و  تخصصــی  کلیپ هــای  ارائــه  و  ســاخت  ارتباطــی، 
آشناســازی افــراد جامعــه بــا حقــوق قانونــی خــود و نشــر 
آن بــه طــرق مقتضــی در شــبکه های خانگــی و امثــال آن 
ــم روزآمــد  ــد پذیرفــت کــه ارتباطــات یــک عل اســت. بای
اســت و اســتفاده صحیــح از آن می توانــد موجــب تحــوالت 

شــگفتی در جامعــه وکالــت شــود.
ــان وکالی  ــع در می ــور قط ــه ط ب
ردای  همه ســاله  کــه  جوانــی 
می کننــد،  تــن  بــر  وکالــت 
جــدای از علــم و دانــش حقوقی و 
ــای  ــد، تخصص ه ــه دارن ــه روز ک ب
کــه  دارد  وجــود  ارزشــمندی 
موجــب  آنهــا  از  بهره گیــری 
ــد  ــت خواه ــان وکال ــت بنی تقوی
ــر  ــالش پیگی ــود ت ــا وج ــد. ب ش
و شــبانه روزی وکالی باســابقه و 
و  دغدغه منــد  جوانــان  همــت 
ــه  ــن خان ــد ای پرشــور، چــراغ امی
چشــم انداز  و  تابنــاک  همــواره 
ــروغ  ــت روشــن و پرف ــده وکال آین

ــت. اس
بــه امیــد حاکمیــت بــدون تنــازل 
عرصه هــای  تمــام  در  قانــون 

ــه. جامع
ــم  ــی نتوانی ــدان مقصــد عال ــا ب م
ــد  ــش نه ــر پی ــم مگ ــید/ ه رس

ــد ــی چن ــما گام ــف ش لط

رضا نوروزیان، رئیس کانون وکالی دادگستری خراسان شمالی

ــه  ــند ک ــته باش ــاور داش ــردم ب ــه م ــا ک آنج
قانــون  اســاس  بــر  جامعــه  پایه هــای 
قانــون  برابــر  در  همــه  و  شــده  اســتوار 
حــق  پرسشــگری  و  هســتند  مســاوی 
پاســخگویی  و  اســت  شــهروندی  هــر 
تکلیــف هــر مســئول، جامعــه به ســوی 
و  داشــت  برخواهــد  گام  تعالــی  و  رشــد 
جایــگاه  کــه  اســت  جایــی  همــان  ایــن 
نمایــان  حضــورش  و  عیــان  وکیــل 

شــد خواهــد 



خیِر عمومی 
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ــت،  ــاد وکال ــش نه ــدو پیدای از ب
رســالتی بــر دوش جامعــه وکالی 
دادگســتری قرار داده شــده اســت 
و صرف نظــر از همــه تحــوالت 
اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی 
ــال  ــاد س ــه در هفت ــی ک و سیاس
گذشــته از ســرگذرانده ایم، امــروز 
ســنگینی بــار ایــن مســئولیت 

ــود. ــس می ش ــان ح همچن
بــه  در همیــن راســتا و نظــر 
کانــون  اگــر  اخیــر،  وقایــع 
بتوانــد  دادگســتری  وکالی 
ــئولیت  ــتقالل و مس ــجام، اس انس
برهــه  در  را  اجتماعــی اش 
زمانــی کنونــی حفــظ و ایفــا 
و  پویایــی  بــه  کند، بی شــک 
بالندگــی نظــام اجتماعــی کمــک 

کــرد. خواهــد 
ــن  ــرات ای ــه ثم ــت ک ــح اس واض
ــای  ــه انح ــی ب ــی و پویای بالندگ
ــه  ــت جامع ــب کلی ــف نصی مختل
وکالــت خواهــد شــد  نهــاد  و 

ــرد  ــک ف ــه ی ــاق، محــدود و منحصــر ب ــن اتف ــد ای و عوای
ــا  ــا عــده ای خــاص نیســت و ایــن مطلبــی اســت کــه ب ی
گذشــت زمــان، آینــدگان بــه قضــاوت صحــت آن خواهنــد 

ــت. پرداخ
کانــون وکالی دادگســتری نقش و جایگاهــی فراتــر از 
ــش،  ــدو پیدای ــون از ب ــن کان ــی دارد. ای ــاد صنف ــک نه ی
واجــد خصیصه هــای یــک نهــاد مدنــی - اجتماعــی اســت. 
نهــاد وکالــت درســت مثــل مجموعــه ای از درختــان 
ــته  ــو داش ــد و نم ــی رش ــه وقت ــد ک ــط می مان ــک محی ی
و در اعمــاق خــاک ریشــه  کنــد، بــه وقــت بــروز بحــران، 
خاک هــای  فرســایش  و  ویرانگــر  از ســیالب های 

می کنــد. جلوگیــری  حاصلخیــز 
ــرار  ــن ق ــم از ای ــتری ه ــون وکالی دادگس ــرد کان کارک
اســت، یعنــی نیازهــای صنفــی جامعــه وکالی دادگســتری 
را بــا مطالبــات مدنــی جمــع و بــه عنــوان نهــاد واســط بــا 
ــتقرار  ــه اس ــو ب ــق گفت و گ ــون و منط ــان قان ــه زب ــکا ب ات
نظــم و عدالــت اجتماعــی کمــک می کنــد تــا بلکــه از ایــن 

رهگــذر خیــر عمومــی حاصــل شــود.
معتقــدم هدایــت و مدیریــت مطالبــات فنــی و اجتماعــی و 
ــا همــه طرف هــای درگیــر و ذی نفــع  مذاکــره روشــمند ب
موجــب تضمیــن و اســتمرار ســالمت و پیشــرفت اجتماعی 

ــود.  ــت می ش ــاد وکال نه
ــن نیســت کــه تحقــق  ــه گفت ــی ب ــد ضرورت ــه هرچن البت

ایــن مهــم نیازمنــد اســتقرار و 
ــون وکالی  ــک کان ــودن ی ــر ب دائ
اســت.  مســتقل  دادگســتری 
مــراد از اســتقالل ایــن اســت کــه 
ــن  ــاط و پیوندهــای ای هرگــز ارتب
نهــاد و اعضــای آن بــا ارزش هــا و 
مولفه هــای فرهنگــی و اجتماعــی 
جامعــه پیرامونــی و محــاط آن 
ــئولیت  ــاب مس ــود و ب ــده نش بری
اجتماعــی و نقــش آفرینــان آن 

ــد . ــی  بمان ــوده باق گش
ــه  ــت ک ــن نیس ــه گفت ــازی ب نی
ــد  ــی در فراین ــن نقش آفرین همی
تصمیم سازی هاســت کــه خــود 
می توانــد  و  می دهــد  نشــان  را 
بــه معیــاری ثابــت بــرای ارزیابــی 
ــه تشــکل های اجتماعــی و  کارنام
اعضــای موثــرش در همــه اعصار و 
دوران هــا تبدیــل شــود. در همین 
رابطــه اگــر بخواهیــم نگاهــی 
منصفانــه بــه نقش آفرینی هــای 
نهــاد وکالــت در رابطــه بــا مســائل 
اجتماعــی داشــته باشــیم بایــد بگویــم کــه به رغــم 
کنشــگری فعاالنــه کانون هــای وکالی دادگســتری در 
ــی مختلــف، ایــن نهــاد اجتماعــی در  برهه هــا و ادوار زمان

ــت. ــده اس ــرو ش ــوت روب ــا رخ ــش ب ــیر فعالیت های مس
اینکــه یــک نهــاد اجتماعــی بــا چنیــن مســئولیت 
ســنگینی چــرا و چگونــه از حرکــت پویــا و مســتمری کــه 
انتظــار انجامــش مــی رود، بــاز می مانــد و دچــار انفعــال و 
ــر  ــت تاثی ــد تح ــود می توان ــی می ش ــی اجتماع بی تحرک
جــو اجتماعــی عمومــی حاکــم بــر شــئون کلــی جامعــه و 
نیــز رویکــرد غالــب مدیــران اداره کننــده ایــن نهــاد باشــد.

ــر  جــدای از اینکــه از ایــن دو عامــل کدامیــک تاثیرگذارت
و مســلط ترند شــاید بــد نباشــد کــه در ســطح اداره نهــاد 
وکالــت، موضــوع تــوان و کشــش الزم بــرای اقنــاع را بــه 
ــاء  ــازی ها ارتق ــه تصمیم س ــارت در عرص ــک مه ــوان ی عن
ــرای بهبــود فضــای  ــا از ایــن طریــق شــرایط ب بخشــیم ت
کانون هــای وکالی دادگســتری و عملکــرد ایــن نهــاد 
اجتماعــی در دوران هایــی مثــل شــرایط جــاری حاکــم بــر 

جامعــه بیشــتر و بهتــر فراهــم شــود.
در همیــن راســتا شــاید داشــتن نیم گاهــی بــه ایــن کالم 
شــاعر گرانقــدر، حضــرت مولــوی چنــدان خالــی از لطــف 

ــد: ــه می فرمای نباشــد ک
نیزه بازی اندرین کوه های تنگ 

نیزه بازان را همی آرد به تنگ

یــت مطالبــات فنــی  هدایــت و مدیر
بــا  روشــمند  مذاکــره  و  اجتماعــی  و 
ذی نفــع  و  درگیــر  طرف هــای  همــه 
استــــــمرار  و  تضمیـــــــــن  موجـــــــب 
ســالمت و پیشــرفت اجتماعــی نهاد 
وکالــت می شــود.  هرچنــد ضرورتــی 
ایــن  تحقــق  کــه  نیســت  گفتــن  بــه 
مهــم نیازمنــد اســتقرار و دائــر بــودن 
دادگســتری  وکالی  کانــون  یــک 

اســت مســتقل 



4  چالش نهاد وکالت 
در سال 1401 

سید محسن ترابی
رئیس کانون وکالی دادگستری سمنان

در  وکالــت  نهــاد  چالش هــای 
ــون وکال در  ــش کان ــال 1401 و نق س
تدویــن اثربخشــی اصــول دادرســی 
ــر  ــد منظ ــی از چن ــت قضای ــه و عدال منصفان

ــاره دارد: ــل و اش ــت تحلی قابلی
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 1- تبصــره مــاده 48 قانــون آییــن دادرســی کیفــری از 
یکســو و همچنیــن نحــوه اجــرا ســلیقه ای آن در محاکــم 

کیفــری از ســوی دیگــر 
2- تصویــب قانــون تســهیل صــدور مجوزهــای کســب و 

کار و فراتــر از آن، نحــوه اجــرای ایــن قانــون 
ــتقالل  ــی اس ــه قانون ــی الیح ــن اجرای ــع آیی  ۳- وض

 1400/4/2 مصــوب  دادگســتری  وکالی  کانــون 
ــتقالل  ــه اس ــون الیح ــاده 8 قان ــد )د( م ــع بن 4- وض
ــرش برخــی از  ــاب پذی ــون وکالی دادگســتری در ب کان
ــه  ــون ک ــدون شــرکت در آزم ــت ب ــاد وکال ــراد در نه اف

ــاد شــده اســت.  ــن نه ــف ای موجــب تضعی
ــت در  ــاد وکال ــای نه ــی چالش ه ــه نوع ــوارد ب ــن م ای

ــد. ــمار می آی ــه ش ــال 1401 ب س
در خصــوص نقــش کانــون وکال در تدویــن و اثربخشــی 
اصــول دادرســی منصفانــه و عدالــت قضایــی نیــز 

ــرد:  ــاره ک ــل اش ــوارد ذی ــه م ــوان ب می ت
1- تشــویق و ترغیــب همــکاران وکیــل و ایجــاد بســتر 
ــذاری کشــور  ــاد قانون گ ــت حضــور در نه مناســب جه

)مجلــس شــورای اســالمی(
2- اهتمــام کافــی جهــت ارائــه راهکارهــای مناســب در 
ــه کمیســیون  ــه آن ب ــی و ارائ ــه قانون ــون اولی ــب مت قال
قضایــی و حقوقــی مجلــس و ارتباط مناســب و شایســته 

تاثیرگــذار در  نهــاد  ایــن  بــا 
ــررات. ــن و مق ــب قوانی تصوی

نظــر  تبــادل  و  همــکاری   -۳
و  آموزشــی  سیســتم های  بــا 
دانشــگاهی کشــور در جهــت 
آگاهــی شــهروندان از حقــوق 
ــر  اولیــه و تکالیــف خــود در براب

افــراد و جامعــه.
4- ایجــاد تکلیــف بــرای تمامــی 
ــتری  ــای وکالی دادگس کانون ه
ــا  ــذب وکال ب ــت ج ــور جه کش
مرتبــه علمــی اســتادیار بــه بــاال 
بــا هــدف تصویــب مجلــه علمــی 
و پژوهشــی بابــت ارائــه مقــاالت 
علمــی جهــت ترویــج اصــول 
ــه.  ــه و عادالن دادرســی منصفان

۵- نظــر بــه اینکــه در خصــوص 
موضوعــات واحــد، آراء متفــاوت 
از ســوی شــعبات تجدیدنظــر 
ــج آن  ــه نتای ــود ک ــادر می ش ص
ــراد و  ــوق اف ــع حق ــث تضیی باع
ــتگاه  ــه دس ــبت ب ــی نس بدبین
ــت،  ــده اس ــون ش ــی و کان قضای

ــتگاه  ــا دس ــون وکال ب ــکاری کان ــذا ضــرورت دارد هم ل
ــا نســبت  ــرار شــود ت ــل برق ــه صــورت متقاب ــی ب قضای
بــه رفــع ایــرادات و تصمیــم واحــد نســبت بــه موضــوع 
مشــابه اعمــال شــود. امــا بایــد یادمــان باشــد کــه نهــاد 
وکالــت در تحقــق تحــول قضایــی و تضمیــن صیانــت از 
حقــوق مــردم در محاکــم قضایــی نیــز وظایفــی برعهده 
ــوه  ــت و ق ــه وکال ــه جامع ــد ک ــر می آی ــه نظ دارد و ب
ــون  ــه در اجــرای قان ــادی ک ــوان دو نه ــه عن ــه ب قضائی
نقــش اساســی دارنــد، می بایســت در تصویــب و تهیــه 
لوایــح قانونــی بــرای ارســال بــه مجلــس نقــش اساســی 
را ایفــا کننــد؛ چراکــه ایــن دو نهــاد در زمــان اجــرای 
ــون  ــص و اشــتباهات قان ــاً متوجــه نقای ــن صراحت قوانی
ــن  ــب قوانی ــد از تصوی ــن دو بای ــی ای می شــوند. از طرف
ــچ خروجــی  ــاً هی ــد و اساس ــی ندارن ــه کارای ــوازی ک م
خاصــی را نمایــان نمی کننــد نیــز جلوگیــری بــه عمــل 
ــی  ــث مقررات زدای ــوع را در بح ــن موض ــه ای ــد ک آورن
بــه وضــوح می تــوان دنبــال کــرد؛ چراکــه برخــی 
از قوانینــی کــه در مجلــس تصویــب شــده عمــاًل 
مناســب اجــرا کــردن نیســتند و بایســتی از آنهــا 
ــه  ــوع ک ــن موض ــذر از ای ــا گ ــذا ب ــرد. ل ــر ک صرف نظ
ــح  ــب لوای ــرای تصوی ــد ب ــف بای ــیون های مختل کمیس
ــتفاده  ــات اس ــان و قض ــاوره های وکال، حقوق دان از مش
کننــد، نماینــدگان مجلــس هــم 
بایــد در ایــن راســتا بــا وکال 
ایــن  در  نخبــگان حقوقــی  و 
زمینــه مشــورت کنند. از ســوی 
ــد  ــا بای ــای کانون ه ــر روس دیگ
در ســاختار قضایــی در مــورد 
ــل  ــش وکی ــت، نق ــگاه وکال جای
بــه  مختلــف  پرونده هــای  در 
ــل  ــور وکی ــرورت حض ــژه ض وی
در راســتای جلوگیــری از اطالــه 
دادرســی و همچنیــن تشــکیل 
تــالش  متعــدد  پرونده هــای 

ــد.  کنن
جامعــه وکالــت نیــز بایــد در این 
ــن  ــد و در ای ــالش کن ــه ت زمین
ــا  ــود ت ــازی ش ــورد فرهنگ س م
ــود. در  ــم ش ــکل ترمی ــن مش ای
نهایــت بایــد بگویــم کــه وکال در 
ــاق  ــوکالن و احق ــا م ــورد ب برخ
حــق ایشــان بایــد تــالش ویــژه 
انجــام دهنــد و در قبــال ایشــان 
ــی  ــفیر و حام ــک س ــد ی همانن

ایفــای نقــش کننــد.

اهتمــام کافــی جهــت ارائــه راهکارهــای 
مناســب در قالب متــون اولیه قانونی 
قضایــی  کمیســیون  بــه  آن  ارائــه  و 
مجلــس و ارتباط مناســب و شایســته 
تصویــب  در  تاثیرگــذار  نهــاد  ایــن  بــا 
مــواردی  جملــه  از  مقــررات  و  قوانیــن 
اســت کــه در خصــوص نقــش کانــون 
اصــول  اثربخشــی  و  تدویــن  در  وکال 
ــی  ــت قضای ــه و عدال ــی منصفان دادرس

بــا اهمیــت بــه نظــر می رســد



جــدای از وظایفــی کــه کانــون وکالی دادگســتری 
بــه عنــوان یــک نهــاد صنفــی  در تنظیــم رابطــه 
میــان وکالی دادگســتری بــا مــوکالن و حاکمیــت 
ــی  قضایــی برعهــده دارد، در شــرایط خــاص کنون
ــه  ــت در جامع ــاد وکال ــی نه ــئولیت اجتماع مس

ــت؟  چیس
  از مجموعــه قوانیــن موضوعــه و مقــررات عرفــی 
وکالی  کانــون  اداره  و  تشــکیل  بــر  حاکــم 
دادگســتری بــه وضــوح برمی آیــد کــه دادن پروانــه 
ــر  ــارت ب ــتری، نظ ــه دادگس ــع ب ــور راج ــت، اداره ام وکال
ــایل  ــم آوردن وس ــی و فراه ــدت قضای ــال وکال، معاض اعم
پیشــرفت علمــی  و عملــی وکال جــزء وظایفــی اســت کــه 

بر عهده کانون وکالی دادگستری گذاشته شده است.
ــی اســتقالل  نهــاد وکالــت از زمــان تصویــب الیحــه قانون
در   1۳۳۳/12/۵ مصــوب  دادگســتری  وکالی  کانــون 
ــرر  ــرای وی مق ــون ب ــه قان ــی ک ــام وظایف ــتای انج راس
ــی  ــای صنف ــر نهاده ــم ب ــرف حاک ــا از ع ــت ی ــرده اس ک
ــردن  ــرآورده ک ــور وکال و ب حاصــل می شــود، تمشــیت ام
درخواســت ارائــه خدمــات حقوقــی رایــگان کــه بــه صورت 
تخصصــی »معاضــدت قضایــی« گفتــه می شــود را در 

ــت. ــرار داده اس ــود ق ــتور کار خ دس
ــت و  ــکان فعالی ــتر ام ــردن بس ــم ک ــت فراه ــی اس  بدیه
ــف  ــص و تکالی ــت جــزو خصای ــاد وکال ــف نه انجــام وظای
حاکمیــت اســت و کانــون بــدون پشــتوانه امکانــات مــادی 

پشتیبانی از افراد با عقاید نوگرا 
مسئولیت اجتماعی نهاد وکالت

گفت و گو با علی خواجویی راد
حقوقدان و نایب رئیس کانون وکالی دادگستری استان کرمان

دکتــر ابراهیــم خواجویــی راد، حقوقــدان و نایــب رئیــس کانــون وکالی دادگســتری 
ــکیل و  ــی تش ــیر تاریخ ــر س ــروری ب ــا م ــرو ب ــوی پیش ــان در گفت و گ ــتان کرم اس
اســتقالل نهــاد وکالــت از مهمتریــن چالش هــا و مســئولیت اجتماعــی نهــاد وکالــت 
ــئولیت  ــان، مس ــتان کرم ــتری اس ــون وکالی دادگس ــین کان ــس پیش ــاور رئی ــه ب ــد. ب می گوی
اجتماعــی نهــاد وکالــت متناســب بــا شــرایط روز در حــال تغییــر اســت. ایــن تغییــر بــا پویایــی 
موضوعــات و مســائل اجتماعــی مرتبــط اســت و نهــاد وکالــت و اعضایــش بایــد در هــر برهــه 

آمــاده ارائــه خدمــات بــه اشــخاصی بــا عقایــد و اقدامــات نوگرایانــه باشــند. 



ری
ست

دگ
 دا

الی
وک

ن 
نو

 کا
الل

تق
س

وز ا
الر

س
مه

ه نا
ویژ

ن
می

اد
فت

ه

765 اسفند 1401

و معنــوی موصــوف نمی توانــد از عهــده وظایفــی کــه بــه 
ــتفاده از  ــد و اس ــت برآی ــده دار آن اس ــون عه ــب قان موج
ــع عمومــی  توســط کانون هــا دامنــه مســئولیت  ایــن مناب

ــد.  ــعه می دهن ــت را توس ــاد وکال ــی نه اجتماع
قانونگــذار بــه لحــاظ اینکه هــدف اصلــی از تشــکیل کانون 
ــی  ــک خدمــت اجتماع ــه ی ــت، ارائ ــول منصــب وکال و قب
ــت و  ــه اس ــی عادالن ــوازن در دادرس ــراری ت ــق برق از طری
ــکیل  ــی تش ــن اصل ــه رک ــی و اقتصادی ک ــداف انتفاع اه
ــت، در  ــی اس ــاً عموم ــی و بعض ــای خصوص ــایر بنگاه ه س
ایــن نهــاد صنفــی فرعــی بــوده و در مراحــل بعــدی قــرار 
ــا در  ــازه ای زده اســت کــه تقریب ــه ابتــکار ت دارد دســت ب

ــود. ــده نمی ش ــابه دی ــی مش ــای صنف نهاده
انجــام وکالــت رایــگان در پرونده هــای کیفــری بــا 
عنــوان وکیــل تســخیری و ارائــه خدمــات حقوقــی بدون 
ــوان  ــا عن ــی ب ــده حقوق ــه در پرون ــت حق الوکال دریاف
ــردن  ــم ک ــه فراه ــط وکال ک ــی« توس ــدت قضای »معاض
موجبــات تحقــق آنهــا برعهــده کانون هــا اســت، بخشــی 
از نقش آفرینــی نهــاد وکالــت در حــوزه مســئولیت 
ــاده 6  ــخص در م ــورت مش ــه به ص ــت ک ــی اس اجتماع
ــش  ــدای پیدای ــاء و از ابت ــتقالل احص ــون اس ــه قان الیح
کانون هــا شــروع شــده و هــر دوره کامل تــر از دوره 

ــام اســت. ــال انج ــل در ح قب

ــاد  ــر، نه ــاه اخی ــد م ــع چن ــه وقای ــه ب ــا توج ب
ــری  ــد در میانجی گ ــی می توان ــه نقش ــت چ وکال
ــهیل  ــه تس ــک ب ــت و کم ــردم و حاکمی ــان م می

ــد؟   ــا کن ــه ایف ــی منصفان ــد دادرس رون
  در شــرایط خــاص کنونــی مســئولیت اجتماعــی 
کانون هــا از نظــر کمــی  و کیفیــت تغییــر اساســی 
ــرایط، کانون ها  ــر ش ــن تغیی ــا ای ــع ب ــور قط ــرده و به ط ک
بایــد دامنــه ارائــه خدمــات حقوقــی بــه اشــخاصی کــه بــه 
لحــاظ اقدامــات یــا عقایــد نوگــرا نیــاز بــه خدمــات حقوقی 
ــند.  ــته باش ــتری داش ــام بیش ــعه داده و اهتم ــد توس دارن
ــا  ــد ب ــی بای ــی و تخصص ــاد صنف ــن نه ــر آن، ای ــالوه ب ع
ایجــاد کرســی های نظریه پــردازی، مفاهیــم فقهــی و 
حقوقــی، واژگانــی کــه بــا تفســیر های غیــر اصولــی 
ــل  ــم قاب ــدوده جرای ــخاص را در مح ــدام اش ــد اق می توانن
ــت  ــن بســتر هدای ــن و همچنی ــرار داده را تبیی ــب ق تعقی
ــا تطبیــق و اســتنباط ناصحیــح و  ــی کــه ب تعقیــب اعمال
ــی  ــف غیرحقوق ــی توصی ــرایط احساس ــر ش ــت تاثی تح
ــه  ــد. ب ــی خــود فراهــم کنن ــه مســیر قانون ــد را ب گرفته ان
عبــارت آخــری، جامعــه از نهــاد وکالــت انتظــار دارد عــالوه 
ــنگری  ــر دادگاه روش ــاع و محض ــنگر دف ــه در س ــر اینک ب
می کنــد موجبــات تبییــن و تفســیر صحیــح قوانیــن را از 
ــن  ــترک بی ــی  مش ــت های علم ــزاری نشس ــق برگ طری

ــیله  ــم و بدین وس ــم، فراه ــرم و وکالی معظ ــات محت قض
نقش و مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کنند.

ــدرن در  ــتری م ــام دادگس ــتقرار نظ ــان اس از زم
ایــران تــا اســتقالل کانــون وکالی دادگســتری در 
هفتــاد ســال پیــش و دوران کنونــی )آغــاز ســده 
ــرض  ــت در مع ــاد وکال ــیدی( نه ــد خورش جدی
تحــوالت مختلفــی قــرار داشــته اســت. از منظــر 
ــن ســیر تطــور چیســت ؟ شــما نقــاط عطــف ای

ــن  ــت بیانگــر ای ــی حرفه وکال   واکاوی ســیر تحول
نظــام  اســتقرار  زمــان  اســت کــه در  مهــم 
دادگســتری نویــن، منصــب و نهــاد وکالت یکی از مشــاغل 
ــام  ــود و تم ــوب می ش ــه محس ــه عدلی ــته ب ــر وابس و دوائ
ــه  ــدور اجازه نام ــه ص ــت آن از جمل ــر فعالی ــر ب ــور ناظ ام
وکالــت و نظــارت بــر رفتــار و تعقیــب وکال بــا وزارت عدلیه 
ــت  ــون وکال ــه وضــوح در قان ــوده اســت. ایــن موضــوع ب ب
مصــوب 1۳1۵/11/2۵ متبلــور اســت. در واقــع نهــاد 
ــه  ــته ب ــتقل و وابس ــر مس ــاًل غی ــکیالتی کام ــت تش وکال
وزارت عدلیــه بــوده و کلیــه اشــخاصی کــه داوطلــب شــغل 
وکالــت بوده انــد بایــد از عهــده امتحانــی کــه شــیوه آن در 
نظام نامــه مخصــوص وضــع شــده بــود و توســط کارگــزاران 

حکومتی برگزار می شد برمی آمدند.
نظــارت بــر رفتــار وکال نیــز به طــور کلــی برعهــده وزارت 
عدلیــه بوده، بــه نحــوی کــه هــرگاه محاکــم و مدعیــان 
عمومــی  در اجــرای مــواد قانــون وکالــت بی نظمــی 
ــدند  ــه می ش ــا متوج ــرده و ی ــاهده ک ــامحه مش ــا مس  ی
ــد و  ــی برنمی آی ــه وکالت ــام وظیف ــده انج ــل از عه وکی
ــب را  ــر مرات ــدون تاخی ــد ب ــف بودن ــذا، مکل قس علی ه
ــار داشــت  ــد و وی اختی ــزارش دهن ــه گ ــر عدلی ــه وزی ب
انتظامــی  و  مطابــق مقــررات رســیدگی و مجــازات 

ــد. ــال کن ــی اعم تنبیه
ظهــور و بــروز احــزاب و نهادهــای مدنــی منجــر بــه بــاز 
ــس  ــی در ســال های پ شــدن فضــای سیاســی و حکومت
ــه  ــاء همه جانب ــا ارتق ــراه ب ــده و هم ــال 1۳۳0 ش از س
ــر  ــوم دکت ــرف مرح ــی از ط ــله اقدامات ــت، سلس مملک
ــی  ــد دادرس ــتم جدی ــزی سیس ــت طرح ری ــدق، جه مص
ــن  ــی نوی ــتم دادرس ــی سیس ــه معرف ــر ب ــام و منج انج
شــده اســت. در ایــن تحــوالت کــه اولیــن نقطــه عطــف 
ــت  ــاد وکال ــی نه ــیر تطور و دگرگون ــه در س ــل  توج قاب
ــتقل از  ــاد مس ــود نه ــرورت وج ــود، ض ــوب می ش محس
ــا مقــررات، تمشــیت امــور  عدلیــه کــه بتوانــد مطابــق ب
وکال را انجــام دهــد بیــش از پیــش احــراز و بــر همیــن 
ــی،  ــارات قانون ــر اختی ــه ب ــا تکی ــدق ب ــر مص ــا دکت مبن
ــتری را در  ــای وکالی دادگس ــتقالل کانون ه ــه اس الیح

ــاند. ــب می رس ــه تصوی ــخ 1۳۳۳/12/۵ ب تاری



ــون  ــن الیحــه کان ــه موجــب ای ب
موسســه  دادگســتری،  وکالی 
شــخصیت  دارای  و  مســتقل 
می شــود  معرفــی  حقوقــی 
ــط  ــای اداره آن توس ــه ج ــه ب ک
وزارت عدلیــه، توســط هیــات 
ــون  ــره منتخــب اعضــای کان مدی
انتظامــی  امــر تعقیــب  اداره و 
 و نظــارت بــر رفتــار وکال نیــز 
توســط دادگاه هــای انتظامــی  کــه 
ــن وکالی دارای  ــای آن از بی اعض
می شــوند  انتخــاب  صالحیــت 
انجــام می شــد و شــاه بیت مقــرره 
تعلیــق  ممنوعیــت  موصــوف 
وکیــل از شــغل وکالــت مگــر بــه 
تشــخیص دادگاه انتظامــی اســت 
ــن  ــن مقن ــن اراده روش ــه مبی ک
ــه  ــت اعطــای اســتقالل ب در جه

اســت. کانون هــا 
خودگردانــی، اســتقالل در صــدور 
کانــون،  امــور  اداره  پروانــه و 
مصونیــت وکال از تعلیــق و محدود 
ــون و  ــه قان ــودن تعقیــب آنهــا ب ب
ــی  ــای انتظام ــر دادگاه ه تحت نظ
عوامــل  از  اینکــه  بــر   عــالوه 
ــون در ســطح  ــگاه کان ــاء جای ارتق
ــی  ــان آراء قضای ــی و اتق بین الملل

ــه محســوب  ــه و منصفان ــا دادرســی عادالن و انطبــاق آن ب
امنیــت  خودبه خود، حاشــیه  و  فی حدذاتــه  می شــد، 
قانونــی بــرای وکال ایجــاد کــرده بــود کــه بی محابــا 
ــه و ایفــای نقــش  ــر دفاعــی خــود پرداخت ــه ام ــد ب بتوانن

ــد. کنن
ــه  ــی و ب ــم سیاس ــوص در جرای ــه خص ــی ب ــن ویژگ ای
ــه انقــالب ســال 1۳۵7  خصــوص در ســال های منتهــی ب
بــارز و مشــهود بــود، زیــرا وکال بــر اســاس اعتقــاد قلبــی 
ــا قانــون بــدون واهمــه از تعقیــب یــا مســائل  و مطابــق ب
دیگــر مبــادرت بــه دفــاع از اشــخاصی می کردنــد کــه بــه 
ــی  ــات انقالب ــا اقدام ــی و ی ــای سیاس ــطه اظهارنظره واس
تحــت تعقیــب حاکمیــت بودنــد. اگرچــه شــیوه های 
ــاب وکالء  ــد و ارع ــرای تهدی ــتقیم ب ــی و غیرمس غیرقانون
ــی از منظــر  جهــت انصــراف از تعقیــب وجــود داشــت ول
ــی از متهــم در  قانونــی وکیلــی کــه حســب وظیفــه قانون
ــه  ــو اینکــه ب ــاع جانانه می کــرد ول چارچــوب مقــررات دف
مــذاق حاکمیــت خــوش نمی آمــد قابــل تعقیــب و تعلیــق 

نبــود.

