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 ی نویسندهدرباره

. است الدللیدادگستر  و عشاور اعور حقوقی داخلی و بینوکیل ، شاعر، عترجم، رضاا عتتدد  ااد 

عضاااو یخرهن تیاج اجراهی جدتیت و  5511گذارا  گرو  وکلا  پیشااارو در ساااا  بنیاا و  اا 

 بود.  15حقوقدانا  اهرا  در سا  

الدلل کانو  وکلا  دادگستر  و تا دبیر کدیسیو  اعور بین 5531عتتدد  در ادوار عختلف تا سا  

 دبیر انجدن یااد وکلا  دادگستر  اهرا  بود.  5531سا  

 

 

 تا دادرسی در رهشه و اروپاست نوااهی و تجدد یورددست ی  عدر  عفهوم و عتنا در وکالت

 وصیخص حقوق  حوا  به نوااهی عصر اا پس عسیر تدین اا و دارد اروپاهی کشورتا  و باستا  هونا 

 رتفک وکالت نظر   پشتوانه .یهدعی شداربه عنصفانه درسیدا لواام اا و است شد  وارد عدوعی و

 جدهد  قرارداد عادلانه حکدرانی  شیو  برا  که است روسو چو  عتفکرانی اجتداعی و سیاسی

  قرارداد ارچوبچ در عردم و حاکدا  تکالیف و قوقح تتیین با بار اولین برا  و کردند تدوهن

 اا نوهنی  شیو  هکدهگر اعور در ینها  عداخلهعدم و تم اا گانهسه قوا  جداساا  و اجتداعی

 وپاهیار کشورتا  تا انقلاب در باهد را ا دگرگونی چنین  اعینه واقع در نهادند. بنیا  را حکدرانی

 تاهیانقلاب کرد، وجوجست بخشید پاها  اجتداع و عردم اندگی بر کلیسا  دهرهنه  سلطه به که

 تقدس اا ا تاله در قرو  طی که را سلطنت نهاد و داد ا تاا  عتنا  ی  حقوق و فرد عفهوم به که

 به را فرد  تا یااد  و حقوق و کرد عحدود رای  اختیاراج و کشید اعین به یسدا  اا بود پوشید 

  داد. گسترش جها  سراسر در را عدالت و برادر  یااد ، عفاتیم و شناخت رسدیت

 ولیدت جدهد  شیو  و اجتداعی عناسباج گسترش طرف هک اا اروپا رد تحولاتی چنین اهربنا 

 انباشت و کالا تباد  دهگر طرف اا و بود بالند  طبقاج پیداهش و صناعت و کالا  عبادله بر عتکی

 ابحس به اعیندار  طبقه تارهخی و تدرهجی اوا  بریهند خود که نوخاسته ا طبقه ظهور و سرعاهه

 و اجتداعی اندگی بر را خود سیا   سیطر  کلیسا کنار در عتداد  قرو  طی که ا طبقه ؛یعدعی

   پوسید تا استخوا  نوااهی  اندهشه که گفت توا عی بود. گسترد  عردم فرتنگی و سیاسی

 -دولت ااهش اسباب و کرد خرد اروپاهی کشورتا  در هکبههک را اعیندار  بر عتکی تا نظام

 در فرد  تا یااد  و حقوق به احترام عوجب و یورد فراتم را اجتداعی ردادقرا بر عتکی تا علت

 د.ش وکالت و دادرسی  حوا  در وهژ هب تااعینه  کلیه
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 دورا  با تدزعا  رسید. عا سراعین به دهر بسیار تجدد تا ناقوس انگ طنین تده، اهن با

 و دربارها  ستم و ظلم و فساد و سواد یب و فقر چنگا  و چنبر  در اهرا  اروپا در نوااهی و تجدد

 انحصاراً معرد عنااعاج و اختلافاج به رسیدگی و بود گرفتار سلطنتی استبداد و ولاهاج و اهالاج حکام

 اعراب  حدله اا بتد که داشت قرار شیته و سنت اتل عجتهدهن و شرع عحاکم اختیار  حیطه در

 و اجتداعی و فرد  اندگی بر عباس، شا  و نادر تسلطن دورا  استثنا هب عتداد ، قرو  طی و

 تا ظامن پشتیبانا  عنوا  به ناخواسته ها خواسته و داشتند بلاعنااع  سلطه عردم عناسباج و روابط

 کدک سلطنت نهاد دوام و عردم تا تود  سرکوب به بزرگ اعیندارا  و خوانین و عستبد پادشاتی

 ستتدار ا کشورتا  با فرتنگی و سیاسی تبادلاج تا درهچه گشاهش با شراهطی چنین در کردند.عی

 تاکرد یلتحص و باارگانا  عنصبا ،صاحب و نجبا برگشت و رفت و یلدا  و فرانسه و انگلستا  روسیه،

 ینها یشناهی و ندودعی ترسهل ی  به دسترسی که عثدانی دولت سراعین به وهژ هب کشورتا اهن به

 و عدر  نظام و ی  اقتصاد  و سیاسی و فرتنگی اندگی تا جنبه و تدد  عظاتر با نزدهک اا

  ی حاصل که شد دعید  نیز داخل به انوار تدهی  اا کورسوهی اندکاندک شهرنشینی،  پیشرفته

 تاسیس و کشور اعور  ادار   اعینه در اعیرکبیر خا تقی عیراا صدارج  دور  در اصلاحاج یغاا

 ینعدرس بر علاو  ی  در که بود سیاسی علوم  عدرسه تاسیس سپس و رالفنو دا  عدرسه و عدلیه

 و حقوق و سیاسی علوم و نظام و طب علم جدله اا گوناگو  علوم  اعینه در روسی و فرانسو 

 خا  عحددحسین بتدتا و پیرنیا حسن تدچو  نیز اهرانی یعوختگانی دانش خارجی، تا ابا 

 وقحق یعواش فروغی و الدللبین حقوق یعواش پیرنیا حسن کردند.عی تدرهس فروغی الدلکذکاء

 و جها  کشورتا  با عراود  برا  تدزعا  داشتند. عهد هب را گانهسه قوا  تفکیک اصو  و اساسی

 تا ابا  به یشنا و کرد تحصیل افراد ا عد  به نیاا فرتنگی و اقتصاد  و سیاسی ارتباطاج برقرار 