ــران معتقدند  ــی صاحبنظ برخ
کــه تحــوالت ناشــی از انقالب 
بــرای  ســال 57  اســالمی  
ــت حکــم  فعالیــت نهــاد وکال
ــه از  ــف را دارد، چ ــه عط نقط
بابــت مناســبات نهــاد وکالــت 
ــه  ــی و چ ــت قضای ــا حاکمی ب
ــا  ــودن ب ــت در ارتبــاط ب از باب
ــی در  ــر جنابعال ــه. نظ جامع

ــت؟ ــاره چیس ــن ب ای
انقــالب  پیــروزی  بــا    
اســالمی  کانون هــای 
ــک  ــار ی ــتری دچ وکالی دادگس
ــر  ــالوه ب ــده و ع ــرت ش دوره فت
وکالی  از  بعضــی  پاکســازی 
وابســته بــه دربــار، اداره امــور 
رئیــس  توســط  کانون هــا 
انجــام می شــد کــه  منصــوب 
برگشــت بــه زمــان قبــل از ســال 
تشــکیالت  وابســتگی  و   1۳۳۳
کانــون بــه وزارت دادگســتری کــه 
جانشــین وزارت عدلیــه شــده بود 

محسوب می شود.
در ســال 1۳76اراده حاکمیــت 
دادرســی  تامیــن  بــر  دائــر 
آراء قضایــی  اتقــان  و  عادالنــه 
طریق استقالل بخشــی  از 
کانون هــا و مســتقل و مجــزای کــردن نهــاد صــدور پروانــه 
وکالــت از مرجــع صــدور جــواز قضــاء، موجبــات تصویــب 
ــت« را  ــه وکال ــوان »کیفیت اخــذ پروان ــی تحــت عن قانون
فراهــم کــرد. بــه موجــب ایــن قانــون کــه اولیــن نقطــه 
به کانون هــا محســوب  اعتباردهــی  رونــد  عطــف در 
ــی در  ــه قبول ــول ب ــت موک ــه وکال ــدور پروان ــود ص می ش
ــود  ــزار  می ش ــا برگ ــط کانون ه ــه توس ــد ک ــی ش آزمون
ــط  ــا توس ــور کانون ه ــت اداره ام ــر آن صالحی ــالوه ب و ع

هیــات مدیــره منتخــب وکال انجــام می شــود. 
ــه  ــاده 4 ک ــل م ــت تبصره ذی ــر اس ــه ذک ــه الزم ب البت
مبین بــاز تاییــد صالحیــت وکالی تاییــد شــده متقاضــی 
ــی  ــی انتظام ــط دادگاه عال ــره، توس ــات مدی ــزدی هی نام
ــث از  ــتقالل منبع ــن اس ــی از ای ــت و بخش ــات اس  قض
قانــون را تحدیــد کــرده، محــل ایــراد جــدی اســت 
ــه صــدور  ــا ایــن وجــود ســایر امــور مهمــه از جمل ــا ب ام
پروانه کارآمــوزی و وکالــت، اداره امــور وکال، تعقیــب 
انتظامــی  و مجــازات وکالی متخلــف کــه منبعــث از الیحه 
قانونــی اســتقالل و آیین نامــه اجرایــی آن اســت برعهــده 

انجــام وکالــت رایــگان در پرونده هــای 
تســخیری  وکیــل  عنــوان  بــا  کیفــری 
بــدون  حقوقــی  خدمــات  ارائــه  و 
پرونــده  در  حق الوکالــه  یافــت  در
»معاضــدت  عنــوان  بــا  حقوقــی 
فراهــم  کــه  وکال  توســط  قضایــی« 
آنهــا  تحقــق  موجبــات  کــردن 
بخشــی  اســت،  کانون هــا  برعهــده 
در  وکالــت  نهــاد  ینــی  نقش آفر از 
اســت  اجتماعــی  مســئولیت  حــوزه 
 6 مــاده  در  مشــخص  به صــورت  کــه 
از  و  احصــاء  اســتقالل  قانــون  الیحــه 
شــروع  کانون هــا  پیدایــش  ابتــدای 
دوره  از  کامل تــر  دوره  هــر  و  شــده 

اســت انجــام  حــال  در  قبــل 
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در شــرایط خــاص کنونی مســئولیت 
کمــی  نظــر  از  کانون هــا  اجتماعــی 
کــرده  اساســی  تغییــر  کیفیــت   و 
تغییــر  ایــن  بــا  قطــع  طــور  بــه  و 
ارائــه  دامنــه  بایــد  شــرایط، کانون ها 
خدمــات حقوقــی بــه اشــخاصی کــه 
بــه لحــاظ اقدامــات یــا عقایــد نوگــرا 
دارنــد  حقوقــی  خدمــات  بــه  نیــاز 
بیشــتری  اهتمــام  و  داده  توســعه 

باشــند داشــته 

ــد. ــال می ش ــون اعم ــا قان ــق ب ــه مطاب ــوده ک ــا ب کانون ه
ــی  ــش مهم ــا بخ ــه تقریب ــه ک ــن آیین نام ــود ای ــا وج ب
ــناخت، در  ــمیت می ش ــه رس ــا را ب ــتقالل کانون ه  از اس
واپســین روزهــای ســال 1۳98 قــوه محتــرم قضائیــه بــه 
ــه  ــررات آیین نام ــانی مق ــذر ضــرورت تحــول و بروزرس ع
الیحــه قانونــی اســتقالل مصــوب 1۳۳4، عــزم جــزم خود 
ــرای اصــالح مــوادی از آیین نامــه مصــوب ســال 1۳۳4  ب
ــه  ــا ارســال نســخه خودنوشــته ای از آیین نامــه کــه ب را ب
ــتقالل  ــکار اس ــل و آش ــض کام ــن نق ــت متضم ــد غای ح
ــه  ــود ب ــت ب ــاد وکال ــده نه ــل کنن ــا و مضمح کانون ه

ــرد. ــالغ ک ــا اب کانون ه
در ســال 1۳99حقوقدانــان، هیــات مدیــره کانون هــا 
ــن  ــا ضم ــری کانون ه ــه سراس ــه اتحادی ــات رئیس و هی
هماهنگــی بــا هــم مراتــب عــدم رعایــت قانــون در تنظیم 
ــام  ــه در نظ ــرای آیین نام ــوء اج ــات س ــه و تبع آیین نام
ــوع و  ــای متب ــا فض ــر و نهایت ــه را متذک ــی عادالن دادرس
ــا  ــه و کانون ه ــرم قضائی ــوه محت ــن ق ــادی بی ــل اعتم قاب
حاصــل و مقــرر شــد اصــالح مــوادی از آیین نامــه 
کــه در چارچــوب الیحــه قانونــی اســتقالل مصــوب 
1۳۳۳ و قانــون کیفیت اخــذ پروانــه وکالــت مصــوب 
76 باشــد انجــام شــود و بــر ایــن اســاس متنــی توســط 
ــال و  ــه ارس ــرم قضائی ــوه محت ــه ق ــه و ب ــا تهی کانون ه
ــورد  ــاده جهــت اصــالح و انجــام اصالحــات م ــس از اع پ
ــرای تاییــد نهایــی ارســال و در تیــر مــاه  نظــر مجــدداً ب
1400 ســندی تحــت عنــوان آییــن نامــه اجرایــی الیحــه 
قانونــی اســتقالل کانون هــای وکالی دادگســتری کــه بــا 
متــن ارســالی کانون هــا تفــاوت و تباین اساســی داشــت، 
توســط رئیــس محتــرم وقــت قــوه قضائیــه تاییــد و جهت 

ــالغ شــد. اجــرا اب

همانطــور کــه اشــاره کردیــد، 
آیین نامــه اجرایــی الیحــه 
ــای  ــتقالل کانون ه ــی اس قانون
وکالی دادگســتری یکــی از 
بحث برانگیــز  موضوعــات 
نهــاد وکالــت و جامعــه وکالی 
ایــن  اســت،  دادگســتری 
موضــوع تــا چــه انــدازه 
ــوب  ــش محس ــان چال همچن

؟ د می شــو
  ســیر تطــور و دگرگونــی 
قانون گــذاری  حــوزه 
نهــاد وکالــت مبیــن آن اســت که 
اســتقالل  آیین نامــه موصــوف، 
نهــاد وکالــت را مخــدوش و از این 

ــا و  ــد کانون ه ــف در تحدی ــه عط ــن نقط ــت بزرگتری جه
ماالً تضعیف دادرسی عادالنه محسوب می شود.

ــالف  ــا برخ ــر بعض ــه اخی ــه در آیین نام ــکام مندرج  اح
ــدود  ــارج از ح ــا خ ــوده و ی ــتقالل ب ــی اس ــه قانون الیح
ــق  ــا را تضیی ــارات کانون ه ــه اختی ــی، دامن آیین نامه نویس
ــارات ســایر مراجــع را توســعه داده اســت. و حــدود اختی

ــالف  ــون - برخ ــف کان ــر متضمن بازتعری ــه اخی آئین نام
ــتقالل- و  ــه اس ــل الیح ــود در اص ــف موج ــر تعری عناص
مبیــن ســلب اســتقالل و شــخصیت حقوقــی مطمح نظــر 
ــن  ــر آن آیی ــف ب ــت. مضاع ــی اس ــه قانون ــن در الیح مقن
ــره،  ــات مدی ــات هی ــا در انتخاب ــارات کانون ه ــه، اختی نام
صــدور پروانــه وکالــت، نحــوه فعالیــت، تعقیــب و تعلیــق 
ــا را  ــتقالل کانون ه ــف اس ــن وص ــد و بدی ــل را تحدی وکی

ــرده اســت. مخــدوش ک
ــل  ــت دادن کمیســیون تبصــره ذی ــر دخال ــواردی نظی م
مــاده قانــون کیفیــت اخــذ پروانــه وکالــت که متشــکل از 
دو مقــام قضایــی و رئیــس کانــون اســت در امــر انتخابات 
هیــات مدیــره، منــوط کــردن صــدور پروانــه کارآمــوزی 
بــرای اشــخاصی کــه در آزمــون قبــول شــده اند و 
ــاف  ــتغال اشــخاص مع ــن حــوزه اش ــردن تعیی ــد ک مقی
ــی،  ــات قضای ــق        مقام ــه جلب نظــر مواف ــون ب از آزم
ــع  ــه مراج ــط کلی ــل توس ــق وکی ــاد تعلی پیش بینی نه
قضایــی برخــالف نــص صریــح مــاده 17 آیین نامــه ســابق 
ــش  ــواد ناقــض اســتقالل و چال ــن م ــوان مهمتری ــه عن ب
ــرای  جــدی امــروز کانون هــای وکال مطــرح اســت کــه ب
ــا قــوه محتــرم قضائیــه  حــل آن هــا مذاکــرات متعــدد ب
ــر  ــی اث ــی  و آسیب شناس ــات علم ــرو مباحث ــام و پی انج
اینگونــه اقدامــات در ســلب اســتقالل کانون هــا کــه مــاالً 
منجــر بــه برهــم خــوردن تــوازن دادرســی، فقــد اتقــان 
آراء قضایــی خواهــد شــد، معاونــت محتــرم حقوقــی قــوه 
قضائیــه را مجاب بــه تجدیدنظــر 
ــه  ــورد مناقش ــواد م ــالح م و اص
صدرالوصــف کــرده و در حــال 
حاضــر مراتــب جهــت تاییــد 
نهایــی بــه محضــر رئیــس محترم 
قــوه قضائیــه ارســال شــده اســت 
ــه  ــی ک ــق دارد زمان ــاء واث و رج
تــورق  حــال  در  عالقه منــدان 
گفت و گــو  ایــن  خوانــش  و 
بــا  موصــوف  متــن  هســتند، 
تائید معظم لــه  و  توشــیح 
اعــاده شــده باشــد و بدینوســیله 
بزرگتریــن چالــش حــال حاضــر 
کانون هــای وکالی دادگســتری 

ــع شــده باشــد. مرتف



کارآموزان وکالت نباید 
از مسائل صنفی دور باشند

گفت وگو با کارن روحانی، نایب رئیس پیشین کانون وکالی دادگستری مرکز
ــت در  ــاد وکال ــال های نه ــن س ــر چالش تری ــی از پ ــد یک ــال 1401 را بای ــد س ــدون تردی ب
ــت 1401  ــون وکال ــار آزم ــن ب ــرای اولی ــه ب ــت آنک ــت. نخس ــی دانس ــی و عمل ــه علم عرص
ــد و  ــزار ش ــب و کار برگ ــای کس ــدور مجوزه ــهیل ص ــرح تس ــال ط ــا اعم ــت 1400( ب )نوب
انتقادهــای زیــادی را بــه راه انداخــت کــه عــده ای هــم هنــوز لــب بــه ســخن نگشــوده اند و منتظــر 

ــتند.  ــن دوره هس ــدگان ای ــی پذیرفته ش ــی و عمل ــی علم ــاهده خروج مش
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از ســوی دیگــر همچنــان اســتقالل وکیــل و نهــاد وکالــت 
ــوده و کانون هــای  در ایــن ســال مــورد نقــد و بررســی ب
ــاز  ــا ب ــد ت ــن بیــن ســعی کردن وکالی دادگســتری در ای
ــی و  ــق عین ــرای تحق ــوع ب ــن موض ــدان دار ای ــم می ه

عملــی آن باشــند. 
ــاد  ــای نه ــی چالش ه ــم بررس ــاس علیرغ ــن اس ــر ای ب
ــزوم حفــظ اســتقالل آن هــم  وکالــت در ســال 1401، ل
ــه  ــت ب ــر آن داش ــا را ب ــه م ــت ک ــری اس ــوع دیگ موض

ــم.  ــل آن بپردازی تحلی
بــه  ســواالت  و  دغدغه هــا  ایــن  بــه  پاســخ  بــرای 
ــب رئیــس  ــدان و نای ــی، حقوق ــا کارن روحان ــو ب گفت وگ
پیشــین کانــون وکالی دادگســتری مرکــز نشســتیم کــه 

مشــروح آن از نظــر می گــذرد: 

بــه نظــر شــما اســتقالل وکیــل چــه اهمیتــی بــه 
خصــوص در ارتبــاط بــا حقــوق عامــه دارد؟ 

  بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد بــه بررســی و 
ــم.  ــه رجــوع کنی ــل ارکان دادرســی عادالن تحلی
ــه  ــه مطــرح می شــود و ب ــه در دادرســی عادالن آنچــه ک
ــت،  ــوع دانس ــن موض ــی ای ــن اصل ــد آن را رک ــی بای نوع
اســتقالل وکیــل اســت. بــه عبــارت دیگــر وکیــل 
دادگســتری کــه از حقــوق متهــم یــا شــاکی دفــاع 
می کنــد بایــد از اســتقالل برخــوردار باشــد؛ کمــا اینکــه 
ــراد  ــوق اف ــده حق ــن کنن ــم تضمی ــی ه ــتقالل قاض اس
ــه نوعــی جوهــره  اســت. اســتقالل وکیــل دادگســتری ب
ــد گفــت کــه  ــا بای ــت اســت و صراحت ــی شــغل وکال ذات

استقالل مقوم ذات حرفه وکالت است. 
اســتقالل وکیــل دادگســتری بــه عنــوان یکــی از بــازوان 
اصلــی دادرســی عادالنــه مــورد قبــول قــرار گرفتــه، امــا 

ــت از  ــرای حفاظ ــل ب ــک وکی ی
ــی  ــزرگ حقوق ــتاورد ب ــن دس ای
نیازمنــد آن اســت تــا یــک نهــاد 
رســمی بــرای تضمیــن ایــن امــر 
وجــود داشــته باشــد و ایــن نهــاد 
جایــی نیســت جــز نهــاد وکالــت 
کــه همــگان آن را بــا عنــوان 
کانون هــای وکالی دادگســتری 

می شناســند. 
ــد  ــتقل بای ــل مس ــار وکی در کن
یــک نهــاد وکالــت مســتقل نیــز 
وجــود داشــته باشــد کــه بتوانــد 
امــر حفاظــت از ایــن حقــوق 
ــر  ــا صب ــه درســتی و ب عامــه را ب
و حوصلــه انجــام دهــد. بنابرایــن 
وجــود نهــاد وکالــت مســتقل کــه 

بتوانــد هــم در عرصــه مناســبات اجتماعــی و هــم ارتبــاط 
بــا قــوای ســه گانه، زمینــه تضمیــن حــق دادرســی 
عادالنــه از طریــق برخــورداری از وکیــل مســتقل را 
فراهــم کنــد در واقــع یــک امــر ضــروری اســت و تمــام 

ــد.  ــن حــق اصــرار و اشــاره دارن ــر ای ــم ب کشــورها ه
در ایــن راســتا بایــد توجه داشــت کــه ذات و وجــوِد کانون 
ــی  ــی بین الملل ــاد مدن ــه نه ــی )IBA( ک وکالی بین الملل
بــرای تضمیــن دادرســی منصفانــه و برخــورداری از وکیل 
مســتقل بــه عنــوان یــک ســازمان غیردولتــی بــه حســاب 
ــه  می آیــد و اعضــای آن را کانون هــای وکالی کشــورها ب
ــد  ــه ای تاکی ــه گون ــد، ب ــکیل می ده ــده تش ــورت عم ص
ــر  ــک نهــاد مســتقل در ام ــر اهمیــت وجــود ی مجــدد ب
ــر ایــن  ــد. ضمــن اینکــه عــالوه ب ــت به شــمار می آی وکال
ــژه ای را  ــگر وی ــد گزارش ــل متح ــازمان مل ــوع، س موض
بــرای ایــن مســاله انتخــاب کــرده کــه در نهایــت گــزارش 
ــه  ــتقالل وکال مطالع ــن اس ــورد تضمی ــورها را در م کش

ــد.  ــر می کن ــال نظ ــورد آن اعم ــد و در م می کن

ــن  ــه کار مهمتری ــل کهن ــک وکی ــوان ی ــه عن ب
چالــش نهــاد وکالــت در ســال 1401 را چــه 

؟  نیــد ا می د
  نهــاد وکالــت در ســال 1401 چالش هــای زیــاد و 
ــا  ــی از آنه ــه یک ــد ک ــر گذران ــددی را از س متع
آیین نامــه اجرایــی الیحــه قانونــی اســتقالل کانــون 
کــه  بــود  آن  اجرایــی شــدن  و  دادگســتری  وکالی 
به هرحــال در اثــر تالش هــای بــه عمــل آمــده برخــی از 
مــواد آن اصــالح شــد و حــاال در صــف انتظــار تشــریفاِت 

تایید و تصویب قرار دارد. 
ــای  ــدور مجوزه ــهیل ص ــرح تس ــب ط ــه دوم تصوی نکت
کســب و کار و تبدیــل آن بــه 
ــی  ــن آزمون ــه اولی ــود ک ــون ب قان
کــه تحــت تاثیــر ایــن طــرح 
قــرار داشــت، در تیــر مــاه 1401 
ــوط  ــه مرب ــه البت ــد ک ــزار ش برگ
ــج  ــود و نتای ــت 1400 ب ــه نوب ب
ــاال  ــد و ح ــخص ش ــم مش آن ه
کانون هــای وکالی دادگســتری 
صالحیــت  بررســی  حــال  در 
پذیرفته شــدگان  ثبت نــام  و 
ــوزی  ــه زودی کارآم ــتند و ب هس
ــرد.  ــد ک ــروع خواهن ــود را ش خ

آیــا ایــن آزمــون بــه لحــاظ 
علمــی می توانــد ســطح 
ــد؟ ــرآورده کن ــات را ب توقع

گفت وگو با کارن روحانی، نایب رئیس پیشین کانون وکالی دادگستری مرکز

بــه  دادگســتری  وکیــل  اســتقالل 
عنــوان یکــی از بــازوان اصلی دادرســی 
گرفتــه  قــرار  قبــول  مــورد  عادالنــه 
ــن  ــت از ای ــرای حفاظ ــل ب ــک وکی ــا ی ام
نیازمنــد  حقوقــی  بــزرگ  دســتاورِد 
آن اســت تــا یــک نهــاد رســمی بــرای 
داشــته  وجــود  امــر  ایــن  تضمیــن 
نیســت  جایــی  نهــاد  ایــن  و  باشــد 
آن  همــگان  کــه  وکالــت  نهــاد  جــز 
وکالی  کانون هــای  عنــوان  بــا  را 

می شناســند دادگســتری 



  بــا توجــه بــه اینکــه ایــن اولیــن آزمونــی بــود که 
ــد  ــد، بای ــزار ش ــهیل برگ ــرح تس ــاس ط ــر اس ب
ــورد ســطح علمــی  ــی در م ــا جامعــه حقوق ــد کــه آی دی
کارآمــوزان اغنــاء خواهنــد شــد یــا خیــر. اگــر قــرار اســت 
کارآمــوزان را بــه لحــاظ کیفــی پــرورش دهیــم و اعتقــاد 
داریــم کــه شــغل وکالــت یــک حرفــه مرتبــط بــا دانــش 
و معلومــات حقوقــی اســت و هرچــه ســطح علمــی وکال 
بــاال بــرود طبعــا بــه تحقــق عدالــت و دادرســی منصفانــه 
کمــک می کنــد، می تــوان ایــن آزمــون را محــک و 
ــن  ــر ای ــن اگ ــرار داد. بنابرای ــنجش ق ــرای س ــاری ب معی
ــطح  ــدن س ــن آم ــث پایی ــت باع ــذب وکال ــدل از ج م
ــورد آن  ــد در م ــت شــود، بای ــه وکال علمــی وکال و جامع

تجدیدنظر کرد و برای آن چاره ای اندیشید. 

ــت  ــد وکال ــوزان جدی ــه کارآم ــما ب ــه ش توصی
ــت؟  ــت چیس ــاد وکال ــأن نه ــظ ش ــرای حف ب

ــال  ــال و س ــه امس ــزی ک ــوزان عزی ــه کارآم   ب
ــن  ــوند چندی ــت می ش ــه وکال ــد وارد عرص جدی
توصیــه دارم کــه ایــن توصیه هــا هــم منبعــث از تجربیات 
ــوز  ــه کارآم ــن وظیف ــه، مهمتری ــت آنک ــت. نخس ــا اس م
وکالــت بــاال بــردن ســطح دانــش علمــی و عملــی خــود 
ــروز در  ــه ام ــا ب ــان ت ــه ایش ــوص اینک ــه خص ــت؛ ب اس

ــد و  ــال بودن ــوری فع ــه تئ عرص
تــازه قــرار اســت وارد عرصــه 
ــای  ــده و از چارچوب ه ــل ش عم
تئــوری محــض خــارج شــوند. بــه 
ــش  همیــن دلیــل حــاال کــه دان
ــب  ــی را کس ــری کاف ــی نظ علم
ــه آن را  ــت ک ــد، الزم اس کرده ان
ــد و ســطح  ــا عمــل درهم آمیزن ب
افزایــش  را  خــود  کار  کیفــی 
ــه مــن  ــذا اولیــن توصی ــد؛ ل دهن
ــه اســت و  ــوزان مطالع ــه کارآم ب
اینکــه ســعی کننــد مطالعــه 
ــه  ــته ک ــد گذش ــود را همانن خ
ــول  ــون قب ــد در آزم ــب ش موج

شوند، ادامه دهند.
 توصیــه دوم ایــن اســت کــه 
ــت  ــه وکال ــه عرص ــرای ورود ب ب
چنــدان عجلــه نداشــته باشــند و 
ســعی کننــد دوره کارآمــوزی را 
کــه فرصــت مهــم و گران بهایــی 
ــارب  ــی تج ــای کیف ــرای ارتق ب
عملــی آنهــا بــه حســاب می آیــد 
بــه درســتی طــی کننــد، چراکــه 

ــن  ــوز هــم همیــن اســت. همچنی ــی کارآم ــه اصل وظیف
کارآمــوزی را بــا عشــق و لــذت انجــام دهنــد، نــه اینکــه 
بــه کارآمــوزی بــه چشــم یــک تکلیــف و اجبــاِر زودگــذر 

ــان آن باشــند.  ــا روزشــمار پای ــد و صرف بنگرن
ــی  ــائل صنف ــد از مس ــه نبای ــت ک ــن اس ــوم ای ــه س نکت
ــر موضوعــات صنــف خــود  ــد پیگی دور باشــند، بلکــه بای
ــد.  ــود بدانن ــه خ ــد خان ــای وکال را بای ــند و کانون ه باش
و  نظــرات  اندیشــه ها،  و  دنبــال  را  وکالــت  تحــوالت 
پیشــنهادات خــود را بــه کانون هــا منتقــل کننــد. هــدف 
ــی  ــای مدن ــارکت در نهاده ــی و مش ــای صنف از فعالیت ه
ــن عرصــه گذاشــتن  ــا در ای ــاع شــخصی نیســت و پ انتف
عالقــه  و  اجتماعــی  واالی  انگیزه هــای  تعّیــن  تنهــا 
ــت،  ــه و هم صنفی هاس ــی جامع ــه پویای ــراد ب ــی اف درون
ــر  ــت غی ــد وجهــه رقاب ــه نبای ــن مشــارکت و عالق ــذا ای ل
متعــارف و نامــوزون بــه خــود گیــرد. یقینــاً همــه اعضــای 
جامعــه وکالــت در حفــظ واالتریــن ارزش وکالــت یعنــی 
و  روش هــا  لکــن  متفق انــد،  و  هم نظــر  »اســتقالل« 
رهیافت هــای آنــان لزومــاً یکســان نیســت و ایــن تعاطــی 
ــت  ــر نیس ــا مض ــان وکال نه تنه ــر می ــکار و اختالف نظ اف
بلکــه در نهایــت بــه نفــع جامعــه وکالــت اســت و اساســاً 
همــه وکالیــی کــه تمایــل بــه مشــارکت در خانــه صنفــی 
خــود را دارنــد بایــد فرصــت آن را پیــدا کننــد و بــه نظــرم 
تنهــا شــرط وارد شــدن، همدلــی 
ــزان  ــن عزی ــت. از ای ــاق اس و وف
می خواهــم کــه مطالعــه و نگارش 
مطالــب و مقــاالت حقوقــی و 
ــای  ــار فعالیت ه ــی را در کن صنف
ــن دو  ــد و ای ــال کنن ــغلی دنب ش
ــه  ــد و رابط ــار نگذارن ــم را کن مه
ــای  ــا کانون ه ــی ب ــک و خوب نزدی

خــود داشــته باشــند. 
وکالــت  شــأن  به هرحــال 
ــار و  ــه رفت ــد ک ــاب می کن ایج
ــوی وکال  ــه ای از س ــالق حرف اخ
در باالتریــن ســطح، رعایــت و 
ــد از  ــن رون ــه ای ــود ک ــظ ش حف
ــا برخــورد  ــم ت حضــور در محاک
ــرد  ــر می گی ــوکالن را درب ــا م ب
و یقینــا ایــن رابطــه، متقابــل 
هــم  مــا  مقابــل  در  اســت؛ 
انتظــار داریــم کــه شــأن وکالی 
دادگســتری و کارآمــوزان وکالت 
در محاکــم و در مقــام دفــاع و در 
ــرام  ــورد احت ــظ و م ــه حف جامع

ــود. ــع ش واق

کــه  می شــود  توصیــه  کارآمــوزان  بــه 
چنــدان  وکالــت  عرصــه  بــه  ورود  بــرای 
کننــد  عجلــه نداشــته باشــند و ســعی 
و  مهــم  فرصــت  کــه  را  کارآمــوزی  دوره 
گران بهایــی بــرای ارتقــای کیفــی تجــارب 
بــه  می آیــد  حســاب  بــه  آنهــا  عملــی 
درســتی طــی کننــد، چراکــه وظیفــه اصلی 
بــا  را  کارآمــوزی  کــه  اســت  ایــن  کارآمــوز 
عشــق و لــذت انجــام دهنــد، نــه اینکــه 
بــه چشــم یــک تکلیــف و اجبــاِر زودگــذر 
آن بنگرنــد و صرفــا روزشــمار پایــان  بــه 

باشــند آن 
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در دل هــر صنــف و طیفی، یک یا چند ســتاره درخشــان 
وجــود دارنــد کــه اگــر دهه هــا از هجــرت ابــدی آنهــا نیز 
بگــذرد نه تنهــا عیــارِ ســخنان، رفتــار و آثــار آنهــا قلیــل و 
خفیــف نمی شــود، بلکــه وقایعــی رخ می دهــد کــه اســناد 
مکتــوب و غیرمکتــوب آنهــا بــه مرجــع ســنجش تبدیــل 
می شــوند و آنــگاه اســت کــه متوجــه خــأل حضــور ایــن 
جواهــرات علمــی و عینــی می شــویم. در صنــف وکالــت 

و قضــاوت هــم مرحــوم کاتوزیــان اگرچــه عنــوان وکیــل 
و قاضــی ســابق دادگســتری را در کارنامــه وزیــن خــود 
داشــت، امــا همــگان مشــاهده کردنــد کــه او خانــه اول و 
آخــر خــود را دانشــکده حقــوق دانشــگاه تهــران برگزیــد 

و افتخــارش معلمــی بــود. 
ــتاره  ــه س ــی ب ــث علم ــان از حی ــر کاتوزی ــه دکت اینک
ــد  ــل ش ــران تبدی ــاء ای ــوق و قض ــمان حق ــل آس بی بدی
ــود و در نوشــتن  ــد ب ــد در ذهــن همــگان خواه ــا اب و ت
ــون اساســی جمهــوری  ــن پیش نویــس اولیــه قان و تدوی
اســالمی ایــران شــرکت داشــت و یــا اینکــه در 14 بهمن 
مــاه 1۳8۳ نشــان درجــه یــک فرهنــگ و هنــر و دانــش 
ــت  ــوری وق ــس جمه ــی، رئی ــیدمحمد خاتم ــط س توس
ــه  ــرط از جمل ــدون ش ــود، ب ــم می ش ــان تقدی ــه ایش ب
ــه ای بی شــک در آرزوی  مســائلی هســتند کــه هــر نخب
آن خواهــد بــود، امــا اگــر بــه بطــن ســخنان و آثــار دکتر 
کاتوزیــان رجــوع کنیــم می بینیــم کــه دغدغــه اصلــی او 
چیــزی نبــود جــز »عدالــت«؛ بــه نظــر ایشــان عدالــت و 

قضــاوت دو همــزاد تاریخــی هســتند.
در اواخــر آذر مــاه 1۳84 دکتــر ناصــر کاتوزیــان در 
مراســمي تحــت عنوان »ســهم عدالــت در تفســیر قانون« 
کــه در دانشــکده حقــوق واحــد تهــران مرکــز دانشــگاه 
ــن  ــع دانشــجویان ای ــد، در جم ــزار ش آزاد اســالمي برگ
ــه موضوعــی  ــه اهمیــت عدالــت ب ــا اشــاره ب دانشــکده ب
ــا گذشــت 17 ســال از آن روز  ــه حــاال ب ــرد ک اشــاره ک
بــه نوعــی نشــان دهنــده عمــق دیــدگاه ایشــان اســت. 
ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تاکی ــم ب ــان در آن مراس ــاد کاتوزی زنده ی
ــه  ــي در زمین ــه حقوق ــر جامع ــم ب ــرش حاک ــر نگ تغیی
رابطــه عدالــت و قانــون و در جمــع دانشــجویان حقــوق 
صراحتــا گفتنــد: »قضــات مــا همــواره از اینکــه بگوینــد 
راه حلــي عادالنــه اســت، شــرم دارنــد و بــه ایــن دلیــل 
ــا  ــي اســت، گوی ــن راه حــل قانون ــد ای همیشــه مي گوین
ــذا الزم اســت  ــرج اســت؛ ل ــرج و م ــرادف ه ــت مت عدال
ایــن نحــوه تفکــر تغییــر یابــد و بدانیــم بــدون عدالــت، 
ــوق  ــه حق ــه ب ــع آنچ ــا در واق ــت ام ــوق بي معناس حق
ــم از  ــه بتوانی ــت و اینک ــت اس ــد عدال ــرافت مي بخش ش

ــه عدالــت بزنیــم«. ــي ب حقــوق پُل
ــای  ــره ای از دری ــان قط ــوم کاتوزی ــخنان مرح ــن س ای
بی انتهــای عدالتخواهــی ایشــان اســت؛ چراکــه بــه گــواه 
اســناد و گفتــه وکال و حقوق دانانــی کــه مکتــب ایشــان 
ــذ زده  ــوی تلم ــان زان ــای درس ایش ــرده و پ را درک ک
بودنــد، عدالــت از هــر منظــری مهمتریــن عنصــری بــود 
کــه پــدر علــم حقــوق ایــران بــدان تاکیــد داشــتند. تــا 
جایــی کــه روی ســنگ مــزار ایشــان ایــن جملــه حــک 
ــر  ــاری ب ــه غب ــت ک ــودگی ام آنجاس ــت: »آس ــده اس ش

ــت نبینــم«. چهــره عدال

خأل حضور پیشکسوتان 
در هفتاد سالگی استقالل کانون وکال 

یان  دکتر کاتوز
جست وجوگر 

نامتناهی عدالت
بــدون تردیــد 11 شــهریور 13۹3 
اســت  تاریخ هایــی  جملــه  از 
ــان  ــن وکال، حقوقدان ــه از ذه ک
ــد  ــاک نخواه ــته پ ــن رش ــجویان ای و دانش
ــریف  ــات ش ــی از قض ــی برخ ــد و حت ش
ایران زمیــن هــم ایــن روز را تــا زمانــی کــه 
ــت؛  ــد داش ــاد خواهن ــه ی ــتند ب ــده هس زن
چراکــه جامعــه حقوقــی کشــورمان در ایــن 
ــی  ــه نوع ــه ب ــت داد ک ــی را از دس روز کس
ــرف  ــم و ش ــت، عل ــر عدال ــد آن را مظه بای
ــر  ــز دکت ــت ج ــی نیس ــت و او کس دانس