 دارا عسیاست اغلب کهاهن لحاظهب و شدعی حس شدجهب حقوق و اقتصاد  و سیسیا علوم و خارجی

 ینهاع عدلاً  اختلافاج فصلوحل و خارجی کشورتا  با عنااعاج در بودند بهر بی تادانش اهن اا اهرانی

 تجربه و عهارج عدم اا ناشی ضتف تدین و سپردندعی خود خارجی تدتاها  دستهب را عدل ابتکار و

 انجاعیدعی ترکدنچا  و گلستا  تا عهدناعه تدچو  قراردادتاهی عقد به که بود ینها دانش سطح و

 دولت به را سنگینی غراعاج و کرد  واگذار عتخاصم کشورتا  به را عردم عنافع و حقوق ینها در که

 کردند.عی تحدیل عردم و

 توسط اقتصاد  و سیاسی و فرتنگی اعور و دار کشور  اعینه در جدهد تا یعوا  ورود

 عیراا کرعانی، خا یقا عیراا یخوندااد ، تدانند جددت طرفدار و استبداد ضد و طلباصلاح نخبگا 

 وهتتق به بود پاهبند دعوکراتیکسوسیا  تا اندهشه به سخت که طالبوف وهژ هب و خا  علکم

 کدک عردم یرا  به عتکی  عشروطه نظام اهجاد و لیبرا  سکولار رژهم نظر  و فکر  تا بنیا 

 نچنی صاحبا  تکفیر به را دورا  ی  الشراهطجاعع عجتهد نور  هلالفضل شیخ که اعر  کرد.عی

 کرد. عطرح ی  برابر در را عشروعه دهرسا  و سنتی نظام و واداشت تاهیاندهشه
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 ناولی گشاهش و شدسی 5881 عا د  8 در شا  عظفرالدهن توسط عشروطیت فرعا  صدور با

 تدمع تصوهب با سپس و الدولهعشیر خا نصراله عیراا عساعدج با اساسی قانو  علی شورا  عجلس

 د.ش وارد کشور ساختار به قضاهی عرفی نظام بار اولین برا  شا  عحددعلی اعا  در اساسی قانو 

 ااع د.دنش تفکیک تم اا عقننه و قضاهیه ،عجرهه  گانهسه قوا  اساسی قانو  عتدم 88 اصل برطبق

 اختیار در تنوا عردم اختلافاج و عنااعاج وفصلحل و حقوقی اعور  ادار  عدالتخانه تاسیس وجود با

 کرد.عی فراتم را عردم تا تود  نارضاهتی عوجباج تدین و بود شرع عحاکم

  یعوختهدانش و عدالتخانه اهجاد و گیر شکل در تاثیرگذار تا هر چ اا خود که پیرنیا حسن

 را قانو  اولین تجار  و کیفر  حقوق و عجاااج  اعینه در خارجی قوانین  ترجده با بود حقوق

  دلیهع کدیسیو  تصوهب به و تدوهن عدلیه تشکیلاج اصو  و حقوقی عحاکداج اصو   اعینه در

 شرع عحاکم اختیاراج  حوا  اا اهاد  حدود تا قانو  اهن رسانید. عیراا احدد اعا  در عجلس

 کرد.عی کدک قضاهی عرفی نظام تقوهت به و کاستعی

 یسنت و شرعی عتنا  اا غیر در وکیل  واژ  اا بار اولین برا  که بود قوانین تدین عوجب به

 تشرک برا  شدند عوظف کردندعی عداخله وکیل عنوا هب عحاکم در که کسانی  تده و شد هاد ی 

 و قان اهن کنند. درهافت وکالت تصدهق ها ناعهاجاا  سپس و دتند وکالت یاعو  دادگا  جلساج در

  کلیه در حضور حق که هکدرجه وکلا   دسته سه به حقوقی سواد و دانش برحسب را وکلا

  بدو عحاکم در حضور حق تنها که دودرجه وکلا  و داشتند را کشور دهوانتالی تا رسیدگی عراحل

 تقسیم کنند، دخالت صلحیه عحاکم رد داشتند اجاا  قطف که 5 درجه ا وکل و داشتند را استیناف و

 قامع اهن واهر اا را خود  پروانه وکلا و بود عدلیه واهر تدچنا  وکلا بر ناظر عقام ،اهن وجود با کرد.

 داعنیپاک و اعانت و شرافت بررسی و وکلا رفتار بر نظارج برا  تم ونیکدیسی و کردندعی درهافت

 گردهد. اهجاد ینها

 ا عدهر  تیاج تشکیل با وکلا شا رضا یعد  کار رو  و 5511 اسفند مسو کودتا  وقوع با

 ناولی برگزار  با عدلیه واهر و عطرح را خود صنفی تا درخواست بار اولین برا  نفر سه اا عرکب

 کرد. عوافقت وکلا عجدع

 یعوختگا دانش اا خود که عدلیه واهر عنوا هب 5511 سا  در داور اکبرعلی یعد  کار رو  با

 تداش کاعل یشناهی اروپاهی کشورتا  در دادرسی نوهن نظام با و بود سوهس در الدللبین حقوق

 81 تارهخ در فرعانی طی خود واارج روا اولین در داور شد. اهجاد عدلیه نظام در عهدی تحولاج

 عا  چهار تقاضا  عجلس به فورهتیدو طرحی تسلیم با و کرد عنحل را عدلیه 5511 عا بهدن

 داور کرد. تصوهب را داور پیشنهاد 5511 عا بهدن 85 روا  جلسه در عجلس کرد. وهژ  اختیاراج

  سا عا  اردهبهشت در سرانجام و پرداخت جدهد دادگستر  ساختار و نظام تدوهن به عدج اهن طی

 و قضاج و ستخدعا ع تدام کرد  برکنار با داور کرد. کارهب شروع رسداً جدهد دادگستر  5511
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 کسانی رساه و بودند کرد  تحصیل اروپا در که تاهیحقوقدا  بین اا کوشید عدلیه قدهم نظام وکلا 

 اتردف کارعند و قاضی عنوا هب را ا عد  داشتند تم تحصیلاج و بودند شهر  اعانت و درستی به که