ــان«. ــر کاتوزی »امیرناص



وکیل دادگستری نباید 
تحت هیچ شرایطی از استیفای 

حقوق موکل غافل شود

ــور« از  ــی کرمانی پ ــد جندق ــید محم »س
جایــگاه ویــژه ای در نهــاد وکالــت برخــوردار 
اســت. او نخســتین رئیــس انتخابــی کانــون 
ــه  ــذ پروان ــت اخ ــون کیفی ــب قان ــس از تصوی وکال پ

ــت. ــال 137۶ اس ــتری در س ــت دادگس وکال

سید محمد جندقی کرمانی پور 
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ــک  ــه ی ــل پای ــد 1۳14 وکی ــور متول ــی کرمانی پ جندق
ــت. او  ــز اس ــون وکالی مرک ــو کان ــتری و عض دادگس
پیــش از انقــالب اســالمی بــه قضــاوت در دادگســتری 
اهــواز مشــغول بــود امــا بــا اســتعفا از منصــب قضایــی 
خــود در ســال 1۳۵2 از کانــون وکالی دادگســتری 

ــت دریافــت کــرد. ــه وکال مرکــز پروان
ــات  ــران، انتخاب ــالمی ای ــالب اس ــروزی انق ــد از پی بع
ــش   ــا چال ــون وکالی دادگســتری ب ــره کان ــات مدی هی
ــون وکال  ــا ســال 1۳76 برگــزار نشــد و کان مواجــه و ت
توســط رئیســی انتصابــی از ســوی حاکمیــت اداره 
ــون  ــب قان ــا تصوی ــال 1۳76 و ب ــا در س ــد. ام می ش
ــار دیگــر  ــت دادگســتری، ب ــه وکال کیفیــت اخــذ پروان
ــید  ــل س ــد و وکی ــزار ش ــون وکال برگ ــات کان انتخاب
محمــد جندقــی کرمانی پــور بــه عنــوان اولیــن رئیــس 

ــد. ــاب ش ــون وکال انتخ ــی کان انتخاب
ــون وکال در گــذر زمــان«  ــوان »کان ــا عن ــی ب از او کتاب
ــه چــاپ رســیده کــه در آن خاطــرات بیــش از نیــم  ب
قــرن فعالیــت وی در حــوزه  وکالــت روایــت شــده 
اســت. از همیــن رو بــا نخســتین رئیــس انتخابــی کانون 
ــی  ــتیم. جندق ــو نشس ــه گفت و گ ــتری ب وکالی دادگس
ــدی وکالی  ــرورت پایبن ــرو از ض ــوی پیش در گفت و گ
دادگســتری بــه وظایــف قانونــی بــه عنــوان مهمتریــن 
مســئولیت صاحبــان ایــن حرفــه یــاد می کنــد و حتــی 
ــئولیت  ــه مس ــه آنچ ــب از هم ــه مرات ــت آن را ب اهمی
ــر  ــود، باالت ــی می ش ــی وکالی دادگســتری تلق اجتماع

می دانــد. 
ــوص  ــه خص ــتری ب ــت: »وکالی دادگس ــد اس او معتق
ــه  ــند ک ــته باش ــر داش ــد درنظ ــت بای ــوزان وکال کارآم
ــا مراجعــه کننــده  ــد از اســتیفای حقــوق مــوکل ی نبای
تحــت هــر شــرایطی غافــل شــد؛ حــال مراجعــه کننــده 
ــوای  ــد. س ــرم باش ــی مج ــا حت ــم ی ــوکل، مته ــا م ی

عمــل  یــا  اتهامــی   عنــوان 
شــخص  ارتکابــی،  مجرمانــه 
ــد  ــه بای ــی اســت ک دارای حقوق
تحــت هــر شــرایطی اســتیفا 
کــه  اســتدالل  ایــن  شــود. 
حضــور وکیــل مدافــع در فــالن 
پرونــده بــه عمــل مجرمانــه 
صــورت گرفتــه یــا تخلــف غیــر 
ــت  ــده وجاه ــام ش ــی انج قانون
عادی ســازی  باعــث  و  داده 
آن می شــود درســت نیســت؛ 
ــده،  ــه پرون ــل ب نفــس ورود وکی
یــا  متهــم  حقــوق  از  دفــاع 
مجــرم اســت و نبایــد بــه معنــی 

ــر  ــزه انتســابی تعبی ــا ب ــام ی ــوان اته ــاع از نفــس عن دف
ــود.« ش

آنچــه در ادامــه می آیــد گفت و گــو بــا ســیدمحمد 
جندقــی کرمانی پــور از وکالی برجســته و کهنــه کار 

ــم: ــم می خوانی ــا ه ــه ب ــت ک ــور اس کش

ــام  ــتقرار نظ ــال از اس ــد س ــب یکص ــد از قری بع
ــن  ــروز مهمتری ــران، ام ــن دادگســتری در ای نوی

ــت؟ ــتری چیس ــئولیت وکالی دادگس مس
  دفــاع از حقــوق مــوکل حتــی اگــر متهم باشــد، 
مهمتریــن مســئولیتی اســت کــه تــا بــه امــروز 
ــرار دارد. در  ــتری ق ــرد وکالی دادگس ــرد ف ــر دوش ف ب
ــوالت  ــان تح ــران و جه ــه ای ــال ها جامع ــن س ــام ای تم
زیــادی را از ســرگذارنده اســت امــا همچنــان  کمــک بــه 
ــق اســتیفای حقــوق  ــون از طری اســتقرار حاکمیــت قان
مــوکل و کمــک بــه طــی شــدن منصفانــه روند دادرســی 
در محاکــم مختلــف، از مهمتریــن وظایــف یــک وکیــل 

دادگستری محسوب می شود. 

ــئولیت  ــه مس ــدازه ب ــه ان ــا چ ــه ت ــن وظیف ای
اجتماعــی نهــاد وکالــت در مــورد دفــاع از 
ــط  ــف مرتب ــای مختل ــه در عرصه ه ــوق عام حق

ــت. اس
دادگســتری  وکالی  کانون هــای  مســئولیت    
چیــزی فراتــر از مشــروح وظایفــی نیســت کــه 
در ارتبــاط بــا فعالیــت حرفــه ای وکالی دادگســتری در 
ــادام کــه فعالیــت  ــون احصــا شــده اســت، یعنــی م قان
ــح  ــی صحی ــای قانون ــتری در چارچوب ه وکالی دادگس
ــز در  ــت نی ــاد وکال ــرد نه ــته باشــد، عملک ــان داش جری

همین چارچوب ارزیابی می شود.

حرفــه  از  جنبــه  یــک 
بــا  ارتبــاط  در  وکالــت 
بــرای  مــردم  مراجعــه 
ــی  ــات حقوق ــن خدم گرفت
ــه  معنــی پیــدا می کنــد و ب
بــاور خیلی هــا هنــوز در 
ایــران اســتفاده از خدمــات 
ــر  ــد دیگ ــه مانن ــت ب وکال
ــت.  ــوم نیس ــع مرس جوام
در ایــن شــرایط چطــور 
وکالی  کارنامــه  می تــوان 
ــع آن  ــه تب ــتری و ب دادگس
نهــاد وکالــت را بــه صــورت 
ــرد؟  ــی ک ــه ارزیاب منصفان

وکالــت داللــی و واســطه گری نیســت، 
در  احتمالــی  ایرادهــای  منکــر  مــن 
و  وکالــت  جامعــه  کنونــی  ســاختار 
نــه  و  وکال  نــه  امــا  نیســتم  قضــاوت 
تنــزل  دچــار  آنقــدر  هنــوز  قضــات 
ــن  ــد وارد چنی ــه بخواهن ــده اند ک نش
کــه  هرچنــد  بشــوند،  مراوداتــی 
متاســفانه برخــی چنیــن انتظــاری از 

دارنــد دادگســتری  وکالی 
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ــا از  ــه دارد ت ــتری وظیف ــل دادگس ــوال وکی   اص
حقــوق اشــخاص دفــاع کنــد، هرچنــد بــه بــاور 
ــس  ــه لوک ــک حرف ــت ی ــه وکال ــران حرف ــی  در ای عموم
ــری  ــی دیگ ــای تخصص ــا حرفه ه ــه ب ــت و در مقایس اس
ماننــد پزشــکی مراجعــه بــه وکیــل دادگســتری و کمــک 
گرفتــن از او چنــدان مرســوم نیســت. اینکه چــرا هنوز در 
ــرای مــردم ســخت اســت کــه در همــه  جامعــه ایــران ب
ــه  مــوارد ضــروری از خدمــات وکالی دادگســتری چــه ب
ــا عنــوان گرفتــن مشــاوره  عنــوان اخــذ وکالــت و چــه ب
ــد، مطلبــی اســت علی حــده کــه  ــی اســتفاده کنن حقوق
شــاید بــه باورهــای رایــج و ریشــه دار عمومــی  از مســائل 
ــاط داشــته  ــه ارتب ــزان حق الوکال ــن می اقتصــادی و تعیی
ــم  ــا حج ــاختار ب ــن س ــت در همی ــه هس ــد. هرچ باش
ــه  ــی مواج ــائل حقوق ــی و مس ــده قضای ــادی از پرون زی
ــر آن اســت.  ــه نوعــی درگی ــت ب هســتیم و جامعــه وکال
ــرایط  ــن ش ــت همی ــه تح ــت ک ــن اس ــم ای ــئله مه مس
ــی  ــه قانون ــه وظیف ــت ب ــاد وکال وکالی دادگســتری و نه

خود وفق قانون عمل کنند.

یعنــی همیــن التــزام بــه وظایــف قانونــی 
ــبت  ــردم نس ــرش م ــرور در نگ ــه م ــد ب می توان
ــه  ــات جامع ــتر از خدم ــن بیش ــک گرفت ــه کم ب

ــد؟ ــذار باش ــت تاثیرگ وکال
ــه ای  ــه ســوگند حرف ــد ب   وکیــل دادگســتری بای
ــد و از  ــادار بمان ــرایطی وف ــر ش ــت ه ــود تح خ
ــکار و  ــه وکالی هم ــرام ب ــد، احت ــت کن ــرافتش صیان ش
ــداری و برخــورد  ــه امانت ــدی ب ــم، پایبن قاضــی در محاک
منصفانــه بــا مــوکل یــا هــر مراجعــه کننــده دیگــری بــه 

ــر  ــوگند منج ــن س ــه ای ــدی ب ــرافت و پایبن ــظ ش حف
می شــود. ایــن مطلــب همــان چیــزی اســت کــه باعــث 
می شــود بگوییــم حرفــه وکالــت در جامعــه چیــزی 

فراتر از یک شغل و عنوان کسب و کار است. 
وکالــت داللــی و واســطه گری نیســت، مــن منکــر 
ایرادهــای احتمالــی در ســاختار کنونــی جامعــه وکالــت 
ــوز  ــات هن ــه قض ــه وکال و ن ــا ن ــتم ام ــاوت نیس و قض
آنقــدر دچــار تنــزل نشــده اند کــه بخواهنــد وارد چنیــن 
مراوداتــی بشــوند، هرچنــد کــه متاســفانه برخــی چنیــن 
ــه  ــی ک ــد. در حال ــتری دارن ــاری از وکالی دادگس انتظ
چــه در قوانیــن مصــوب ســال 1۳۳4 و 1400 چارچــوب 
حرفــه وکالــت و مــوارد تخلفــات آن بــه روشــنی معیــن 

شــده اســت.

امــا در کنــار ایــن چارچــوب قانونــی بــه عنــوان 
ــه  ــتری در مواجه ــه ای وکالی دادگس ــی حرف مش
بــا جامعــه و حاکمیــت، وکال چــه نقشــی در رابطه 

بــا روشــنگری پیرامــون حقــوق عامــه دارنــد؟ 
  ببینیــد وکیــل دادگســتری در اصــل اقتصــاددان، 
کارشــناس محیــط زیســت، صاحب نظــر فرهنگی 
ــی  ــای اجتماع ــر عرصه ه ــال در دیگ ــخصی فع ــا ش و ی
ــائل  ــر در مس ــل تبح ــص وکی ــلط و تخص ــت. تس نیس
حقوقــی و قانونــی اســت، همیــن وجــه تمایــز اســت کــه 
باعــث می شــود تــا از آنهــا توقــع داشــته باشــیم در همــه 

احوال پایبند سوگند حرفه ای و شرافتشان باشند. 
ــی هســتند  ــراد خوشــنام فراوان ــه وکال اف ــه در جامع البت
کــه بــه دالیــل مختلــف در حوزه هــای مختلــف دغدغــه 
ــی  ــرق مختلف ــر از ط ــق خاط ــن تعل ــب ای ــد و حس دارن
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مثــل مصاحبــه، یادداشت نویســی، مکاتبــه و... در اجتمــاع 
فعالیــت دارنــد امــا در نهایــت جامعــه می توانــد مواضــع 
ــاوت  ــه آن بی تف ــبت ب ــا نس ــرد و ی ــر بگی ــا را درنظ آنه
باشــد، امــا آنچــه تغییرناپذیــر اســت همــان شــرح 
ــتری  ــرای وکالی دادگس ــون ب ــه قان ــت ک ــی اس وظایف
برشــمرده اســت و از یکســو عمــل بــه آن موجــب ارتقــاء 
ــوع آن در  ــاد متب ــت و نه ــام وکال ــت مق ــأن و منزل ش
جامعــه می شــود و از ســوی دیگــر انجــام ندادنــش هــم 
ــه در ســطح  ــگاه ایــن حرف ــه جای تخلــف اســت و هــم ب

ــد.    ــه وارد می کن ــه لطم جامع

بــا ایــن اوصــاف در شــرایط کنونــی، وکالی 
ــه  ــت چ ــوزان وکال ــه کارآم ــتری و خاص دادگس
ــد؟ ــرار دهن ــر ق ــتر مدنظ ــد بیش ــی را بای نکات

ــه  ــا مراجع ــوکل ی ــوق م ــتیفای حق ــد از اس   نبای
کننــده تحــت هــر شــرایطی غافــل شــوند. ممکن 
اســت مراجعــه کننــده یــا مــوکل، متهــم یــا حتــی مجرم 
باشــد، ســوای عنــوان اتهامی  یــا عمــل مجرمانــه ارتکابی، 
ــر  ــت ه ــد تح ــه بای ــت ک ــی اس ــخص دارای حقوق ش
شــرایطی اســتیفا شــود. ایــن اســتدالل کــه حضــور وکیل 
ــورت  ــه ص ــل مجرمان ــه عم ــده ب ــالن پرون ــع در ف مداف
گرفتــه یــا تخلــف غیــر قانونــی انجــام شــده وجاهــت داده 
و باعــث عادی ســازی آن می شــود درســت نیســت؛ نفــس 
ورود وکیــل بــه پرونــده، دفــاع از حقــوق متهــم یــا مجــرم 
اســت و نبایــد بــه معنــی دفــاع از نفــس عنــوان اتهــام یــا 
بــزه انتســابی تعبیــر شــود. عــالوه بــر ایــن عنصــر وقــت 
بــرای مراجعــه کننــده و وکیــل بــه یــک انــدازه مهــم و 
ــان  ــه و چــه در زم ــان مراجع ــی اســت، چــه در زم حیات

پیگیــری، لــذا وکیل دادگســتری 
بایــد تمــام هــوش و حــواس 
خــود را متوجــه موضــوع پرونــده 
ــایر  ــه س ــن ب ــد و از پرداخت کن

امور بپرهیزد.

ــن  ــر مهمتری ــال حاض در ح
از  وکالــت  نهــاد  چالــش 
ــه  ــه ب ــگاه جامع ــب ن جان
یــا  اســت  حرفــه  ایــن 
رویکــردی کــه حاکمیــت در 

دارد؟ آن  قبــال 
  تــا پیــش از اســتقالل 
وکالی  وکالــت،  نهــاد 
ضوابــط  تابــع  دادگســتری 
وقــت  دادگســتری  تحمیلــی 
بودنــد. اگــر بــه قوانیــن آن زمــان 

ــی  ــوب حت ــن چارچ ــه در ای ــم ک ــم می بینی ــوع کنی رج
بــرای نــوع کفــش و کاله وکال هــم از بــاال تعییــن تکلیــف 
ــتوری و  ــو دس ــن ج ــه در ای ــت ک ــی اس ــد. بدیه می ش
ــاد  ــه نه ــه ب ــن حرف ــور ای ــذاری ام ــه، واگ پادگان مآبان
عطــف  نقطــه  دادگســتری  وکالی  کانــون  مســتقل 

محسوب می شود. 
ــا وکالی  ــاق ام ــن اتف ــس از ای ــال پ ــاد س ــروز هفت ام
ــد؛ رویکــرد حاکمیــت  ــی ندارن دادگســتری شــرایط خوب
در جهــت ایجــاد نهــاد مــوازی در نــوع خــود یــک 
آســیب بــزرگ بــه اســتقالل نهــاد وکالــت اســت. درســت 
ــار  ــون، وکالی دادگســتری در کن ــه از نظــر قان اســت ک
ــات  ــا قض ــنگ ب ــه ای همس ــأن و رتب ــردفترداران ش س
دادگســتری دارنــد امــا در عیــن ایــن همســانی، اســتقالل 

ــده اســت.  ــح ش ــون تصری ــز در قان ــت نی ــاد وکال نه
ورود قــوه قضائیــه بــه آمــوزش وکالی دادگســتری و 
ــت  ــت اس ــاد وکال ــه نه ــه وظیف ــوری ک ــر ام ــام دیگ انج
ــت  ــن باب ــه از ای ــود. البت ــوب می ش ــش محس ــک چال ی
نقــدی بــه کســانی کــه از ایــن طریــق وارد حرفــه وکالــت 
شــده اند نیســت، هرچــه باشــد آنهــا هــم بــه زعــم خــود 
ــکوه و  ــع ِش ــد؛ در واق ــی کرده  ان ــی را ط ــیری قانون مس
ــه نادرســت در دســتگاه  انتقــاد متوجــه بانیــان ایــن روی

ــی اســت. قضای
ــان حضــور  ــه در جری ــی اســت ک ــش دوم محدودیت چال
وکیــل دادگســتری در رونــد رســیدگی بــه پرونــده وجــود 
ــه  ــتر ب ــر بیش ــع اخی ــان وقای ــئله در جری ــن مس دارد. ای
ــه  ــذ پروان ــه اخ ــق ب ــه موف ــی ک ــد. حقوقدان ــم آم چش
ــرای  ــی ب ــر دادگاه ــد در ه ــت می توان ــده اس ــت ش وکال
دفــاع از حقــوق موکلــش حاضــر شــود و چنانچــه مرتکب 
تخلفــی بشــود از طریــق مراجــع 
ــاد  ــده در نه ــن ش ــی تعیی قانون
وکالــت و محاکــم دادگســتری 
قــرار  قانونــی  پیگــرد  تحــت 

ــت.  ــد گرف خواه
در  کــه  آنچــه  شــدن  رویــه 
تبصــره مــاده 48 برای دسترســی 
متهمــان جرایــم امنیتــی بــه 
انتخــاب وکیــل وجــود دارد ظلــم 
ــت.  ــم اس ــل و مته ــق وکی در ح
نمی شــود ایــن مســئله را بــا 
وکالــت تســخیری مقایســه کــرد؛ 
خدمــات  و  تســخیری  وکیــل 
معاضدتــی، همیــن حــاال هــم از 
ســوی نهــاد وکالــت به اشــخاصی 
کــه اســتطاعت گرفتــن وکیــل را 

ندارنــد ارائــه می شــود. 

امــروز هفتــاد ســال پــس از اســتقالل 
نهــاد وکالــت، امــا کانــون وکال شــرایط 
خوبــی نــدارد؛ رویکــرد حاکمیــت در 
نــوع  در  مــوازی  نهــاد  ایجــاد  جهــت 
خــود یــک آســیب بــزرگ بــه اســتقالل 
درســت  اســت.  صنفــی  نهــاد  ایــن 
وکالی  قانــون،  نظــر  از  کــه  اســت 
ســردفترداران  کنــار  در  دادگســتری 
شــأن و رتبــه ای همســنگ بــا قضــات 
دادگســتری دارنــد امــا در عیــن ایــن 
وکالــت  نهــاد  اســتقالل  همســانی، 
نیــز در قانــون تصریــح شــده اســت



مانده ام از کدام 
کانون وکال بنویسم؟
، رئیس اسبق اسکودا یادداشتی از علی مندنی پور

ــس  ــن رئی ــور،  چهارمی ــی مندنی پ ــر عل ــد دکت هرچن
وکالی  کانون هــای  سراســری  اتحادیــه  دوره ای 
دادگســتری ایران)اســکودا( شــناخته می شــود امــا 
ــاد  ــن نه ــش ای ــدو پیدای ــه از ب ــت ک ــری اس ــن نف ــی دومی از جهت
صنفــی، مســئولیت هماهنگــی کانون هــای وکالی دادگســتری 

ــد. ــده دار ش ــور را عه ــر کش سراس
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در واقــع پــس از آنکــه زنده یــاد بهمــن کشــاورز بعــد 
از ســه دوره پیاپــی از کرســی ریاســت اســکودا کنــاره 
ــور  ــی مندنی پ ــل عل ــه وکی ــن مســئولیت ب ــت، ای گرف
دکتــر  می تــوان  حیــث  ایــن  از  شــد.  محــول 
مندنی پــور را دومیــن نفــر در تاریــخ ریاســت اســکودا 

ــت. دانس
یادداشــت پیــش رو دربردارنــده مهمتریــن دغدغه هایــی 
اســت کــه رئیــس اســبق اســکودا در خصــوص جایــگاه 
ــتری  ــی وکالی دادگس ــت کنون ــت و موقعی ــاد وکال نه
ــن  ــه مناســبت هفتادمی ــران دارد و ب ــه روز ای در جامع
ســالروز اســتقالل کانــون وکال در اختیــار روابــط 

ــه اســت. ــرار گرفت عمومــی اســکودا ق
***

در آســتانه هفتــه بزرگداشــت وکیــل و هفتــم اســفند 
روز اســتقالل کانــون وکالی دادگســتری قــرار داریــم، 
روزی کــه بــا پایمــردی روانشــاد دکتــر محمــد 
مصــدق و همیــاری جمعــی از وکالی آزاده و مدافعــان 
ــا گــذر از فــراز و فرودهــای  راســتین حقــوق مــردم ب
بســیار، ســرانجام »اســتقالل« کانــون وکال، ایــن نهــاد  

مدنــی  دیرپــا بــه رســمیت شــناخته شــد.
عضــو  عنــوان  بــه  مــن  از 
ــزرگ  ــواده ب ــی از  »خان کوچک
شــده  خواســته  وکالــت« 
ــن  ــه همی ــتی ب ــت یادداش اس
در  درج  بــرای  مناســبت، 
بنویســم. اســکودا  ویژه نامــه 

 
مانده ام از چه بگویم؟

  از »نهالــی« کــه در گــذر 
زمــان، چنانچــه ذات و 
جوهــره اربــاب »قــدرت« ایجاب 
می نمایــد،  و  نمــوده 
ــده و  ــود دی ــه خ ــا ب نامهربانی ه
»رعــد و بــرق و طوفان«هــای 
ســهمگین  فراوانــی را از ســر 

گذرانده است.
از  بعــد  از »اســتقاللی« کــه 
گذشــت هفــت دهــه هنــوز در 
ــای  ــور ج ــمی کش ــم رس تقوی
ــان  ــرده و همچن ــاز نک ــی ب پای
و  راه خطیــر  لنــگان  لنــگان 
پــر خطــر پیــش رو را نََفــس 
بــه زحمــت  نََفــس زنــان و 

. یــد می پیما
کــه  شکســته بالی  پرنــده  از 

بیــش از پیــش شــاهد زبــان بســته زمین گیــر شــدنش 
ــه چنانچــه  ــر بهان ــه ه ــر برچســب و ب ــا ه ــم و ب بوده ای
ــردن آن  ــوب ک ــعی  در مرع ــم، س ــت و دانی ــاده اس افت

ــد. ــته و دارن داش

از کدام کانون وکال بنویسم؟
  از همــان کانونــی کــه دیــر زمانــی اســت، بنــا به 
علت هــا و تحــِت تاثیــر عامل هــا و انگیزه هایــي 
ــته  ــن دل نوش ــان« در ای ــر »مصیبت ش ــه ذک ــد ک چن
ــود  ــه خ ــادی را ب ــاروای زی ــای ن ــد، برخورده نمي گنج

دیده است. 
همــان کانونــی کــه بــا وجــوِد پیشــینه خــوش و دیرینــه 
بیــش از یــک قــرن  و 71 ســال »اســتقالل« هنــوز کــه 
هنــوز اســت، همیــن »اســتقالل نیــم بنــد«ش در عمــل 

بــه رســمیت شــناخته نشــده اســت.
ســالگرد  روزِ  و  وکیــل  که هفتــه  کانونــي  همــان   
اســتقاللش در تقویــم رســمي کشــور درج نشــده و ایــن 
ــش از  ــال و بی ــرای ۳6۵ روِز س ــه ب ــت ک ــی اس در حال
همیــن میــزان مناســبت در تقویــم رســمی ثبــت شــده 

اســت.
ــدای  ــه از ابت ــي ک ــان کانون هم
ــون  ــود تاکن ــش خ ــخ پیدای تاری
در خدمــت مــردم ایــن مرزوبــوم 
معاضــد،  جایــگاه  در  و  بــوده 
ــا  ــگ ب ــکاری تنگاتن افتخــار هم
را در کارنامــه  دســتگاه قضــا 
درخشــان کاری خــود داشــته 

ــت. اس
ــور و  ــه مح ــي ک ــان کانون هم
مــداِر حرکتــش در گــذر زمــان 
»قانــون« بــوده اســت و بــس. 

بــا  کــه  کانونــی  همــان 
ــم  ــجم و نظ ــزي منس برنامه ری
و نََســق مثال زدنــی در یــک 
چارچــوب اصولــي و بــا رعایــت 
روز  نیــاز  قانونــي  موازیــن 
ــش  ــب گزین ــه را در قال جامع
حقــوق  علــم  بهترین هــاي 
شــریف  و  شــرف  جامــه  در 
ــت  ــت و در خدم ــت، تربی وکال
کشــور  سراســر  شــهروندان 

قــرار داده اســت.
همــان کانونــی کــه گویــی 
ــی  ــی اســت، جماعت ــر زمان دی
از  زنــده بودنــش دلگیــر و از 

هفته وکیل و روز ســالگرد اســتقاللش 
کشــور درج نشــده  تقویــم رســمی  در 
 ٣٦٥ بــرای  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  و 
میــزان  همیــن  از  بیــش  و  ســال  روز 
مناســبت در تقویم رســمی ثبت شده 
از  دادگســتری  وکالی  کانــون  اســت! 
ــون  ــود تاکن ــش خ ــخ پیدای ــدای تاری ابت
در خدمــت مــردم ایــن مرزوبــوم بــوده و 
در جایــگاه معاضــد، افتخــار همــکاری 
در  را  قضــا  دســتگاه  بــا  تنگاتنــگ 
کاری خــود داشــته  کارنامــه درخشــان 

اســت



ســِر پــا بودنــش در عــذاب و دل چرکین انــد.
ــه  ــن ب ــي، ای ــیماي وطن ــه صداوس ــي ک ــان کانون هم
ــه  ــه ب ــک طرف ــی« سال هاســت ی اصطــالح »رســانه مل
ــه تخریبــش بســته،  وکیــل را در  قاضــی رفتــه، کمــر ب
هیبــِت مشــاوِر شــیطان، دالل مظلمــه و واســطه نشــان 
داده و همچنــان ایــن رویــه ناپســند را دنبــال می کنــد.

ــوزش  ــتاندارد، آم ــش اس ــا گزین ــه ب ــی ک ــان کانون هم
ــی،  ــی- قضای ــل انضبات ــارت کام ــي، نظ ــت اصول و تربی
به صــورت خودگــردان، بــر بیــش از 60 هــزار نفــر 
از نخبــگان حقــوق در ارائــه خدمــات حقوقــي بــه 
شــهروندان واجــد شــرایط پیش قــدم بــوده اســت و بــه 

روال همیشــگی در ایــن وادی گام برمــی دارد.
همــان کانونــی کــه ســاالنه به ده هــا هــزار نفــر از 
شــهروندان بــا هماهنگــي دســتگاه قضــا در قالــب وکالت 
ــزار  ــا ه ــه صده ــری و ب ــای کیف تســخیري در پرونده ه
ــران زمیــن مشــاوره های  ــه ای ــدان در پهن ــر از نیازمن نف

ــد. ــه می ده ــی ارائ ــای حقوق ــگان در زمینه ه رای
ــه  ــام وظیف ــراي انج ــل اش ب ــه وکی ــی ک ــان کانون هم
ــث  ــت و از حی ــکل اس ــار مش ــون دچ ــوب قان در چارچ
ــا ســیلی صــورت خــود را  معیشــت، بســیاری از آنهــا ب

ــد. ــه می دارن ــرخ نگ س
ــه  ــام وظیف ــرای انج ــل اش ب ــه وکی ــی ک ــان کانون هم
حرفــه ای و پاي بنــدي بــه ســوگند وکالــت، بایــد 

»مجــازات« شــود.
از  به خاطــر دفــاع  همــان کانونــي کــه وکیــل اش 
حقــوق قانونــی مــوکل »تحقیــر«، »تهدیــد« و ای  بســا 

»مجــازات« را بــه جــان خریــده و در راه انجــام وظیفــه 
ــد.  ــداده و نمی ده ــود راه ن ــه خ ــی ب هراس

همــان کانونــي کــه وکیــل اش در مســیر انجــام وظایــف 
حرفــه ای نقــش »مــرِغ عــزا و عروســی« را ایفــاء 

می کنــد.
ــاق  ــه اتف ــعار ب ــل اش در ش ــه وکی ــی ک ــان کانون هم
ــه  ــا در  عمــل ب ــد ، ام ــال فرشــته عدالت ان قاضــی دو ب

ــد. ــت می کن ــته حرک ــال شکس ــا ب ــت و ب زحم
ــت برخــالف  ــه مل ــدگان خان ــه نماین ــی ک ــان کانون هم
ــش خــط و نشــان کشــیده، شمشــیر را از  انتظــار  برای
ــب  ــی را تصوی ــری طرح های ــدون آینده نگ ــته و ب رو بس
ــنگین تر  ــرگردانی و س ــز س ــه ج ــد ک ــرده و می کنن ک
کــردن بــار شــهروندان حاصــل دیگری نداشــته و نــدارد.

همــان کانونــی کــه جماعتــی بــدون ارائــه راهکارهــاي 
علمــی و اصولــی و بــدون توجــه بــه جایــگاه ایــن نهــاد 
مدنــی به گونــه ای معنــادار و حســاب شــده بــا آن از دِر 

ــد. ــتیز درآمده ان س

و همــان کانــون وکالیــي کــه ناپلئــون بناپــارت »چشــم 
ــد  ــلیم اش ش ــرانجام تس ــا س ــت، ام ــش« را نداش دیدن
ــه  ــیدن ب ــمیت بخش ــا رس ــتقالل اش را ب ــور اس و منش

ــرد. ــاء ک ــب و امض ــوگند نامه اش تصوی س

از کدام وکیل بنویسم؟
  از وکیلــی کــه از یــک طــرف بنــا بــه مصوبــه 
ــی  ــراز قاض ــت جایگاهی همت ــورای مصلح ش
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پیــدا می کنــد و اصــل ۳۵ قانــون اساســی حقــوق 
قانونــی اش را بــه رســمیت می شناســد و از طــرف 
ــی  ــرزمین در حرکت ــن س ــذاران«! همی ــر »قانونگ دیگ
ــا افــزودن  تبعیض آمیــز و رانت گونــه برخــالف قانــون ب
تبصــره ای بــه مــاده 48 آییــن دادرســی کیفــری 
ــه، او را نامحــرم  ــده گرفت ــی اش را نادی صالحیــت قانون
ــه  ــای ب ــی در پرونده ه ــه وکالت تلقــی و از انجــام وظیف
ــد،  ــاز می دارن ــژه ب ــادی وی ــی و اقتص ــالح امنیت اصط
ــان بازداشــت معترضیــن اخیــر  تبصــره ای کــه در جری
ــه  ــی و در نتیجــه نارضایتــی مــردم را آنگون اوج ناکارای

که پیش بینی می شد، به دنبال داشت.
ــم  ــه و تنظی ــی اش در تهی ــوق قانون ــه حق ــی ک از وکیل
آئین نامــه  جدیــد در اجــرای مــاده 22 آیین نامــه 
ــده  ــون وکال مصــوب 1۳۳۳ نادی ــی اســتقالل کان قانون

ــه شــده اســت. گرفت
ــِر کارشناســی نشــده،  ــا طــرح ویرانگ ــه ب ــی ک از وکیل
نپختــه و نســنجیده آقــای خانــدوزی و همــکاران 
ــته از  ــاره و ناخواس ــه یکب ــهیل« ب ــه »تس ــوم ب موس
درمی آیــد؛  تجــارت  به پوســتین  وکالــت  جامــه 
ــن  ــه و مت ــه، وظیف ــه فلســفه وجــودی حرف بی آنکــه ب

ــود. ــده ش ــری افکن ــوگندش نظ س
 از مظلومیــت و جایــگاه و مســایل و مشــکالت پیــش رو 
پرونده هــای  در  دفــاع  دســت انداز  پــر  رونــد  در 

ــم؟ ــی اش بنویس وکالت
از بــار ســنگین و پذیــرش اجبــاری و بی رویــه کارآمــوز 
آموزشــی  امکانــات  نبــود  و  کانون هــا  در  وکالــت 

بنویسم؟ 
از پذیــرش ســاالنه بیــش از 60 هــزار دانشــجو در 

صدهــا دانشــکده، آموزشــکده و 
موسســه رســمی، نیمــه رســمی 
ــدون  ــوق ب ــمی حق ــر رس و غی
توجــه بــه نیازســنجی و بیکاری 
فارغ التحصیــل  هــزار  صدهــا 
از میــان دانشــجویاِن از همــه 
مانــده و از درگاه رانــده ایــن 

ــم؟ ــته بنویس رش
وکالــت  حرفــه  نابســامانی  از 
غیــر  و  ذلت بــار  و  تبلیغــات 
قانونــی کــف پیاده رو هــا و رشــد 
غیــر  »موسســات  قارچ گونــه 

قانونــی حقوقــي« بنویســم؟
»دالالن،  مخــرب  نقــش  از 
ــا«  ــاق کن ه ــطه ها و کارچ واس
ــم؟ ــت« بنویس ــه »وکال در حرف

از حقــوق نخوانده هایــی  کــه 

ــکار  ــل بی ــن وکی ــدام چندی ــر ک ــت ه ــوزه وکال در ح
را بــا کمتریــن حق الزحمــه بــه خدمــت گرفتــه و 
بیشــترین پرونده هــا را بــه چنــگ آورده و بــرو و بیایــی 

ــم! ــد، بنویس ــم زده ان به
ــگاه  ــت و جای ــه وکال ــه گام حرف ــاری گام ب از بی اعتب
ویرانگــر  سیاســت های  تبــع  بــه  وکیــل  شــأن  و 
قانونگــذاران مدعــی نمایندگــی و دفــاع از حقــوق 

مــردم بنویســم؟
ــی  ــو  گوی ــا  ت ــد، ام ــه ش ــا گفت ــیاری از ناگفته ه بس

مانده انــد! همــه  گفتنی هــا 
***

ادای احتــرام شایســته دارم، بــه پیشــگامان عرصــه 
ــه در  ــی ک ــه آنان ــه هم ــتم ب ــت و درود می فرس وکال
ــش،  ــان خوی ــدم و بی ــم، ق ــا قل ــه و جایگاه ب ــر جام ه
در کاشــت، نگاهداشــت و برداشــت نهــال دیــروز و 
درخــت نه چنــدان بــا طــراوت امــروز کانــون وکال رنــج 
ــا از آن  ــل مرارت ه ــا تحم ــه و ب ــه پرداخت ــرده، هزین ب

پاســداری نمــوده و می نماینــد.
انصــاف بدهیــم، در ایــن فضــای غم انگیــز و »ِمه آلــود« و 
در موقعیتــی کــه کانــون وکال در آن قــرار گرفتــه اســت، 
ســخت اســت تهنیــت گفتــن بــه خــود و همــکاران بــه 
ــه  مناســبت بزرگداشــت هفتــه و روز وکیل؛ چــرا کــه ن
چیــزی از »اســتقالل« مانــده و نــه دل و دماغــی بــرای 

شــرکت در جشــنی بــه نــام »اســتقالل«.
ــم.  ــم نداری ــن ه ــرای گفت ــزی ب ــه چی ــن میان در ای
ــون  ــم و تاکن ــت، گفته ای ــوده اس ــی ب ــه گفتن ــر آنچ ه

پاســخی در خــور نگرفته ایــم.
و اما ... سوزنی به خود!

ــواده  ــان خان ــه درخش در کارنام
بــزرگ کانــون، نمــره ای کــه 
چشــم  بــه  همــه  از  کمتــر 
ــاع از  ــره دف ــا نم ــد، همان می آی
حقــوق عامــه اســت؛ وظیفــه ای 
ایــن  اعضــای  کــه  ســنگین 
آنگونــه  خدمتگــذار،  نهــاد 
ــوده  ــته ب ــته و بایس ــه شایس ک
ــم،  ــر بگوی ــا بهت ــته و ی نتوانس
ــدم  ــن وادی ق ــته اند بدی نخواس

بگذارنــد.
هم تــراز  و  ذاتــی  وظیفــه ای 
بــا دفــاع از حقــوق فــردی و 
ــا  ــه ج ــر از آن ک ــا مهمت ای بس
داشــت، بیشــتر بــه آن پرداختــه 

. می شــد
به امید فردایی بهتر.

بــا  دادگســتری،  وکالی  کانــون 
و  نظــم  و  منســجم  برنامه ریــزی 
َســق مثال زدنــی، در یــك چارچــوب 

َ
ن

اصولــی و بــا رعایــت موازیــن قانونــی 
نیــاز روز جامعــه را در قالب گزینِش 
بهترین هــای علــم حقــوق در جامــه 
ــت و در  ــت تربی ــریف وکال ــرف و ش ش
خدمت شــهروندان سراســر کشــور 
قــرار داده اســت. گویــی دیــر زمانــی 
بودنــش  زنــده  از   جماعتــی  اســت، 
دلگیــر و از ســِر پــا بودنــش در عذاب 

چرکین انــد دل  و 



گفت وگو با »حسین محمد نبی« 
به بهانه هفتادمین سالروز استقالل کانون وکال 

استقالل در امر وکالت
ضمانت اجرای عدالت است
اســتقالل کانــون وکال در ســال 1331 موجبــات ایــن امــر را فراهــم 
کــرد تــا هفتــم اســفندماه بــه عنــوان نمــاد عــدل و داد در تاریــخ 
ــا  ــه ب ــدارد ک ــود ن ــکی وج ــود. ش ــط ش ــت و ضب ــورمان ثب کش
تصویــب الیحــه اســتقالل کانــون وکالی دادگســتری در هفتــم اســفند، ایــن 
کانــون   کــه از ســال 130۹ رســما شــروع بــه کار کــرده بــود، از قــوه قضائیــه 
مســتقل شــد و بــه صــورت خــود انتظــام ادامــه کار داد، امــا بایــد متوجــه 
بــود کــه در 70 ســال گذشــته پســتی و بلندی هــای زیــادی در ایــن مســیر 

قــرار داشــت و دارد. 
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موانعــی کــه در ایــن راســتا بــه چشــم می خــورد 
ــی  ــی و حت ــد بســیاری از مفســران حقوق ــاید از دی ش
وکال و علمــای علــم حقــوق ســاده و قابــل رفــع باشــد 
امــا زمانــی کــه ذره بیــِن تحلیــل را روی ایــن مشــکالت 
ــی  ــای متنوع ــا پیچیدگی ه ــم، ب ــه می داری ــع نگ و موان
روبــرو می شــویم کــه در نهایــت جلــوه دیگــری از 

ــد.  ــان می کن ــائل را عی مس
بــر همیــن اســاس و بــرای روشــن شــدن ایــن 
ــون  وکال  پیچیدگی هــا و اســاِس اهمیــت اســتقالل کان
ــا آن دســت و پنجــه  و چالش هــای جــاری کــه وکال ب
نــرم می کننــد، بــه گفت وگــو بــا دکتــر حســین 
محمــد نبــی، حقوقــدان و وکیــل دادگســتری نشســتیم 

ــذرد: ــر می گ ــر از نظ ــرح زی ــه ش ــه ب ک

ــی دارد و  ــه اهمیت ــت چ ــاد وکال ــتقالل نه اس
ــید؟ ــق آن کوش ــرای تحق ــد ب ــه بای چگون

  در مــورد اســتقالل کانون هــای وکال و در کل، 
اســتقالل نهــاد وکالــت بایــد بــه ایــن موضــوع 
بســیار مهــم اشــاره کنــم کــه از گذشــته تاکنــون در 
ایــن مــورد چهره هــای بســیار زیــادی از علمــای علــم 
حقــوق در ایــن رابطــه ســخن گفته انــد و حتــی دامنــه 
ایــن ســخنان بــه لــزوم رعایــت اخــالق و رفتــار 
ــم کشــیده شــده اســت و  ــه ای از ســوی وکال ه حرف
بنــده هــم در گذشــته در ایــن بــاب مطالــب زیــادی را 

متذکر شده ام یا آنها را به رشته تحریر درآوردم.
در ایــن میــان ذهنیتــی کــه در مــورد اســتقالل وکال 
و کانون هــای وکال یــا صیانــت از حقــوق وکال بــه 
ــک  ــود ی ــن موج ــه قوانی ــه ب ــا توج ــد، ب ــان می آی می
ــه  ــا ب ــای وکالی م ــرای کانون ه ــی را ب ــه ذات وظیف
وجــود مــی آورد و عمــاًل بانیــان ایــن نهــاد بایــد از ایــن 
حــق صیانــت کننــد و در ایــن راه عــالوه بــر کوشــش 
بــرای تحقــق ایــن مهــم، بایــد اســتمرار آن را هــم در 
دســتور کار قــرار دهنــد. بایــد دانســت کــه حــق دفــاع 
ــا پیــدا  ــی و فطــری معن ــه عنــوان یــک حقــوق ذات ب

می کنــد و اساســا فعالیــت و قــدم برداشــتن وکال هــم 
ــد.  ــان می کن ــی را نمای ــن حق ــق چنی ــع تحق در واق
ــی  ــب کــه حقــوق ذات ــن قال ــاع را در ای ــذا حــق دف ل
ــمیت  ــه رس ــد ب ــد بای ــاب می آی ــه حس ــری ب و فط
شــناخت و بــه مــوازات آن بایــد تمــام وکال در زمــان 
انجــام مســئولیت خطیرشــان از هرگونــه تعــرض 

ــد.  مصــون بمانن
ــع  ــور جام ــر تص ــون وکال اگ ــتقالل کان ــورد اس در م
ــه  ــیم ک ــوم برس ــن مفه ــه ای ــد ب ــیم بای ــته باش داش
وکال  کانون هــای  و  وکال  اســتقالل  شــک  بــدون 
ــک  ــم کم ــه ه ــوه قضائی ــتقالل ق ــه اس ــد ب می توان
ــرأت  ــه ج ــد. ب ــت بیای ــه دس ــم ب ــن مه ــد و ای کن
ــتقالل  ــه اس ــا ب ــتقالل کانون ه ــه اس ــم ک ــد بگوی بای
ــت  ــرای عدال ــه اج ــط دارد؛ چراک ــه رب ــوه قضائی ق
ــه  ــون اساســی ب ــردم در قان ــوق م و حفاظــت از حق
ــوای  ــت و ق ــه اس ــرار گرفت ــاره ق ــورد اش ــوح م وض
ســه گانه مــا هــم در تحقــق ایــن موضــوع بایــد کوشــا 
باشــند و هــر ســه مرجــع بــدون هماهنگــی بــا ایــن 
اصــول نمی تواننــد ایــن مســاله بــزرگ را اجــرا و بــه 

ــانند.  ــرانجام برس س
ــای  ــه اســتقالل کانون ه ــدم ک ــن اســاس معتق ــر ای ب
ــت متضمــن حفــظ  ــه وکال وکالی دادگســتری و حرف
ــی از ارکان  ــت و یک ــه اس ــون در جامع ــت قان حکوم
اصلــی دادرســی عادالنــه محســوب می شــود. بــه ایــن 
ــد مســتقل باشــند  ــای وکال بای ــام کانون ه ــت تم جه
و صرفــاً وکال بــدون کوچکتریــن دخــل و تصــرف 
ــن  ــور جــاری ای ــرای انجــام ام خارجــی می بایســت ب
کانون هــا انتخــاب شــوند تــا در نهایــت بیــش از 
پیــش بتواننــد وظایــف ذاتــی خــود را اجرایــی کننــد. 
ــای  ــه کانون ه ــود ک ــه ب ــد متوج ــر بای ــوی دیگ از س
وکال هــم عــالوه بــر ادامــه راه مســتقل خــود بایــد بــه 
ــار و فعالیــت اعضــای  ــر رفت هــر ترتیــب کــه شــده ب

ــت نظــارت داشــته باشــد. جامعــه وکال
ــم  ــه در شش ــان ک ــورهای جه ــالس وکالی کش در اج
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کنوانســیونی  شــد،  برگــزار 
کــه  رســید  تصویــب  بــه 
شــده  بیــان  آن   2 مــاده  در 
وکالی  »کانون هــای  کــه 
ــور مســتقل  ــه ط دادگســتری ب
دادگســتری  وکالی  توســط 
تشــکیل می شــوند کــه متضمــن 
منافــع، ارتقا و آمــوزش یکپارچه 
ــه  ــتند«. ب ــت هس ــه وکال حرف
ــا  ــه م ــت ک ــل اس ــن دلی همی
اعتقــاد داریــم وکالــت یــک 
حرفــه آزاد اســت و اســتقالل 
امــر وکالــت ضمانتــی در  در 
امــر اجــرای عدالــت اســت کــه 
منزلــت وکال  و  حفــظ شــأن 
ــام  ــه انضم ــن چارچــوب ب در ای

ــاداری  ــودن و وف ــرض ب ــن، بی غ ــرار موکلی ــظ اس حف
ــاد  ــد نه ــه می توان ــت ک ــی اس ــکات مهم ــه ن از جمل
ــن  ــتر، وزی ــه بیش ــر چ ــردم ه ــم م ــت را در چش وکال

ــد.  ــوه ده جل

متاســفانه گاهــی اوقــات بــر اثــر برخــی 
ــی  ــدگاه خوب ــوء، دی ــای س ــات و عرف ه تبلیغ
دربــاره وکیــل در جامعــه وجــود نــدارد. بــرای 
ــه  ــه خصــوص باتوجــه ب ــگاه ب ــن ن تصحیــح ای
ــاره  ــت درب ــاد وکال ــوی نه ــه از س ــی ک اقدامات
ایفــای مســئولیت اجتماعــی ایــن نهــاد انجــام 
ــه  شــده، چــه اقداماتــی بایــد انجــام گیــرد؟ ب
ــرای  ــی ب ــای جنابعال ــر راهکاره ــارت دیگ عب

ــی  ــگاه اجتماع ــم جای ترمی
ــت؟  ــت چیس ــاد وکال نه

ــن  ــد ای ــرم بای ــه نظ   ب
اینگونــه  را  ســوال 
ــن  ــرا ای ــه چ ــرد ک ــل ک تکمی
اســت؟  ادامــه دار  رونــد 
ایــن  از  بخشــی  متاســفانه 
ــانه ها  ــی از رس ــت را برخ ذهنی
بــه وجــود آوردنــد و برخــی 
دیگــر از آن اشــتباها بــه وجــود 
آمــده اســت؛ امــا آنچــه مســلم 
خواهــد بــود تصحیــح ایــن نــوع 
بــر  اصــرار  اســت.  نــگاه  از 
ــن  ــوع و ای ــن موض ــح ای تصحی
نــوع نــگاه بــه ایــن دلیــل اســت 
ــه  ــام وظیف ــل در انج ــه وکی ک
همــواره  خــودش  اجتماعــی 
اقــدام کــرده اســت. اینکــه در برخــی از تبلیغــات و بــا 
تنظیــم ســناریوهای مختلــف، یــک خــط خبــری 
ــاً درســت  ــه وکال ســاخته می شــود، واقع ــی علی تخریب
ــاس  ــر اس ــل ب ــک وکی ــه ی ــت ک ــن اس ــت. ممک نیس
نگــرش و اخــالق حرفــه ای خــود در چارچــوب حــوزه 
کاری اش عمــل کنــد، امــا ایــن دلیــل قانــع کننــده ای 
نمی شــود کــه در رادیــو و تلویزیــون علیــه تمــام وکال 
مواضــع منفــی گرفتــه شــود و وجهــه وکال را تخریــب 

کنند. 
ــی در  ــک بی تقوای ــه ی ــن مســائل نشــان می دهــد ک ای
ایــن اقدامــات نهفتــه اســت. توجــه داشــته باشــید کــه 
در تمــام صنــوف، انســان های خــوب و بــد وجــود دارد 
ولــی بحــث مــا ایــن اســت کــه بایــد بــه وکال و قضــات 

یــک  وکالــت  یــم  دار اعتقــاد  مــا 
در  اســتقالل  و  اســت  آزاد  حرفــه 
امــر  در  ضمانتــی  وکالــت،  امــر 
اجــرای عدالــت اســت. حفــظ شــأن 
چارچــوب  ایــن  در  وکال  منزلــت  و 
بــه انضمــام حفــظ اســرار موکلیــن، 
از  وفــاداری  و  بــودن  بی غــرض 
کــه  اســت  مهمــی  نــکات  جملــه 
در  را  وکالــت  نهــاد  می توانــد 
 ، بیشــتر چــه  هــر  مــردم  چشــم 

دهــد جلــوه  یــن  وز
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صالــح اعتمــاد کــرد تــا آنهــا عــالوه بر ســعی و کوشــش 
خــود بــرای اجــرای عدالــت، بتواننــد جامعــه را تصحیح 
کننــد. بدیــن جهــت بــاز هــم می گویــم کــه در 
ــان هایی  ــت انس ــن اس ــاف ممک ــته ها و اصن ــام رش تم
ــند  ــکالتی باش ــه دارای مش ــند ک ــته باش ــود داش وج
ــته  ــا رش ــف ی ــام آن صن ــه تم ــت ک ــت نیس ــا درس ام
ــیاری  ــتی بس ــه درس ــال آنک ــم. ح ــوال ببری ــر س را زی
ــت.  ــده اس ــات ش ــا اثب ــه م ــام جامع ــرای تم از وکال ب
ــا  ــوای مقننــه و قضائیــه ب به هرحــال رابطــه ضعیــف ق
کانون هــای وکال ممکــن اســت باعــث شــده باشــد کــه 
ایــن نــگاه ایجــاد شــده باشــد و بــه همیــن دلیــل تنهــا 
راهــکار بــرای گــذار از ایــن موضــوع و ترمیــم آن را باید 
ــور  ــی مشــترک قضــات و وکال در ام همــکاری و هم دل

ــه دانســت. محول
ــر  ــی دیگ ــه عبارت ــا ب ــون ی ــت قان ــه حکوم ــدم ک معتق
حکمفرمایــی قانــون -حتــی در تعریــف و از حیــث 
یــک جامعــه  بنیــاد شــکل گیری  آن-  بین المللــی 
ــه  ــت ک ــوان گف ــع می ت ــد. در واق ــاب می آی ــه حس ب
ــخص  ــد مش ــک رون ــذار ی ــد پایه گ ــل می توان ــن اص ای
و شــفاف باشــد تــا همــگان بتواننــد التــزام بــه اصولــی 
دیگــران  از حقــوق  و حفاظــت  آزادی  باعــث  کــه 
ــم  ــر می کن ــد. فک ــی کنن ــان و اجرای ــود را نمای می ش
اقداماتــی کــه در چارچــوب حفاظــت بنیادیــن از حقوق 
ــک  ــد ی ــرد می توان ــرار بگی ــر ق ــد موردنظ ــران بای دیگ
اصــل بنیادیــن باشــد کــه تاکیــد بــر حکومــت قانــون 
ــی  ــدرت اصل ــوان ق ــه عن ــون اساســی را ب ــدار قان و اقت
ــد. فکــر می کنــم کــه تنهــا راه نظــارت  ــان می کن نمای
بــر قــدرت، صرفــا از حیــث انتزاعــی آن نیســت بلکــه با 
اجــرای آن، ایــن مهــم بــه راحتــی عملیاتــی می شــود 
ــا را داشــته  ــن معن ــرش ای ــت همــگان پذی ــا در نهای ت
ــر همــه چیــز اولویــت  ــون ب باشــند کــه حاکمیــت قان
دارد ولــی در ایــن خصــوص حتمــا بایــد هــر ســه قــوه 

ــا هــم هماهنگــی کامــل داشــته باشــند.  ب

نقــش روابــط عمومی هــای کانون هــای وکال 
در تصحیــح ایــن نــگاه را چطــور ارزیابــی 

؟ می کنیــد
  بــه نظــرم روابــط عمومی هــا در زدودن غبــار از 
و  اساســی  نقــش  کانون هــا  و  وکال  چهــره 
مهمــی را خواهنــد داشــت و می توانــد نگرانی هــای 
ــی  ــد. زمان ــع کن ــگاه را رف ــرز ن ــن ط ــورد ای وکال در م
کــه بنــده در اداره معاضــدت حضــور داشــتم توانســتیم 
ــم در  ــه وکال ه ــم ک ــردم بگویی ــه م ــن موضــوع را ب ای
ــدون  ــخیری ب ــث تس ــم در بح ــی و ه ــث معاضدت بح
ــه  ــه مــردم ارائ ــگان ب هیــچ چشمداشــتی خدمــات رای

ــا  ــم ب ــوز ه ــه هن ــده ک ــده ش ــی دی ــد. حت می دهن
گذشــت چندیــن و چنــد مــاه و حتــی چندیــن ســال از 
ــز وکال پرداخــت نشــده  ــه ناچی ــده، حق الزحم آن پرون
ــان را  ــای خودش ــت و آمده ــه رف ــی هزین اســت و حت

هم از جیبشان و شخصا پرداخت کرده اند. 
بایــد دانســت کــه در هــر صنــف و هــر رشــته ای ارائــه 
ــا  ــا ب ــه آن اســت، ام ــت هزین ــال دریاف ــات در قب خدم
ایــن وجــود در صنــف وکالــت هــر وکیــل در ســال ســه 
بــار می توانــد بــه صــورت رایــگان پرونــده قبــول کنــد. 
بــا ایــن تعبیــر و توصیــف بایــد گفــت زمانــی کــه یــک 
ــی(  ــخیری و معاضدت ــم از تس ــل )اع ــه وکی ــده ب پرون
ارجــاع می شــود، بــا جــان و دل آن را قبــول می کنــد. 
ــای وکال می بایســت  ــی کانون ه ــط عموم ــن رواب بنابرای
ــر  ــده در نظ ــه ش ــور ک ــات را هرط ــل اقدام ــن قبی ای
عمــوم جامعــه اصــالح کننــد کــه ایــن یــک نقــش مهم 
بــرای آنهــا بــه حســاب می آیــد؛ چراکــه کــه اگــر هــم 
ــن  ــود، ای ــخ داده ش ــائل پاس ــن مس ــه ای ــد ب الزم باش
روابــط عمومــی اســت کــه بــا آحــاد مــردم در ارتبــاط 

اســت و بــه نوعــی بایــد پاســخگو و روشــنگر باشــد. 
عمیــق شــدن روابــط عمومــی در پاســخ دادن بــه 
ــردم  ــه م ــود ک ــث می ش ــی باع ــه نوع ــبهات ب ــن ش ای
ــه  ــای وکال چ ــت و کانون ه ــم وکال ــد در عال ــم بدانن ه
ــای  ــه کانون ه ــت ک ــن اس ــت ای ــت. واقعی ــر اس خب
ــی  ــع متک ــتند و در واق ــردان هس ــوال خودگ وکال اص
ــر دوش  ــاری ب ــوده و ب ــه نب ــی جامع ــع عموم ــه مناب ب
ــی  ــد و حت ــاب نمی آین ــه حس ــه آن ب ــور و بودج کش
ــا  ــه در کانون ه ــی ک ــوص فعالیت ــال در خص ــک ری ی

نمی کننــد.  دریافــت  انجــام می دهنــد، 
بحــث مهــم دیگــری کــه بــرای روشــن شــدن اذهــان 
عمومــی بایــد موردنظــر قــرار گیــرد ایــن اســت کــه در 
مــورد بیمــه وکال، بازنشســتگی و حتــی از کارافتادگــی 
ــت  ــچ کمکــی توســط کانون هــای وکال از دول ــا هی آنه
گرفتــه نمی شــود. بــه ایــن معنــا کــه هرچــه پرداخــت 
تــا  گرفتــه می شــود  کانون هــا  و  وکال  از  می شــود 
بتواننــد بعــد از ۳0 ســال بازنشســتگی حقــوق دریافــت 
کننــد،  بنابرایــن هیچگونــه کمکــی از ســوی نهادهــای 

ــرد.  ــورت نمی گی ــای وکال ص ــه کانون ه ــی ب دولت

ــروز  ــی، ام ــابقه حضرتعال ــه س ــه ب ــا توج ب
چــه  را  وکالــت  نهــاد  چالــش  مهمتریــن 
ــه  ــع آن چ ــرای رف ــد و ب ــی می بینی موضوعات

راهکارهایــی را پیشــنهاد مــی دهیــد؟
ــن خصــوص وجــود دارد  ــورد در ای ــن م   چندی
کــه در زمــان بررســی برنامــه ششــم توســعه و 
در کمیســیون هایی کــه در ســال 1۳94 دعــوت شــده 



ــر  ــاون وزی ــت مع ــم، خدم بودی
وقــت  دادگســتری  محتــرم 
اعــالم کردیــم امــا بــه نتیجــه ای 
بودیــم  آن  منتظــر  کــه 

نرسیدیم. 

ایــن مــوارد چــه موضوعاتــی 
بـود؟ 

اجبــاری  اول،  بحــث    
شــدن وکالــت بــود. مــا 
بــر اســاس تجاربــی کــه در 
ــرده  ــب ک ــران کس ــارج از ای خ
ــن موضــوع را مطــرح  ــم ای بودی
خــارج  در  چراکــه  کردیــم، 
کشــورمان امــر وکالــت یــک 
امــر اجبــاری بــرای همــگان بــه 
خواســتار  و  می آیــد  حســاب 
قــوه  و  مقننــه  قــوه  اقــدام 
خصــوص  ایــن  در  قضائیــه 

بودیم. 
ــود،  بحــث دوم، بیمــه وکالــت ب
بــرای وکال  بــه طــوری کــه 

و موکلینشــان در صــورت بــروز خطــای وکیــل در 
ــی کــه چنانچــه  ــع مال مراحــل دادرســی و بیمــه مناف
یــک وکیــل حکــم را دریافــت کــرده و وظیفــه دارد کــه 
وجــه مــورد نظــر را بــه حســاب مــوکل واریــز کنــد امــا 
از ایــن کار اســتنکاف کنــد، بیمــه بتوانــد ایــن رقــم را 
پرداخــت کنــد. البتــه در مــورد بیمــه وکالــت، کارهــای 
بســیار اندکــی شــد، امــا فاصلــه زیــادی بــا واقعیــت و 

ــاس کار دارد.  ــل و اس اص
بحــث ســوم هــم توانمندســازی حقوقــی مدیــران 
ــی از ســوی وکال و کانون هــای وکال  دســتگاه های دولت
اســت تــا بــه آنهــا کمــک شــود کــه در رونــد اجــرای 
وظایفشــان بتواننــد چالش هــای حقوقــی را از ســر 

ــد.  بگذرانن
ــی  ــوزش حقوق ــه کــردن آم ــز نهادین ــارم نی ــورد چه م
ــن موضــوع  ــد ای ــه بای ــاور دارم ک ــود. ب ــردم ب ــرای م ب
ــی  ــرد و اجرای ــرار گی ــتور کار ق ــم در دس ــاز ه ــم ب مه
ــدام  ــت در ک ــه وکال را می بایس ــد ک ــد دی ــود. بای ش
رشــته کانالیــزه و پــرورش داد تــا عــالوه بــر تخصــص 
محــور شــدن وکال، بتــوان وکالــت تخصصــی هــم ارائــه 

کــرد. 

چالش هــای پیــش روی وکال و حتــی فارغ التحصیــالن 
رشــته حقــوق را چگونــه دســته بندی می کنیــد؟ 

  نخســت، فکــر می کنــم 
کــه چالــش وکال ناشــی 
ــا  ــایر نهاده ــدگاه س ــوع دی از ن
اســت. ایــن مســئله باعــث شــده 
کــه ایــن نهادهــا در امــر قانونــی 
و  باشــند  نداشــته  تخصــص 
هــم  آن  رعایــت  بــه  ملــزم 
ــر  ــئله ام ــن مس ــند، همی نباش
وکالــت را بــا تزلــزل روبــرو 
ــود  ــن وج ــت. بنابرای ــرده اس ک
در  ناهماهنــگ  سیاســت های 
کشــور  مختلــف  بخش هــای 
یکــی از چالش هــای وکال بــه 

حساب می آید. 
مــوازی  نهــاد  ایجــاد  دوم، 
ــه  ــت ک ــت اس ــاد وکال ــا نه ب
بــه  را  جــدی  نگرانی هــای 
وجــود آورده اســت. مســئله 
دانشــکده های  تعــدد  ســوم، 
ســیل  کــه  اســت  حقــوق 
فارغ التحصیــالن ایــن رشــته 

انداخته انــد.  راه  بــه  را 
کار  دنبــال  بــه  نیــز  فارغ التحصیــالن  به هرحــال 
ــوزش  ــث آم ــت بح ــئله در نهای ــن مس ــتند و ای هس
ــرای  ــه ب ــد، چراک ــه می کن ــی مواج ــا ناکام ــم ب را ه
تدریــس در دانشــکده هایی کــه در شــهرهای کوچــک 
تاســیس شــده، هیــچ اســتادی بــرای تدریــس وجــود 
نــدارد و اگــر هــم وجــود داشــته باشــد، شــاید نتوانــد 
ــد. ــرآورده کنن ــع علمــی دانشــجویان را ب ســطح توق

و سخن پایانی...
گذشــته  ســال های  ماننــد  نیــز  امســال    
وکالی  کانون هــای  اســتقالل  ســالروز 
دادگســتری در روز هفتــم اســفندماه گرامــی داشــته 
برگــزاری  بــر  عــالوه  دارم  امیــد  امــا  می شــود 
بزرگداشــت ایــن روز توســط وکال در هــر اســتان، ایــن 
ــه  ــد، ب ــت بینجام ــر وکال ــعه ام ــه توس ــا ب اجالس ه
ــام  ــی نظ ــت کنون ــتای وضعی ــه در راس ــه ای ک گون
بین الملــل، توســعه علــم در مســیر جدیــد قــرار گیــرد 
و کانون هــا هــم نبایــد از ایــن خــط توســعه ای خــارج 

بمانند. 
بنابرایــن اگــر همــکاری کانون هــای وکال بــا قــوه 
ــد  ــم رخ بده ــه ه ــه و مقنن ــوه مجری ــه در ق قضائی
بــدون شــک بــرکات و آثــار مثبتــی بــه وجــود خواهــد 

ــود.  ــد ب ــل لمــس خواه ــه قاب ــد ک آم

خــارج  در  کــه  تجاربــی  اســاس  بــر 
ایــن  بودیــم  کــرده  کســب  ایــران  از 
کــه  کردیــم  مطــرح  را  موضــوع 
در  چراکــه  شــود،  اجبــاری  وکالــت 
وکالــت  امــر  کشــورمان  از  بیــرون 
یــک امــر اجبــاری بــرای همــگان بــه 
اقــدام  خواســتار  و  می آیــد  حســاب 
قــوه مقننــه و قــوه قضائیــه در ایــن 

بودیــم خصــوص 
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اینکــه بــه ایــن قســمت از ســخنان مرحوم اســتاد هاشــمی 
ــه ایــن دلیــل اســت کــه ایشــان ســال های  اشــاره شــد ب
ــی در  ــوق اساس ــی و حق ــوق عموم ــوزه حق ــال در ح س
تحقیــق و کنــکاش بودنــد و اگــر بگوییــم کــه عمر خــود را 
صــرف پژوهــش در ایــن شــاخه از علــم حقــوق کرده انــد، 

ــم.  ــخن نگفته ای ــط س بی رب
ــی و  ــالت تکمیل ــه تحصی ــل آنک ــه دلی مرحــوم هاشــمی ب
ــی  ــوق عموم ــری خــود را در فرانســه و در شــاخه حق دکت
گذرانــده بودنــد، از نزدیــک بــر اصــول دموکراســی و 
همچنیــن مــدل روابــط مــردم بــا حاکمیــت و بالعکــس کــه 
خــود ســتون فقــرات و شــاکله حقــوق اساســی و عمومــی 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــر بوده ان ــد، ناظ ــکیل می دهن را تش
ــث  ــاتید در بح ــن اس ــان را از تاثیرگذارتری ــه ایش ــت ک اس
حقــوق عمومــی می داننــد. اشــراف دکتــر هاشــمی بــر ایــن 
شــاخه از علــم حقــوق باعث شــد کــه عالوه بــر ورود ایشــان 
ــد  ــری مانن ــای دیگ ــی، محوره ــوق اساس ــائل حق ــه مس ب
حقــوق بشــر و حقــوق کار هــم در نقشــه راه پژوهش هــای 
ایــن اســتاد بنــام حقــوق قــرار بگیــرد؛ بــه گونــه ای کــه در 
حقــوق بشــر و همچنیــن حقــوق کار می تــوان بــه وضــوح 

ــار مرحــوم هاشــمی را مشــاهده کــرد.  آث
ــدام  ــر ک ــه ه ــا ک ــن تخصص ه ــدن ای ــده ش ــم تنی دره
ــک  ــان ی ــتند، از ایش ــی نیس ــوق عموم ــا حق ــط ب بی رب
مرجــع بی انتهــا ســاخت کــه اگــر گــذری بــه سخنانشــان 
بزنیــم می بینیــم کــه یــک مطالبــه مشــخص بــرای احقــاق 
حقــوق عامــه نمایــان می شــود. بــه عنــوان مثــال ایشــان 
صراحتــا بــه ایــن موضــوع اشــاره کردنــد کــه »حقوق   بشــر 
ــت و  ــر نیس ــوی تحقق  پذی ــتوانه ق ــت و پش ــدون ضمان ب
ــت  ــه تثبی ــد زمین ــی بای ــون اساس ــای قان قاعده  گذاری  ه
ــرض و  ــر تع ــوار و راه را ب ــت را هم ــوق مل ــن حق و تضمی
تضعیــف حقــوق ملــت مســدود کنــد«. ایــن ســخنان دقیقا 
همــان تاکیــد مســتقیم ایشــان بــر رعایــت حقــوق ملــت و 
مراعــات بــا آنهــا از ناحیــه حاکمیــت را نمایــان می کنــد و 
در آنجــا کــه ایشــان می گوینــد »نظــام حقوقــی بــا ابتنــا 
بــه نهادهــای مســتقل مدنــی و حــوزه عمومــی غیردولتــی 
بایــد ضامــن حقــوق شــهروندان و حامــی بی  قیــد و شــرط 
ــه  ــتقیم ب ــاره مس ــت اش ــد« در حقیق ــردم باش ــوق م حق
نهــاد وکالــت دارنــد.  بــر همیــن اســاس بایــد بــه ایــن فهم 
رســید کــه مرحــوم هاشــمی را بایــد یــک مجاهــد واقعــی 
در عرصــه حقــوق عمومــی کــه ذات و بنیــان آن را روابــط 
ــا یکدیگــر و همچنیــن قوانیــن داخلــی  ــت – ملــت  ب دول
ــوق  ــه حق ــت؛ چراک ــد دانس ــکل می ده ــر و ش ــی س و مل
عمومــی از جملــه انشــعاب های رشــته حقــوق اســت کــه 
ــدارد، بلکــه  درون خــود فقــط مســائل حقوقــی محــض ن
ــم  ــی جامعه شناســی سیاســی ه سیاســت، اقتصــاد و حت
ــر آن  ــد ب بخــش اعظمــی از آن را تشــکیل می دهــد و بای
اشــراف داشــت.  لــذا در آینــده بــه خوبــی خواهیــم فهمید 
ــرای  ــه ای ب ــه ضایع ــمی چ ــر هاش ــت دکت ــه درگذش ک
جامعــه حقوقــی و سیاســی کشــور و نهادهــای درگیــر در 
آن خواهــد بــود؛ چراکــه جوهــِر بیــش از 4 دهــه پژوهــش 

حــاال دیگــر در بیــن مــا نیســت.