 ابقس  عدلیه در شاغل وکلا  و  کارعندا و قضاج که شد سبب اعر اهن کند. انتخاب تادادگا  برا 

 وند.ش عتحصن عجلس در حتی و بزنند گسترد  اعتراض به دست بودند شد برکنار کار اا اکنو  که

 عخالفت جدهد دادگستر  و قضاهی عرفی و جدهد نظام با که کسانی  تده طرف اا اعتراضاج اهن

 گرفت. قرار حداهت عورد روحانیو  جدلهاا داشتند

 ددعح سید و نقو  و نائینی خا رضا عیراا تدانند عنورالفکر  دهنعجته به داور ،اهن وجود با

 کردندعی حداهت دادگستر  جدهد نظام اا و بودند شهر  فقاتت و درستی به که فاطدی

 تترضع و شد  کناربر کار اا که وکلا اا گروتی  گسترد  اعتراضاج برابر در داور داد. تاهیعسئولیت

 که اشخاصی به فقط اعروا لکن شود وکیل بود عجاا ترکس شرعی عحاکم در ردک اعلا  بودند

 اد د دادگستر  وکالت  پروانه باشند عتروف سابقه حسن به و باشند داشته حقوق تحصیلاج

 شود.عی

 پاهه اورد اکبرعلی اهرا  در را وکلا کانو  بنا سنگ وکلا و حقوق کردگا تحصیل  تده باور به

 حاکدیت هافتن پاها  و نوهن قضاهی نظام استقرار و جدهد دادگستر  تاسیس با تدزعا  نهاد.

 و عنورالفکر فقها  اا ا عد  تدکار  با عدنی قانو  عفاد عدلیه و قضا دستگا  بر روحانیو 

 و فرانسه حقوقی عتو  و قضاهی تا روهه اا گیر بهر  با کشور اا خارج در حقوق کردگا تحصیل

 دادرسی ینهی قانو  جدله اا دهگر قوانین ،عدنی قانو  تصوهب اا پس د.ش تصوهب و تدوهن هشیت فقه

 اسناد ثبت قانو  و کیفر  دادرسی ینهی و عدوعی عجاااج قانو  و فرانسه قوانین اا استفاد  با عدنی

 فیعر و جدا روحانیت اا اهرا  قضاهی و حقوقی نظام ساختار قوانین اهن  اجرا با و تصوهب اعلاک و

 گردهد.

 بیشوکم تدگی که خارجی و داخلی حقوق تا دانشکد  اا التحصیلفارغ صدتا جذب رغمبه

 تا یااد  عفاتیم و بشر حقوق  اعینه در عدر  حقوقی تا نظرهه با کاریعوا  و تحصیل دورا  در

 دوجو با و بودند شد  یشنا عنصفانه تا دادرسی اصو  عتیارتا  و جاعته در فرد اجتداعی و سیاسی

 اعا  در 5555 سا  تا گفت توا عی ،وکلا کانو  اهجاد و قضاهی نظام رد ساختار  تغییراج

 تحت اًعدل وکلا کانو  دش تدوهن وکلا کانو  استقلا   لاهحه که عصدق عحدد دکتر واهر نخست

 در ند.نبود برخوردار خود ا حرفه تکالیف انجام در واقتی استقلا  اا وکلا و بود دادگستر   سیطر 

 عرداد 88 کودتا  وقوع اا پس و شد وکلا کانو  استقلا  طرح  عطالته عاعور کدیسیونی سا  اهن

 دکتر پیشنهاد   لاهحه 5555 عا اسفند پنجم در سرانجام عصدق دکتر قانونی دولت سرنگونی و

 رسید. تصوهب به عجلس عشترک کدیسیو  طرف اا عصدق

 و ایر اا بریعد  و دعوکراسی بر عبتنی تا نظام ساختار ارکا  اا هکی خود که وکلا کانو  نهاد

 و نیده-نصفه صورج به که عدرنیته و تجدد الگوتا  و وجو  دهگر تداعی تدانند است عردم  اراد 
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 ترگز ،15 سا  به عنتهی یخر سا  دو جز ،تاکنو  ی  گیر شکل ابتدا  اا شد وارد اهرا  به ناکاعل

 انجام به شهروندا  حقوق اا دفاع حافظ عدنی نهاد هک عنوا هب را خود ذاتی  وظیفه نتوانست

 برساند.

 هرهورش وقاهع اا بتد وهژ هب ،کانو   بدنه در گرایرعا  روشنفکرا  اا اهاد  تتداد حضور وجود با

 که عدهرهتی توسط تدوار  کانو  ،ی  اا بتد و عرداد 88 یعرهکاهی کودتا  وقوع تا سا  تا 5581

 کار هعحافظ و وابسته ترکیب چنین که بود بدههی و شدعی ادار  داشت دربار به یشکار وابستگی

 تصوهب اب عقابله ها و شهروندا  حقوق تضییع و قانو  یشکار و گسترد  تا نقض با روهاروهی تواناهی

 سلطنت دورا  تدام در داشت. نخواتد را شهروندا  و عردم تا تود  عنافع با عغاهر عقرراج و قوانین

 تا عحاکده و بااداشت و سرکوب برابر در وکلا کانو  تارهخ، و اسناد گواتی به دوم و او  پهلو 

 ینها اعدام  ظالدانه احکام صدور و نظاعی تا دادگا  در روشنفکرا  و سیاسی  افتال غیرقانونی

 خود ذاتی  وظیفه بر علاو  کانو  کهی  حا  است. نداشته اعتراضی ها جدتی حرکت گونهتیچ

 قوقح یالدللبین تا عیثاق و عتاتداج اا یگاتی با شهروندا  و دولت بین واسطه عدنی نهاد عنوا هب

 صو ا براساس تدچنین و بود گرفته قرار پذهرش عورد نیز اهرا  دولت طرف اا که شهروند  و بشر 

 ابربر در که است بود  عوظف و عتتهد تدوار  وکلا، ا حرفه وظاهف  اعینه در جهانی  شد پذهرفته

 نجرع که حکوعت  سرکوبگرانه اعدا  و اقداعاج ها و شهروندا  حقوق با عغاهر و ظالدانه قوانین وضع

 گردد،عی عادلانه تا دادرسی اا ینا  عند  بهر و دفاع حق سلب و شهروندا  حقوق تضییع به