به پاس بیش از 4 دهه پژوهش 
مرحوم دکتر سیدمحمد هاشمی

مجاهدت برای تنقیح 
حق عمومی در پرتو 

حقوق اساسی 
ــون  ــرای اصــالح و توســعه قان »ب
اساســی نیازمنــد ارتقــای دانــش 
و فهــم عمومــی نســبت بــه 
حقــوق اساســی هســتیم. امیــد به بهــروزی 
ــه  ــد ب ــردم بای ــت و م ــی اس ــایه آگاه در س
حقــوق و تکالیــف خــود بیــش از پیــش آگاه 
ــدون  ــد ب ــه و هدفمن ــا مطالبه  گران ــند ت باش
لکنــت و محنــت، نیازهــای واقعــی بهــروزی 
خــود و جامعــه را شــناخته و از حکمروایــان 
پاســخگویی بطلبنــد«. ایــن عبارت، بخشــی 
از ســخنان مرحــوم دکتــر ســیدمحمد 
هاشــمی در دیــدار اعضــای کمیســیون 
حقــوق بشــر کانــون وکالی مرکــز بــه تاریخ 
ــادگی،  ــن س ــه در عی ــت ک 1۶ آذر 13۹8 اس

ــت.  ــت اس ــز و درش ــکات ری ــر از ن پ



کامبیز نوروزی، حقوقدان و فعال رسانه ای 
از فراز و فرودهای نهاد وکالت در ۷۰ سالگی اش می گوید:

ــاد ســالگی  ــت آن هــم در هفت پســتی و بلندی هــای نهــاد وکال
ــت  ــد وکال ــدون تردی ــت. ب ــده گرف ــوان نادی ــد و نمی ت را نبای
ــرد  ــرده و می ب ــج ب ــادی رن ــری زی ــه از بی مه ــت ک ــی اس صنف
کــه بخشــی از آن مرهــون دیــدگاه جامعــه بــه ایــن نهــاد و جایــگاه وکیــل 
اســت و برخــی دیگــر بــه موضوعاتــی مربــوط اســت کــه پیــش و پــس از 

ــود را دارد.  ــاص خ ــای خ ــران مولفه ه ــالب در ای انق

کانون های وکال در عرصه 
عمومی غایب هستند



ری
ست

دگ
 دا

الی
وک

ن 
نو

 کا
الل

تق
س

وز ا
الر

س
مه

ه نا
ویژ

ن
می

اد
فت

ه

787 اسفند 1401

بــر همیــن اســاس بایــد نهــاد وکالــت را در بطــن جامعه 
و عمــوم مــردم دانســت؛ چراکــه دادخواهی صرفــاً امری 
ــر  ــرد. ب ــگان را دربرمی گی ــت و هم ــخص محور نیس ش
همیــن اســاس بایــد الیه هــای اجتماعــی ایــن موضــوع 
را از یک ســو و از ســوی دیگــر مدل هــای مواجهــه 

اجتمــاع بــا نهــاد وکالــت و بالعکــس را واکاوی کــرد. 
بــر همیــن اســاس بــه گفت وگــو بــا کامبیــز نــوروزی، 
ــن  ــه مت ــم ک ــانه ای پرداختی ــال رس ــوق دان و فع حق

گفت و گــو از نظرتــان می گــذرد: 

هفتــم اســفند مــاه 1401، نهــاد وکالــت هفتــاد 
ــاد  ــه نه ــت ده ــن هف ــود؛ در ای ــاله می ش س
وکالــت چــه تحوالتــی را از ســر گذارنــده اســت 

ــروز نقــش و رســالت آن چیســت؟ و ام
  اگــر بــه صــورت رونــد بــه ماجــرا نــگاه کنیــم 
نهــاد کانــون وکالی دادگســتری بــه تبــع 
تحــوالت اجتماعــی و سیاســی ایــران تحــت تاثیــر قــرار 
گرفتــه اســت. یــک بخــش از ایــن تاثیــر مثبــت اســت 
و بخــش دیگــر منفــی. در ســال های پیــش از انقــالب 
ــعه  ــای توس ــبتاً آرام اســت. برنامه ه ــران نس ــه ای جامع
آمرانــه در جریــان اســت، نارضایتی هــای سیاســی 
وجــود دارد کــه در قالــب مبــارزات مختلــف خــودش را 
ــوز  ــت هن ــاد وکال ــن ســال ها نه نشــان می دهــد. در ای
ــه وکیــل  ــدا نکــرده اســت. رجــوع مــردم ب توســعه پی
چنــدان زیــاد نیســت. آمــار دعــاوی خیلــی بــاال 
ــفیدی  ــا روش ریش س ــاوی ب ــیاری از دع ــت. بس نیس
شــعب  تعــداد  دادگســتری  در  می شــوند.  حــل 
دادگاه هــا زیــاد نیســتند. ورود بــه حرفــه وکالــت آســان 
ــته  ــگاهی در رش ــدرک دانش ــه م ــس ک ــت. هرک اس
هرگونــه  بــدون  می توانــد  باشــد  داشــته  حقــوق 
آزمونــی ثبت نــام کنــد و بعــد از طــی دوره کارآمــوزی، 

وکیل شود.
در ایــن دوره مداخلــه و فعالیــت وکال در امــر عمومــی 
خیلــی محــدود اســت. اگرچــه در محاکمــات سیاســی 
ــی  ــی – سیاس ــته اجتماع ــائل برجس ــی از مس ــه یک ک
ــن  ــا ای ــتند، ام ــه داش ــازه مداخل ــی وکال اج ــود گاه ب
ــه  ــتند ک ــازه نداش ــب اج ــود و اغل ــدود ب ــه مح مداخل
بــا اســتقالل کامــل از مــوکالن خــود دفــاع کننــد. در 
همیــن دوران نیــز مــا کمتــر نشــانی از حضــور وکال در 
عرصــه عمومــی اثرگــذاری در مســائل فکــری- فرهنگی 
تعــداد  اجتماعــی کشــور می بینیــم.  و  و سیاســی 
آدم هایــی مثــل حمیــد مصــدق یــا ناصــر زرافشــان یــا 
امثــال اینهــا کــه خــود را درگیــر مســائل و مشــکالت 
زندگــی اجتماعــی می کننــد بســیار ناچیــز اســت. امــا 
البتــه کتاب هــا و نشــریات حقوقــی در ایــن دوران 

رونــق دارد و تقریبــاً بطــور منظــم ذخیــره علمــی 
ــود. ــد می ش ــی تولی حقوق

ــن  ــت در ای ــاد وکال ــا نه ــن صحبت ه ــاس ای ــر اس ب
برهــه زمانــی یکــی از نتایــج تاســیس عدالتخانــه بــه 
عنــوان یکــی از دســتاوردهای انقــالب مشــروطه اســت 
کــه بــه فاصلــه چنــد دهــه بعــد از برپایــی نظــام نویــن 
ــودن  ــن ب ــی، پایی ــاد. از طرف ــاق افت ــتری اتف دادگس
ــران  ــن ای ــت پایی ــا جمعی ــد ب ــاوی می توان ــار دع آم
ــت  ــال ۵6 جمعی ــد. در س ــالب برس ــش از انق ــا پی ت
ــه حــدود  ــر اســت ک ــون نف ــر ۳۵ میلی ــغ ب ــران بال ای
60 درصــد روســتایی هســتند و 40 درصــد باقیمانــده 
نیــز شــهری به شــمار می آینــد. در شــهرهای کوچــک 
ــب  ــه اغل ــه ای اســت ک ــز ســاخت اجتماعــی به گون نی
ــوند.  ــی می ش ــهر تلق ــی روستاش ــر جامعه شناس از نظ
ــی  ــاختار جمعیت شناس ــن س ــا ای ــر ب ــان دیگ ــه بی ب
ــم  ــم ک ــاوی و محاک ــار دع ــه آم ــت ک ــی اس طبیع
ــه شــیوه مســلِط  ــم ک ــر بپذیری ــی اگ ــا حت باشــد؛ ام
ــاز هــم  ــوده باشــد ب فصــل اختــالف، کدخدامنشــی ب
در آن زمــان حاکمیــت اقــدام بــه تاســیس خانه هــای 
انصــاف کــرد و انتظــار مــی رود ایــن عمــل بــه نحــوی 
ــذار  ــت تاثیرگ ــت اس ــوع صحب ــه موض ــاری ک ــر آم ب

باشــد.
ــه بحــث ایــن  ــه ایــن موضــوع شــاید چنــدان ب ورود ب
ــورت  ــه ص ــا ب ــد ام ــته باش ــی نداش ــو ارتباط گفت وگ
مختصــر در رابطــه بــا تاســیس خانه هــای انصــاف 
ــود  ــوب ب ــذ خ ــرح روی کاغ ــن ط ــه ای ــت ک ــد گف بای
ــد  ــاب می آم ــه حس ــورده ب ــت خ ــل شکس ــا در عم ام
و نتوانســت در نظــام حــل و فصــل دعــاوی روســتایی 
ــناختی  ــه ش ــکالت جامع ــی از مش ــد. یک ــذار باش اثرگ
کــه در فراینــد راه انــدازی دادگســتری در ایــران وجــود 
ــران  ــتری در ای ــام دادگس ــه نظ ــود ک ــن ب ــت ای داش
ــاوی  ــل دع ــل و فص ــنتی ح ــام س ــاره نظ ــاًل و یکب عم
در جوامــع روســتایی و عشــایری کشــور را از بیــن بــرد 
ــام  ــه نظ ــه ب ــادی جامع ــث بی اعتم ــن مســئله باع و ای

ــد. ــتری ش دادگس
ــم  ــا دارد بگوی ــر ج ــح مختص ــک توضی ــوان ی ــه عن ب
ــود؛  ــوب می ش ــن محس ــه که ــک جامع ــران ی ــه ای ک
ــودن  ــن ب ــه که ــم ک ــت نمی گوی ــن جه ــن را از ای ای
بــه خــودی خــود موهبــت و مزیــت اســت. ایــن 
تمــدن بــا شــهر ســوخته بلوچســتان یــا تمــدن 
جیرفــت کــه بــه 8 هــزار ســال می رســد بــه تنهایــی 
ــابقه  ــن س ــم در ای ــه مه ــت. نکت ــار نیس ــه افتخ مای
طوالنــی ایــن اســت کــه جوامعــی چنیــن کهــن 
ــا  ــی ب ــای اجتماع ــنت ها و عرف ه ــواع س ــار از ان سرش
ــق در  ــه هایی عمی ــتند؛ ریش ــق هس ــه  های عمی ریش



باورهــای مــردم. یکــی از ایــن ســنت ها کــه در تمــام 
ایــران  فرهنگ هــا و خــرده فرهنگ هــای سراســر 
وجــود دارد، نظامــات حــل و فصــل دعــاوی اســت کــه 
ــف در ســاختار ســنتی ســامان  ــه صورت هــای مختل ب

یافته انــد. 
وقتــی دادگســتری نویــن در ایــران تاســیس می شــود 
ــن  ــا در ای ــی اســت، ام ــاق خوب ــه خــودی خــود اتف ب
بیــن یــک نکتــه وجــود دارد. ایــن نظــام دادگســتری 
ناگهانــی  مــدرن بــه یکبــاره و خیلــی ســریع و 
ــف کشــور  ــات ســنتی موجــود در جوامــع مختل نظام
ــاد و  ــورد اعتق ــته و م ــی داش ــابقه ای طوالن ــه س را ک
ــرد.  ــن می ب ــرده و از بی ــکار ک ــود، ان ــردم ب ــاد م اعتم
ــه مقابلــه منفــی بیــن جامعــه  ــه نوعــی ب ایــن امــر ب
ــی  ــه حت ــوری ک ــود، ط ــر می ش ــتری منج و دادگس
ــوب  ــد ارزش محس ــتری گاه ض ــه دادگس ــه ب مراجع

می شــود.
نهــاد مــدرن وکالــت از نتایــج دادگســتری مــدرن 
و از محصــوالت مدرنیزاســیون ناقــص و مغشــوش و 
پرتضــادی اســت کــه طــی یــک قــرن اخیــر در ایــران 
ــر در  ــدرن دیگ ــای م ــد بســیاری از نهاده رخ داد؛ مانن
مجمــوع نتوانســت در مناســبات اجتماعــی ایران ریشــه 
بدوانــد و مــورد مراجعــه عامــه مردم باشــد بــه خصوص 
اینکــه در فرآیندهــای تحــوالت و تغییــرات اجتماعــی 
نقشــی فعــال و مؤثــر ایفــا کنــد. هرچنــد در دو دهــه 
 اخیــر اندکــی ایــن وضعیــت بهبــود پیــدا کــرده اســت؛

ــت،  ــدرن اس ــه م ــه حرف ــکی ک ــس پزش ــی برعک یعن

ــردم  ــه م ــت مراجع ــی از باب ــال عموم ــا اقب ــدان ب چن
ــت. ــرو نیس روب

پزشــکی مــدرن در ادامــه پزشــکی ســنتی بــرای 
همــه آشناســت، امــا نهــاد مــدرن دادگســتری و 
نمی توانــد  وکالــت  مدرن تــر  نهــاد  آن  تبــع  بــه 
ــه  ــه ب ــرای مراجع ــه ب ــد ک ــج کن ــش را تروی ــن بین ای
ــان  ــی هم ــون یعن ــه قان ــنا ب ــص آش دادگاه از متخص
ــوند.  ــده ش ــا در دادگاه برن ــد ت ــک بگیرن ــل کم وکی
زمــان،  آن  جامعــه  بــرای  مفهومــی  چنیــن  درک 
ــه اســت. حتــی هم اکنــون  ــازه و بیگان بســیار بســیار ت
ــوز  ــتیم هن ــیدی هس ــم خورش ــرن پانزده ــه در ق ک
ــد.  ــاور ندارن ــزاره ای ب ــن گ ــه چنی ــردم ب ــی از م  بخش
مثــاًل همیــن حــاال یــک ســرمایه گذار بــرای پــروژه ای 
را  بهتریــن مهندســان و کارشناســان  گران قیمــت، 
بــرای عقــد قراردادهــا و  امــا  اســتخدام می کنــد 
کارهــای حقوقــی همــان پــروژه حاضــر نیســت از 
ــا  ــاورحقوقی ب ــا مش ــل ی ــک وکی ــی ی ــک حقوق کم
تجربــه و کارآمــد اســتفاده کنــد. بــرای کارهــای فنــی 
ــتفاده  ــا اس ــن متخصص ه ــن و گرانتری ــروژه از بهتری پ
ــه کســی  ــا ب ــی اش ی ــور حقوق ــرای ام ــی ب ــد ول می کن
رجــوع نمی کنــد یــا ســراغ ارزانتریــن کارشــناس 
بی تجربــه ای مــی رود کــه از یــک جایــی یــک مــدرک 

ــت.   ــه اس ــوق گرفت حق
ــران  ــه ای ــال ۵7 جامع ــالب س ــد از انق ــال بع ــه هرح ب
تحــوالت زیــادی را پشــت ســر گذاشــت. از جملــه ایــن 
ــاع،  ــر اجتم ــه در ام ــود ک ــد ب ــی جدی ــوالت پویای تح
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سیاســت، فرهنــگ و اقتصــاد اتفــاق افتــاد. ایــن 
ــد  ــت و رش ــاد جمعی ــی از ازدی ــد ناش ــی می توان پویای
ــتا  ــه روس ــهر ب ــرت از ش ــد مهاج ــوج جدی ــد، م موالی
ــد و  ــگ و... باش ــوع جن ــل وق ــری مث ــوالت دیگ و تح
ــی.  ــم سیاس ــر رژی ــژه تغیی ــت؛ به وی ــر اس ــا موث قطع
ایــن پویایــی آثــار متعــددی برجــای گذاشــت. ســاختار 
ــی  ــی طوالن ــرای مدت ــون و ب ــی دگرگ ــم اجتماع نظ
حتــی دچــار تعلیــق شــد. از نتایــج تعلیــق نظــم 
حقوقــی و درهــم ریختگــی اصــول و قواعــد و مقــررات 
ــاوی در  ــش دع ــی افزای ــی و نظــم حقوق نظــم اجتماع

ــود. ــا ب دادگاه ه
ــه امــروز میانگیــن رشــد دعــاوی در  ــا ب از ســال 6۳ ت
دادگســتری ایــران چیــزی حــدود ۳.6 تــا ۳.8 درصــد 
ــرخ رشــد  ــن ن ــر میانگی اســت، یعنــی حــدود 2.۵ براب
ــث  ــود مبح ــاوی خ ــن دع ــد ای ــل رش ــت. دلی جمعی
مفصلــی اســت. عــالوه بــر ایــن، قوانیــن مهــم زیــادی 
مناســبات  بــر  کــه  می شــوند  تغییــر  دســتخوش 
ــازات  ــون مج ــل قان ــد. مث ــر می گذارن ــی تاثی اجتماع
ــر  ــت تغیی ــد نوب ــن و چن ــون چندی ــه تاکن اســالمی ک
کــرده اســت. قانــون آییــن دادرســی کیفــری و مدنــی 
هــم بارهــا و بارهــا تغییــر کردنــد و بــه درهــم ریختــن 
ــک  ــران کم ــاوی در ای ــد دع ــتری و رش ــام دادگس نظ
ــه  ــرت ب ــش مهاج ــادی، افزای ــرات اقتص ــد. تغیی کردن
شــهرها، توســعه روســتاها، توســعه ارتباطــات، فســادها، 
ــر رشــد  ــورم و ... ب ــرخ ت سوءاســتفاده های اشــخاص، ن

ــر گذاشــته اســت. ــاوی اث دع
ــد  ــرای رش ــتعد ب ــه ای مس ــال زمین ــت عم ــن وضعی ای
دعــاوی پدیــد مــی آورد و دادگســتری را بــا مشــکالت 
زیــادی مواجــه می کنــد. رشــد دعــاوی و توســعه 

ــی  ــه نوع ــی ب ــی فرهنگ طبیع
بــازار حرفــه وکالــت را هــم 
ــن  ــا در ای ــد، ام ــر می کن گرم ت
ــم رخ  ــری ه ــکل دیگ ــن مش بی

می دهــد. 

چه مشکالتی؟ 
انقــالب  از  بعــد    
ــای  ــی، جریان ه فرهنگ
ــل  ــر تعطی ــه فک ــری ب کوته فک
حقــوق  دانشــکده  کــردن 
ــا وجــود  ــد و می گفتنــد ب افتادن
ــوق  ــته حق ــه رش ــاز ب ــه نی فق
نیســت. در همــان زمــان برخــی 
اســاتید دانشــگاه بــا تــالش 
زیــاد توانســتند مانــع از انحــالل 

ــوب  ــن چارچ ــا در همی ــوند ام ــوق ش ــکده حق دانش
همیــن جریــان نــادان بحــث وکالــت مدنــی را مطــرح 
ــد  ــس می توان ــه هرک ــا فق ــق ب ــه مطاب ــد و اینک کردن
ــت  ــه وکال ــه حرف ــازی ب ــود و نی ــری ش ــل دیگ وکی
ــاتید  ــی وکال و اس ــم برخ ــاز ه ــت. ب ــتری نیس دادگس
دانشــگاه جلــوی ایــن تفکــر کوته بیــن و منفعت طلبانــه 

را گرفتند.
 در ســال های ابتدایــی انقــالب مدیــران جدیــد کانــون 
ــار  ــرای اولین ب ــدند و ب ــی ش ــه عموم وکال  وارد عرص
ــد  ــد مانن ــعی کردن ــاد، س ــن نه ــخ ای ــول تاری در ط
دیگــر اصنــاف در مســائل اجتماعــی مشــارکت کننــد. 
ــا  قطــع نظــر از اینکــه مواضــع آنهــا چقــدر درســت ی
ــه  ــت ب ــئوالن وق ــه مس ــیوه ب ــن ش ــود، ای ــت ب نادرس
خصــوص در قــوه قضائیــه گــران آمــد و همیــن باعــث 
ــا ســال 76 ، همــان طــرز تفکــر  شــد از آن ســال ها ت
بــه مخالفتــش بــا نهــاد وکالــت ادامــه بدهــد و اجــازه 
ــال  ــد و عم ــون وکال داده نش ــات کان ــزاری انتخاب برگ
ــه  ــوه قضائی ــوی ق ــه از س ــخصی ک ــط ش ــون توس کان
ــدت   ــن م ــول همی ــد. در ط ــد، اداره ش ــاب می ش انتخ
هــم از ورود افــراد تــازه وارد بــه ایــن حرفــه جلوگیــری 
شــد. ایــن کار ضربــه بزرگــی بــه توســعه نهــاد وکالــت 

ــرد. وارد ک
میانــه  حاکمیــت  دوران،  ایــن  در  اینکــه  خالصــه 
خوبــی بــا وکالی دادگســتری نداشــت و خیلــی از 
اوقــات مانــع می شــد تــا وکالی دادگســتری بــه 
فعالیــت حرفــه ای خــود بپردازنــد. از ایــن بابــت 
ــه  ــعه بی روی ــد. توس ــت آم ــاد وکال ــه نه ــه ب ــم لطم ه
ــاد  ــه نه ــری ب ــه دیگ ــز لطم ــوق نی ــکده های حق دانش
وکالــت وارد کــرد. در دهه هــای 70 ، 80 و 90 بــر 
اثــر سیاســت غلــط فاجعه بــار و 
ــوم در  ــه وزارت عل منفعت طلبان
ــکده  ــور دانش ــه کش ــر گوش ه
حقــوق تاســیس شــد، در حالــی 
کــه کادر آموزشــی و اســتاد 
مجــرب بــه انــدازه کافــی وجــود 

ــت.  نداش
بــه مــوازات ایــن اتفــاق، قانــون 
ــت  ــه وکال ــذ پروان ــت اخ کیفی
ابتــدای  در  نیــز  دادگســتری 
ــید  ــب رس ــه تصوی ــه 70 ب ده
ــه  ــرای ورود ب ــق آن ب ــه طب ک
ــون  ــذ آزم ــت، اخ ــه وکال حرف
ضــروری شــد و نیــز نامزدهــای 
ــره کانون هــای وکال  ــأت مدی هی
بایــد مــورد تاییــد حکومــت 

بــه  و  نیســتند  پیگیــر  وکال  برخــی 
دنبــال  اتهــام  رفــع  و  دفــاع  جــای 
و  هســتند  اســترحام  تقاضــای 
ندارنــد،  حقوقــی  ســواد  اینکــه  یــا 
ــر  ــد ه ــز مانن ــان وکال نی ــه در می چراک
حرفــه دیگــری اشــخاص باســواد و 
 ، محافظــه کار یــا  شــجاع  بی ســواد، 
ولــی  دارد  وجــود  کاهــل  یــا  پیگیــر 
وکیــل  کــه  اســت  ایــن  مســئله 
فرصــت دفــاع شــجاعانه از مــوکل در 

باشــد داشــته  محکمــه 



باشــند، آن هــم حکومتــی کــه بــا نهــاد وکالــت زاویــه 
دارد. در مجمــوع همــه ایــن اتفاقــات بــه نهــاد وکالــت 

ــادی زد. ــه زی ــیب و لطم آس

ــا اخــذ آزمــون از  در ادامــه پرســش قبلــی، آی
ــه  ــذ پروان ــت و اخ ــوزی وکال ــان کارآم متقاضی
وکالــت نمی توانــد بــا توجــه بــه کثــرت 
متقاضایــان ورود بــه ایــن رشــته عــادی و 

ــود؟ ــی ش ــی تلق منطق
  در زمــان تصویــب قانــون کیفیــت اخــذ پروانــه 
جمعیــت  هنــوز  دادگســتری  وکالــت 
ــدف  ــود. ه ــمگیر نب ــدر چش ــوق آنق ــجویان حق دانش
کنتــرل نهــاد وکالــت بــود. در ادامــه ایــن آزمــون بحــث 
گزینــش هــم مطــرح بــود. بــا ایــن وصــف حرفــه وکالت 
و نهــاد متبــوع آن در ســال های بعــد از انقــالب هرقــدر 
ــا  ــت ب ــده اس ــردم ش ــه م ــرف مراجع ــتر ط ــه بیش ک
محدودیــت بیشــتری از ناحیــه حاکمیــت روبــرو شــده 

است.

بــه نظرتــان اقدامــات صــورت گرفتــه در جهــت 
تضعیــف نهــاد وکالــت چــه بــوده اســت؟ 

  بعــد از انقــالب، تحــوالت اجتماعــی بــه ســمتی 
بــود کــه در مخــارج جــاری مــردم، هزینه هــای 
حقوقــی و وکالــت بــه صــورت ثابــت تعریــف شــد، چون 
روش هــای کدخــدا منشــی ســابق وجــود نداشــت. ایــن 
بــه رغــم محدودیت هایــی بــود کــه از ســوی حاکمیــت 

ــاد  ــن ســال ها نه ــه وضــع شــد. در ای ــن حرف ــرای ای ب
وکالــت توســعه کّمــی پیــدا کــرده اســت و ایــن مــدل 
توســعه، خــواه ناخــواه بــا خــودش توســعه کیفــی را بــه 
دنبــال دارد. عــالوه بــر ایــن توســعه اجتماعــی و 
ــبات  ــی مناس ــدت پیچیدگ ــر ش ــی ب ــی اجتماع پویای
ــر  ــت ب ــاق در نهای ــن اتف ــت و ای ــزوده اس ــی اف حقوق
ــی  ــل و مشــاور حقوق ــن کمــک از وکی ضــرورت گرفت
ــن  ــرای گرفت ــه ب ــاوی و چ ــور در دع ــرای حض ــه ب چ

مشاوره می افزاید. 
ــا پرداخــت هزینــه خدمــات حقوقــی  هنــوز جامعــه ب
کنــار نیامــده اســت و آن را ســنگین می دانــد و 
ترجیــح می دهنــد بــه طــرق دیگــری مســئله را حــل 
ــه ســنگین  ــه حق الوکال ــم هزین ــد. تصــور نمی کن کنن
ــای  ــد هزینه ه ــود مانن ــه را می ش ــن هزین ــد. ای باش
ــه  ــرورت ب ــک ض ــوان ی ــه عن ــر ب ــد و اگ ــی دی درمان
ــر  ــالوه ب ــد. ع ــرق می کن ــاع ف ــود اوض ــگاه ش آن ن
ــه   ــت حق الوکال ــه پرداخ ــود ک ــه ش ــد توج ــن بای ای
ــازی  ــن جوس ــی از ای ــه بخش ــت. البت ــی اس تدریج
ــی  ــگاه خوب ــه ن ــت ک ــردی اس ــان رویک ــی از هم ناش
ــرای  ــی ب ــر فرصت ــدارد و از ه ــت ن ــه وکال ــبت ب نس
ــم  ــن را ه ــد. ای ــتفاده می کنن ــه آن اس ــه زدن ب لطم
ــده شــدن نظــام  ــا پیچی ــه ب ــت ک ــده گرف ــد نادی نبای
اجتماعــی، توســعه نظــام آموزشــی، توســعه فرهنگــی، 
افزایــش جمعیــت شــهری و عواملــی دیگــر بــه تدریــج 
ــردم  ــن م ــم در بی ــل ه ــه وکی ــه ب ــگ مراجع فرهن

ــد. ــدا می کن ــعه پی توس
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ایــن موضــوع در جریــان وقایــع چنــد مــاه اخیــر 
ــت در انتخــاب و حضــور  مطــرح شــد. اینکــه محدودی
ــا  ــر نیســتند و ی وکیــل وجــود دارد. برخــی وکال پیگی
ــه جــای دفــاع و رفــع اتهــام دنبــال تقاضــای  اینکــه ب
اســترحام هســتند و یــا اینکــه ســواد حقوقــی ندارنــد. 
در میــان وکال نیــز ماننــد هــر حرفــه دیگــری اشــخاص 
ــر  ــه کار، پیگی ــا محافظ ــجاع ی ــواد، ش ــواد و بی س باس
یــا کاهــل وجــود دارد. مســئله ایــن اســت کــه وکیــل 
فرصــت دفــاع شــجاعانه از مــوکل در محکمــه داشــته 
ــاع از  ــت، دف ــی نیس ــل خودنمای ــه وکی ــد. وظیف باش
ــه  ــنیدیم ک ــادی ش ــوارد زی ــت. م ــوکل اس ــوق م حق
وکیــل قصــد دفــاع تمــام عیــار در محاکــم دارد امــا بــا 
ــق  ــی رئیــس دادگاه مواجــه شــده و موف برخــورد منف
ــال در محکمــه ای  ــوان مث ــه عن ــاع نمی شــود. ب ــه دف ب
کــه در یــک جلســه حکــم ســنگین محاربــه می دهنــد، 
ــث  ــوای بح ــه س ــد. البت ــد بکن ــل کاری نمی توان وکی
ســواد و اطــالع، جســارت وکیــل هــم مهــم بــوده کــه 
ــل در  ــه وکی ــن اســت ک ــا بحــث ای ــد ام برخــی ندارن
ــه طــور کامــل  ــد از موکلــش ب امنیــت و آرامــش بتوان

ــاع کنــد. دف

در مــورد مســئولیت اجتماعــی نهــاد وکالــت و 
ــه  اینکــه جایــگاه آن در جامعــه چقــدر نیــاز ب

تحکیــم دارد چــه نظــری داریــد؟
  در درون حرفــه وکالــت هــم یــک نقیصــه 
ــی  ــئولیت اجتماع ــوزه مس ــه ح ــت و آن ب هس
نهــاد وکالــت مربــوط اســت. یــک شــاخه وکالــت دفــاع 
از مــوکل در امــور کیفــری و حقوقــی اســت. ایــن 
ــی  ــاد صنف ــا نه ــت، ام ــت اس ــردی کار وکال ــه ف جنب
وکالــت مســئولیت اجتماعــی و عمومــی هــم برعهــده 

ایــن  مهــم  پرســش  دارنــد. 
اســت کــه کانون هــای وکالی 
ــدازه در  ــه ان ــا چ دادگســتری ت
مشــارکت  عمومــی  عرصــه 
دارنــد و بــرای خــود مســئولیت 
اجتماعــی قائــل هســتند. اینجــا 
دارد. وجــود  مهمــی   ضعــف 

شــرح  نظــر  از  وکال  کانــون 
ــام  ــازمان نظ ــبیه س ــف ش وظای
ــازمان  ــن س ــت. ای ــکی اس پزش
ــه در  ــئولیتی ک ــر مس ــالوه ب ع
پروانــه  صــدور  بــا  رابطــه 
بــه  رســیدگی  و  پزشــکان 
تخلفــات آنهــا و امثــال ایــن امور 
دارد کارهــای اجتماعــی هــم 

می کنــد. بــه طــور مثــال در مــورد شــیوع بیماری هــای 
واگیــردار فعالیــت دارد و بــه مــردم اطالع رســانی 
ــا شــاهد وقــوع آن  می کنــد؛ اتفاقــی کــه در دوره کرون

بودیم. 
رشــته حقــوق بــا همــه چیــز ســروکار دارد، از جنــگل 
تــا کــودک کار، از خانــواده تــا چــک بالمحــل، از قتــل 
ــوزش  ــوزه آم ــم ح ــی و جرای ــم امنیت ــا جرائ ــد ت عم

ــی. عال
همــه ایــن مســائل اجتماعی انــد و بحــث حقوقــی 
ــا سوءاســتفاده  ــه محیــط زیســت ت ــد؛ از تجــاوز ب دارن
از کــودک کار، از افزایــش صــدور چــک بــال محــل تــا 
ــئله  ــا مس ــی ت ــای خانوادگ ــرداری، از بحران ه کالهب
ــی  هســتند.  ــا همــه ســوژه های حقوق ــه و ... اینه مهری
مجمــع  بزرگتریــن  دادگســتری  وکالی  کانــون 
ــره  ــن ذخی ــت. ای ــوق اس ــته حق ــردگان رش تحصیل ک
بزرگــی اســت. چــرا کانون هــای دادگســتری در عرصــه 
ــن  ــخنی در ای ــرف و س ــتند و ح ــب هس ــی غای عموم
موضوعــات نمی بینیــم و نمی شــنویم؟ ایــن فقــط 
مربــوط بــه مســائل سیاســی چنــد مــاه اخیــر نیســت؛ 
ــی  ــال بحــث راهنمای ــه طــور مث ــد. ب موضوعــات زیادن
مــردم در خریــد و نقــل و انتقــال امــوال. بحــث تعــرض 
بــه حریــم جنــگل و منابــع طبیعــی و... . ممکــن اســت 
وکالیــی بــه تنهایــی در ایــن زمینه هــا فعالیــت کننــد 
ــا  ــد ی ــزی بگوین ــی چی ــه عموم ــور در عرص ــا حض و ب
ــه  ــر ب ــتری اگ ــون وکالی دادگس ــا کان ــند، ام بنویس
ایــن حــوزه وارد شــده و روشــنگری کنــد بســیار حائــز 
اهمیــت اســت. مســائل قابــل بحــث بــرای کانون هــای 
وکال فهرســتی طوالنــی اســت. امــروز کانون هــای 
وکالی دادگســتری خــود  را از عرصــه عمومــی دور 
نگــه  داشــته اند. ایــن انفعــال بــه تضعیــف نهــاد 

ــد. ــم می انجام ــه ای ه حرف
کانون هــای وکال و نیــز اســکودا 
بایــد بــه ایــن بخــش از وظایــف 
توجــه  هــم  خــود  عمومــی 
کننــد. بــدون حضــور در عرصــه 
مشــارکت  بــدون  و  عمومــی 
عمومــی،  زندگــی  در  فعــال 
نهــاد حرفــه ای نمی توانــد ثبــات 
و اســتقالل خــود را حفــظ کند، 
زیــرا اصــوال ایــن نــوع نهادهــای 
حرفــه ای، نهادهایــی عمومی انــد 
ــئولیت  ــه مس ــه ب ــدم توج و ع
اجتماعــی کــه بــر عهــده دارنــد 
کارکــرد  می شــود  موجــب 

ــد. ــت بدهن ــود را از دس خ

کانون وکالی دادگســتری بزرگترین 
رشــته  تحصیل کــردگان  مجمــع 
بزرگــی  ذخیــره  ایــن  اســت.  حقــوق 
در  وکال  کانون هــای  چــرا  اســت. 
و  هســتند  غایــب  عمومــی  عرصــه 
حــرف و ســخنی در ایــن موضوعــات 
ایــن  نمی شــنویم؟  و  نمی بینیــم 
فقــط مربــوط بــه مســائل سیاســی 
چند مــاه اخیر نیســت؛ موضوعات 

یادنــد ز



وکیل ضامن برقراری حاکمیت 
قانون در جامعه است
عباس عبدی، پژوهشگر اجتماعی و روزنامه نگار

هفتــاد ســال بعــد از اســتقالل کانــون وکالی دادگســتری، مســئولیت 
ــع  ــه وقای ــه ب ــا توج ــت؟ ب ــت چیس ــاد وکال ــف نه ــی و وظای اجتماع
چنــد مــاه گذشــته آیــا نهــاد وکالــت می توانــد بــه رســالت قانونــی 
خــود یعنــی دفــاع از حقــوق شــهروندان عمــل کنــد؟ حاکمیــت تــا چــه انــدازه 
ــدازه  ــه ان ــا چ ــردم ت ــد؟ م ــود می دان ــتری را رودرروی خ ــون وکالی دادگس کان

بــه تخصــص وکال نیــاز دارنــد؟ 
ــش ها،  ــن پرس ــدام از ای ــر ک ــرای ه ــی ب ــگر اجتماع ــدی، پژوهش ــاس عب عب

ــخی دارد. پاس

پانید فاضلیان
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کارکــرد و نقــش نهــاد وکالــت بــه نســبت هفتــاد 
ســالی کــه از تاســیس آن می گــذرد چــه 

ــت؟ ــته اس ــری داش تغیی
 کار وکیل دادگســتری این اســت کــه از حاکمیت 
قانــون دفــاع کنــد. ایــن مســئولیتی اســت کــه 
به رغــم همــه تحــوالت اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی و 

اقتصادی، در هفتاد سال گذشته ثابت مانده است. 
ــون، یعنــی دفــاع تمــام و  دفــاع وکیــل از حاکمیــت قان
کمــال قانونــی از حقــوق مــوکل، خــواه در مقــام شــاکی 
ــده؛ وکالی دادگســتری  ــا خوان ــا متشــاکی، خواهــان ی ی
ــا  ــته اند و ت ــده داش ــه را برعه ــن وظیف ــروز ای ــه ام ــا ب ت
ابــد ایــن مســئولیت برعهــده آنهــا خواهــد بــود. فقــط از 
ایــن طریــق اســت کــه حاکمیــت قانــون معنــا می شــود. 
بنابرایــن ذات نقــش و کارکــرد نهــاد وکالــت هنــوز 
ــت اســت و  ــان ثاب ــاد ســال همچن ــد از گذشــت هفت بع
ــل دادگســتری  ــه از وکی ــرده اســت.  جامع ــری نک تغیی

ــته  ــار داش ــت انتظ ــاد وکال و نه
و دارد تــا فــارغ از شــخصیت 
حقوقــی مــوکل، پاســدار حقــوق 
ــش  ــن نق ــند. ای ــی او باش قانون
دادگســتری  وکیــل  محــوری 
ــه  ــا ب ــت ام ــت اس ــاد وکال و نه
نقــش  نقــش،  ایــن  مــوازات 
ــود  ــاز وج ــم از دیرب ــری ه دیگ
تــا  دارد  انتظــار  دارد. جامعــه 
از  جلوگیــری  ضمــن  وکیــل 
تعــرض احتمالــی بــه حقــوق 
ــز  ــوب را نی ــون معی ــوکل، قان م
ــد؛  ــایی کن ــالح شناس ــرای اص ب
دادگســتری  وکیــل  واقــع  در 
ــوق  ــاع از حق ــن دف ــوب، حی خ
نقص هــای  متوجــه  موکلــش 
ــن خواهــد شــد،  ــی قوانی احتمال
اعــالن ایــن نواقــص و تــالش 
ــوب  ــررات معی ــرای اصــالح مق ب
و نزدیــک شــدن حقــوق بــه 
عدالــت، ممکــن اســت از ســوی 
ــت  ــل و ضدی ــه تقاب ــت ب حکوم
ــی  ــود، اتفاق ــر ش ــی تعبی سیاس
ــا  ــدارد ام ــی ن ــدان تازگ ــه چن ک
همیــن پیگیــری هــم بخشــی از 
رســالت اجتماعــی نهــاد وکالــت 

می شــود. محســوب 
ــای  ــه رخداده ــه ب ــا توج ب
گذشــته،  مــاه  چنــد 

ــون وکالی دادگســتری در  ــش کان ــن چال مهمتری
میانجی گــری میــان مــردم و حاکمیــت چیســت؟

  مواجهــه کانــون وکال بــا وقایــع چنــد مــاه اخیــر،  
ــازه ای نیســت، ایــن ماجراهــا در ادامــه  اتفــاق ت
ــب  ــته حس ــال های گذش ــه در س ــت ک ــی اس رخدادهای
ــا  موقعیت هایــی به وجــود آمــده و اکنــون نیــز جامعــه ب
آن روبــرو شــده اســت. تنهــا تفــاوت میــان وقایــع چنــد 
مــاه اخیــر بــا اتفاقــات پیشــین آن اســت شــکل 
ایــن  پیــدا کرده انــد. در  برجســته تر و متراکم تــری 
مواقــع مــوارد نقــض و ابهــام قانونــی مرتبــط بــا 
چارچوب هــای فعالیــت وکالی دادگســتری از طــرف 
ــم  ــه چش ــتر ب ــا بیش ــا آنه ــط ب ــی مرتب ــای قانون نهاده
می آیــد، در حالــی کــه انتظــار جامعــه ایــن اســت ایــن 
وضعیــت اصــالح شــود، ولــی حاکمیــت چنیــن نظــری 
نــدارد و اصــرار بــر اصــالح و برقــراری قانــون را تقابــل بــا 
خــود تعبیــر می کنــد. وکیــل بــه واســطه برعهده داشــتن 
وظیفــه دفــاع از حقــوق مــوکل، 
حاکمیــت  برقــراری  ضامــن 
قانــون در جامعه اســت، حــاال در 
ــه در  ــه ک ــل آنچ ــرایطی مث ش
آن  شــاهد  مــاه  چنــد  ایــن 
بودیــم، نوعــی اخــالل در ایفــای 
مســئولیت  و  قانونــی  نقــش 
اجتماعــی وکالی دادگســتری به 
حکومــت  می آیــد؛  وجــود 
ــا  ــل ب بیشــتر از گذشــته در تقاب
ــرار  ــا ق ــی آنه ــاد صنف وکال و نه
در  وضعیــت  ایــن  می گیــرد. 
شــدن  سیاســی  بــه  نهایــت 
فعالیــت وکال تعبیــر می شــود در 
ــت  ــه وکال ــه ذات حرف ــی ک حال
ــت و  ــا فعالی ــنخیتی ب ــچ س هی
ــوال  ــدارد. اص ــی ن ــارزه سیاس مب
ایــن اتفــاق و برداشــت زمانی رخ 
قانونــی  بســتر  کــه  می دهــد 
ــی مســدود و  ــاع حقوق ــرای دف ب
برداشــته شــود. کار وکال ایــن 
نیســت کــه وارد حرفــه سیاســت 
بــا  مبــارزه  کارشــان  شــوند. 
ــه  ــر اینک ــت، مگ ــت نیس حکوم
نقــض قانــون بــه گونــه ای باشــد 
ــت را  ــه وکال ــرد حرف ــه کارک ک
ــن  ــر ای ــد. اگ ــالل کن دچــار اخت
نهــاد  دیگــر  باشــد  شــرایط 
در  نــدارد.  کارکــرد  وکالــت 

مواجهــه کانــون وکال بــا وقایــع چنــد 
، اتفــاق تازه ای نیســت، این  مــاه اخیر
ماجراهــا در ادامــه رخدادهــای قبلــی 
وقایــع  میــان  تفــاوت  تنهــا  اســت. 
چنــد مــاه اخیــر بــا اتفاقــات پیشــین 
و  برجســــته تر  شـــکل  اســـت  آن 
ــن  ــد. در ای ــدا کرده ان ــری پی ــم ت متراک
ــی  ــام قانون ــض و ابه ــوارد نق ــع م مواق
فعالیــت  چارچوب هــای  بــا  مرتبــط 
وکالی دادگســتری از طــرف نهادهای 
بــه  بیشــتر  آنهــا  بــا  مرتبــط  قانونــی 
کــه انتظــار  چشــم می آیــد، در حالــی 
وضعیــت  ایــن  اســت  ایــن  جامعــه 
اصــالح شــود، ولــی حاکمیــت چنیــن 
و  اصــالح  بــر  اصــرار  و  نــدارد  نظــری 
خــود  بــا  تقابــل  را  قانــون  برقــراری 

می کنــد تعبیــر 



ماجــرای اخیــر مــوارد نقــض 
قانــون و ابهــام در اجــرای قانــون 
ــته  ــت. وکال ناخواس ــهود اس مش
در شــرایط متفــاوت از چارچــوب 
و  هســتند  وکالــت  عــادی 
ایــن  و  می شــوند  معتــرض 
ممکــن اســت از منظــر حکومــت 
ــود  ــر ش ــی تعبی ــت سیاس فعالی

درحالی که چنین نیست.
نقــش و مســئولیت اجتماعی 
نهــاد وکالــت در مواجهــه بــا 

ــت؟ ــرایط چیس این ش
ماننــد  هــم  وکیــل    
مهنــدس،  پزشــک، 
روزنامه نــگار، بــازرگان، کارگــر، 
دانشــجو یــا کارمنــد، قبــل از 
اینکــه در جامعــه ایفاگــر نقشــی 
باشــد، یــک شــهروند اســت. 

مهــم ایــن اســت کــه صاحبــان هــر کــدام از ایــن 
ــهروندی  ــف ش ــه وظای ــی ب ــوزه اجتماع ــا در ح نقش ه
ــه صــورت  ــر آن و ب ــه ب ــی اضاف ــد باشــند. ول خــود مقی
ــی  ــن موقعیت ــت در چنی ــاد وکال ــه نه ــخص وظیف مش
ــری از  ــون و جلوگی ــت قان ــراری حاکمی ــه برق ــک ب کم
ــب  ــرای تصوی ــالش ب ــا ت ــم ب ــن مه ــت. ای ــض آن اس نق
قانــون بهتــر و زدودن قوانیــن ناکارآمــد اتفــاق می افتــد. 
ــی  ــر وکالی ــع اخی ــن وقای ــان همی ــه در جری ــرای نمون ب
چــون آقــای برهانــی فعالیــت بســیار موثــری داشــتند که 
البتــه غیــر از نقــد حقوقــی وضــع موجــود نبــود، فعالیتــی 
در چارچــوب وظیفــه اجتماعــی کــه می تــوان بــرای یــک 
وکیــل دادگســتری متصــور شــد و در عیــن حــال انتظــار 
می رفــت کــه خوشــایند جریانــی در حاکمیــت هــم 

نباشد.
ــه  ــی از جامع ــر، بخش ــات اخی ــدای از اتفاق ج
ایــران از دیربــاز نگــرش مثبتــی نســبت بــه وکال 
نداشــته و ندارنــد، البتــه ایــن بخــش از جامعــه 
تقریبــا مشــابه چنیــن دیدگاهــی را نســبت بــه 
ــرش و  ــن نگ ــه های ای ــز دارد. ریش ــکان نی پزش

ــاور چیســت؟ ب
ــت  ــه وکال ــورد حرف ــه صــورت مشــخص در م   ب
چنــد عنصــر هســت کــه باعــث می شــود، 
ــزل  ــی  متزل ــکار عموم ــزد اف ــه در ن ــن حرف ــگاه ای جای
ــی  ــی و ســبک زندگ ــاوت فرهنگ ــل تف ــک عام ــود. ی ش
ــوز  ــران هن ــا کشــورهای پیشــرفته اســت. در ای ــران ب ای
رجــوع بــه وکیــل بعــد از وقــوع اختــالف و دعــوا اتفــاق 
ــان  ــر از هم ــورهای دیگ ــه در کش ــی ک ــد در حال می  افت

عقــد  و  رابطــه  ایجــاد  بــدو 
قــرارداد شــاهد رجــوع مــردم بــه 
ــا  ــن از آنه ــاوره گرفت وکال و مش
ــدم  ــت معتق ــتیم. در حقیق هس
کــه در ایــران مــردم کمتــر بابــت 
بهینه ســازی روابــط اجتماعــی 
ــک  ــد. کم ــه می کنن ــود هزین خ
حقوقــی  مشــاوره  از  گرفتــن 
پیــش از بــروز اختــالف تنهــا 
یــک نمونــه اســت، حتــی در 
هــم  اختــالف  بــروز  مرحلــه 
ــراد درگیــر آن  نهایــت تــالش اف
اســت تــا بــدون کمــک گرفتــن 
از وکال، ایــن مشــکل را حــل 
کننــد.  در ایــن اوضاع اساســا کار 
دادگســتری  از وکالی  خاصــی 
برنمی آیــد اال آنکــه بــا دســتاویز 
قــرار دادن یــک مــاده قانونــی یــا 
یــک بنــد از قــرارداد منعقــد شــده، از حقــوق مــوکالن 
خــود دفــاع کننــد. بــه ایــن شــرایط اگــر پدیــده فســاد را 
هــم اضافــه کنیــم، دور از انتظــار نیســت کــه بخشــی از 
جامعــه، حرفــه وکالــت را نوعــی تردســتی تلقــی کننــد، 
البتــه کــه ایــن ویژگــی یــک جامعــه ســالم نیســت امــا 
ــی در  ــن نگرش های ــاهد چنی ــاع ش ــن اوض ــایه ای در س

جامعه هستیم.
بــه صــورت مشــخص وقایــع اخیــر ایــن ظــن را 
تقویــت کــرد کــه بخشــی از حاکمیــت در بزنــگاه 
ــاد  ــه نه ــودی ب ــر خ ــد غی ــا دی ــی ب اجتماع
وکالــت نــگاه می کنــد. آیــا امــکان اصــالح ایــن 

ــود دارد؟ ــرش وج نگ
ــاد  ــالش وکال و نه ــه ت ــم ک ــم گفت ــر ه   قبل ت
صنفــی آنهــا بــرای برقــراری حاکمیــت قانــون از 
طریــق دفــاع از حقــوق مــوکل همیشــه خوشــایند 
ــی  ــا زمان بخشــی از حاکمیــت نیســت، ایــن وضعیــت ت
ــون  ــت قان ــا حاکمی ــا رابطــه خــود را ب ــت م ــه حکوم ک

روشن نکند، ادامه خواهد داشت. 
اصــرار بــه برقــراری حاکمیــت قانــون در نهایــت به ســود 
حاکمیــت تمــام می شــود، امــا اصــالح ایــن شــرایط بــه 
اراده حاکمیــت بســتگی دارد. نمونــه بارزی کــه در همین 
جریانــات اخیــر شــاهدش بودیــم، محدودیت هایــی 
اســت کــه بــرای حضــور وکیــل پیــش و حتــی پــس از 
تشــکیل دادگاه بــه وجــود آمــده اســت، واقعیــت اینکــه 
دلیــل ایــن کار منطقــی نیســت امــا آنچــه اتفــاق افتــاده 
اســت تشــدید بی مــورد ایــن فضــای تقابــل و خــودی و 

ناخــودی کــردن وکال اســت.

و  دادگســتری  وکیــل  از  جامعــه 
ــن  ــا ضم ــار دارد ت ــت انتظ ــاد وکال نه
جلوگیــری از تعــرض احتمالــی بــه 
حقــوق مــوکل، قانــون معیــوب را 
کنــد نیــز بــرای اصــالح شناســایی 
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آری، آنــان کــه در کســوت خبرنــگار حقوقــی بــا مرحــوم 
اســتاد »بهمــن کشــاورز« بــه صــورت تلفنــی مصاحبــه 
کــرده بودنــد، خــوب بــه یــاد دارنــد ایشــان زمانــی کــه 
بــه انتهــای پاراگــراف خــود می رســیدند از لفــظ »نقطــه 
ــگرد در  ــن ش ــه ای ــد ک ــتفاده می کردن ــط« اس ــر خ س
ــرای مصاحبه کننــده داشــت؛ نخســت  ــده ب اصــل دو فای
ــه از  ــث مطروح ــه مبح ــت ک ــگار می دانس ــه خبرن اینک
ســوی ایــن وکیــل کهنــه کار بــه انتهــا رســیده و بایــد بــه 
خــط بعــدی بیایــد تــا متــن از انســجام نیفتــد و توالــی 
تشــریح و تحلیــل حقوقــی ایشــان از خــط اصلــی خــارج 
نشــود. دوم، ساده ســازی رونــد مصاحبــه و ســپس 
ویرایــش نهایــی بــود کــه باعــث می شــد خبرنــگار 
ــا  ــح ی ــرای تصحی ــری را ب ــت کمت ــگار وق ــا روزنامه ن ی

ــا ایشــان صــرف کنــد.  یکپارچگــی مصاحبــه ب
ایــن روش کار مرحــوم کشــاورز در مصاحبه هایشــان 
البتــه یــک اقــداِم مفیــد یــا بــه قــول امروزی هــا »دو َســر 
ــاب  ــن روش در ب ــد؛ چراکــه ای ــه حســاب می آی ــرد« ب بُ
ــه  ــی مصاحب ــد پیاده ســازی نهای ــث تســریع رون اول باع
توســط خبرنــگار می شــد و در بــاب دوم باعــث می شــد 
کــه مرحــوم کشــاورز هــم زمانــی کــه متــن را دریافــت 
می کــرد، وقــت چندانــی روی تنظیــم بدیهیــات یــا 
ــغله  ــل مش ــه دلی ــت ب ــذارد و در نهای ــا نگ جمله بندی ه
کاری کــه داشــتند بــر محتــوای متــن متمرکــز شــوند. 

ــی  ــانه وقت ــاب رس ــی از اصح ــه برخ ــد ک ــه نمان ناگفت
ــه  ــکودا مصاحب ــبق اس ــس اس ــا رئی ــار ب ــن ب ــرای اولی ب
می کردنــد و مــدل الفــاظ و ســخنان مرحــوم کشــاورز را 
ــاز می شــد و متعجــب  ــه خنــده ب می شــنیدند لبشــان ب
ــئول  ــم از مس ــگان )اع ــه هم ــر ک ــن عص ــد در ای بودن
و مــردم( از الفــاظ عامیانــه یــا بــه قــول برخی هــا 
ــه  ــی« اســتفاده می کننــد، چگون »واژه هــای کــِف خیابان
یــک انســان آن هــم در پشــت تلفــن و بــدون هماهنگــی 
ــد و  ــه اینچنیــن مســلط ســخن می گوی قبــل از مصاحب
جزئیــات را در کلیــات دفــن نمی کنــد و بــا آغــوش بــاز 

ــت! ــانه ها اس ــخگوی رس پاس
ــرای وکال و حقوق خوان هــا چنــدان  ــکات شــاید ب ایــن ن
ــد،  ــار آن گــذر کنن ــه ســادگی از کن ــا ب مهــم نباشــد ی
ــن  ــه همی ــود ک ــن ب ــکار ای ــل ان ــت غیرقاب ــا واقعی ام
ــود کــه او را در میــان وکال و  تســلط مرحــوم کشــاورز ب
ــرد.  ــز می ک ــوق متمای ــم حق ــنای عال ــای نام آش چهره ه
ــته های  ــوان در دست نوش ــم می ت ــا را ه ــن ادع ــند ای س
ایشــان کــه در ســایت بنیــاد بهمــن کشــاورز قــرار داده 
ــم  ــاط را ه ــم و انضب ــن نظ ــرد. ای ــاهده ک ــده، مش ش
می تــوان در نــوع پوشــش ایشــان مشــاهده کــرد و تمــام 
ایــن جزئیــات نشــان از دقــت نظــر شــخصی دارد کــه در 
خانــواده ای حقوقــی و آشــنا بــا قلــم و فرهنــگ بــه دنیــا 

آمــده اســت. 
ــا نیســت،  ــروز اگرچــه مرحــوم کشــاورز در بیــن م ام
ــاد  ــتقالل نه ــورد اس ــدات او در م ــته تاکی ــا پیوس ام
البتــه  و  اســت  طنین انــداز  گوشــمان  در  وکالــت 
ــام اســکودا؛ هــر چنــد ایشــان معتقــد  ــه ن یــادگاری ب
ــیس  ــه تاس ــوده  و جرق ــا نب ــن راه تنه ــه در ای ــود ک ب
اتحادیــه را مرحــوم محمــدی از کانــون گیــالن زدنــد 
ــدم  ــن مســئله پیش ق ــون گیــالن در ای ــع کان و در واق
بــوده اســت. حــال بــا طــی شــدن بیــش از ســه ســال 
ــت  ــاد وکال ــن کشــاورز، نه ــوم بهم از درگذشــت مرح
همچنــان بــه مدافعانــی ماننــد او بــرای تعمیــق 

ــاز دارد. ــود، نی ــتقالل خ اس

ــه  ــن س ــط«. ای ــِر خ ــه س »نقط
کــه  خبرنگارانــی  را  کلمــه 
حــوزه  در  ســال  ســال های 
حقوقــی و قضایــی حضــور داشــتند، بارهــا 
و بارهــا شــنیده اند، امــا نــه از ســوی 
سیاســت مداران، اقتصاددان هــا و اســاتید 
ادبیــات، بلکــه از زبــان وکیــل مدافعــی کــه 
جــای خالــی اش ایــن روزهــا و بــه خصــوص 
ــه  ــون وکال ب ــتقالل کان ــالگی اس در 70 س

شــدت احســاس می شــود. 

مدافع استقالل 
و پاسخگو به رسانه! 

به یاد مرحوم بهمن کشاورز



نگاهی بر آثار استقالل کانون وکال به بهانه هفتم اسفند

حق دفاع و وکالت
الزمه عدالت اجتماعی 

فرشاد گلزاری
بــدون شــک در سراســر گیتــی، روزهــا، ســاعات و حتــی دقایقــی وجــود داشــته اند کــه تحوالتــی 
رقــم خــورده و بعدهــا ایــن رویدادهــا بــه بخشــی از تاریــخ ملــل تبدیــل شــده اســت. تردیــدی 
وجــود نــدارد کــه خلــق یــک واقعــه بــرای برخی هــا خوشــایند و بــرای طیــف دیگــر نامیمون اســت 
و در ایــن رونــد مثال هــای فراوانــی را می تــوان در سراســر عالــم مــورد اشــاره قــرار داد و آنهــا را 

فهرســت وار مکتــوب کــرد.
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ــاد  ــد فروپاشــی اتح ــه ای مانن ــه، واقع ــوان نمون ــه عن  ب
جماهیــر شــوروی در ابتــدای دهــه 90 میــالدی یکــی 
ــع اســت کــه نظــم سیاســی، امنیتــی و  از همیــن وقای
حتــی اقتصــادی جهــان را دســتخوش تغییــر قــرار داد 
امــا قبــل از ایــن امــر، یــک اتفــاق دیگــری رخ داده بــود. 
همــگان بــه یــاد دارند کــه 9 نوامبــر 1989 پــرده آهنین 
یــا همــان »دیــوار برلیــن« فــرو ریخــت؛ نقطــه عطفــی 
کــه در تاریــخ وقایــع جهــان بــه عنــوان نماد »اســتقالل 
و آزادی« ثبــت شــد و هــر ســاله هــم یــاد آن را گرامــی 
می دارنــد. اینکــه دیــوار برلیــن پــس از حــدود 28 ســال 
ــک خروجــی  ــاً ی ــزد، صرف ــرو می ری )1961 – 1989( ف
ــک نمــاد سیاســی –  ــوان ی ــه عن ــی از خــود ب بین الملل
اجتماعــی بــر جــای نمی گــذارد، بلکــه ایــن موضــوع در 
آلمــان هــم نقطــه عطــف بــه حســاب می آیــد و موجــب 

اتحــاد دوبــاره ایــن کشــور شــد. 
ــوار  ــزش دی ــمندان، فروری ــی از اندیش ــر برخ ــه تعبی ب
برلیــن توانســت مرزهــای اســتقالل را دوبــاره در اذهــان 
عمومــی جهــان برجســته کنــد و بــه یــاد همــه بیــاورد 
کــه اســتقالل هزینــه دارد. نمونه هــای بســیاری از ایــن 
ــن  ــم در ای ــه قصــد نداری ــا وجــود دارد ک ــدل در دنی م
ــدر  ــه ص ــر ب ــال اگ ــم و ح ــاره کنی ــدان اش ــتار ب نوش
ــخ  ــاره تاری ــم درب ــم و بخواهی ــش رو بازگردی ــب پی مطل
صحبــت کنیــم، بی تردیــد در کشــور مــا هــم روزهایــی 
وجــود دارنــد کــه تــا ابــد در کالبــد ایــران زمیــن باقــی 

خواهــد مانــد. 