 15 بهدن به عنتهی تا سا  تا بتد به عرداد 88 یعرهکاهی ودتا ک وقوع اعا  اا نداهد. گیر عوضع

 احکام صدور و غیرقانونی تا عحاکده و شکنجه و بااداشت دستگیر ، سرکوب، شاتد تدوار 

 53 اصل طبق بر کهصورتی در اهمبود  نظاعی تا دادگا  در عباراا  و عخالفا  اعدام  عادلانهغیر

 دشعی عحسوب سیاسی ذاتاً که جراهدی چنین به رسیدگی تاپهلو  دورا  در اساسی قانو  عتدم

 تیاج حضور با و دادگستر  تا دادگا  صلاحیت در بلکه نظاعی تا دادگا  صلاحیت  حوا  در نه

 بود. گرفته قرار عنصفه

 رد است. د ش عطرح عتتدد  یالدللبین اسناد در اندانیا  با رفتاروءس و شکنجه  عسئله

 هشکنج تحت توا ندی را احد » که است شد  ذکر صراحتبه بشر حقوق جهانی  اعلاعیه 1  عاد 

 «باشد. عوتن ها بشر  شئو  و انسانیت برخلاف ها و ظالدانه که داد قرار رفتار  ها عجاااج ها

 توا ندی را کس تیچ» سیاسی و عدنی حقوق یالدللبین عیثاق 5  عاد  عفاد براساس تدچنین

 حق «.داد... قرار ذهلیرت ها و انسانی خلاف ها ظالدانه رفتارتا  ها تاعجاااج ها شکنجه و اریا عورد

  اعلاعیه 51  عاد  رد تم ،عستقل و طرفبی و علنی و عنصفانه دادرسی اا ترکس برخوردار 

 اساسی اصل هک عنوا هب سیاسی و عدنی حقوق عیثاق 51 (5)  عاد  در تم و بشر حقوق جهانی

 به بتنس گا تیچ دادگستر  وکلا  و وکلا کانو  ،تده اهن با است. گرفته قرار یدهتا و تاکید عورد
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 اا بتد عردم عا  و جا  به ینها تتدهاج و اعنیتی تا دستگا  در حکوعتی عاعورا  یشکار تجاوااج

 اا گرو گرو  هک 11 و 11 تا دته در وهژ هب و عرداد 88 یعرهکاهی کودتا  اا بتد و 5581 شهرهور

 الددجطوهل تا حبس ها اعدام به و عحاکده نظاعی تا دادگا  در  اعبارا و دانشجوها  و جوانا 

 قانو  اصو  عطابق که گرفتعی انجام حالی در سکوج اهن و نکردند اعتراضی شدند،عی عحکوم

 اختیار و کاعل یااد  اا برخوردار  با داشت حق شد بااداشت فرد تر عدلکت جار  قوانین و اساسی

 شد شناخته حقوق اهن رغمعلی اعا باشد. برخوردار عنصفانه دادرسی اا و کند انتخاب وکیل خود برا 

 لا وک اا تتداد   عهد  به نظاعی تا دادگا  در انحصاراً دستگیرشدگا  و اندانیا  اا دفاع  وظیفه

 تخلف رگنظار  و شاتد که وکلا کانو  و بود شد  سپرد  اعنیتی تا دستگا  یدهتا عورد ها و وابسته

 نداد. نشا  خود اا التدلیعکس گا تیچ شهروندا  حقوق یشکار نقض اهن برابر در بود

 تا دانشکد  جوا  کردگا تحصیل اا اهاد  تتداد رنگپر حضور و جذب با 5511 سا  اواهل در

 و دانشجوهی عطالباج و عردم بارااجع سرکوب شاتد تادانشگا  در تحصیل دورا  در خود که حقوق

 قحقو اا حداهت خاطرهب نیز بتضاً و بودند حکوعت طرف اا شهروند   اولیه حقوق گرفتن نادهد 

 در «روپیش ا وکل» عنوا  تحت جوا  وکلا  تشکل اولین بودند، شد  اندا   روانه و دستگیر عردم

 هترگون به نسبت دهدندعی عوظف را خود ا حرفه لحاظهب اهنا  گرفت. شکل وکلا کانو  اا خارج

 ا س اواخر در تشکل اهن د.ننداه اعتراض و اهستادگی حاکدیت عدا  طرف اا شهروند  حقوق نقض

 وکلا  رب علاو  ی  در که انجاعید حقوقدانا  جدتیت تشکیل به وکلا اا بیشتر  تتداد جذب با 5115

 جدتیت داشتند. عضوهت نیز قضاج و یاادهخوا  و سابقهبا وکلا  اا ا علاحظهقابل شدار جوا 

 قانو  اصو  رعاهت و دادگستر  استقلا   اعاد  و وکلا کانو  استقلا  را خود اتداف حقوقدانا 

 قرار ینا  حقوق اا جانبهتده حداهت و عردم تا یااد  اا دفاع و شهروندا  حقوق عورد در اساسی

 داد.

 تا حرکت سرکوب و دستگیر  افزاهش و 11 سا  در عردم  یاادهخواتانه عطالباج گسترش با

 حقوقدانا  جدتیت انتظاعی، نیروتا  و ساواک عواعل توسط تاشهرستا  و تهرا  در اعتراضی

 اا حداهت و شهروندا  حقوق اا دفاع برا  را خود توا  و نیرو تدام عدنی عستقل نهاد هک عنوا هب

 و علجاء به جدتیت اهن قانونی تا حداهت تدین دلیلهب و گرفت کارهب سیاسی اندانیا  حقوق

 وضع هب رسیدگی برا  تقاضاناعه و شکواهیه تاد  اا بیش رواانه و شد تبدهل عردم حداهتی پناتگا 

 سا  نتدی در شد.عی ارسا  جدتیت دفتر به شدگا بااداشت برا  وکیل تتیین ها دستگیرشدگا 

 تا ا دادگ در دستگیرشدگا  ها و سیاسی اندانیا  کداجعحا اغلب سیاسی فضا  شد  گشود  با

 و عتهدا  حقوق اا توا  تدام با حقوقدانا  جدتیت تتیینی وکلا  و شدعی برگزار دادگستر 

 تا خانواد  پناتگا  و علجاء وکلا کانو  اعا  اهن در دهگر، طرف اا کردند.عی دفاع دستگیرشدگا 