استقالل کانون وکال چرا حائز اهمیت است؟
  هفتــم اســفند مــاه بــدون اغمــاض یکــی از ایــن 

به شــمار  روزهــا 
از  بســیاری  شــاید  مــی رود. 
کســانی کــه ایــن نوشــتار را 
کســوت  در  ولــی  می خواننــد 
شــریف وکالــت مشــغول بــه کار 
نیســتند بــه ایــن مســاله اشــاره 
کننــد کــه برجســته کــردن روز 
اســتقالل کانون وکال و اســتقالل 
وکیــل، صرفــاً بــرای حاضــراِن در 
و  دارد  اهمیــت  صنــف  ایــن 
صرفــاً کســانی کــه ردای وکالــت 
ــوع چنیــن  ــد از وق ــن دارن ــر ت ب
رویــدادی که هــر ســاله آن را در 
ــی  ــاه گرام ــفند م ــه اول اس هفت
مســرور  و  شــاد  می دارنــد 

هستند. 
نــگاه،  نــوع  و  تحلیــل  ایــن 

ــی دارد کــه تعــداد آن بی شــمار اســت و البتــه  مخالفان
در میــان ایــن مخالفــان کســانی هــم حضــور دارنــد کــه 
بــا وجــود اینکــه وکیــل نیســتند، امــا از اســتقالل کانون 
وکال کــه میــراث دکتــر محمــد مصــدق از ســال 1۳۳1 
ــمار  ــه ش ــی و وکال ب ــه حقوق ــرای جامع ــیدی ب خورش
ــاع  ــن دف ــل ای ــد. دلی ــاع می کنن ــد دف ــی رود، تمام ق م
هــم مشــخص اســت. اســتقالل نهــاد وکالــت که امــروزه 
ــه  ــرار گرفت ــورد بی مهــری ق ــم بســیاری از وکال م به زع
ــیر  ــاً تفاس ــض و بعض ــیرهای متناق ــن آن، تفس و از بط
ــاً  ــث شــکلی صرف ــاید از حی ــده، ش ــرون آم ــه رأی بی ب
یــک رویــداد مهــم بــرای حقوقدان هــا، وکال و برخــی از 
قضــات شــریف دســتگاه قضــا به شــمار آیــد، امــا نبایــد 
از یــاد ببریــم کــه اســتقالل کانــون وکالی دادگســتری 
ــتیم،  ــالگرد آن هس ــن س ــر هفتادمی ــاال نظاره گ ــه ح ک
ــوم  ــرای عم ــرکات ب ــر و ب ــوی دارای خی ــر ماه از منظ
ــری  ــی« جلوگی ــاد »آنوم ــی از ایج ــوده و حت ــردم ب م

کــرده اســت.
ــن  ــه ای ــد ب ــران را بای ــان و ســپس دیگ نخســت خودم
درک برســانیم کــه اساســاً نهــاد وکالــت یــا کانون هــای 
ــف  ــفانه در ادوار مختل ــه متاس ــه ک ــالف آنچ وکال برخ
ــردم  ــر م ــمع و نظ ــه س ــات ب ــانه ها و مطبوع و در رس
رســیده، صرفــاً یــک گعــده یــا نهــاد خصوصــی نیســت 
ــا صــرف  کــه عــده ای دور یکدیگــر نشســته باشــند و ب
چــای و کیــک امــورات خــود را بــه ســر منــزل مقصــود 
برســانند و نداننــد کــه در جامعــه چــه می گــذرد. امــر 
وکالــت ذاتــاً یــک عمــل و ماهیــت مدنــی و اجتماعــی 
بــه حســاب می آیــد کــه هدایــت کننــده آن را بایــد وکال 
دانســت؛ وکالیــی کــه اگــر همیــن امــروز بــه ســراغ آنها 
ــی  ــا از مالمت های ــد، نه تنه بروی
خدمتشــان  طــول  در  کــه 
ــد، بلکــه  شــده اند حــرف می زنن
از برخوردهــای ناصوابــی کــه 
ــه  ــا در عدلی ــا آنه ــا ب ــن روزه ای
صــورت می گیــرد هــم گله منــد 
هســتند. بــه همیــن جهت اســت 
کــه بایــد گفــت اســتقالل کانون 
ــد از  ــت را نبای ــاد وکال وکال و نه
دریچــه تفســیر ُمضیق دیــد و آن 
را صرفــاً مربــوط به جامعــه وکال، 
عالــم حقــوق و حقوق دان هــا 
ــی و  ــه تظلم خواه ــت، بلک دانس
دفــاع از مظلــوم دقیقــاً در بطــن 
ایــن موضــوع جــای گرفتــه 
ــون  ــام آن را مدی ــه تم ــت ک اس
راه  در  کــه  هســتیم  کســانی 

ــروزه  ــه ام ــت ک ــاد وکال ــتقالل نه اس
مــورد  وکال  از  بســیاری  به زعــم 
بطــن  از  و  گرفتــه  قــرار  بی مهــری 
 
ً
آن، تفســیرهای متناقــض و بعضــا

آمــده،  بیــرون  رأی  بــه  تفاســیر 
ــک   ی

ً
ــا ــکلی صرف ــث ش ــاید از حی ش

رویــداد مهــم بــرای حقوقدان هــا، 
یف  شــر قضــات  از  برخــی  و  وکال 
دســتگاه قضــا بــه شــمار آیــد، امــا 
ــم از  ــن مه ــه ای ــم ک ی ــاد ببر ــد از ی نبای
منظــر ماهــوی دارای خیــر و بــرکات 

اســت بــوده  مــردم  عمــوم  بــرای 



اســتقالل کانــون وکال ســینه 
ــد  ــرق ریختن ــد و ع ــاک بودن چ
تــا ایــن مهــم بــه ســرانجام 

ــد.   برس
اینکــه دکتــر مصــدق پرچــم دار 
ــون وکال  ــتقالل کان ــرای اس ماج
هیــچ  می آیــد،  حســاب  بــه 
ــد  ــه دل راه نمی ده ــکی را ب ش
ــن  ــه در ای ــت ک ــد دانس ــا بای ام
مســیر اشــخاص و چهره هــای 
زیــادی تــالش کردنــد و مالمــت 
ــه  ــروز ب ــه ام ــا آنچ ــیدند ت کش
وکالی  کانون هــای  عنــوان 
ــرده  ــام ب ــا ن ــتری از آنه دادگس

می شــود، پدیــد بیایــد. 
تشــکیالت   1۳06 ســال  در 
توســط  دادگســتری  جدیــد 

ــر  ــرزا علی اکب ــه می ــروف ب ــر داور )مع ــوم علی اکب مرح
مدعی العمــوم( احیــا شــد و ســپس در ســال 1۳09 
بــرای اولیــن بــار در زمــان ایشــان کانــون وکال تشــکیل 
ــت،  ــنهاد وکالی وق ــه پیش ــم ب ــوم داور ه ــد و مرح ش
بــرای مــدت کوتاهــی ریاســت کانــون وکال را بــر عهــده 
گرفتنــد. در آن مقطــع کــه علی اکبــر داور وزیــر عدلیــه 
بــود 6 نفــر را از مجمــع رســمی وکال بــه ایــن وزارتخانــه 
دعــوت کــرد کــه حاصــل آن تشــکیل یــک کمیســیون 
ــل،  ــود از سیدهاشــم وکی ــه متشــکل ب ــره شــد ک 6 نف
احمــد شــریعت، حســینعلی نقیــب زاده، قوام الدیــن 
ــی.  ــر گرگان ــدی و علی اصغ ــن نهاون مجیــدی، جالل الدی

ــی  ــب الیحــه قانون بعــد از تصوی
وکالی  کانــون  اســتقالل 
ــفند  ــم اس ــتری در هفت دادگس
مــاه 1۳۳1، دکتــر مصــدق اولین 
ــون  ــره کان ــت مدی ــای هیئ اعض
اســفند همــان  را در 21  وکال 
ســال تعییــن کردنــد. ایــن افــراد 
عبــارت بودنــد از سیدهاشــم 
وکیــل )رئیــس کانــون وکال(، 
ــری و ابوالفضــل  ارســالن خلعتب
لســانی )نــواب رئیــس(، محمــود 
شــاهکار  محمــد  و  سرشــار 
)بازرســان کانــون وکال(، محمــد 
نونهــال تهرانــی و عبــاس نراقــی 
ــا  ــان آنه ــه از می ــی ها( ک )منش
ــا  ــل ت ــم وکی ــوم سیدهاش مرح
ســال 1۳49 ریاســت کانــون 
وکال را بــر عهــده داشــت و ســپس دکتــر متیــن دفتری، 

ــت. ــده گرف ــه عه ــون را ب ــت کان ریاس
دیــری نپاییــد کــه وزارت دادگســتری انتخابــات هیئــت 
مدیــره کانــون را غیرقانونــی اعــالم کــرد. اعتــراض 
مخالفــان بــه ریاســت دکتــر متیــن دفتــری این بــود که 
ــی اســتقالل  ــاده 18 آیین نامــه الیحــه قانون مطالبــق م
کانــون وکال مصــوب 1۳۳4، رئیــس کانــون بایــد دارای 
20 ســال ســابقه وکالــت درجــه اول دادگســتری باشــد و 
ســن او نبایــد کمتــر از ۵0 ســال باشــد. ایــن در حالــی 
بــود کــه دکتــر متیــن دفتــری بــه دلیــل آنکــه پروانــه 
ــود،  ــرده ب ــت ک ــال 1۳۳4 دریاف ــود را در س ــت خ وکال

پرچــم دار  مصــدق  دکتــر  اینکــه 
ماجــرای اســتقالل کانــون وکال بــه 
حســاب می آیــد، هیــچ شــکی را بــه 
دل راه نمی دهــد امــا بایــد دانســت 
و  اشــخاص  مســیر  ایــن  در  کــه 
یــادی تــالش کردنــد و  چهره هــای ز
آنچــه امــروز  کشــیدند تــا  مالمــت 
وکالی  کانون هــای  عنــوان  بــه 
بــرده  نــام  آنهــا  از  دادگســتری 

آیــد پدیــد  می شــود، 
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فاقــد 20 ســال ســابقه وکالــت بــود و در نهایــت مجــدداً 
انتخابــات هیئــت مدیــره در آذر مــاه ســال 1۳49 برگزار 
شــد و مرحــوم جاللــی نایینــی بــه عنــوان رئیــس کانون 
وکال انتخــاب شــد کــه بــر اســاس مســتندات موجــود، 
ــی  ــل حضــور وی و جمع ــه دلی دوره ریاســت ایشــان ب
از وکال در مجمــع اتحادیــه جهانــی وکالی دادگســتری 
ــره  ــن کنگ ــال 1۳۵4 و همچنی ــان( در س ــخ )آلم مونی
اتحادیــه بین المللــی وکالی دعــاوی در پاریــس در ســال 
1۳۵6 را بایــد نقطــه عطفــی در تاریــخ ریاســت کانــون 
ــون  ــام کان ــاب مطــرح شــدن ن وکال دانســت؛ چراکــه ب

وکالی ایــران در جامعــه ملــل بــاز شــد. 
پــس از ایشــان، در 20 خــرداد 1۳۵7 و پــس از برگــزاری 
دور نوزدهــم انتخابــات کانــون وکال، حســن نزیــه بــرای 
ریاســت ایــن کانــون انتخــاب شــد ولــی وی بــه دلیــل 
ــار و  ــره، برکن ــت مدی ــات هیئ ــرکت در جلس ــدم ش ع

عبدالحمیــد اردالن جانشــین وی شــد. 
ــن  ــر همی ــال 1۳۵7 ب ــا س ــوص ت ــه خص ــد ب ــن رون ای
ــا  ــالب اســالمی ت ــس از انق ــا پ ــت ام ــش رف ــوال پی من
حــد زیــادی دســتخوش تغییــر قــرار گرفــت؛ تــا جایــی 
کــه عــالوه بــر تصفیــه و پاکســازی کانــون وکال، بحــث 
ــد و در  ــرح ش ــتری مط ــون از کاخ دادگس ــراج کان اخ
ــورای  ــم ش ــب حک ــه موج ــال 1۳60 و ب ــت در س نهای
ــون وکال دســتور داده شــد کــه  ــه کان ــی، ب ــی قضای عال
ســاختمان محــل اســتقرار خــود را تخلیــه و آن را 
ــال  ــم در س ــس از آن ه ــد. پ ــتری ده ــل دادگس تحوی
1۳61 طــی حکمــی از ســوی آیــت اهلل محمــدی گیالنی 
)ریاســت وقــت دادگاه هــای انقــالب اســالمی( و اســداهلل 
ــه  ــوی ب ــد خواج ــالب(، احم ــتان انق ــوردی )دادس الج
ســمت مدیــر موقــت کانــون وکال منصــوب شــد و 
ایشــان را بایــد اولیــن رئیــس انتصابــی کانــون وکال پــس 

ــت.  ــالب دانس از انق
ــانی  ــش کس ــیر نق ــن مس در ای
داوود  دکتــر  مرحــوم  ماننــد 
زمــان  در  کــه  را  فاطمــی 
ریاســت دکتــر افتخــار جهرمــی 
ــت  ــام ریاس ــوان قائم مق ــه عن ب
کانــون ایفــای نقــش کــرده بــود 
ــا در  ــرد ام ــاد بُ ــوان از ی را نمی ت
ســال 1۳76 یعنــی در اواخــر 
ــی  ــار جهرم ــت افتخ دوره ریاس
ــب  ــا تصوی ــون وکال و ب ــر کان ب
قانــون کیفیــت اخــذ پروانــه 
ــت دادگســتری، بیســتمین  وکال
ــره  ــت مدی ــات هیئ دوره انتخاب
کانــون وکال و اولیــن دوره آن 

بعــد از اتقــالب اســالمی برگــزار شــد و در نهایــت آقــای 
محمــد جندقــی کرمانی پــور بــه عنــوان رئیــس کانــون 

ــد.  ــاب ش وکال انتخ

استقالل وکالت، الزمه اجرای عدالت اجتماعی 
  گــذر از کنــار تاریــخ عــزل و نصب هــای صــورت 
گرفتــه در کانــون وکال و بــه صــورت کلــی 
ــه  ــورت گرفت ــاد ص ــن نه ــه در ای ــکلی ک ــوالت ش تح
ــود  ــه ب ــد متوج ــن مســیر بای ــا در ای ســخت اســت، ام
ــا توجــه  ــروزه ب ــد و ام ــدا می کن ــه اهمیــت پی آنچــه ک
بــه شــرایط اجتماعــی، سیاســی و بــه خصــوص اقتصادی 
کشــور بیــش از پیــش بــروز و ظهــور دارد، رفــع موانــع 
ــاع  ــوت دف ــه وکال در کس ــام وظیف ــرای انج ــود ب موج

است. 
در بســیاری از متونــی کــه دربــاره روز وکیــل یــا ســالروز 
ــندگان  ــده، نویس ــته ش ــت نگاش ــاد وکال ــتقالل نه اس
بازمی گردنــد  و 1۳16  ســال های 1۳1۵  بــه  اغلــب 
ــال  ــن دو س ــت در ای ــه وکال ــون و نظام نام ــن قان و مت
ــی،  ــری طبیع ــه ام ــد ک ــرار می دهن ــاره ق ــورد اش را م
علمــی و درســت اســت، امــا آنچــه در ایــن میــان بایــد 
مــورد تفســیر قــرار بگیــرد ایــن اســت کــه چــرا طــی 
ــاد  ــتقالل نه ــر اس ــان ب ــه، همچن ــت ده ــش از هف بی

وکالــت پافشــاری می شــود؟ 
ــتقالل  ــه اس ــت ک ــن اس ــان ای ــل کتم ــت غیرقاب واقعی
دســتگاه قضــا، اســتقالل قاضــی، اســتقالل کانون وکال و 
اســتقالل وکیــل، چهــار ضلــع عــدل و داد بــه حســاب 
ــری و هــم از منظــر  ــر ظاه ــم از نظ ــه ه ــد ک می آی
معنایــی و باطنــی بــه یکدیگر متصــل و مربوط هســتند. 
ــر  ــه وکال را در ب ــت ک ــاد وکال ــل و نه ــک وکی ــه ی اینک
ــر دوش  ــه ب ــئولیتی ک ــد مس ــتقاًل بتوان ــرد مس می گی
ــو  ــه نح ــده را ب ــاده ش ــا نه آنه
احســن انجــام دهــد، بــدون 
ــام  ــی نظ ــات تعال ــک موجب ش
و دســتگاه قضایــی را فراهــم 
ــان  ــاً هم ــن دقیق ــد و ای می کن
ــریح  ــه در تش ــت ک ــی اس اصول
برقــراری دموکراســی هــم مــورد 
ــه  ــت؛ ب ــه اس ــرار گرفت ــاره ق اش
ــی  ــال ســالمت قضای ــوان مث عن
ــه در  یکــی از مســائلی اســت ک
برقــراری نظــم و دموکراســی 
همیشــه مدنظــر بــوده و گویــای 
ایــن مهــم اســت کــه نمی تــوان 
ــل  ــتقالل وکی ــان اس ــه می رابط
و نهــاد وکالــت را بی ربــط بــا 

وکالــت  نهــاد  و  وکیــل  یــک  اینکــه 
 

ً
کــه وکال را در بــر می گیــرد مســتقال
دوش  بــر  کــه  مســئولیتی  بتوانــد 
نحــو  بــه  را  شــده  نهــاده  آنهــا 
ــک  ــدون ش ــد، ب ــام ده ــن انج احس
ــتگاه  ــام و دس ــی نظ ــات تعال موجب
ایــن  و  می کنــد  فراهــم  را  قضایــی 
ــه در  ــت ک ــی اس ــان اصول  هم

ً
ــا دقیق

تشــریح برقــراری دموکراســی هــم 
اســت گرفتــه  قــرار  اشــاره  مــورد 



اســتقالل قاضــی و دســتگاه قضــا دانســت.  خوشــبختانه 
ــل  ــاده واحــده طــرح انتخــاب وکی ــورد وکال، در م در م
ــس شــورای  ــه توســط مجل ــوی ک توســط اصحــاب دع
ــه  ــاه 1۳70 ب ــخ 11 مهــر م اســالمی مصــوب و در تاری
تاییــد مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام رســید، ایــن 
موضــوع صراحتــاً قیــد شــده کــه »اصحــاب دعــوی حــق 
ــه  ــه ب ــی ک ــه دادگاه های ــد و کلی ــل دارن ــاب وکی انتخ
موجــب قانــون تشــکیل می شــوند مکلــف بــه  پذیــرش 
ــرح  ــن ط ــره ۳ همی ــدر تبص ــند«. در ص ــل می باش وکی
ــل در موضــع  ــه »وکی ــده اســت ک ــه طــور واضــح آم ب
دفــاع، از احتــرام و تأمینــات شــاغلین شــغل قضــا، 
برخــوردار می باشــد« کــه همیــن نکتــه جایــگاه رفیــع 
وکالــت و عــدم خدشــه دار شــدن حرمــت و شــخصیت 

وکال را بازگــو می کنــد. 
ــراض  ــالف و اعت ــل اخت ــه مح ــن ب ــن بی ــه در ای آنچ
ــا  ــخصی ی ــالیق ش ــال س ــده، اعم ــل ش ــا تبدی برخی ه
ــت اســت. در  ــراری نظــم و عدال جناحــی در مســیر برق
ایــن مــورد نظــرات و متــون زیــادی بــه رشــته تحریــر 
درآمــده کــه قصــد کالبدشــکافی آن را نداریــم امــا بایــد 
ــی و اســالمی  ــث اندیشــه دین ــه از حی ــود ک ــه ب متوج
ــات  ــه از موضوع ــی همیش ــت اجتماع ــث عدال ــم، بح ه

ــوده اســت.  ــورد اشــاره ب م
در ایــن مــورد بــد نیســت کــه نگاهــی بــه نظریــه عدالت 

ــی)ره(  ــید محمدحســین طباطبای ــه س ــی عالم اجتماع
داشــته باشــیم. ایشــان در المیــزان و در تفســیر آیــه »اَِن 
اهللَ یأُمــرُ بِالَعــدِل َواالحســان« )نحــل:90(، عدالــت را بــه 
عدالــت انســان فی نفســه، عدالــت فــردی، عدالت انســان 
ــت اجتماعــی تقســیم بندی  ــه دیگــری و عدال نســبت ب
ــدل در  ــود از ع ــه مقص ــد ک ــر می ده ــد و تذک می کن
آیــه مذکــور )بنابــر ظاهــر ســیاق آیــه( همــان عدالــت 
ــوره  ــا 10۵ س ــات 90 ت ــه آی ــت؛ چراک ــی اس اجتماع
نحــل، بــه بیــان امــوری می پــردازد کــه اســاس جامعــه 

بشــری هســتند. 
از نظــر طباطبایــی دومیــن حــوزه از عدالــت کــه ایشــان 
ــف  ــه تعری ــدل ب ــی ع ــای حقیق ــردن از معن ــا بهره ب ب
ــال  ــدل در افع ــردی اســت. ع ــت ف ــردازد، عدال آن می پ
ــب  ــه موج ــه را ک ــان آنچ ــه انس ــت ک ــن اس ــردی ای ف
ســعادت وی اســت، انجــام دهــد و از عملی کــه تبعیت از 
هــوای نفــس بــه حســاب می آیــد و در نتیجــه موجبــات 

ــد.  ــز کن ــد، پرهی ــی را میســر می کن شــقاوت آدم
امــا در بــاب عدالــت اجتماعــی ایشــان معتقــد اســت که 
عــدل در بیــن مــردم بــه ایــن اســت کــه هــر کســی در 
جایگاهــی کــه بــه حکــم عقــل، شــرع یــا عرف مســتحق 
آن اســت، قــرار بگیــرد و بــر ایــن اســاس، بــه نیکــوکار 
ــوم  ــق مظل ــود، ح ــازات ش ــدکار مج ــود، ب ــی ش نیک
ــی  ــون تبعیض ــرای قان ــود و در اج ــه ش ــم گرفت از ظال
صــورت نگیــرد و اســتثنایی رخ ندهــد. در نهایــت عالمــه 
طباطبایــی بــر اســاس آنچــه گذشــت، بــه ویــژه معنــای 
حقیقــی عــدل، بــه تعریــف عدالــت اجتماعی می پــردازد 
و می گویــد: »عدالــت اجتماعــی عبــارت اســت از اینکــه 
بــا هــر یــک از افــراد جامعــه آنگونــه کــه مســتحق آن 
اســت برخــورد شــود و در جایگاهــی کــه شایســته آن 

اســت قــرار گیــرد«. 
ــت  ــوان گف ــد، می ت ــاره ش ــه اش ــور ک ــن همانط بنابرای
کــه هفتــم اســفند مــاه و ســالروز اســتقالل کانــون وکال 
صرفــاً یــک تاریــِخ صنفــی و محــدود بــه وکال و جامعــه 
حقوقــی نیســت، بلکــه ایــن رویــداد تاریخــی اســت کــه 
قدمتــی بیــش از 70 ســال دارد. ایــن روز یــک دســتاورد 
ــن اســت  ــران زمی ــان ای ــرای تمامــی مردم اجتماعــی ب
کــه تــک بــه تــک آنهــا قطعــه ای از پــازل مطالبه گــران 

عدالــت اجتماعــی هســتند. 

اشــاره: بخشــی از نوشــتار پیــش رو از دو 
کتــاب »دیدگاه هــای صنفــی پیرامــون نهــاد 
ــق  ــر ح ــوزون ب ــای نام ــت« و »پیونده وکال
دفــاع و وکالــت دادگســتری«، تألیــف دکتــر 

ــت. ــده اس ــتخراج ش ــی اس ــود حبیب محم
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اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگستری ایران 
و قریب دو دهه فعالیت ساختارمند

اسکودا و لزوم نهادگرایی 
در صنف وکالت

فرشاد گلزاری

ــود دارد  ــانی در دل خ ــتاره های درخش ــت س ــوق و وکال ــم حق عال
کــه برخــی اوقــات انســان از رخــت بســتن ایــن جواهــرات علمــی، 
ــد  ــت در کالب ــه غای ــراد ب ــن اف ــه ای ــورد، چراک ــف می خ تاس
ــد و  ــده بودن ــق ش ــل عمی ــالت وکی ــن رس ــوق و همچنی ــم حق عل
ــت اســت. در  رهنمودهایشــان همیــن حــاال راهگشــای صنــف وکال
ــان،  ــر کاتوزی ــر ناص ــوم دکت ــد مرح ــانی مانن ــان کس ــور خودم کش
بارهــا و بارهــا بــر مســتقل بــودن وکیــل و اســتقالل نهــاد وکالــت 
ــد و حــاال هــم دنباله روهــای ایشــان و ســایر  تاکیــد و اصــرار کردن
اســاتید نام آشــنای حقــوق کشــورمان پیگیــر آن هســتند تــا ایــن 

ــود.  ــق ش ــرا و محق ــطح اج ــن س ــم در باالتری مه
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ــوده و  ــانی ب ــم کس ــان ه ــور پهناورم ــارج از کش در خ
هســتند کــه اســتقالل وکیــل و نهــاد وکالــت را بــرای 
شــاگردان و حتــی جامعــه حقوقــی کشورشــان بازگــو 
و بــر آن تاکیــد کرده انــد. یکــی از آنهــا کــه بایــد او را 
نابغــه عالــم حقــوق در غــرب بدانیــم، »ناتــان روســکو 
ــه در  ــت ک ــد« )Nathan Roscoe Pound( اس پاون
برخــی از ترجمه هــای داخــل کشــور از او بــا نــام 

ــرده شــده اســت.  ــام ب ــد« ن »راســکو پاون
او در اکتبــر 1870 میــالدی در شــهر لینکلــن از توابــع 
ایالــت نبراســکا در ایــاالت متحــده بــه دنیــا آمــد. فــارغ 
از فــراز و فرودهــای زندگــی شــخصی و علمــی اش، او از 
ســال 190۳ تــا 1911 بــه عنــوان رئیــس کالــج حقــوق 
ــا  ــرد و از ســال 1916 ت ــت ک دانشــگاه نبراســکا خدم
19۳6 رئیــس دانشــکده حقــوق دانشــگاه هــاروارد بــود 
ــوق  ــی«، »حق ــد »تفســیر جعل ــاری مانن و توانســت آث
عمومــی«، »قانــون و اخــالق« و »عدالــت کیفــری 
ــا 19۳0  ــال های 1907 ت ــه س ــکا« را در میان در آمری
میــالدی بــه رشــته تحریــر درآورد. یکــی از توانایی های 
روســکو پاونــد تســلط بــر زبــان التیــن بــود کــه باعــث 
ــد از حقــوق رومــی در تدریــس خــود  ــا او بتوان شــد ت
ــد.  ــان انگلیســی برگردان ــه زب ــد و آن را ب ــتفاده کن اس
بــه همیــن جهــت بســیاری از اســاتیدی کــه در زمــاِن 
او زیســت می کردنــد معتقــد بودنــد وی توانســته 

حقــوق رومــی را بــه هــاروارد بیــاورد! 
اینکــه چــرا بــه روســکو پاونــد و مرتبــه علمــی و جایگاه 
وی در بهتریــن دانشــکده حقــوق جهــان اشــاره کــردم، 
ــت. او  ــت اس ــف وکال ــا صن ــاد ی ــه نه ــگاه وی ب ــوع ن ن
معتقــد بــود کــه »بــرای ترویــج و حفــظ کالبــد 
فعالیــت وکالــت بــه عنــوان یــک حرفــه، هنــر در روح 

ــال  ــی دنب ــت عموم ــک خدم ی
خدمتــی  روح  در  می شــود؛ 
ــت  ــرای پیشــبرد اجــرای عدال ب
از طریــق و مطابــق قانــون«. 
حقوقــدان  ایــن  دیــدگاه 
آمریکایــی کــه متاســفانه غالبــاً 
ــده  ــی وی نادی ــخصیت علم ش
گرفتــه می شــود، بــه خوبــی 
ــه  ــت ک ــث اس ــن بح ــد ای موی
ــه  ــت ب ــاد وکال ــه نه ــرای آنک ب
قــرار  کــه  مرجعــی  عنــوان 
اســت قســط و عــدل و داد را 
در الیه هــای میانــی و زیریــن 
ــود را  ــد و خ ــا کن ــه برپ جامع
ســپر بــالی مظلــوم قــرار دهــد، 
بایــد از یــک انضبــاط مشــخص 

ــد.  ــوردار باش برخ
آنچــه از جملــه روســکو پاونــد اســتنباط می شــود 
ــق  ــت از طری ــرای عدال ــاً »اج ــه او صرف ــت ک ــن اس ای
ــا  ــرار داده ام ــود ق ــر خ ــون« را موردنظ ــق قان و مطاب
بــرای تکمیــل ایــن تئــوری می تــوان گفــت کــه بــدون 
ــه  داشــتن یــک نهــاِد هماهنــگ و همــدل نمی تــوان ب

ــدا کــرد.  ــن خواســته دســت پی ای

پدیده اتحادیه و غربال مشکالت 
  در علــم اقتصــاد مبحثــی بــه نــام »نهادگرایــی« 
گنجانــده شــده کــه یــک نــوع تجزیــه و تحلیل 
اقتصــادی بــه شــمار مــی رود و نقــش نهادهــای 
ــع  ــن وقای ــادی را در تعیی ــی و اقتص ــی، سیاس اجتماع
اقتصــادی مــورد تاکیــد قــرار می دهــد. تکیــه بــر 
نهادگرایــی از اواخــر قــرن 19 بــه  ویــژه در میــان 
نخســتین  و  کــرد  بــروز  آمریکایــی  اقتصاددانــان 
ــه تبییــن ایــن مکتــب پرداختنــد  اقتصاددانانــی کــه ب
تورســتین وبلــن )Thorstein Veblen( و جــان راجــر 

کامونز )John Rogers Commons( بودند. 
اقتصــاد  بــر  اســت  نقــدی  واقــع  در  نهادگرایــی 
بــه  نهادگرایــان  نقــد  مهم تریــن  و  نئوکالســیک 
هــواداران اندیشــه نوکالســیک ایــن اســت کــه بــه نظــر 
ــای غیراقتصــادی  ــا، نوکالســیک ها عناصــر و فضاه آنه
نادیــده  را  می گیرنــد  تصمیــم  آن  در  افــراد  کــه 
ــائل  ــادی، »مس ــت اقتص ــل وضعی ــرد و در تحلی می گی
ــه  ــود ب ــل خ ــن تحلی ــی« را از مت ــی و حقوق اجتماع
حاشــیه هدایــت می کننــد. بــه بــاور نهادگرایــان، 
ــظ  ــرای حف ــه ب ــی ک ــودی اســت اجتماع انســان موج
ــه تشــکیل  ــدام ب ــود اق ــل خ ــع مشــترک و متقاب مناف
بــا  تشــکل ها  و  گروه هــا 
ایــن  در  و  می کنــد  دیگــران 
راســتا اتحادیه هــا، ســندیکاها 
و تشــکل های صنفــی در طــول 
ــت از  ــان و در راســتای صیان زم
مصالــح و منافــع صنفــی ظهــور 

ــد.  یافتن
در ایــن میــان بایــد متوجــه 
ــی  ــف گوناگون ــه تعاری ــود ک ب
از اتحادیــه، صنــف، ســندیکا 
و  انجمــن  تشــکل،  حتــی  و 
دارد  وجــود  تعاونــی  حتــی 
دیگــری  بــا  هرکــدام  کــه 
قــدری متفــاوت اســت. عــده ای 
و  معنــا  در  کــه  معتقدنــد 
ــا  ــاظ ب ــن الف ــام ای ــوم، تم مفه

شــکی وجــود نــدارد کــه در هــر صنــف 
اختــالف  و  دوگانگــی  مکتبــی،  و 
موجبــات  زمــان  مــرور  بــه  می توانــد 
اصطــکاک و عــدم بهــره وری یــک نهــاد 
صنــف  شــک  بــدون  و  بزنــد  رقــم  را 
وکالــت هــم ماننــد ســایر اصنــاف از 
ایــن آفــت مصــون نیســت و نخواهد 
اســکودا  دلیــل  همیــن  بــه  و  بــود 
و  غیردولتــی  نهــاد  یــک  عنــوان  بــه 
مســتقل وظیفــه جلوگیــری و مهــار 

دارد  عهــده  بــر  را  آفــات  ایــن 



ــا  ــتند ام ــرادف هس ــل مت ــا حداق ــو ی ــر همس یکدیگ
زمانــی کــه ذات ایــن نهادهــای ریــز و درشــت را 
ــای  ــه تفاوت ه ــم ک ــم می بینی ــکافی می کنی کالبدش
شــکلی و ماهــوی )و حتــی ماهیــت حقوقــی( آنهــا مــا 
را بــه ایــن نتیجــه می رســاند کــه بایــد میــان تشــریح 
ایــن الفــاظ تفــاوت جــدی قائــل شــویم. خــارج از ایــن 
ــه مــا نشــان  ــه ب مســائل آنچــه کــه از تعریــف اتحادی
ــورد  ــه در م ــاًل اتحادی ــه عم ــت ک ــن اس ــد ای می ده

ــرد دارد.  ــف کارب ــک صن ی
در تعاریــف آمــده کــه »اتحادیــه صنفــی تشــکیل 
ــور  ــه منظ ــف ب ــر صن ــنام از ه ــرادی خوش ــده از اف ش
حمایــت از حقــوق صنفــی آن رســته مشــاغل و ایجــاد 
همــکاری در میــان افــراد آن صنــف و بهبــود خدمــات 
موسســه های  بــا  ارتبــاط  و  مصرف کننــدگان  بــه 
دولتــی و خصوصــی و انجــام وظایــف در قوانیــن نظــام 
صنفــی و آئین نامه هــای مربوطــه گردهــم می آینــد 
ــان  ــد. بازرس ــکیل می دهن ــف را تش ــه آن صن و اتحادی
ــص  ــد تخص ــغلی بای ــته ش ــف و رس ــر صن ــه ه اتحادی
کافــی در آن شــغل را داشــته باشــند«. در تحلیــل ایــن 
ــه منظــور از  ــد باشــند ک ــده ای معتق ــف شــاید ع تعری
صنــف همــان کانــون وکال اســت کــه در حــال حاضــر 
ــه  ــا ب ــد؛ ام ــران فعالیــت دارن ــون در سراســر ای 28 کان
نظــر می رســد کــه اســتعمال لفــظ »اتحادیــه« چــراغ 

ــود.  ــد ب ــا خواه ــه تحلیل ه راه اینگون
ــر بحــث اســتقالل و پدیــد  در صنــف وکالــت عــالوه ب
ــاد دیگــری  ــای وکالی دادگســتری، نه ــدن کانون ه آم

وکالی  کانون هــای  سراســری  اتحادیــه  نــام  بــه 
دادگســتری ایــران )اســکودا( هــم از ســال 1۳82 
ــاد  ــک نه ــد آن را ی ــی بای ــه نوع ــه ب ــود دارد ک وج
ــادی آن  ــن نه ــرا چنی ــه چ ــت. اینک ــتی دانس باالدس
هــم بــا عنــوان »اتحادیــه« پدیــد آمــده، شــاید بتــوان 
دلیلــش را تعریــف واژه اتحادیــه یــا اگــر بخواهیــم بهتــر 
بگوییــم، همبســتگی و اجمــاع صنفــی جســت وجو 
کــرد. شــکی در ایــن وجــود نــدارد کــه در هــر صنــف 
ــرور  ــه م ــد ب ــالف می توان ــی و اخت ــی، دوگانگ و مکتب
زمــان موجبــات اصطــکاک و عــدم بهــره وری یــک نهــاد 
را رقــم بزنــد و بــدون شــک صنــف وکالــت هــم ماننــد 
ســایر اصنــاف از ایــن آفــت مصــون نیســت و نخواهــد 

ــود.  ب
بــه همیــن دلیــل اگــر بــه اساســنامه اصالحــی اســکودا 
کــه هیــأت عمومــی ایــن نهــاد صنفــی آن را در ششــم 
ــه  ــم ب ــوع کنی ــرده رج ــاه 1400 مصــوب ک ــرداد م خ
خوبــی می بینیــم کــه در مــاده ۳ ایــن اساســنامه 
ــی  ــکودا و حت ــف اس ــارات و وظای ــه اختی ــاً ب صراحت
هــدف از تاســیس ایــن اتحادیــه اشــاره شــده اســت. در 
بنــد )ب( ایــن مــاده »ایجــاد هماهنگــی و رویــه واحــد 
ــتری«  ــای وکالی دادگس ــف کانون ه ــرای وظای در اج
ذکــر شــده کــه بــه روشــنی همــان بحــث نهادگرایــی 
و ایجــاد یــک وحــدت رویــه صنفــی را بــه مــا گوشــزد 

می کنــد. 
ــون  ــن 28 کان ــم بحــث هماهنگــی بی ــد )ت( ه در بن
ــایر مراجــع  ــوای ســه گانه و س ــا ق ــاط ب عضــو در ارتب
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ــاله  ــن مس ــه ای ــه ک ــرار گرفت ــاره ق ــورد اش ــی م قانون
ــازی  ــزوم یکدست س ــده ل ــان دهن ــی نش ــه نوع ــم ب ه
واکنــش نشــان دادن  ارتباطــات و یک صدایــی در 
ــت و  ــه نوعــی نهــاد وکال ــه موضوعاتــی اســت کــه ب ب
ــع  ــد موان ــد و می توان ــد می کن ــف وکال را تهدی وظای
ــر ســر راه ایشــان در انجــام ماموریــت خــود  جــدی ب

ــد.  ایجــاد کن
آنچــه در ایــن میــان بــه نوعــی بایــد مــورد نظــر قــرار 
ــاد  ــا نه ــت تنه ــواده وکال ــه خان ــت ک ــن اس ــرد ای گی
ــا  ــا و باره ــی باره ــه نوع ــه ب ــت ک ــور اس ــی کش مدن
ــه  ــرار گرفت ــه ق ــورد هجم ــف م ــای مختل ــا راه ه و ب
اســت، هجمه هایــی کــه گاهــاً هماننــد ســیل بــه 
ــه  ــه ســوی اســکودا روان صــورت ســازمان دهی شــده ب
ــرار  می شــود و عامــالن آن از خــود نمی پرســند کــه ق
اســت کــه چیــزی در ایــن رابطــه بــه چنــگ آورنــد؟! 
ــی  ــت ط ــاد وکال ــه نه ــیم ک ــاور برس ــن ب ــه ای ــد ب بای
دهه هــای گذشــته و در بزنگاه هــای گوناگــون توانســته 
ــن راه  ــد و در ای ــت باش ــق و عدال ــون، ح ــدار قان پاس

ــه  ــل آنک ــه دلی ــردم ب ــوم م عم
بــه  وکال  بــا  واســطه  بــدون 
ــت  ــاد وکال ــربازان نه ــوان س عن
ــار  ــاهد ایث ــتند، ش ــرو هس روب
ــن  ــر ای ــد. ب ــف بوده ان ــن طی ای
اســاس هماهنگــی، ایجــاد نظــم 
و انضباط ســازمانی کــه در تمام 
ــورهای  ــوص کش ــه خص ــا ب دنی
ــه  ــیا ک ــرق  آس ــعه یافته ش توس
امــروز پاســپورت آنهــا در صــدر 
جــدول ارزشــمندترین های دنیــا 
ــن  ــی از اصلی تری ــرار دارد، یک ق
ــالم و  ــاد س ــک نه ــای ی مولفه ه
بــا اصالــت بــه حســاب می آیــد؛ 
و  هماهنگــی  اگــر  چراکــه 
هم صدایــی در رونــد اجرایــی 
نداشــته  وجــود  نهــاد  یــک 

باشــد، بــدون تردیــد چیــزی جــز گسســته شــدن تــار 
ــورد.  ــد خ ــم نخواه ــه چش ــای آن ب و پوده

ــه  ــا پاســخ دادن ب ــر ب ــال های اخی ــم در س ــکودا ه اس
انتقادهــای صحیــح و صــواب جامعــه وکال و حتــی 
بدخواهــان خــود کــه در خــارج از مــدار نهــاد وکالــت 
ــش  ــا نق ــرده ت ــعی ک ــی س ــه نوع ــتند، ب ــتقر هس مس
ــاری 28  ــور ج ــده ام ــم کنن ــا تنظی ــزور ی ــک کاتالی ی
کانــون وکال و همچنیــن روابــط آنهــا بــا محیــط خــارج 
از عالــم وکالــت را بــازی کنــد و در جایــی دیگــر 
ــه هــر ترتیــب کــه شــده از  ــد ب ــا بتوان ســعی کــرده ت
حقــوق صنفــی و فــردی وکالی دادگســتری دفــاع کند. 
ــی وکالی  ــش حقوق ــای دان ــث، ارتق ــن بح ــارغ از ای ف
ــای  ــرای اعط ــن ب ــردن قوانی ــه روز ک ــتری و ب دادگس
پروانــه وکالــت از طریــق برگــزاری آزمــون در سراســر 
ــت  ــران، گامــی دیگــر در جهــت اعتــالی نهــاد وکال ای
اســت کــه ایــن مهــم هــم بــر عهــده اســکودا قــرار دارد.  
ــه در  ــینی ک ــراز و نش ــر ف ــه راه پ ــت ب ــا عنای ــال ب ح
مســیر نهــاد وکالــت قــرار دارد بایــد گفــت کــه حیــات 
ــور  ــی در کش ــه نوع ــکودا ب اس
یــک الــزام بــه حســاب می آیــد 
تقویــت  تردیــد  بــدون  و 
ایــن اتحادیــه کــه در جهــت 
حفــظ منافــع نهــاد وکالــت 
وکال  کانون هــای  اســتقالل  و 
در  می توانــد  برمــی دارد،  گام 
ســالیان پیــش رو نویددهنــده 
مشــکالت  غربــال  و  پویایــی 
بــرای رســیدن بــه هــدف نهایــی 
یعنــی گســترش عــدل و داد 
باشــد؛  مظلــوم  از  حمایــت  و 
ــت از  ــت و حفاظ ــه حراس چراک
نهــاد وکالــت و کانون هــای وکال 
ــته  ــل آراس ــت وکی ــه زین ــه ب ک
الزم  و  واجــب  امــری  شــده، 

ــت. ــا اس ــام دوران ه ــرای تم ب

اســکودا در ســال های اخیــر بــا پاســخ 
دادن بــه انتقادهای صحیــح وصواب 
بدخواهــان  حتــی  و  وکال  جامعــه 
نهــاد  مــدار  از  خــارج  در  کــه  خــود 
ــی  ــه نوع ــتند، ب ــتقر هس ــت مس وکال
ــزور  ــک کاتالی ــش ی ــا نق ــرده ت ــعی ک س
 28 جــاری  امــور  کننــده  تنظیــم  یــا 
کانــون وکال و همچنیــن روابــط آنها با 
ــازی  ــت را ب ــم وکال ــارج از عال ــط خ محی
کــرده  کنــد و در جایــی دیگــر ســعی 
شــده  کــه  ترتیــب  هــر  بــه  بتوانــد  تــا 
وکالی  فــردی  و  صنفــی  حقــوق  از 

کنــد دفــاع  دادگســتری 



خشونت علیه وکال 
به جرم ایفای مسئولیت!

مروری بر حوادثی که در یک سال گذشته برای وکالی دادگستری اتفاق افتاد

اگــر وکالی دادگســتری را یکــی از حلقه هــای اتصــال مــردم و حاکمیــت بدانیــم، کم نیســتند مــواردی 
کــه ایــن حلقه هــای واســط در ارتبــاط بــا فعالیــت حرفــه ای خــود، از ســوی یکــی از طرفیــن دعــوا 

مــورد برخــورد قــرار گیرنــد.

پانید فاضلیان
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7107 اسفند 1401

ــن  ــی از طرفی ــا یک ــتری ب ــان وکالی دادگس ــل می تقاب
ــخص  ــا ش ــد ی ــت باش ــزار حاکمی ــواه کارگ ــوا –خ دع
حقیقــی - مســئله شــناخته شــده ای اســت کــه از بعــد 
وقایــع اخیــر، مــوارد وقــوع آن بیشــتر شــده اســت. اینکه 
ــوکل و  ــاع از م ــن دف احــدی از وکالی دادگســتری حی
ایفــای مســئولیت خــود بــه دلیــل تــالش بــرای اســتقرار 
ــده ای از  ــای بازدارن ــا محدودیت ه ــون ب ــت قان حاکمی
ــازه ای  ــر ت ــت سیاســی مواجــه شــود، ام ســوی حاکمی
ــی  ــن موضــوع حت ــر ســر ای ــالف نظــر ب نیســت و اخت

ــت دارد. ــاد وکال ــخ اســتقالل نه ــر از تاری ــی فرات قدمت
ــدازه قدمــت  ــن ان ــه همی ــا ب ــاق دیگــری کــه تقریب اتف
دارد، برخوردهــای ســلبی و قهــری اســت کــه از ســوی 
از وکال صــورت  برخــی  بــا  از جامعــه  بخش هایــی 
ــه  ــا ب ــه ت ــددی ک ــوارد متع ــع در م ــرد. در واق می گی
امــروز در حــال تکــرار شــدن هســتند، افــرادی کــه خود 
را بــه ناحــق متضــرر از عملکــرد وکال می داننــد، ترجیــح 
ــه رویه هــای  ــه جــای متوســل شــدن ب ــا ب ــد ت می دهن

ــرای تســویه حســاب اقــدام کننــد. قانونــی، شــخصا ب
ــا وکال،  ــت ب ــل حاکمی ــس تقاب ــه برعک ــاق ک ــن اتف ای
کمتــر راجــع بــا آن صحبــت می شــود، اغلــب اوقــات در 
قالــب ایجــاد مزاحمــت، ایراد ضــرب و جــرح، وارد آوردن 
خســارت و حتــی اقــدام بــه قتــل نمــود پیــدا می کنــد. 
بــا ذکــر ایــن حقیقــت کــه در نتیجــه رخدادهــای چنــد 
ــتری  ــتری از وکالی دادگس ــمار بیش ــته، ش ــاه گذش م
ــار  ــود دچ ــه ای خ ــت حرف ــام فعالی ــا انج ــاط ب در ارتب
محدودیــت شــده اند، گــزارش پیــش رو صرفــا بــه 
ــه  ــه ب ــت ک ــد پرداخ ــی خواه ــار حوادث ــی اخب بازخوان
صــورت تقریبــی در بــازه زمانــی یــک ســال گذشــته، از 
ناحیــه شــاکیان و معترضانــی از درون جامعــه و خــارج 
از حاکمیــت بــرای شــماری از وکالی دادگســتری اتفــاق 

افتاده انــد.
پرونده قتل کارآموز کرمانشاهی 

یک سال بعد از حادثه
  پریــوش ظفــری کارآمــوز وکالتــی بــود کــه در 
رابطــه بــا یــک پرونــده اســترداد جهیزیــه بــه 

ــر  ــل، همس ــید. قات ــل رس ــه قت ــش ب ــراه موکل هم
مــوکل بــود و وکیــل و مــوکل هــر دو در جریــان ایــن 

حمله بر اثر اصابت گلوله کشته شدند.
ــال 1۳99 در  ــاه س ــن م ــه روز 14 بهم ــن حادث ای
کرمانشــاه اتفــاق افتــاد و از آن زمــان تاکنــون پرونــده 
ــن  ــان اســت، ای ــان در جری ــه آن همچن رســیدگی ب
ــت.  ــترده ای داش ــاب گس ــود بازت ــوع خ ــه در ن حادث
ــه  ــوط ب ــانی مرب ــن اطالع رس ــاس آخری ــن اس ــر ای ب
ــه  ــورت گرفت ــتان ص ــه تابس ــده در میان ــن پرون ای
ــه آن ادامــه دارد و  اســت و هنــوز رونــد رســیدگی ب
هنــوز پرونــده در در انتظــار نتیجــه اســتیذان اســت.

سوء قصد به وکیل همدانی در تهران
  وقتــی وکیــل مهــدی روزبهانــی روز 2۵ دی مــاه 
ــده از  ــرای پیگیــری یــک پرون ســال گذشــته ب
ــرف  ــرد از ط ــان نمی ک ــد گم ــران آم ــه ته ــدان ب هم
موکلــش مــورد ســوء قصــد قــرار بگیــرد. در بخش هایــی 
از گــزارش مبســوطی کــه بــه فاصلــه چنــد هفتــه بعــد 
ــه منتشــر شــد، آمــده اســت: »حــدود 9  از ایــن حادث
ــی،  ــی و بانک ــده مال ــک پرون ــم در ی ــل مته ــاه قب م
انتخــاب  بــه عنــوان وکیــل  را  مهــدی روزبهانــی 

می کند. 
ــف در  ــات مختل ــوز از جه ــده هن ــه پرون ــی ک در حال
جریــان اســت متهــم بــه بهانــه مالقــات بــا یــک مقــام 
قضایــی، وکیــل خــود را از همــدان بــه تهــران دعــوت 
می کنــد و مدعــی می شــود کــه بایــد وکیــل خــود در 
ــی  ــات حاضــر شــود. بعــد از حضــور روزبهان ــن مالق ای
در محــل کار متهــم، ناگهــان متهــم، وی را بــا مشــت و 

ــد.« ــرار می ده ــرح ق ــورد ضــرب و ج ــو م چاق
در ایــن گــزارش دلیــل ایــن حملــه ناگهانــی نارضایتــی 
مــوکل یعنــی همــان متهــم بــه ضــرب و جــرح وکیــل 
دادگســتری، از نتیجــه پرونــده اعــالم شــده اســت. بعــد 
ــی  ــل روزبهان ــد، وکی ــرح و تهدی ــرب و ج ــراد ض از ای
اوراق  فقــره  چنــد  اجبــاری  امضــای  بــه  ناگزیــر 
ــت  ــد روز از بازگش ــه چن ــه فاصل ــود و ب ــی می ش مال
ــت  ــتادگانش باب ــارب و فرس ــه ض ــدان از ناحی ــه هم ب
ــد  ــورد تهدی ــد، م ــه نق ــی وج ــردن مبالغ ــت نک پرداخ

قــرار می گیــرد.
هرچنــد همــان زمــان از ناحیــه ایــن وکیــل دادگســتری 
شــکایتی مطــرح می شــود امــا در بایگانــی اخبــار 
ســایت ها، خبــر  از سرنوشــت ایــن حادثــه منتشــر 

ــت. ــده اس نش
غافلگیری وکیل تهرانی با 17 ضربه چاقو 

ــوف از وکالی  ــل رئ ــل ابوالفض ــه وکی ــه ب   حمل
دادگســتری کانــون مرکــز یــک هفتــه مانــده به 
پایــان ســال گذشــته اتفــاق افتــاد. حوالــی ســاعت 21 



ــتری در  ــل دادگس ــن وکی ــاه ای ــفند م ــامگاه 22 اس ش
ــش از ســوی دو مهاجــم  ــا منزل ــر ت ــن دفت ــی بی خیابان
ــرار  ــو ق ــه چاق ــت 17 ضرب ــورد اصاب ــد و م ــر ش غافلگی
گرفــت. در مطلبــی کــه در ایــن رابطــه منتشــر شــد، از 
زبــان ایــن وکیــل مجــروح اینطــور آمــده اســت: »در 8 
متــری خانــه ناگهــان یــک نفــر از پشــت یقــه کتــم را 
ــه زد. بعــد از اینکــه  ــه ســرم ضرب ــو ب ــا چاق ــت و ب گرف
زمیــن خــوردم، خــودم را جمــع کــردم تــا بــه شــکمم 
ــار از ناحیــه  ــه ای وارد نشــود امــا در مجمــوع 17 ب ضرب
ســر، پــا، پشــت و پهلــو مــورد حملــه چاقــو قــرار گرفتم. 
ــتری در  ــد از بس ــت دادم و بع ــون از دس ــر خ 1.۵ لیت
ــاد  ــای ایج ــورد از زخم ه ــکان 14 م ــتان، پزش بیمارس

شده را بخیه زدند.«
ــناس  ــان ناش ــت مهاجم ــورد هوی ــن در م وی همچنی
گفــت: »ایــن افــراد اجیــر شــده و قاتــل حرفــه ای بودند، 
ــه  ــد و احتمــال می دهــم حمل ــا کمیــن کــرده بودن آنه

ــود.« ــوط می ش ــم مرب ــی از پرونده های ــه یک ــا ب آنه
هرچنــد آقــای رئــوف بعــد از بهبــود نســبی و ترخیــص 
از بیمارســتان نســبت بــه طــرح شــکایت اقــدام می کنــد 
ــت  ــری در دس ــا خب ــن پیگیری ه ــت ای ــا از سرنوش ام

نیســت.

حمله ۶ نفری به وکیل دادگستری در تهران
ــه  ــت ک ــی اس ــی وکیل ــریفی خضرات ــی ش   عل
ــرش  ــر س ــوب ب ــه و چ ــا قم ــر ب ــان 6 نف ناگه

ــا می توانســتند او را مــورد ضــرب و جــرح  ریختنــد و ت
قرار دادند.

بــرادر ایــن وکیــل دادگســتری در توضیــح ایــن حادثــه 
ــاه 1401  ــت م ــم اردیبهش ــه در پنج ــد: »حمل می گوی
ــدان  ــری و می ــان بصی ــدوده خیاب ــاد. در مح ــاق افت اتف
چایچــی، 6 نفــر بــا قصــد و برنامــه قبلــی از یــک 
خــودروی پــژو 206 پیــاده شــدند و بعــد از فحاشــی بــه 

ــد. « ــه کردن ــرادرم حمل ب
ــه  ــا مداخل ــت ب ــه در نهای ــن حمل ــوم ای ــرار معل از ق
ــواری  ــرس مت ــان از ت ــد و ضارب ــه می یاب ــردم خاتم م
می شــوند امــا بــه دلیــل دســتپاچگی شــاهدان، از 
شــماره خــودروی متهمــان و چهــره آنهــا رد و نشــانی 

ــدارد. ــود ن وج
  ضرب و شتم وکیل این بار در شعبه دادگاهی 

در تهران
  وکیــل مهــران ســراجی صادقــی وقتــی در یکــی 
از روزهــای بهــاری امســال بــرای پیگیــری پرونده 
اجــرای مهریــه یکــی از موکالنــش بــه دادگاهــی در تهران 
ــرد آن روز کاری اش را  ــم نمی ک ــرش را ه ــود، فک ــه ب رفت

با شنیدن ناسزا و ضرب و شتم تمام کند.
ــاله  ــل 6۵ س ــن وکی ــه ای ــور ک ــده مزب ــر کار پرون اگ
ــه  ــت ب ــده داش ــر عه ــن آن را ب ــی از طرفی ــت یک وکال
ــی  ــت پایان ــید، می توانس ــورد نمی کش ــری و برخ درگی
ــته  ــه داش ــرای مهری ــر اج ــده دیگ ــزاران پرون ــد ه مانن
باشــد، امــا از قضــای روزگار ایــن پرونــده در نــوع خــود 

ــود. ــک اســتثنا ب ــر جهــت ی از ه
معلــوم نیســت کــه در آن روز کذایــی چــه اتفاقــی افتاده 
ــری رخ  ــعبه درگی ــل ش ــت در مح ــه در نهای ــت ک اس
ــک  ــوال ی ــه معم ــر ک ــوادث دیگ ــالف ح ــد. برخ می ده
ســمت درگیــری مــوکل یــا طــرف دیگــر دعــوا هســتند، 
گویــا در ایــن پرونــده افــراد شــاغل در دادگاه بــا وکیــل 

ــوند. ــوی می ش ــی وارد دع ــراجی صادق س
سرنوشــت پیگیــری ایــن حادثــه نیــز بــه ماننــد مــوارد 
ــه  ــط ب ــت، فق ــخص نیس ــدان مش ــر چن ــابه دیگ مش
اســتناد برخــی اخبــار منتشــر شــده کــه حاکــی اســت 
شــکایتی در همیــن رابطــه در دادســرای کارکنــان 
ــه  ــد نتیج ــر می رس ــه نظ ــا ب ــده ام ــت ش ــت ثب دول
ایــن رســیدگی چنــدان مــورد رضایــت وکیــل ســراجی 

ــدارد. ــرار ن ــت ق ــابقه وکال ــال س ــا ۳۳ س ــی ب صادق
سوءقصد به جان وکیل اصفهانی

  خبــر ســوء قصــد بــه جــان ســیامک شمســی از 
وکالی دادگســتری در خــرداد مــاه 1401 در 
اســتان اصفهــان اینطــور منتشــر شــد: »دقایقــی قبــل 
بــه ســیامک شمســی از وکالی دادگســتری در اصفهــان 
ــا چاقــو حملــه شــد. ایــن تعــرض توســط چنــد نفــر  ب
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صــورت گرفــت و در حــال حاضــر پزشــکان بیمارســتان 
ــروب  ــل مض ــن وکی ــای ای ــه زدن زخم ه ــال بخی درح

هستند«.
ــل  ــان وکی ــده، از زب ــر ش ــات منتش ــه توضیح در ادام
ــرای جلســه دادگاه  شمســی نیــز چنیــن نقــل شــد: »ب
یکــی از موکالنــم عــازم دادگاه بــودم امــا پیــش از ورود 
ــاعت  ــم س ــخصی نی ــم. ش ــرار گرفت ــوءقصد ق ــورد س م
مانــده بــه شــروع دادگاه در مقابــل درب ورودی بــا چاقــو 
از پشــت ســر ضربــه ای زد و بعــد آن را پاییــن کشــید. در 
جریــان ایــن حملــه کمــرم بیــش از ۵0 بخیــه خــورد.«

گویــا ســیامک شمســی تنهــا یــک مــورد پرونــده ملکــی 
در اصفهــان داشــته اســت و از قــرار در رابطــه بــا همیــن 
ــورد  ــه م ــت ک ــور در دادگاه را داش ــد حض ــده قص پرون

ــرد. ــرار می گی ــه ق حمل
قتل وکیل دادگستری در شاهرود

زندگــی   1401 مــرداد   17 روز  بامــداد    
وکالی  از  آقایــی  جعفــری  محمودرضــا 
دادگســتری کانــون مرکــز بــا شــلیک چنــد گلولــه پایان 
یافــت. قتــل این وکیــل دادگســتری در محل ســکونتش 
و مقابــل چشــم همســر و فرزنــدش اتفــاق افتــاد. 
ــب  ــه ش ــد از نیم ــک بع ــاعت ی ــی س ــا حوال گلوله ه
ــکی الزم  ــات پزش ــود اقدام ــا وج ــا ب ــدند ام ــلیک ش ش
ایــن وکیــل دادگســتری حوالــی ســاعت ۵ بامــداد 

درگذشت. 
ــاله  ــل ۳۳ س ــن وکی ــکاران ای ــی هم ــان روز برخ هم
ــال 98  ــت س ــون وکال ــی در آزم ــر آقای ــد: »جعف گفتن
پذیرفتــه شــد. متاهــل و دارای یــک فرزند پســر ۵ ســاله 
بــود و از مدتــی قبــل توســط برخــی افــراد مــورد تهدیــد 

قــرار گرفتــه بــود.«
ــد:  ــالم کردن ــز اع ــده نی ــه پرون ــک ب ــع نزدی ــراد مطل اف
پرونــده ای  در  دیگــر  وکیــل  اتفــاق  بــه  »مقتــول 
اقتصــادی درحــال انجــام وظیفــه بودنــد، مــوکل پرونــده 
از یــک مــاه پیــش بازداشــت اســت و بــه تازگــی بــرای 
او کیفرخواســت صــادر شــده بــود، بــه دلیــل محرمانــه 
ــان  ــه مظنون ــوط ب ــات مرب ــه جزئی ــکان ارائ ــودن ام ب

نیســت امــا در رابطــه بــا تامیــن امنیــت وکیــل همــکار 
ــی  ــات مســئول امنیتی-قضای ــه مقام ــده ب ــن پرون در ای
ــکاب  ــد از  ارت ــک روز بع ــت.«  ی ــده اس ــالع داده ش اط
ایــن قتــل، حجت االســالم رضــی پارســامنش، دادســتان 
شــاهرود از دســتگیری مظنــون احتمالــی خبــر داد و در 
ــراد دیگــر در  ــا اف ــرد ی ــت ف عیــن حــال احتمــال دخال
ایــن پرونــده را نیــز متصــور دانســت.  دو روز بعــد از ایــن 
حادثــه محمدجعفــر عبداللهــی، رئیــس کل دادگســتری 
اســتان ســمنان ضمــن اعــالم خبــر شناســایی و 
ــی،  ــرای بازجوی ــا ب ــال آنه ــان و انتق ــتگیری مظنون دس
گفــت: »مرحــوم جعفــری آقایــی پیــش از فــوت و هنگام 
ــی را معرفــی  ــان احتمال ــه بیمارســتان، مظنون انتقــال ب
ــن  ــه ای ــبت ب ــا نس ــه واکنش ه ــود.« در ادام ــرده ب ک
حادثــه نیــز ســخنگوی قــوه قضائیــه در نشســت خبــری 
ــا  روز 2۵ مــرداد اعــالم کــرد: »متهمــان ایــن پرونــده ب

ــری در بازداشــت هســتند.« ــرار کیف صــدور ق
ــه زاده  ــول کوهپای ــز رس ــاه 1401 نی ــن م ــدای بهم ابت
وکیــل اولیــای دم ایــن پرونــده اعــالم کــرد: »با گذشــت 
ــه  ــد رســیدگی ب ــوز رون ــل هن ــن قت ــوع ای ــاه از وق ۵ م

ــا مشــکالتی همــراه اســت.« ایــن پرونــده ب
ضرب و جرح شدید یک وکیل دیگر در ارومیه

ــر ضــرب و جــرح عســگر صــادق از وکالی    خب
دادگســتری در آذربایجــان شــرقی، شــب پنجــم 
شــهریور 1401 در ارومیــه اتفــاق افتــاد. در جریــان ایــن 
ــن وکیــل  ــد از خــروج ای ــه شــخص ناشناســی بع حادث
ــه کــرده و او را  ــه او حمل دادگســتری از محــل کارش ب
مــورد ضــرب و جــرح قــرار می دهــد، هرچنــد کــه حــال 
عمومــی ایــن وکیــل دادگســتری رضایت بخــش عنــوان 
شــد.  برخــالف حــوادث مشــابه بــه نظــر می رســد کــه 
ــد. روز 2۵  ــته باش ــام مشــخصی داش ــه فرج ــن حادث ای
ــتری  ــون وکالی دادگس ــی  کان ــط عموم ــاه رواب ــر م مه
ــه دنبــال  آذربایجــان غربــی در خبــری اعــالم کــرد: »ب
پیگیری هــای انجــام شــده، متهــم ایــن حادثــه پــس از 
گذشــت نزدیــک بــه دو مــاه دســتگیر و بــه جــرم خــود 
اعتــراف کــرد. ایــن شــخص در راســتای ادامه رســیدگی 

در اختیار دستگاه قضایی قرار دارد.«
قتل یک وکیل دیگر این بار در لرستان

ــتری  ــه دو دادگس ــل پای ــژاد، وکی ــر فرخ ن   نصی
شــهر  در   1401 شــهریور   18 تاریــخ  در 
خرم آبــاد بــه قتــل رســید. مقتــول یکــی از کاندیداهــای 
ــود و در روز  ــاد ب ــهر خرم آب ــالمی  ش ــورای اس ادوار ش
ــه  ــش مراجع ــه منزل ــه ب ــردی ک ــا ف ــراه ب ــه هم حادث
ــود.  ــا خــودروی شــخصی خــارج شــده ب ــود ب کــرده ب
بــه فاصلــه یــک روز بعــد، پیکــر غــرق بــه خــون ایــن 
پیــدا  چغلونــدی  منطقــه  در  دادگســتری  وکیــل 



ــو  ــات چاق ــدن ضرب ــر وارد آم ــر اث ــول ب ــود. مقت می ش
ــا صندلی هــای  کشــته و در نهایــت خــودروی او نیــز ب
ــه 48 ســاعت بعــد از  ــه فاصل ــدا می شــود. ب ــی پی خون
ــی  ــده انتظام ــام، فرمان ــرهنگ ضرغ ــه، س ــن حادث ای
 چگنــی لرســتان از دســتگیری عامــل ایــن حادثــه خبــر 
ــود  ــرم خ ــه ج ــی ب ــم در بازجوی ــت: »مته داد و گف
اعتــراف کــرده و دلیــل ارتــکاب ایــن قتــل را اختالفــات 

شخصی عنوان کرده است.«
قتل کارآموز وکالت در کرمان

  محســن برهمنــد از کارآمــوزان وکالــت در 
ــه  ــاه 1401 ب ــر م ــم مه ــان روز نه اســتان کرم
قتــل رســید. وی از قبول شــدگان آزمــون وکالــت ســال 
99 بــود و در روز حادثــه بــا اســحله گــرم مــورد حملــه 
مســلحانه قــرار گرفــت. حجت االســالم ابراهیــم حمیدی، 
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان ســه روز بعــد از 
ــش در  ــان اقامت ــول در زم ــت: »مقت ــه گف ــن حادث ای
منــزل پــدری واقــع در دلفــارد شهرســتان جیرفــت بــه 
ــه توســط یــک عــده انجــام  ــن حادث قتــل می رســد. ای
شــده اســت. شناســایی ایــن افــراد در دســتور کار قــرار 
دارد امــا انگیــزه آن شــخصی اســت و ارتباطــی بــا حرفــه 

وکالت ندارد.«
سوء قصد به جان وکیل گیالنی

  وکیــل فــرداد حیدرنیــا از اعضای کانــون وکالی 
دادگســتری اســتان آذربایجــان غربــی شــامگاه 
ــان مــاه در آســتارا مــورد ســوء قصــد  سه شــنبه، 10 آب

قــرار گرفــت. ســه ناشــناس مســلح کــه چهــره خــود را 
وکیــل  ایــن  مراجعــت  هنــگام  بودنــد  پوشــانده 
دادگســتری از محــل کار بــه منــزل، او را مــورد ضــرب و 

شتم قرار دادند.
ــده  ــه آم ــوءقصد اینگون ــن س ــه ای ــوط ب ــر مرب در خب
بــود: »آقــای حیدرنیــا هنــگام خــروج از فروشــگاهی در 
ــود،  ــرو می ش ــان روب ــا مهاجم ــل کارش ب ــی مح نزدیک
ــد و ضــارب  ــه صــورت وی می کوب یکــی از مهاجمــان ب
ــه ۵  ــن حمل ــا لگــد وی را مصــدوم می کنــد. ای دیگــر ب
دقیقــه طــول می کشــد و جراحــت وارده بــه شکســتگی 

ــود.« ــر می ش ــدان منج ــی و دن بین
ــده و سرنوشــت آن نیــز اطالعــی  از جزئیــات ایــن پرون

در دســت نیســت. 
 ضرب و جرح یک وکیل در مجاورت 

کانون وکالی مرکز
  2۳ آبــان مــاه 1401 خبــر دیگــری در رابطــه بــا 
ــتری در  ــل دادگس ــک وکی ــرح ی ــرب و ج ض
تهــران منتشــر شــد. محــل وقــوع حادثــه حــد فاصــل 

100 متری کانون وکالی مرکز بوده است.
در ایــن رابطــه محمــد شــاه محمــدی، نایــب رئیــس 
ــام و  ــدون ذکــر ن ــون وکالی دادگســتری مرکــز ب کان
ــالم  ــن اع ــدوم چنی ــل مص ــن وکی ــت ای ــای هوی افش
کــرد: »ســوء قصــد هنگامــی  رخ داد کــه ایــن وکیــل 
بازمی گشــت.  وکال  انتظامــی   دادســرای  از جلســه 
ــه  ــه علی ــت ک ــط داش ــکایتی رب ــه ش ــه ب ــن جلس ای
ــرا  ــه دادس ــود. در جلس ــده ب ــرح ش ــل ط ــن وکی ای
توافقــی می رســند. هویــت  بــه  طرفیــن دعــوی 
ــال  ــد احتم ــت هرچن ــخص نیس ــدگان مش حمله کنن
ــن  ــا شــاکی ای ــه ب ــه صــورت گرفت ــی رود کــه حمل م

ــد.« ــط باش ــه مرتب جلس
حمله به یک وکیل تهرانی دیگر این بار 

در نزدیک کالنتری دربند
  وحیــد مهرادی فــر یکــی از اعضــای کانــون 
وکالی اســتان البــرز اســت کــه روز 22 آذر مــاه 
1401 در فاصلــه ۳00 متــری کالنتــری دربنــد بــا چاقــو 

مورد حمله قرار گرفت.
هرچنــد هویــت مهاجــم یــا مهاجمــان نامشــخص 
اعــالم شــد امــا ایــن وکیــل دادگســتری در ایــن رابطــه 
گفتــه اســت: »پــس از یــک جلســه رســیدگی و هنــگام 
ــرار  ــه ق ــورد حمل ــو م ــا چاق ــاده شــدن از خــودرو ب پی
گرفتــم. محــل حادثــه حوالــی شــورای حــل اختــالف 
ــی از  ــود. بخش ــد ب ــری دربن ــری کالنت و در ۳00 مت
ــده شــد.  ــد و گوشــم از وســط بری ــم آســیب دی صورت
ــوز  ــا هن ــناختم ام ــارب را ش ــدا ض ــه و ص از روی جث

ــایی نشــده اســت.« شناس
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