 به اندانیا  تا خانواد  کنار در تدوار  اعینه اهن در پیشرو وکلا  و بود شد  سیاسی اندانیا 

 خاستند.برعی ینا  اا حداهت
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 و اجتداعی و سیاسی تا فتالیت برا  قانونی تا عحدودهت برداشتن به توجه با 15 سا  در

 و اعنیتی و سیاسی جراهم به رسیدگی و حکوعت سرکوب عواعل اا اهاد  تتداد کرد  برکنار

 وکلا  فتالیت برا  اعینه نظاعی، تا دادگا  جا  به دادگستر  عدوعی تا دادگا  در عطبوعاتی

 تیاج انتخاباج سا  تدین خرداد در شد. فراتم پیش اا بیش پیشرو وکلا  وهژ هب دادگستر 

 یشروپ وکلا  ناعزدتا  پیروا  به عدلاً انتخاباج اهن شد. برگزار نیز وکلا کانو  نوادتم دور   عدهر 

 ،فردوس شهاب الهولی عراقی، عتینی عحدود داعغانی، عحددتقی شاتند ، علی نزهه، حسن و انجاعید

 عنوا هب پیشرو وکلا  طرف اا اردلا ، عبدالحدید و واهر  صادق الدهنصارم ،دفتر  عتین الهتداهت

 مدالکرهعب و رئیس عنوا هب نزهه حسن جلسه اولین در .شدند انتخاب عدهر  تیاج اصلی  اعضا

 هر وا صادق الدهنصارم و داعغانی عحددتقی و رئیس نواب عنوا هب دفتر  عتین الهتداهت و انوار 

 گفت بتوا  شاهد شدند. برگزهد  عدهر  تیاج عنشی عنوا هب عراقی عتینی عحدود و باارس عنوا هب

 عدهر  تیاج  اعضا در ترکیبی چنین که بود بار اولین اهن سو اهن به عرداد 88 کودتا  اعا  اا

 بلکه اشتند حکوعت و دربار به وابستگی گونهتیچ تنهانه کانو  رئیس و کردعی پیدا را  وکلا کانو 

 اا هکی خود تدین و بود شهر  درستی و صداقت به و علی  جبهه و علی نهضت فتا  عناصر اا

 بود. جوا  وکلا  بوهژ  وکلاء خرسند  عوجب و یعدعی حساب به کانو  اعتبار تا اخصهش

 ار خود تا فتالیت دورا  ترهنتابوتبرپ اا هکی وکلا کانو  15 بهدن تا فروردهن  فاصله در

 توسط تاشا خانواد  ها ینا  بر که ستدی اا دادخواتی تدف با نفر صدتا روا تر کرد. تجربه

 اشتند.د دادخواتی و رسیدگی تقاضا  و کردندعی عراجته کانو  به بود رفته رژهم اعنیتی تا دستگا 

 هر عد تیاج کدکی و اجراهی بااو  به عدلاً  پیشرو وکلا  و حقوقدانا  جدتیت  اعضا تاسا  اهن در

 بودند شد  تبدهل عردم اعور به رسیدگی در

 عقاعاج با عدهر  تیاج یاادهخوا  و عستقل  ااعض تداس و وکلا کانو  تلاش با 15 پاهیز در

 اا نفر  1 گرو  هک و شد فراتم اندا  اا سیاسی اندانیا  اا گرو  اولین یااد  عقدعاج ،دادگستر 

 فرستاد  رقص اندا  به اندانیا  یااد  برا  تداتنگی با بود ینا  اا هکی نیز نگارند  که پیشرو وکلا 

 اندانیا  عخصوص که قصر اندا  چهار و سه بندتا  وارد رادعی و ععان تیچ بدو  گرو   اعضا شدند.

 و شدند شتف دچار دادندعی را تای  یااد  نوهد که وکلا دهد  با اندانیا  شدند. بود عرد سیاسی

 خارج اندا  اا و کردند جدع را خود وساهل اد شتاب و تیجا  با تدگی و گرفتند یغوش در عارا

 هب باهد تده تستند عتحصن وکلا کانو  در که شا خانوادتا  خواست به دش گفته ینها به شدند.

 داد  انو ک به بود شد  یعاد  قبل اا که اتوبوسی با ینها اعزام ترتیب عنظور تدین به و بیاهند کانو 

 شد.

 تداس و عذاکر  ساعت چند اا پس اعا کردندعی اعتناع کانو  به یعد  اا ابتدا عجاتد اندانیا 

 اا عما اندانیا  تا خانواد  شبی  و پذهرفتند را کانو  به یعد  پیشنهاد طالقانی یقا  با تلفنی
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 تم دور تده صبح تا و بودند خود عزهزا  پذهرا  دادگستر  کاخ راتروتا  در غیرعذتبی و عذتبی

 نیا اندا  گرو کردند.عی گفتگو تم با خود خطراج و خاطراج اا و بودند نشسته صدیدانه عحیطی در

 شدند. یااد اندا  اا وکلا کانو  وکلا  تلاش با و ترتیب تدین به تم ا  سیاسی

 رفط اا وکلا کانو  رئیس نزهه حسن ،باارگا  توسط جدهد دولت تشکیل و انقلاب وقوع با

 در ار خود اوقاج بیشتر ناچار به و شد برگزهد  نفت شرکت  عدهر  تیت رئیس سدت به باارگا 

 ینعت الهتداهت و انوار  عبدالکرهم توسط کانو  اعور  ادار  عقطع، اهن در گذراند.عی نفت شرکت

 به توجه با کانو   عدهر  تیاج  اعضا اا ا عد  18 فروردهن در شد.عی انجام رئیس نواب دفتر 

  ابر یعادگی اعلام عنظورهب و عردم حقوق اا پشتیبانی در حقوقدانا  و وکلا  گسترد  فتالیت

 پیشنهاد کشور حقوقی ساختارتا  و جدهد اساسی قانو  تدوهن در عشاور   ارائه و عشارکت

 وا عنهب نزهه حسن چو  .شود برگزار دادگستر  کاخ در روا  سه ا کنگر  عنظور اهنهب کنندعی

  ادار  و تصد  دارعهد  توانستندی کانو  استقلا  قانو   لاهحه عفاد عطابق نفت شرکت رئیس

 نوار ا عبدالکرهم یقاها  رئیس نواب دو  عهد هب کنگر   روا  دو  ادار  جهت تدینهب باشد کنگر 

 رد قانونی عدنوعیت رغمعلی نزهه حسن کنگر  روا در شود.عی گذاشته دفتر  عتین الهتداهت و

 هعواج  احاضر عکرر تا تشوهق با که تیجانی و عفصل سخنرانی هک طی و شودعی حاضر کنگر 

 تخرهب باعث وضع اهن  اداعه و ندارند را عدلکت  ادار  توا  روحانیو » که دکنعی اعلام شودعی

 کندیع پیدا تلوهزهو  رادهو و عطبوعاج در وسیتی عنفی بااتاب نزهه سخنرانی «شد. خواتد عدلکت

 ابانقل شورا   اعضا و عیاسلا انجدن به عوسوم وکلا  و روحانیو  سو  اا شدهد انتقاداج سیل و

 اابتد شودعی عجبور نزهه حسن چند  اا پس که نحو هب شودعی سرااهر کانو  و نزهه سو  به

  رئیسه تیاج انتخاباج اعا  درتدین شود. خارج اهرا  اا سپس و گیرد پیش در عخفی اندگی

 بانتخا کانو  رئیس ا عنوهب نزهه حسن جا  به اردلا  عبدالحدید و شودعی برگزار وکلا کانو 

 شود.عی

 18  اس  فاصله در و شوندعی وکلا پاکساا  و تصفیه خواتا  روحانیو  کنگر  برگزار  درپی

 به عوسوم تا گرو  تظاتراج  صحنه و حدله و تجوم عورد کراجبه وکلا کانو  13 سا  اواهل تا

  برگزار که نحو  به گیردعی قرار اعا ی  اسلاعی انجدن عضو وکلا  اا ا عد  تداهت با هیلالحزب

 در گردد.عی عختل اقداعاج اهن لحاظ به کانو  تا ارگا  ساهر اعور  ادار  و عدهر  تیاج جلساج

 دکتر دفتر در اغلب عتترضا   حدله و تجوم اا بود  عصو  برا  عدهر  تیاج جلساج شراهط اهن

 ود.شعی برگزار کانو  رئیسناهب انوار  عبدالکرهم

 رجد با کانو  و بود رسید  فرا عدهر  تیاج بیستم  دور  انتخاباج اعا  13 سا  عا  خرداد در

 رارق که شبی یخرهن در درست ااع کرد.عی یعاد  انتخاباج برگزار  برا  را خود انتخاباتی تا یگهی

 به کلاو کانو  تخاباجان که شد اعلام تلوهزهو  و رادهو طرهق اا گردد برگزار انتخاباج ی   فردا بود

 فتلی  عدهر  تیاج انتخاباج برگزار  تا شد اعلام تدچنین شد. نخواتد برگزار انقلاب شورا  دستور
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 وهژ هب دادگستر  تا دادگا  اغلب اهام تدین در گرفت. خواتد عهد هب را کانو  اعور  ادار 

 کردندعی جلوگیر  دادگا  به وکلا ورود اا شدندعی ادار  روحانیو  توسط اهنک که کیفر  تا دادگا 

 فها اص در داشت عهد هب را دادگستر  تصد  که پاههبلند روحانیو  اا هکی که بود شد  گفته و

 کنند. جلوگیر  دادگستر  وکیل ورود اا تادادگا  است کرد  اعلام

 کاخ اا وکلا کانو   تخلیه دستور قضاهی عالی شورا  دستورهب 11 سا  عا  خرداد در

 ار کانو  در عوجود سوابق و تاپروند  و یهثاثا و عبلدا   کلیه رواتدا  و شودعی صادر دادگستر 

 در لواام اهن روا چندهن تا و رهزندعی تم رو  دادگستر  کاخ غربی حیاط حوض در و یور جدع

 قبلاً  هک جدهد  عحل به عدهر  اجتی تلاش با اهنکه تا بود باقی شد  انبار تدچنا  دادگستر  حیاط

 دمع قضاهی دستگا  جدهد عدهرهت اقدام اهن با و شودعی حدل بود شد  خرهدار  ستد  خیابا  در

 کند.عی اعلام دادگستر  در خود کنار در کانو  نهاد حضور به را خود  علاقه

 الحدیدعبد و شودعی صادر نیز عدهر  تیاج  اعضا بااداشت دستور وکلا کانو   تخلیه عتتاقب

 بااداشت کانو  داخلی عدهر کیهانی بتو  خانم و یرحسینیاع جهانگر داعغانی، عحددتقی اردلا ،

 اب شوند.عی خارج اهرا  اا ،عرا اا عبور با نحو هب ها گردندعی عخفی ها نیز اعضاء بقیه و شوندعی

 عنوا هب را جهرعی افتخار گودرا حکدی طی قضاهی لیعا شورا  ،عدهر  تیاج  اعضا دستگیر 

 گرداند.عی باا 5511 تا سا  به را کانو  و وکلا وضتیت عدلاً  و دکنعی عنصوب کانو  سرپرست

 فتالیت حقوقدانا  جدتیت در عذتبی تا گراهش با که وکلاهی اا ا عد  15 عا بهدن اا بتد

 عشاغلی دارعهد  تااندا  ها دادستانی، دادگستر ، در ترهک و شدند جدا جدتیت اا کردندعی

 اا ا عد  و پیشرو وکلا  گرو  به شد عنحصر حقوقدانا  جدتیت  اعضا دلیل تدین به گردهدند.

 با حقوقدانا  جدتیت 11 سا  اواهل در دادگستر . در سکولار و عرفی نظام استقرار توادار قضاج

 رد ا جزو  انتشار به اقدام عجلس در قصاص  لاهحه بود  عطرح به توجه با و وکلا اا عدتا  تلاش

 واکنش چند  اا پس کرد. ارسا  عجلس نداهندگا  و عقاعاج برا  رای  و ندود قصاص  لاهحه نقد

 لعنح حقوقدانا  جدتیت ی  عتتاقب و شد ابراا لاهحه اهن به نسبت روحانی عقاعاج طرف اا تند 

 شدند. خارج کشور اا ها بااداشت ها ی  اعضا اا اد تتد نیز چند  اا پس و دش اعلام

 وکلا  اا نفر 15 وکالت  پروانه ستفهر هک انتشار با انقلاب دادگا  18 سا  خرداد در

 دگرده اعلام و کرد، اعلام عدنوع کشور نهادتا   کلیه در را ینها اشتغا  و اعلام باطل را دادگستر 

 وکلا   بقیه  پروند  تسلیم به نسبت است خواسته عرکز اسلاعی انقلاب دادسرا  شرع حاکم که

 شود. تسرهع بودند عد  اهن تددست که دادگا  به دادگستر 

 و یاادگی به که وکلا اا تن تاد  نام و شد انجام دهگر نوبت دو در سا  تدا  در اقدام اهن

 با تدکار   سابقه که وکلاهی اا عتدود ا عد  کنار در بودند شهر  ا حرفه صداقت و شهاعت
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 هب ینها اشتغا   پروانه و گرفت قرار تم کنار در داشتند خود  کارناعه در را اعنیتی تا دستگا 

 د.ش باطل وکالت

 در د.ش ادار  دادگستر  نظر اهر و انتصابی رهاست و سرپرستی با کانو  51 سا  تا 18 سا  اا

 لتینعط اا بسیار   گفته به و نشد انجام وکالت کاریعوا پذهرش برا  یاعونی نوع تیچ تاسا  اهن

  روانهپ عقاعاج  توصیه با نبودند وکالت  پروانه درهافت شراهط واجد که کسانی اا اهاد  تتداد به

 اا دفاع و یااد   دغدغه که وکلاهی اا اهاد  بسیار تتداد تاسا  اهن  فاصله در د.ش اعطا وکالت

 ودندب کرد  عهاجرج اهرا  اا تاجیتضی بخاطر ها عدلاً داشتند را قانو  تحاکدی استقرار و عردم حقوق

 بودند. کرد  پیشه سکوج کهاهن ها و بردندعی سر به بااداشت در ها

  عدهر  تیاج  اعضا برگزهد  برا  هکدهگر با راهزنی با وکلا اا ا عد  51 سا  تابستا  در

 تر دادگس  وکلا اا تارواناعه در یگهی درج با و گیرندعی انتخاباج برگزار  به تصدیم وکلا کانو 

 ا عد  تداهت و توصیه با و یگهی اهن درج پی در ند.کنعی دعوج عا  عهر 58 روا در انتخاباج برا 

 ادپیشنه ی  طی و تسلیم عجلس به فورهتی دو طرحی تندرو  وکلا و حقوقدانا  و نداهندگا  اا

 شش عدج فظر که شوند تتیین قضاج و وکلا اا تیاتی و فتدبی تتوهق به کانو  انتخاباج که شودعی

 ند.کن برگزار را کانو  انتخاباج عا 

 تصدیم اهن با .رسدعی تصوهب به نگهبا  شورا  در تم و عجلس در تم روا تدا  طرح اهن

 به 5551 سا  تا تم شد تیینت عا  شش عدج و گیردعی قرار عحاق در عجدداً وکلا کانو  فتالیت

 ودخ کارهب قضاهیه  قو  طرف اا عنصوب سرپرست با تدچنا  کانو  تاسا  اهن طی کشد.عی درااا

 ا تدخالت به نسبت یالدللبین و حقوقی عستقل نهادتا  اا بسیار  فاصله اهن در .دادعی اداعه

 یااد و عستقل وکلا  فتالیت برا  فراوا  تا عحدودهت اهجاد و وکلا کانو  در قضاهیه  قو  یشکار

 اهن و کرد  اعلام عدلکتی عقاعاج به را خود اعتراضاج بود د ش وکلا کانو  استقلا عدم به عنجر که

 تن و اعتراضاج اهن اا جلوگیر  برا  کردند.عی عطرح عکرر نیز یالدللبین سطوح در را اعتراضاج

 گا دست و عجلس در اهنک که وکلاهی و حقوقدانا  ،کانو   عدهر  تیاج انتخاباج برگزار  به داد 

 رب نیز را عستقل و یااد وکلا  کانو  هک وجود و حضور گا تیچ و بودند شد  سدت صاحب قضاهی

 یفیتک اخذ قانو » طرح وکلا کانو  استقلا  قانونی  لاهحه عفاد کرد  خنثی برا  تابیدندندی

 راساسب .رساندند نیز نگهبا  شورا  یدهتا به تصوهب اا پس و عطرح عجلس در را «وکالت  پروانه

 هر عد تیاج در عضوهت ناعزد وکلا  صلاحیت که دش عوظف قضاج انتظاعی عالی دادگا  قانو  اهن

 یاجت عدلاً  قانونی تدهید اهن با نداهد. اعلام وکلا کانو  به انتخاباج در شرکت برا  و بررسی را

 تعضوه ناعزدتا  اا بسیار  و گردهد عحسوب قضاهیه  قو  عنتخب عنوا هب وکلا کانو   عدهر 

 دادگا  طرف اا صلاحیت رد با قانو  اهن تصوهب اا پس تا سا  طی کانو   عدهر  تیاج در

 دند.ش عحروم کانو   عدهر  تیاج در عضوهت و عشارکت اا قضاج انتظاعی
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 اا درصد  د  ا سهدیه ساله تده دش عوظف وکلا کانو  ،قانو  اهن دعفا براساس اهن بر علاو 

 عنجر که اعر  دتد اختصاص جانبااا  و اهثارگرا  و شهدا  خانواد  به را وکالت کاریعوا  داوطلبا 

 دارا  علدی نظر اا کهاهن بدو  تتداد اهن شراهط واجدهن دهگر اا فرصت ربود  ضدن گردهدعی

 دریهند. وکلا کانو  عضوهت به باشند وکالت کاریعوا  شد  پذهرفته شراهط

 هک رد عدلکتی عقاعاج بود گرفته نشانه را وکلا کانو  استقلا  تدگی که اعاجاقد اهن کنار در

  قو  به اجتداعی و اقتصاد   توسته سوم  برناعه قانو  در عواد  گنجاند  با سابقهبی اقدام

 ا د ع ساله تده قضاهیه  قو  کارشناسا  و عشاورا  اعور عرکز تاسیس با که دادند اختیار قضاهیه

 برا  اشتغا  اهجاد عاد  اهن واضتا   بهانه بپذهرد. یاعو  برگزار  طرهق اا وکیل عنوا هب را

 585  عاد  که 5355 سا  اا بود. شد  عنوا  وکلا تا کانو  اا اداهیتدرکز و حقوق التحصیلا فارغ

 تاکنو  گردهد وضع اصلاحاج دولت اعا  در اجتداعی و اقتصاد   توسته سوم  برناعه قانو  در

 دولتی وکیل تزار 81 اا بیش دادگستر  عستقل وکلا  و وکلا تا کانو  عکرر اعتراضاج رغمعلی

 که هیوکلا ؛اندکرد  اخذ کالتو  پروانه قضائیه  قو  عشاورا  اعور عرکز اا قضاهیه قو  به وابسته و

 پس اند.نگرفته قرار پذهرش عورد عستقل وکلا  عنوا هب یالدللبین حقوقی عجاعع سو  اا گا تیچ

 سیبرر و «وکالت جاعع طرح» پیشنهاد با باراهن قضاهیه  قو  کارا رانددست ا عاد  چنین وضع اا

 دهلتب با و یورند وارد وکلا کانو  جا نیده کالبد بر را ضربه یخرهن تا بریعدند درصد عجلس در ی 

 اهن بتصوه با نداهند. دادگستر  وکلا  کانو  استقلا   لاهحه جاهگزهن رای  قانو  به طرح اهن

 هب و گرفت خواتد قرار قضاهیه قو  عستقیم نظارج تحت دادگستر  وکلا  تا کانو  عدلاً طرح

 گردد.برعی 5551 سا  وضتیت

 و قانونی غیر تا بخشناعه و تاناعهینهی وضع با بارتا یههقضا  قو  ،تاعحدودهت اهن کنار در

 اا جلوگیر  برا  و جراهم به رسیدگی تا دادرسی ینهی و قانونی عواد به عتتدد تا تبصر  الحاق

 چنین اا دفاع و پیگیر  است کرد  تلاش اعنیتی به عوسوم تا پروند  در دادگستر   وکلا دخالت

 عورد و اندکرد  اعلام تادادگا  به را ینها نام که وکلا اا عتدود   عد   عهد هب صرفاً را تاهیپروند 

 تا ساا پروند  و عوانع اهجاد با اندکوشید  اقداعاج اهن کنار در دتد. قرار ند،اقضاهیه  قو  یدهتا

 عحکوم و دپرداانعی عقیدتی و سیاسی ندانیا ا اا دفاعهب که دادگستر  عستقل وکلا  برا  اعنیتی

 وکیل عفهوم و شهروند  حقوق اا دفاع  اندهشه  توسته اا عدجطولانی تا حبس به ینا  کرد 

 د.کنن جلوگیر  عستقل

 حقوقدانا  و جوانا  ورود با گذشاااته تا ساااا  طی ،عوانع و اقداعاج اهن  تداه رغمعلی

 و کانو  عدنی نهاد اا دفاع گراهش اعا  تر اا بیش اعروا ،وکلا کانو   جرگه به یااد  و عساااتقال

 کنشگرا  تا پروند  گیر پی در وکلا دخالت لزوم و شاهروند  حقوق نقض عوارد به اعتراض عوج

 شاااود.عی عشااااتد  دهگر  اعا  تر اا بیش گرفته قرار قضااااهی دساااتگا  تتقیب عورد که عدنی
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 اا فاعد برا  وکلا تا کانو   بدنه اا خارج  وکلا عسااتقل لتشااک و گرو  بیسات بر بالغ اکنو تم

 متدا وجود با که رساادعی نظرهب و اساات د شاا تشااکیل وکلا تا کانو  اسااتقلا  و قانو  حاکدیت

  کانو اسااتقلا  حفظ برا  خود اعا بی تلاش به وکلا کانو  جوا   بدنه شااد اهجاد تا عحدودهت

 گسترش و عجاا  فضا  در جدتی ارتباط وساهل اا وسیع  استفاد  دهگر طرف اا دتند. اداعه وکلا

 علوم جدله اا علوم عختلف تا حوا  در التحصاایلا فارغ انبو  و اهرا  نقاط اقصاای در تادانشااگا 

 حقوق  شااد پذهرفته اصااو  و عدر  تا نظرهه و جدهد عفاتیم با ینها یشااناهی و حقوق و انسااانی

  کرد وارد اجتداعی اندگی  صحنه به را وکلا و حقوقدانا  اا جدهد  نسل شهروند  حقوق و بشر

 داعیاجت و فرتنگی تا پدهد  تحلیل و تجزهه به عقلانیت بر تکیه با اعاانی تر اا بیش کاه اسااات

 گیر بهر  با اهنا  کنند.عی حداهت شهروندا  اجتداعی و فرد  تا یااد  و حقوق اا و پردااندعی

 به دساات پرد بی و یشااکارا اجتداع  عرصااه در حقوق اهن نقض برابر در جدتی ارتباط وساااهل اا

 هادن و اجتداعی عناسباج و روابط تا حوا  به یتاهگراهش چنین گسترش شکبی عیزنند. اعتراض

 به و کند عتزلز  را جاعته در عوجود خردستیز و سانتی نگرش تا پاهه تواندعی اجتداع و خانواد 

 عدالت گسترش و شهروندا  طبیتی حقوق و یااد  به احترام و بشر  حقوق عفاتیم شد  نهادهنه

 و حداهت به قدتدام دادگستر  جوا  وکلا  اا بسایار  اخیر تا ساا  در رسااند. هار  جاعته در

 ا تتزهنه را  اهن در و اندبرخاسته کارگر  تا تشکل و عطبوعاتی سیاسی، عتهدا  حقوق اا دفاع

 رنظهب تده، اهن با اند.د ش عحکوم نیز الددجطوهل تا حبس به بتضااً و اندکرد  رداختپ را اهاد 

 شهروندا  حقوق اا حداهت و حق اا دفاع را خود تدف که وکلاهی با برخوردتاهی چنین که رسدعی

 یا ع اا خود را  در را عاانتی تر اود هاا دهر عوج اهن و برد نخواتاد جااهی باه را  اناد،کرد  تتیین

 برد. خواتد


